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DU KONFERENCIJOS DALYVIAI IŠVARY 
TI IŠ SALĖS KONFERENCIJAI BAIGIANTIS

Smulkieji biznieriai nori panaikinti Wag- 
nerio darbo aktą. Reikalauja uždrausti 

unijoms varginti biznį
WASHINGTON, D. C., vasa-| Suorganizuoti patvarią smul- 

rio 3. — Ketvirtadienį pasibai- kiųjų biznierių tarybą koope- 
bė konferencija smulkiųjų biz- ravimui su valdžia, 
nierių. Pasibaigė, galima saky
ti, taip triukšmingai, kaip ir balansuoti federalį biudžetą, 
prasidėjo. Nes prieš pat galą 
teko pašalinti iš konferencijos'nas, kurios nemoka taksų, 
du dalyvius, kurie, svarstant 
kitą biznį, būtinai norėjo pa
sakyti kalbas susirinkimui.

Nežiūrint betgi triukšmo 
konferencija priėmė eilę reko
mendacijų valdžiai. Štai keletas 
jy:

Įsteigti priemones paskatini
mui ir palengvinimui paskolų 
smulkiemsiems biznieriams.

Priimti nebrangius metodus 
suteikimiri paskolų smulkaus 
biznio inventoriui, mašinoms ir 
įrengimams nusipirkti.

Panaikinti neišdalintų pelnų 
taksus.

Sumažinti valdžios išlaidas ir

Pašalinti iš rinkos saugme-

Sumažinti nedarbo taksus 
stabilizuotose pramonėse.

Paliauti administracijos at
stovų nepateisinamas ir piktas 
atakas biznio linkme.
• Reikalauti '-taip samdytojus, 
kaip ir darbininkus prisilaiky
ti \ padarytų sutarčių.

Išsižadėti algų-darbo valandų 
įstatymo.

Panaikinti arba pataisyti 
\Vagnerio darbo aktą.

Neleisti darbininkų unijoms 
varginti arba bauginti biznį.

Penktadienį biznierių komi
tetas 10 valandą ryto pasima
tys su prez. Rooseveltu.

Japonai įspėja sve
timšalius * Ę*ąūstytis 
iš centralinės Kinijos

■ ■■ ■■■! h

SHANGHAI, Kinija, vasario 
3. — Japonų ambasada Pekin- 
ge išleido įspėjimą svetimšalių 
ambasadoms, kad geriau bus, 
jeigu svetimšaliai išsikraustys 
iš centralinės Kinijos, būtent 
iš ploto žemės, kuris siekia apie 
100,000 ketvirtainių 
šiam visam plotui, sako 
nai,. gręsia intensyvios 
operacijos.

Franco kabinetas 
paskelbė sukilę- į 

lių programą

mylių, 
japo- 
karo

Jungt. Valstijos suti
ko duoti Peru laivy

nui patarėjus
WASHINGTON, D. C., vasa

rio 3. — Prezidentas Roosevel- 
tas trečiadienį autorizavo Jung
tinių Valstijų laivyno vadovy
bę pasiųsti į Lima, Peru, gru
pę patarėjų Peru laivynui. J. 
Valstijų grupę sudarys ketūri 
karininkai ir penki puskarinin- 
kai. '

HENDAYE, Francuzija, va
sario 3. — Sukilėlių užimtoje 
Ispanijos dalyje gen. Franco 
vadovaujamas kabinetas paskel
bė “valdžios” programą, kurio
je tarp ko kita numatoma šie 
dalykai:

Čarteris darbininkams, žadąs 
paskiras unijas darbininkams, 
teknikams ir samdytojams. 
Spaudos įstatymas, garantuo
jąs spaudai laisvę. Suorganiza
vimas darbingų miestų vyriau
sybių. Viešieji darbai atstaty
mui nuteriotų šalies įlotų. Per
žiūrėjimas įstatymų, kuriuos 
išleido respublika. Tarptautinė
je politikoje taika, tinkama 
garbingoms tautoms.

BRITANIJA IEŠ
KOS DRAUSMĖS 
ORO ATAKOMS

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 3. — Didelės svarbos pri
duodama užsienio reikalų sek
retoriaus Edeno pareiškimui, 
jogei Anglijos valdžia ketina 
kviesti kitas šalis tarptauti
niam suvažiavimui; Suvažiavi
mo tikslas -— tai paskelbti ne
legalias esant atakas civiliams 
gyventojams iš oro, iš lėktu
vų. Ar šitokią drausmę bu‘s ga
lima įvykdyti, tai jau kitas 
klausimas. • ■

Anglai ir amerikie
čiai susikirto teksti

lės konferencijoj

B

BUDI — Cook apskričio kalėjimo sargas budi prie 
celės, kurioj sėdi chicagicčio Ross’o pa^robikas ir užmu
šėjas John rtehry Seadlund, Bijoma, kAd Seadlund nu
sižudys. Jis bus teisiamas antradienį federdliaine teisme 
ir. turini! gaus elektros kėdę.

A.D.F. IR ANGLIAKASIAI SUSILAIKĖ 
NUO GRIEŽTOS AKCIJOS

Amerikos Darbo Federacijos

Ispanijos parlamen
tas susirinko

WASIIINGTON, D. C., vasa-| Amerikos Darbo Federacijos 
rio 3. — Angliakasių unijos su- pildančiosios tarybos suvažiavi- 
važiavimasi’ užsibaigė ketvirta-'mė Miami, Floridbje, klausi- 
dienį, įpareigojęs organizacijos;mas išmetimo C.LO. unijų ir- 
viršininkus dėti visas pastan-lgį bus paliktas kaip bu*vęs. 
gas laimėjimui 5 dienų ir 30 Ketvirtadienio pranešimai sakė, 
valandų darbo savaites. |kad Federacija/nemes jų lau-

Laike suvažiavimo daug bu- kan. Reiškia, ir A.D.F. ir an- 
vo kalbų apie išmetimą William'gliakasiai susilaikė nuo griež- 
Greeno, Amerikos Darbo Fede- tos akcijos.
racijos prezidento, kurs yra an
gliakasių unijos narys. Greeiijvas Dewey vėl deda pastangas 
paliko neišmestas. taikyti C.LO. ir A.D.F.

Darbo departamento atsto-

VOKIEČIAI SUSIJAUDINĘ DEL GENEROLO 
ŽENATVĖS

BERLYNAS, Vokietija, vasa
rio 3. — Neseniai apsivedė še
šeto desėtkų metų Vokietijos 
karo ministeris, feldmaršalas 
Werner von Blomberg, su žy
miai jaunesne mergina ir'su
kėlė šalyje audrą. Tačiau ne 
dėl metų audra kilo. Ji kilo dėl 
to, kad, mergina buvo prasčio
kų kilmės.

Sujudo armijos viršūnės. 
Blomberg rezignavo iš minis- 
terio vietos. Tačiau generolai 
nenusiramino. Jie iš viso ne la-

bai patenkinti nacių, ,.režimir. 
Jie nepatenkinti valdžios poli
tika Ispanijos’ir Austrijos link. 
Jie nepritaria nacių kovai su 
bažnyčia. Jie dagi nesą entu
ziastiški nacių politikos rėmė
jai, kiek ji liečia žydus. ' Kai 
kurie jų yra išsiilgę kaizerio 
sosto.

Prie generolų prisidėjo kiti 
elementai, ir palyginti menkas 
vedybų incidentas, kurstomas 
įvairių nepasitenkinimų, iššau
kė stambų nacių valdžioje kri- 
zį.

Lietuvos Naujienos

Rekomenduoja sta 
tyti dirižablius J;

Valstijoms
WASHINGTON, D. C., vasa

rio 3. — O’Connell, atstovų bu
to laivyno komisijos narys, ket
virtadienį pareiškė, kad jis re
komenduosiąs iš $800,000,000, 
nužiūrėtų naujiems karo lai
vams, paskirti bent $6,000,000 
dirižabliams (balionams) staty
ti.

HENDAYE, Francuzija, va
sario 3. — Cortes, Ispanijos 
phrlamentas, susirinko vienuo
lyne kalnuose, 35 mylių atstu- 
moje nuo Barcelonos. Parlamen
te atstovų yra 10 komunistų, 
60 socialistų ir 100 republiko- 
nų. Republikonų. Republikonai 
sudaro didžiausią pavienę par
tiją. Baskų ir nacionalistų at
stovai ir 10 katalikų; atstovų 
sudaro Ispanijos parlamento de
šinįjį Sparną.

Bijoma, kad 7 žuvo 
audroje Kalifor

nijoje

Pataria prekybos 
laivams apsigin

kluoti

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Vidutinio stiprumo šiaurės 
vakarų vėjai; bendrai giedra; 
saulė teka 7:01, leidžiasi 5:07 
valandą.

Sniegynas padarė 
žalos Šv. Bernardo 

vienuolynui

SAN. FRANCISCO, Cal., va
sario 3. Lietaus ir sniego 
audra siautė keletą dienų šiau
rės ir pietų Kalifornijoje. Ket
virtadienį ieškota 7 žmonių ir 
reikšta baimės, kad jie sušalo 
Butt Valley apielinkėje. Du pa
sigendamų yra Pacific Gas and 
Electric kompanijos darbinin
kai, kurie buvo pasiųsti į Bi/tt 
Valley elektros laidų pataisyti. 
Kiti penki yra nariai jaukto 
sniegui nuo vieškelių nukasti.

LONDONAS, Ariglija, vasa
rio 3. — Anglijos užsienio rei
kalų sekretorius Eden ketvirta
dieni patarė visiems prekybos 
laiyams, plaukiantiems arti Is
panijos pakrančių j apsiginkluo
ti.

Sukilėliai užgriebė 
du britų laivus

GENEVA, Šveicarija, vasario 
3. — Sniegynas ketvirčio my
lios platumo praėjusį sekmadie
nį nuo kalnų užvirto ant pa
garsėjusio šv. Bernardo vienuo
lyno, išlaužė duris ir langus, 
bet buvusieji vienuolyne miny- 
kai ir garsieji jų šunys nenu
kentėjo. žinios apie sniegyno 
nuvirtimą pasiekė kitas vietas, 
kai atsteigta. susisiekimas tele- 
fohtL'

Teisėjas Reynolds 76 
metų amžiaus

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 3. — Ketvirtadienį sukako 
76 metai • Vyriausiojo teismo 
teisėjui James Clark Reynolds, 
kuris yra skaitomas kaip vie
nas konservatyvių teismo na-

GENEVA, Šveicarija, vasa
rio 3.---- Jungt. Valstijų dele
gacija ketvirtadienį išreiškė 
pritarimo planui sudaryti pa-l 
stovų patariamąjį komitetą' 
tekstilės pramonei visame pa-1 
šaulyje;

Pagal sakytą planą, į komi
tetą turėtų įeiti trys samdyto
jų atstovai// trys darbininkų ir 
šsjsi ^Męspertįi, , išrinkti . pirmą?, 
eilių tekstilės, pramonės šalių.

Britanijos delegaciją pasi
priešino šiam planui. Tekstilės' 
fabrikantų atstovai parėmė an
glus. Antrą vertus, darbininkų 
atstovai parėmė Jungt. Valsti
jų nusistatymą. Šiam nusista
tymui taipgi pritarė Kanados 
delegatas.

Atrėmė Darbo Tary 
bos ėdikus

šešių karalių mušty 
nes Šančiuose

KAUNAS, sausio 7. — Pa- 
jčiame Kaune ir ypač jo prie- 
iiniesčiuose Trijų Karalių išva
karėse vaikai ir paaugesni, ap
sitaisę įvairiais “karališkais”, 
blizgančiais drabužiais, eina per 
butus, gieda šventas giesmes... 
Didesniam įspūdžiui karaliai 
nešasi, didelę, viduryje su de
gančia žvakute, žvaigždę ir il
gas,, tris kart didesnes už sa- 

' ve, sidabrines ir auksines laz
das.

Bet kaip visur, taip ir kara
lių tarpe eina smarki konku
rencija. Tam išvengti, karaliai 
jau gerokai prieš šventes pasi
skirsto priemiesčius rajonais 
— galimam trynimuisi išveng
ti.

Užvakar, Trijų Karalių išva
karėse, Šančiuose trys karaliai, 
belankydami savo rajono butus,

: WASHINGTON, D, C., vasa
rio 3. — Ji Warren Madden, 
National Labor Relations Board 
pirmininkas, ketvirtadienį sena
to komisijai pareiškė, kad Dar
bo Taryba ir toliau veiks, kaip 
veikė iki šiol prisilaikydama ri
bų, kurias nusako Wagnerio 
darbo santykių aktas.

Darbo Taryba pagelbėjo mi- 
lionams darbininkų įgyti tokios 
laisvės, kokios jie niekuomet 
pirmiau neturėjo. Tūkstančiams 
darbininkų ir jų samdytojų 
Taryba padėjo išlyginti nesusi
pratimus. Daug nepakenčiamos 
praktikos pramonėje, kaip šni
pinėjimo, Taryba padėjo paša
linti, pareiškė Madden.

Du laivyno lėktuvai 
susidaužė; 11 žmo

nių žuvo

Lojalistai sustabdė 
atakas iš oro

SAN PEDRO, Cal., vasario 
3. — Jungt. Valstijų laivyno 
manievruose Kalifornijos pa- 
krančiuose trečiadienio vakare 
susidaužė du lėktuvai bombo
nešiai. Vienas jų užsidegė ir 
paskendo, kitas atsimušdamas 
į vandenį truko.

Pirmojo lėktuvo, 11-P3, sep
tyni nariai įgulos visi žuvo. An
trojo lėktuvo, 11-P4, įgulos ke
turi išgelbėti ir skubiai 
sti į ligoninę.,

Aštuoni lavonai jau 
ta.

pasių-

suras-

BARCELONA, Ispanija, va
sario 3. — Ispanijos valdžia 
įsakė savo aviatoriams nedary
ti atakų iš oro sukilėlių užim
tiems miestams, kai dabar ei
na anglų-francuzų pasitarimai 
dėl lėktuvų atakų neginkluo
tiems miestams ir esantiems 
atokiau4 nuo mūšių ruožo.

Pataria areštuoti su 
kilėlių laivus

Kantone paskelbta 
karo padėtis

GANTON, Kinija, vasario 3.
Ketvirtadienio vakare pa-

BARCELONA, Ispanija,, va
sario 3. — žiniomis iš patikė
tinų šaltinių,' Ispanijos sukilė
lių kreiseriai areštavo du an
glų laivus gabenusius anglį ir 
nuvarė juos į salą, kurią yra 
užgriebę sukilėliai. Britanijos
admiralitetas, paklaustas apie skelbta karo padėtis Kantone, 
užgriebimą šių laivų, ketvirta- nes laukiama artimoje ateityje 
dienį atsakė, kad jis neturi apie japonus užpulsiant šį pietų . Ki
tai jokių pranešimų. nijos miestą,

pamatė iš vienų namų išeinan
čius kitus, į “sindikatą” neįei
nančius tris karalius. Nieko ne
laukdami jie puolė kitus tris 
karalius ir prasidėjo šešių ka
ralių muštynės. Buvo panaudo
tos karališkos lazdos ir kiti 
“ginklai”. Kai kurie karaliai 
mūšio lauke paliko savo ilgas, 
iš linų padarytas barzdas ir 
plaukus, šešių karalių mūšio 
pasižiūrėti susirinko gerokas 
būrys šąnčiškių. ;Šaltakalvis išradėjas

ŠIAULIAI. — šaltkalvis Jo- 
kubauskas išrado ir padarė 
vandens siurblį, kuris be jo
kios pašalinės jėgos paduoda 
vandenį į bet kurį aukštą. Da
bar minėtas šaltkalvis, tą savo 
išradimą n6ri parduoti kokiai 
firmai, kuri galėtų tokius siur
blius masiniu budu gaminti. 
Šaltkalvis — išradėjas teigia, 
kad taip 
siurblius, 
brangiai 
parduoti.

gaminant minėtus 
butų galima visai ne- 
(po 200 — 250 lt.)

Atsirado vilkų
KELMĖ. — Svirnių kaimo 

gyventojas A. Ivanauskas grįžo 
į namu*s. Maironių kaime už
puolė vilkas. Kadangi A. Iva
nauskas jokio ginklo neturėjo, 
butų buvę sunku -apsiginti, jei 
nebūtų pasitaikęs pakelėje au
gęs medis, į kurį ir suskubo 
įlipti. Vilkas per visą naktį “ėjo 
sargybą” aplink medį, nors už
kluptasis visokiais budais sten
gėsi jį nubaidyti. Rytą, kai 
žmonės tuo keliu*, kur vilkas 
saugojo savo pasprukusią au
ką, pradėjo eiti į pamaldas, 
vilkas pasitraukė ir tik tada 
A. Ivanauskas galėjo grįžti na
mo.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio < 3. — Britanijos užsienio! 
reikalų sekretorius Eden įsakė ( 
admiralitetui sustiprinti Vidur-1 
žemio juros patruliavimą ir' 
skandinti su*bmarinus, kurių' 
nepalydi kitokie laivai.

Darbo partijos vadas parla
mente, Clement R. Atlee, tre
čiadienį pareiškė reikalavimą 
valdžiai įspėti sukilėlius, jogei 
ateityje, pasikartojus atakoms 
prieš Anglijos laivus, bus kon
fiskuota po vieną ar daugiau 
sukilėlių laivų dėl kiekvienos, 
atakos. Tačiau Eden neatkrei
pė dėmesio į šį reikalavimą.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki

1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

STILSONO GYNIMO KOMITETO KNYGŲ 
PERŽIŪRĖJIMO KOMISIJOS RAPORTAS

Dar pernai rudenį Lietuvių 
Darbininkų Draugijos C. Komi
tetas paskyrė komisiją, kad 
peržiūrėtų Stils>on.o Gynimo Ko
miteto knygas ir visuomenės ži
niai paskelbtų raportą.

Tas darbas buvo nęlengvą at
likti, dėl to, kad komiteto sek
retorius, K. Steponavičius, savo 
įstaigą perkėlė j naują vietą, 
kas, pasak jo, jį patį labai su
trukdė arba^ tikriau sakanti ne
leido rūpintis kitais, tik savo 
reikalais. »

Antra vertus, komisijai rūpė
jo viską patikrinti smulkmeniš
kai, ji LDD Centro Komiteto 
buvo instruktuota ne tik pa
ruošti raportą, bet sykiu sužiū
rėti, kad kur nors nebūtų įvy
kę klaidų, atsižvelgiant į faktą, 
jog Š. G. K-tas savo pareigas 
ėjodiuosu nuo savo kasdieninio 
darbo lanku.

goznis, ką mes ir padarėme.
Knygas peržiūrėjome yž visą 

k.omi'teto egzistavimo laiką. Sek
retorius jas, mums atrodo, vedė 
rūpestingai, tik kaliniui sugrį
žus iš kalėjimo pertraukta agi
tacija už aukų rinkimą, nors 
$u advokatu buvo (ir tebėra) 
toli gražu neatsiteista, Mnt, su
sidėjo tokios aplinkybės, kad 
komitetas reikiamai negalėjo 
veikti: pirmininkas, savo parei
gų ejgoj, išvažiąvo į kitą vals
tiją ir iki šiol negrįžta, o sek
retorius, kaip jau minėjome, 
dėl įsiruošimo savo naujoj vie
toj, darbą apleido.

Iš žemiau telprmos apyskai
tos skaitytojai matys, kad jei
gu ne tą aplinkybė — komite
to pasisklaidymas, tai visas šis 
dalykas jau galėjo būt seniai 
likviduotas.

1 *!”'l ........................ .. ............ . 1 ..............................

N.ūo clcvelandiečių per
A. Gaįliųnų ,.....9,75

Stjlsonui sugrįžus iš ka
lėjimo per “NąUjosios 
Gadynės” administra
cijų gauta 114.35

Stilsonas iš pastarojo sa
vo maršruto nuo cbi^a- 

giečių parvežė ...... .... 4.00

■JI*" 1. ■f", ■|I.UI J    ’
• '7 i ■ ' ‘ ■

Midwest Grocery 
bendrovė persikelia 
į naują vietą

; . • i /

Turės nujosąvųis didžiąusius Vi- 
durvakarinėj dalyje sandėlius.

—r* ■■■■............wfi..

čia išlaidus mažesnės, krautuv- 
njnkas ėia perka geriau ir to
dėl jis gali savo pirkėjui per
leisti jas pigiau, geriau*.

(Skelb.)

JUOKAI
GAILA ARKLIO!

Penktadienis, vas. 4, 1938

LIETUVIAI

Kadangi visos į fondą plau
kusios aukos buvo skelbiamos 
“Naujojoj Gadynėjtat knygų 
peržiūrėjimo komisiją skaitė sa
vo pareiga ne vien patikrinti 
knygas ir biląs, bet ir tą, ar 
visas “Naujojoj Gadynėj” 
skelbtos aukos atatinka į kny
gas sutrauktum duomenim ir 
taip jau, sulyg esamų dokumen
tų, ar visos aukos buvo pa
skelbtos.

Toks darbas yra gana įky
rus, ilgokas ir nors visa įplau
kų bei išlaidų suma nėt^i dide
lės, tačiau pinigai, daugely at
vejų, surinkti smulkiomis su
momis ir taip skelbti (sii auko
tojų .pavardėmis) laikrašty. Tą 
viską reikėjo sulyginti su kny-

Dabar apie skaitmenas. Jas 
duodame sutraukoj, nes auko
tojų vardai jau seniai paskelb
ta, o kai dėl išlaidų, tai jos irgi 
visiem suprantamos. Finansinė 
apyskaita seka:

Įplaukos

Per sekretorių iš viso aukų 
gauta ir paskelbta “Naujojoj 
Gadynėj” ..........   $2,104.98

Per sekretorių gauta ir 
paskelbta “Naujojoj 
Gadynėj”, bet per klai
dą neįrašyta į knygas 30.30

Per sekretorių gauta, 
bet per neapsižiūrėjimą 
nepaskelbta: <
Nub LDD 20 kuopos iš 
St. Louis, Mo. per
A. Leponį’ ..............  5.00

Viso įplaukų iki sausio
15, 1938 ' .......... ..... $2,268.38

Išlaidos ' < ‘
Advokatui už stenogra- 

fišką darbą $25Q.OO
Kaliniui į kalėjimų nu

vežta bei įtęikta ........ z 81.50
Kaliniai laikraščių už

rašyta ... —...................11.25
Bankui už “service^’ (kai 

skaitihenos buyo 
mažos) 3.87

Kalinio šeimai duota 
įskaitant keliones 
lankant kalinį Lewis- ' 
burge) ......    165.00

Krasos ženkleliai lajškų 
bei blankų siuntinėji
mui, telegramos, spau
dos darbai (konvertai, 
laiškai, prakalbų plakar 
tai, aukų rinkimo blan-r 
kos, etc.), kelionės Wa- 
shipgtonan, kelionės x '■ 
su prakalbomis rųo* 
šiant maršrutus ........ 279.81

Advokatui už darbą 
duota ................. 1,324.35

Viso išleista.....$2,115.78
Sutrauka

Įplaukė ............... $2,268.28
Išleista ................  2,115.78

Ižde turėtų būt $52.60

Po septynių prekybos augimo 
metų Midwest Grocery bendJ»- 
vūs reikalai tiefc išsiplėtė, kad 
dabar jau priversta patalpa^ 
didinti. Ji nupirko dideli že- 
fnės sklypų su dideliais budin
tis. Budinkai dabar permode-, 
liuoti ir pritaikinti modernam 
reikalavimui. Nuo vasario 15 d. 
ji persikrausto-į naują vietų,

Midwest Grpcery bendrovė 
yra Midwesi isįpres savininkų 
kooper^tyvinė oi’gani^adja. Fi
nansiniai stipri ir tui-i didelį 
prekių išteklių. Prie to prisi
deda,, aišku, žymįa savo dalia 
ir Midwest Stores savininkų 
darbo našumas ir sugebėjimas 
reikalus vestu kas didžiai pa
tenkina pirkėjų reikalavimus, 
kartu ir visą organizacijų...

Dabąr, organizaeįjai įsigijus 
nuosavas patalpas, pasidarys ji. 
dar našesnė ir todėl didesnis 
krautuvninkų skaičius matys 
reikalą prie jos prisijungti. 
Tiesa, per šį ląikų naujų. na-„ 
rių įstojimas kiek ir buvo su
stojęs. Bet, tik dėlto, kad jie 
abej o jo organizacijos, našumu. 
Tačiau, dabar, klausimui atpig
ins, visi krautuvninkai, kurie 
dar mano prisirašyti, turėtų tai 
tuoj padaryti, o nauda iš to 
didele; Čia nevien kad dideli 
pilnai įrengti sandėliai, bet ir 
pasirinkimas prekių gausus,
*—*' ,,-l> 1.1   t  ... -,'H^

Aleksandras Puški 
nas — didysis 
rusų poetas

' ši^tudieii Sonotoųe 
prie 60 E. Van Buren, pasiro
dys .Sovietų filmą iš Aleksan-' 
dro Puškino jaunystės gyveni
mo.

Aleksandras Puškinas buvo 
didis rusų poetas. Jo gyveni
mas pasižymėjo savo įvairumu, 
įdomumu, — mirė duelyj.e dar 
jaunystėje. Kaip nusako pati 
apysaka, jis jau tada buvo res
publikoniški/ palinkimų, nemė
go vergijos, o vergi j on buvo 
patekusi ir jo mylimoji Nata- 
Ma, jos motinai negalint išsimo
kėti skolų, i

teatre,

(Skelb.)

1 ................. II l Ųll l.l i ..................................................................

Rųsų Didžiausio Poeto Anksty
boji Meile!

ALEKSANDRAS PUŠKINAS
Įąmžintaę ‘ Sovietų Rusijos

Artįstiškas Triumfas
“Jaunas’ Puškinas”
Extra vilionė—Sovietų Rusijos 

20-metinęs Paminėjjųias, 
- SONOTONĖ

66 E. Van Buren
Atdarą 10:45 A. M. Savaitdie- 

niais 25c iki 1 P. A.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Ūkininko žmona (vaistinin
kui) : Ponuli, tik aiškiai užra
šyk ant tų buteliukų, kurs yra 
mano vyrui ir kurs yra ark
liui... nenorėčiau, kad kas nors 
nutiktų arkliui... pavasaris, rei
kia laukus arti.n

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—-visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
, AL ENZULIS

5610 Sd. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.

.Hemlock 2343

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

" ~ ’ / and Midjvife
6630 So. Western 
Avė., 2nd • floor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie tre.at- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

•.< mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
r Draugijos* Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo l-^8 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Rennblir. 7868 
—gr—I 'MUl' "nei1.. ......... ........   '■ I

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor. of 85th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo į-8 nuo 6:3O-:8;3(I 

Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tai. K«nwood 5107 
--------- .......... .........--------- ------------—------ ir-yr—------ ------------- į----- f--  

Ofiso Tel. Virginia 6036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso Valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M- 
Nedėlioj pagal sutarti.

8939

• i

Garsinkites “N-nose”

ADVOKATAI

A. Montvid, M. D 
West Town State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p, p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016 •

GERIAUSIOS

Vertybes
MIDWEST KRAUTUVĖSE

IŠPARDAVIMAS! PENKTAD IR ŠEŠTAD., VAS. 4 IR 5

IDAHO RUSSET FINRST U. S. 1

BULVES 15 Svarų Pekas 25c
ŠVIEŽUS No. 1 KOKYĖfcS ’' '"

Kiaušiniai Tuz. 23c
TIKRAI ŠVIEŽUS "" ' r
“Midvvest” Carton Kiaušiniai Tuz. 27c

“MH)WEST” :
SRIUBOS Tomeičių ar Daržovių No. 1 kcnas 50
------------------------ ^eEMdTle”'' J • . • '
ŽIRNIAI Ankstyvo Birželio No. 1 kenai . 2 150
= “JUSTIČE”
CATSUP Tyrų Tomačjų Didelės bonkos 2 BČ 190

■ ■ ■ f ''

“JUŠTICE”
SWEET CORN No. 3 kinai ...................... 3 už-g»50';
“HERSHEY’S” COCOA i/2 sv. kw. 2 už 17c. S v. ken 15c 
“MiDWEST” PE LU\E '
KAVA ~ Geriausios rųšies Sv. kenas 25c 
‘‘RED T AG” SLYVOS , Nx>, j Aukšti kenaiŽuž'fe 
“DOLES” PINEAPPLE SUNKA 12 unc. kenai " ' 1 2 už 19c
‘DFiOMEDAKVA DAteŠ^itted .................. 2 pak. 250
“RED CROSS” žAprA^ArUi Sv. pak. 2 už Į 7C 
BOILED HAM “Richters” Va sv. 23c į 
“PINTY MOORE“ BEEF Št£w 1 Į/Į sv, kenaa Isc ■
EXTRA FANcY WASHING'tON ' ' ' r"r’
“Delicious” OBUOLIAI ......  ... 4 sv. 23c
NEW VoRK GREENJNG OBUOLIAI 4 sv. 150 
“SUNKIST” ORANPŽIAI Didelio 176 <lyxlžio Tu^. 250 
TEXAS GRAPEFRUIT. Lulclio 76 dydžio ' 4 už 170
EANCY "CALIFORNIA CAULIFLOAVER Dideli 150
FANCY CALIFORNIA LČTtUIe Dideli................50
BISMARCK SILKĖS 5 "unc. džiaras ..................... ...90
“BLC'E LABEL” SURIS Mj sv. pakelis T70
“OCTA'GON” MUILAS Dideli gabalai 3 už 140
••OG rAGėk'1 MCILO MIETAI Mįži g pakeliai' 140

“SUPERSUDS” Didel. 18C

Ta suma skruvon ' dar pesu- 
rankiota. Ji randasi šitaip pa
skaidyta : .
Valdžia dar neišmainė mo- 

ney orderį, nes laiškas 
buvo nuklydęs jr išėjo 
metai laiko nuo 'in. o.

z pirkimo (neužilgo už tą?1 
sumą bus gauta Jungt.
Valst. iždinės čekis) $9.75 

“Naujosios Gadynės’ ad
ministracijoj yra komi
tetui dar neįduotų pini
gų ............ ....... 13.63

Pas iždininką buvo užsili
kusio j i, bet jie pastaro
mis dienomis įteikta ad
ministracijai, kad įduo
tų 'sekretoriui  ... 20.35

Pas sekretorių turėtų
dar būti .............   118.62

■

Viso .’........   $152.60
Paaiškinimas >

Advokatui, apart stenografiš- 
ko darbo, sulygta užmokėt $2,- 
000. Išmokėta $1,324.35. Jeigu 
jam butų įteikta balansas, 
$152.60, tai dar stokuotų $523.- 
05. A' r ' ■/

Bet komisija negali tikrai sa-* 
kyt, kad pas sekretorių dar yra 
$118.00. Gal yra mažiau. Todėl, 
kad sekretorius neturėjo visų 
bilų patikrinimui išlaidų prade
dant 1936 metų birželio mene
siu ir negalėjo jas surasit. Jam 
tat pranešta, kad jeigu tokių 
bilų dar yra, kad jas tuoj aus 
atsiųstų komisijai. Kadangi ko
misija iš sekretoriaus jokio at
sakymo negavo, tai skaįto ba
lansą tokiu, kaip čia paskelbta, 
ir šį raportą siunčiam spaudai.

Prie knygų peržiūrėjimo da
lyvavo dar įr drg. P. Kriaučiu- 
kas, fondo iždininkas, ir J. V. 
Stilsonas,

Stilsono Gynimo Fondo Kny
gų Peržiūrėjimo Komisija:

M. Antanaitis,
S. Strazdas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
M • ■ t ’ ’ HHH ' HiM H ■ B HJohn F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO įstaiga 
ambulance

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 J South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
........... ........................................................................................... '1H> n l'l "'H'I'III i

4 koplyčios visose 
Chicagos dalyse

Klausykite mųgy' Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

T" R|"-'?! ■.I.'H u.. .1 .IV—ir-!-.—— I ■'-■'T.......r'!-irr?TT»rr

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

TURIME 
KOPLYČIAS 

/VISOSE 1 MIESTO 
DALYSE

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

.1 , . ........................................ .... ......... . .................... "

A. MASALSKIS
3307 Lituanicą Avenue ' Plione Boulevard 4139

6834 So< AVcstern Ąve.
1410 South 49th Court

I t ■ ' . 7
.^■h.yi.irT ‘jai ■ ;■» ii’M1 1 t......

A. PETKUS
Pitone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

. P. J, RIDIKAS .
33.54 So. Halsted Street Boulevard 4089

, I. J. ZOLP
1646 West 461h Slr.eet

Phone BouL 5203 
Boulevard 5566 

\ z S. JML SKUDAS ~ ’
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3,319 Ęituaidcu Avenue Yards 1138

L300 Mylių Be 
Sustojimo

I "'l......... ' 1 ' .. ......... , K_ , ......... ... ...... ......................... ...... ...... . ....  .1

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2B15

L- SKYRIUS: 42-44 Kast lOSth Street Tel. Pullman 12741

to VI Vi * KJ

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2
ofisas—3323 So. Halsted St.

st.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
> LIETUVIS ADVOKATAS 

4; T^ephone: Boiilevard 2800
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 §o. Ashland Avė.
arti ^7th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3895

_____ Kiti _ Lietuvi^

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

M
UI R K NUO NES PIGIAU

STORES
‘r“ * f - *

United Air Lines keleivinis 
lėktuvas (Doughlas gamybos) 
užvakar padarė 1,300 mylių ke
lionę iš Salt Lake City į Chica
go į 6 valandas 19 mlnuč’” be 
sustojimo.

JUOZAPAS, EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So, Western Avė. . • Phone Virgi n i a 0883

J. LIULEVICIUS
4348 So. Calilbrnia Avenue i PJione. Lafayclte 3572

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. *

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
/ Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatoinis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 nietų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto ik j 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 Šouth Ashland A v.

Phone' Boulevard 7589.

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

TeL Yards 1823 •

Prjtaiko Akinius 
. Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St.
. kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo
Nedėliomis pagal sutartį.

f

6 iki 8

’ KITATAUČIAI

31

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS ‘

Gerai lietuviams žinomas per
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ęąy ir kitokįus ele- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superięr 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ĮLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 
valandai dieną.

Phone MTDWAV 2880--- --- —.... . ■ -----—. ,r, I, ,»■«■■■ 
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVJE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA 2400

■&*



Penktadienis, vas. 4, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III. r

J. RikaelU hauMi

Miko Petrausko paminklo reikalu PO 30 METŲ ŠIOJ APIELINKEJ
Praeitais metais spaudoje bu

vo pakeltas klausimas Miko 
Petrausko pagerbimo reikalu. 
Vieni ragino išleisti“ jo veikalus, 
kiti pastatyti paminklą, treti — 
vieną ir kitą drauge. Pakeltas 
klausimas kiek padiskusuotas, 
padaryta keletą vietų pomirti
nis paminėjimas, tuo reikalu ir 
užsibaigė. Pasilikusius po kele
tą ar keliolika dolerių pelno ne
žinojo kur dėt—kolkas laiko ren
gėjai pas save, šių žodžių auto
rius yra gavęs keletą paklausi
mų, kas daryti su ,likusiu pel
nu, bet nežinant ką būt galima 
nuveikti, nieko tikro negalėda
vau atsakyti, kaip tik — palau
kime, pamatysime — trumpoje 
ateityje išsispręs. Taip ir atsiti- 
tiko.

šių metų pradžioje spaudoje 
tilpo iš Kauno atsiųstas laiškas 
— atsišaukimas taikintas į A- 
merikos lietuvių visuomenę, 
vardu susidariusio komiteto M. 
Petrausko pagerbimui. Tokius 
laiškus gavo ir privatus parink
tieji asmenys. Atsišaukime kal
bama, kad busiąs iš surinktų 
aukų pastatytas M. Petrausko 
paminklas Kauno miesto sode, 
šalia esamų jau Sasnausko, Ku
dirkos ir .kitų ir dar busią tei
kiamos pašalpos einantiems mu
zikos mokslus.

Gražus ir prakilnus sumany
mas, tik metas į akis vienas da
lykas:' kokią naudą turės Ame
rikos lietuviai iš minėtų paža
dų? Išeina išvada, kad jus 
mums duokite, mes pasidarysi
me paminklus, ir teiksime mok-

MADOS

No. 4699—Labai graži ir moder
niška vasarinė suknelė. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16. 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 88 ir 40 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan-

numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. GaliJ 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
m u. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St, Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept 
1739 S. Halsted SL, Chicago, HL

Stshptl maa pavyzd) No.

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

sleiviams stipendijas, o jus žiū
rėkite ir tuo džiaukitės!

Mano nuomone ir eilės muzi
kų ir šiaip žymių veikėjų, su 
kuriais teko tuo reikalu kalbė
tis, yra tokia: M. Petrauskas 
visą savo energiją pavedė Ame
rikos lietuviams ir jų tarpe dir
bo nuo 1907 m. iki 1930 metų 
su mažom pertraukom. Lietu
von grįžo jau sveikatoje palie
gęs ir tik ramiai praleisti se
natvę, nes jau buvo jos "’ėby- 
je. Reiškia, jis visą savo dar
bingąjį laikotarpį veikė musų 
tarpe. Lietuvoje mf.žai veikė: 
kol buvo jaunas pradėjęs (Vil
niuje) veikti, teko nuo rusų 
žandarų pabėgti, o kai protar
piais grįždavo į nepriklausomą 
Lietuvą ir bandė veikti (staty
damas operetes, rengdamas 
koncertus, organizuodamas mu
zikos draugijas), buvo pajuo
kiamas. Jo darbo planai buvo 
ignoruojami, o ką bekalbėti, kai 
jis pradėjo sirguliuoti. Dalis 
Lietuvoje gyvenančių asmenų 
naudojosi jo muzika per dau
gelį metų labai nežymiai. Į jo 
veikimą išeivijos tarpe Lietuvo
je buvo žiūrima tam tikruose 
muzikų sluogsniuose su panie
ka, kaipo menkos vertės daly
ką. Kai mirė, tai pradėjo šiek 
tiek Kipro draugai prisiminti a- 
pie Miką. Kad menkai kreipta į 
velionį dėmesio liudija, kad ir 
šie savotiški atsitikimai: 1. kai 
jis mirė, net nebuvo žinoma, 
kur ir kada jį laidos, spauda 
net 'vos tik keliais žodžiais jojo 
mirtį pažymėjo. Tik vėliau, kai 
pamatė, kad Amerikos spauda 
kitaip vertina velionį, tąsyk ir 
Lietuvos spauda kitaip pradėjo 
i jį žiūrėti.

2. Kai jis grįžo su visa savo 
manta Lietuvon, dėka kai kurių 
žymių asmenų su panieka į ve
lionį atsinešusių, žuvo daug jo 
rankraščių, partitūrų, spausdi- 
nių. Visa tai buvo parduota iš 
varžytynių žydams silkių vynio
jimui. Ar neaiškus faktai jo pa
garbos Lietuvoje, jų yra ir dau
giau. Dėka , jojo Amerikos lie
tuvių draugų pastangoms, pa
sisekė iš valdžios gauti jam se
natvės pensiją. Dabar, po mir
ties atsibusta, .nutarta statyti 
paminklą ir pan. Gražu, kad 
taip pasielgiama — geriau vė
liau, negu visiškai pamesti.

Kaip vertiname mes, ameri
kiečiai, kurie velionį geriau pa
žinome: jis pas mus pajėgė 
steigti muzikos konservatorijas, 
chorus, išleisti visus savo vei
kalus, pastatyti šimtais kartų 
jo operetes, visas jų premjeras, 
atspausdinti visą eilę apie mu
ziką raštų, lavinosi pas jį tūks
tančiai jaunimo, sukuria desėt- 
kus operečių, šimtus dainų, žo
džiu, jis buvo lyg milžiniška 
dirbtuvė liaudies tarpe gaminu
si muzikos apšvietą. Tam buvo 
pritariama, remiama ir 'visoke
riopai gelbstima: pinigiškai ir 
morališkai, šiandien buvusių jo 
mokinių ar dalyvavusių jo cho
ruose bus daug tūkstančių išei
vijos tarpe. O kiek jų nuvažiuos 
Lietuvon, kad pamatyti jojo 
biustą arba ar rasis bent vie
nas amerikietis, kuris pasinau
dos jojo vardu skiriama pašal
pa!

Štai ką drįstu pasiūlyti (kaip 
pirm tai minėta, pasitarus su 
eile asmenų): Mikas Petraus
kas veikė musų tarpe, tad ir jo 
paminklas turi būti musų tarpe.

Kur tas paminklas turėtų bū
ti? Mano manymu, yra tik kol
kas dvi vietos: Lietuvių Darže
lis Cleveland, Ohio, arba Pitts- 
burgh, Pa., Lietuvių Kambary
je. Vienoje ,iš tų vietų pastaty
tas biustas butų lengvai priei
namas čia gyvenantiems pama
tyti, aplankyti, pasitaikius pro
gai vainiką uždėti, prieš sve
timtaučius pasirodyti. Tokiose 
vietose gali aplankyti jojo bu
vusieji mokiniai ir savo vai-

Visas $50,000 StaKas

Rakandai, Kaurai, Pečiai, Radios ir
Refrigeratoriai

7 ' ' / ;

Turi būt parduota už dalelę tikrosios vertes
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kams apie jį papasakoti. Jis yra 
lietuviškos muzikos musų tarpe 
pionierius, ir kaipo toks turi bū
ti musų pačių pagerbtas. Be to, 
minėtos vietos yra lengvai pri
einamos. Galima butų dar dvi 
vietas nurodyti, kuriose jis as
meniškai veikė ilgesnį laiką: 
Bostonas ir Chicago. Dėl minė
tų vietų turėtų plačiai padisku- 
suoti, galimas daiktas, butų ga
lima net jojo gerbėjų, padaryti 
lyg ir balsavimą, šių žodžių au
torius yra linkęs palaikyti vie
ną iš pirmutinių jų vietų, nes 
jau ten yra lyg natūraliai pra
dėję koncentruotis lietuvių sie
los brangenybės.

Jei butų Pittsburghe, butų 
galima sienoje įmūryti velionies 
bareljefą, o jei Clevelande — 
pastatyti biustą kaip yra Basa-j niai renka). Tuos rašinius išlei

dus atskiroje knygutėje (o gal 
net ir į ąnglų kalbą išvertus, 
kad galėtų jaunimas gerai juos 
skaityti), butų galima pardavi
nėti ir pelną skirti fondui. Kny
gutė nebūtų brangi, nes, su pa- 
gelba lietuvių laikrašti jos butų 
galima pigiai išleiti. Be to, butų 
atliKta dalis paminkline, nes a-

’ma pravesti, reikalinga sudary
ti centralis komitetas ir papra
šyti, kad tie, kurie £uri jau su
rinkę kiek lesų, paskirtų jas į 
tų fondą.

Fondas turėtų lėšas gauti iš 
kolonijų paminėjimų, paviepių 
aukų, iš buvusių mokinių, vi
suomenės rinkliavų, 
leidinių, pardavinėjant 
Vaizdus ir tp.

Daug galėtų fondui 
sukėlimui lėšų sekai!tis daly
kas : velionis yra parašęs labai 
daug, raštų įvairiuose laikraš
čiuose, kuriuos yra surinkęs is
torikas J. Žilevičius (pas jį y- 
ra daug rankraščių, laiškų, at
vaizdų ir šiaip medžiagos apie 
velionį, nes jis tą medžiagą se-

velionies 
jojo a t-

gelbėti

navičiaus. Dabar yra žymus 
musų skulptorius P. Rimša mu
sų tarpe, galima butų tuo rei
kalu su juo tartis, jis tokių da
lykų specialistas. O gal yra 
skulptorių, buvusių velionies 
mokinių tarpe! arba jų vaikų, 
tegu atsiliepia?

Kad tai sėkmingai butų gali-

NAUJOS GADYNĖS CHORO

Valentine Party and Dance
West Side Didžiojoj Svetainėj 

(BUVUSI MELDAŽIO SVETAINĖ) 
2244 West 23rd Place
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pie. muziką lietuvių kalba yra 
vos pora knygelių, jaunimo Lie
tuvoje daug kuris jdorr~'’’asi 
muzika, knygynų ir šiaip visuo
menės, kurie noriai panašius 
-dalykus skaito ir vertina, Lie
tuvoje daug jų parsiduotų. A- 
merikoje butų lengva platinti 
per velionies paminėjimus, cho
rus ir tp. Galėtų išleisti kai ku
rias operetes — reikalaujama.

O ką mes. galėtume duoti Lie
tuvai, kad ir ji turėtų M. Pet
rausko pagerbimui? Mano ma
nymu, tik yra vienintelis daly
kas: surinkti jojo laiškus, rank
raščius, programas, plakatus, 
atvaizdus ir kitą panašią me
džiagą (J. Žilevičius turi apie
I, 000 vienetų) ir ją gražiai su
tvarkius, sugrupavus ir apra
šius padėti Lietuvoje muzikos 
rinkinių skyriuje, knygyne, kur 
saugomi rankraščiai ir šiaip žy
miųjų vyrų koncertuojami dar
bai. Ten muzikos < studij uotojai 
visada galės naudotis ta me
džiaga, nes ji bus saugoma 
drauge su visa kita. Jei panaši 
medžiaga kur nors liks pavie
niuose rankose, ji žus amžinai, 
nes savininkams mirus, ji nebus 
vertinama, ji bus jiems sveti
ma ir kaipo tokia išmesta lauk. 
Tat kas turite panašios medžia
gos, atsiminimų galite parašy
ti ir kas tikrai gerbiate velionį, 
siųskite Šią medžiagą minėtam
J. Žilevičiui (166 Park PI., Eli- 
zabeth, N. J.), nes jis drauge 
su visa medžiaga, kurios turi a- 
pie 1,000 vienetų “Amerikos 
Lietuviai Muzikos Garsuose” 
sugebės tinkamai sutvarkyti ir 
ją pagerbti. .

Darban Miko Petrausko ger
bėjai !

I Halsted Furniture Co ypač. rakandais

Baldų Įstaiga eina 
iš biznio

Likniduosis po 30 metų 
18/o j Apie tinke j

18 APIELINKE. — Sena ra
kandų firma, kuri išbuvo biz
nyje apie 30 metų laiko antra
šu 1936-38 S. Halsted St., ir 
žinoma vardu “Halsted Furni
ture Co-”, šiomis dienomis nu
sitarė eiti iš biznio. Tuo su
metimu pirmiausiai mėgins 
viską išparduoti savo seniems 
kostumeriams, visai neatsi
žvelgiant Į buvusias visų pre
kių kainas.

Didžiulė Halsted Furniture 
krautuvė, kuri stovi ant dviejų 
lotų, yra užkrauta prekėmis 
iki 50 tūkstančių dolerių ver-

ir . kaurais. Viskas turės būti 
išparduota, nes pačios krautu
ves patalpas ima kiti žmonės- 
Parduos ir vadinamus Įrengi
mus — fixtures.

Lietuviai kurie darė biznį 
su Halsted Furniture krautu
ve dabar turės progos veik 
pusdykiai Įsigyti sau reikalin-

proga. šiandien telpa skelbi
mas “Naujienose,” kuris smul
kmeniškai pasako kokius bar- 
genus bus galima gauti atsi
lankius į tą paskutinį, didelį, 
galutiną išpardavimą visko, 
kas tik dabar randasi krautu
vėje. Halsted Furniture krau
tuvės antrašas, — 1936-38 So. 
Halsted Street. —V B A-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

' DAMP WASH "

49c
Už 10 SVARŲ 

4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prasyti.

METINIS
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

MARŠKINIAI 
su ryšuliu.

ARCHER

N BAIGIMAS •r p° 7y2<
LAUNDRY
Pinate You Alwayt

VISI TELEFONAI -r LAFAYETTE 9211

■"’F?



NAUJIENOS,Chlcage, JD. V
**—■

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily £?ęws 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co^ Ine,

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

Subacription Ra tęs:
$8.00 per year ių Canada
$5.00 per yoar oųtside of Ohicago
$8.00 per year įn Chicago 
3c pęr copy.

Entered ąsSecond Cląss Matįter 
March 7th 1914 atthe Post Office 
pf Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams m.......

Pusei metų
Trims mėnesiams__ ___
DvJeją mėnegiamsĮ
Vienam mėnesiui .....___

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija _______
Savaitei 
Mėnesiui

Suvienytoje Valstijose, ne ęhieagoj, 
paltu:

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75

$8.00

tufo 
.75

3c 
18c 
75c

vimų. Kai kas vadina tuos reikalavimus net “ultimatu
mu”. Generolai esą priešįpgi ekonominei Hitlerio politi
kai, antisemitizmui ir bendrai “rąęlikąlizmui”;

Tokiu budu Von Blombergo sutuoktuves netikėtai 
iššaukė aštrų krizį hacių diktatūroje.
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DAUGUMA KATALIKIŠKA, 
BET NE KLERIKALISKA

Opozicija A. D. Federacijoje
Industrinės Organizacijos Komiteto (C. I.. O.) jau 

prieš kiek laiko kilo balsų, kritikuojančių vyriausiąjį 
to komiteto vadą, John L. Lewisą, dėl jo politikos dery
bose su Amerikos Darbo Federacijos įgaliotiniais. Bet 
opoziciją turi ir Federacijos vadai, ir ji, matyt, nėra 
menka. •

Suvažiavus A. D. Federacijos tarybai į Miami, Fla., 
kai kurie jos nariai tuojaus pasiūlė, khd ji pašalintų iš 
Federacijos 10 tarptautinių unijų, prisidėjusių prie C. 
I. O., ir atšauktų jų čarterius. Jau pusantros savaitės, 
kai tapyba posėdžiauja, bet šito klausimo ji dar neiš
sprendė.

Kai kurie Federacijos viršininkai stoja už tai, kad 
butų padaryta taika su Industrinės Organizacijos Ko
mitetu,
kalauja, kad C. I. O. taikytųsi su Federacija.

Spaudimas iš abiejų pusių, gal būt, ir prives prie 
to, kad taika įvyks.

taip pat, kaip Dubinsky ir Ząritsky kad rei

Nors tiek
Prieš išsiskirstydamą, Tautų Sąjungos taryba pri

ėmė rezoliuciją, kurioje Tautų Sąjungos nariai yra ra
ginami apsvarstyti, kokią pagėlbą jie gali suteikti Ki
nijai jos kovoje su užpuolikais japonais.

Kinijos delegacija tokiu nutarimu nėra patenkin
ta. Ji reikalavo, kad Tautų Sąjunga viešai pasmerktų 
Japoniją ir paskelbtų statute numatytas bausmes prieš 
japonus. Nėra abejonės, kad delegacijos reikalavimas 
buvo visai teisėtas.

Bet tame dvasios nupuolimo stovyje, kokį dabar 
pergyvena Tautų Sąjunga, sunku buvo tikėtis, kad ji 
imtųsi tokių griežtų žinksnių Azijoje. Tačiau gerai nors 
tiek, kad Tautų Sąjunga viešai padrąsino tas valstybes, 
kurios npri Kinijai padėti.

Diktatūrą? krizis Vokietijoje

teisės; pž

Vokietijos apsaugos ministeris, feld-maršalas Wer- 
ner von Blomberg, tur būt, bus priverstas pasitraukti 
iš sayo vietos, nes reichswehro (armijos) vadai ir dau
gelis karininkų labai pasipiktino jo “pažeminančiomis” 
vedybomis. Von Blombergas slaptai susituokė su jau
na, “prastos kilmės” mergina, Erika Gruehn, kuri bu
vo raštininkė jo kanceliarijoje. Armijos generolai, ku* 
rie yra kilę iš junkerių (dvarininkų) — taip pat, kaip 
ir Von Blombergas — sako, kad karo ministeris, imda
mas tokią “prastą” žmoną ir dagi nesiklausęs armijos 
vadovybės sutikimo, įžeidė savo luomo garbę įr nebega* 
Ii toliaus būti ginkluotų karo jėgų viršininkas.

Amerikos korespondentas savo pranešimuose duo
da suprasti, kad tuo susituokimu su freilina Gruehn se
nis fęld-maršalas uždengė dar ir nemalonesnį jo repu
tacijai skandalą. ■ ■ , ...

Hitleris dabar Ištisomis dienomis laiko konferenęį- 
jas su savo patarėjais, stengdamasis surasti išeitį iš su
sidariusio keblumo, Von Blombergas buvo jo ištikimiau
sias tarnas. Tais, laikais, kai prezidentas von Hindep- 
burgas įleido rudmarškinių vadą į valdžią, Vokietijos 
armijos generolai žiurėjo į Hitlerį su panieką. Bet( gę* 
neroląs von Blombergas buvo kunu ir siela atsidavęs 
Hitleriui ir jisai privertė armijos vadus prisiekti, kąd 
jie bus ištikimi naujam kancleriui. Kai vėliau Hitlerio 
įsakymu buvo nužudytas generolas von Šleicheris, tąi 
von Blombergas ir vėl jam didžiai pasitarnavo, sulai
kydamas generolus nuo keršto už tą žiaurų teroro dar*

Romos-Katalikų Federacijos 
tarybą parašė ilgą pareiškimą 
Lietuvos klausimais. Tarp kitko 
tenai sakoma:

“Skaudamomis širdimis tu
rime pasakyti, kad jau per 
visą paskutinį dešimtmetį, iš- 
krypu£ iš Konstitucijos pa
grindinių dėsnių ribų, Lietu
voje sistematingai siaurintos 
ir siaurinamos krašto daugu
mos — katalikų
darytos katalikų privatinės 
mokyklos; dar esančių priya* 
tinių mokyklų (taigi uždary* 
tos dar ne visos katalikų mo
kyklos. — “N.” Red.) moky
tojams nepripažįstama vals
tybinių tęigių; uždrausta ka
talikų moksleivių Ateitininkų 
organizacijos veikla (bet 
“Draugo” redukcija rašo; kad 
Ateitininkai gaji veikti, tik 
ne “perdaug”; Red.) ;
neleista atidaryti \ Katalikų 
Universitetas, kuriam ameri
kiečiai sudėjo stambių aukų, 
o paskutiniuoju laiku, 1937 
m. lapkričio mėnesį, atimtos 
Vytauto Didžiojo universite-

■ to teplogijos-filosofijos fakul- 
teto filosofijos skyriui tos 
teisės, kuriornis šis skyrius 
naudojasi per 15 metų,”
Klerikalai Lietuvoje, tiesa, 

neturi tiek, kiek jie nori (jų a- 
petitams nėra galo ir krašto), 
bet jie turi daug daugiau, negu 
kitos visuomenės grupės. O bet
gi jie- visą 4aiką>-kalba tik apie 
savo skriaudas, tuo pačiu laiku 
reikalaudami, kad kiti žmonės 
butų ir toliau skriaudžiami ! Pa
vyzdžiui, jie piestu stoja prieš 
civilinę metrikaciją ir tuo bu
du nepripažįsta teisės laisvama-. 
niams apsieiti be bažnyčios “pa
tarnavimo” (už tam tikrą atly-r 
ginimą!) imant šliubą, laido
jant numirėlį arba duodant var
dą kūdikiui. Klerikalai verčia 
netikinčius žmones veidmai
niauti, nes tai pelninga klebo
nams,

$itą savo siaurą egoizmą (ir 
Žemiausios rūšies materializ
mų!) jie remto tuo, kad jie ne
va giną “daugumos” teises. Bet 
Lietuvoje klerikalai jau seniai 
gųdaro ųia-žumą, o ne dąugumą. 
Jau Į9?6 m- pefr seimo rinki* 
mus klęrikąląi gavo tik apie 
40% balsų taigi apie 60% 
Lietuvos gyventojų pasisakė 
prieš klerikalizmą, nežiūrint to, 
kad dauguma žmonių Lietuvoje 
yra užrašyti metrikuose, kaip 
katalikai.

sirriškja, Ąpie kairiąsias hųisų 
visuomeninio judėjimo sroves 
jisai sako, kad jų “negalima 
kitaip pavadinti, kaip lietuvių 
tautos išgamos ir niekšai”.

Ši tie p, Jurgėlos vartoj ami 
“stiprus” žodžiai , jau yra pu
sėtinai nudėvėti nuo ilgo var
tojimų. “Tautos išgamas” mu
sų spaudom įvedė toikraščiai, 
kurie buvo lęidžiamį prieš ko
kius 50 metų. Tarpe paprastų 
Jurgių, atvykusių iš “krajaus”, 
tais laikais polemika būdavo ne
retai Užbaigiama karčemoje 
“snukių daužymu”. O laikraščių 
redaktoriai* ir jų bendradarbiai, 
kaipo ‘tiligentiški žmonės”, 
muštynių vengdavo, tai savo 
jausmų ir įsitikinimų tvirtumą 
jie išreikšdavo plūdimais spau
doje, ir “išgama” buvo vienas 
mylimiausįųjų jų epitetų, ku- 
tiąią jie vienas kitą garbinda
vo.

Kai dėl “niekšų”, tai šis kar
čemines iškalbos žemčiūgas pa
teko į laikraščius, rodos,' vėliau 
— bene “karinio komunizmo” 
laikais, kai mūsiškiai nuo leni
nizmo tezių apsvaigę pasaulio 
revoliucijos apaštalai, matydavo 
kiekviename asmenyje, neprita- 
rtončtom 'Maskvos evangelijai, 
kapitalistų papirktą agentą. Bet 
tas žodis šiandie baigia išeįti iš 
apyvartos jau ir pas komunis
tus — tik kai jie ima kalbėti 
apie “trockistus”, tai jie grie
žia dantim A' ir senovišku budu 
piktžodžiaiiją.

Tačiauįdabar tais nuvalkio
tais pludii^b/ žodžiais sumanė 
paremti '“tautiškos min
ties” poziciją'P. Jurgėla. Skur
džioje tautininkų judėjimo dir
voje jo keiksmai, gal būt, bliz
ges, kaip žemčiūgai, bet šiaip 
jie niekur, nepadarys įspūdžio.

Taigi tegu jisai sau sveikas 
koliojasi, jeigu tai reikia jo 
“tautiškos” sielos išganymui!

“TĄUTJŠKOS MINTIBS” 
žBMčĮVCIAI

Bet atroįo, kad Hitleris dabar turės tą savo tarną 
paaukoti kariuomenės .generolams nuraminti. O kas yra 
dar blogiau, tai — kad armijos vadai šitą inęidęptą no* 
ri panaudoti įvairioms savo sąskaitoms suvesti, su na
cių diktatūra.

Jie per ilgą laiką tylėjo, bet Hitlerio politika jie se
niai yra nepatenkinti. Sakoma, kad dabar jie pasiuntė 
pas reicho “fiurerį” vyriausiąjį armijos vadą, generolą 
von Fričą, ir per jį pastatė Hitleriui visą eilę reikala-

“Vienybes” redaktoriaus pa
dėjėjas p, Jurgela krito kartus 
bandė pasirodyti labai daug ži
nančių vyru, be,t pasirodė esąs 
įgųorantas, \Kai jisai mėginę 
aiškinti, kodej kiekvienam pi
liečiui rekete pw, tai- paaiškė- 
jpv kad jisai nežino apie pilie* 
tybę ne tų paprastų dalykų, 
kuriuos patiria kiekvienas at
eivis, besiruošdamas ; pilietybes 
kvotimams. Paskui jisai ėmė 
mokinti SLAi nąirios,. kukius 
viršininkus jie turį toąįrinkti, 
bet iš jo plepalo buvo matyti, 
kad jisai neturi mažiausios 
nuovokos apie tos organizaci
jos tvarką. -

Dabar tas “tautiškos min
ties” atstovas ėmė demonstruo
ti kitus savo talentus — ėmė 
apsiputojęs plūstis! Šitoje srL 
tyje, reikia prįpąžjnU jo “ga- 
bumai” ne visai meriki, norą
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kariautojų dabar atsidūrė ko
munistinėje santvarkoje.
Caro generolų garbinimas

Jei anuomet rusų carai, jų 
generolai tas tautas tauteles 
nebūtų nukariavę, tai, supraski
te, jos dabar butų kokios nors 
buržuazinės respublikos, o gal 
net karalijos. Vadinasi, rusų 
imperialistai jas šimtmečiais te
itojo, jų tautinį judėjimą per- 

• sekiojo, jas girdė, sifilį joms 
veisė,\hadu marino, jų tautos 
prieauglių visokiais budais 
tramdė, ir tai visa buvo ge
rai daryta, nes dabar jų likę li
kučiai gali džiaugtis Stalino lai
mėjimais. Tai tokia komunistų 
Idgiką. Tai istorijos vadovėliuo
se dabar mėginama taip ir aiš
kinti, kad tie rusų carų ir jų 
generolų užkariavimai buvę rei
kalingi. Štai dėlko rusų Suvo- 
rovas ir Kutuzovas dabar SSSR 
istorijoje užima garbingą vie-

Visa SSSR žemės teritorija» 
yra sudaryta iš įvairių tautinių L 
respublikų, ąutonominių sričių 
ir kitaip vąldpmų dalių, žino
ma, tąi Iftbąi gražu, kad čia 
tautinis klausimas lyg ir butų 
tąip lengvai išriltasĮ. Visos tau
tos, gyveną S^SR teritorijoje, 
y g ir turi savas respublikas, 
lyg ir tąj butų savotiškai pe- 
irikląusomog valstybėlės. Bet iš 
tikrųjų taip nėra. Tos visos res
publikos ar autonominės sritys 
nėra jau taip nepriklausomos, 
kaip iš tikrųjų atrodytų. Spė
ju, jūsų Chicagos miestas tiek 
ūkio, tiek kultūros srityje daitg 
yra savarankesnis, negu, saky
sime, kad ir Ukrainos respubli
ka. Jūsų miesto merą, tur būt, 
negali vięjia akimirka iš parei
gų, Sakysime, valstybės saugu
mo organai atleisti.

Respublikų pirmininkai
O SSSR kiekvienos respubli-Į 

kos pirmininkas gali būti tuęj 
GPU agentų pašalintas. GPU y- 
ra centralizuotas organas, jis 
tik prieŽ Maskvą atsiskaito, ir 
tai daugeliu atvejų prieš komu
nistų paytijps centralinį komi
tetą, arba tikriau pasakius, 
prieš jo generalinį sekretorių 
Staliną, Juk Stalinas yrą tik ko
munistų partijos cęntralinio ko
miteto tik generalinis sekreto
rius* Bęt jis į savo rankas yra 
visas vadeles paėmęs. Taigi, jei 
GPU ras, kad, sakysime, tokios 
respublikos koRs nors pirminin
kas bent kiek nukrypo nuo Sta
lino 
jos, 
bus 
rną

Penktadienis, vas. 4, 1938
blikų atsakingų pareįgunų. 
Jiems sudaromos bylos ir jie 
šaudomi,

Kas seka SSSR gyvenimą, tas 
turi tai vaizdžiai pastebėti. Juk 
pasmerktųjų tarpe didžiajisia 
procentą sudaro mažųjų taptų 
atstovai. —G,. į
=

Lietuvos tautine 
olimpiada

(Musų specialaus koresponden
to Lietuvoje)

Karaimų muziejus
VILNIUS, — Lenkijos švie

timo ministerija patenkino ka
raimų prašymą pastatyti Nauj. 
Trakuose karaimų muziejų. 
Trąkutosę nuo Vytauto laikų iki 
šiol tebegyvena karaimų nedi
dele saujelė. Jie čia; turi savo 
šventyklą ir savo bažnyčios gaL 
vą Hadžą Serajų Chaną šepša*

Pas tuos karaimus nuo seno 
tebėra visokių jų istorinių lie
kanų, kurios yra sukrautos pa
ties šepšalio bute, Kad labiau 
jas apsaugotų nuo žuvimo, ka
raimai, prieš kurį laiką, buvo 
padayę lenkų vyriausybei pra
šymą, .norėdami, kad vyriausy
bė paremtų jų projektą pas tar
ty ti karaimų muziejų Trakuo
se,

Tuo budu šių metų vasarą 
Nauj. Trakuose bus statomas 
nedidelis karaimų muziejuj ku
ris busiąs - vienintelis pasauly- 
K'
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Jaunieji ūkininkai mo
kysis ugniagesybos

KAUNAS. — Lietuvos Ųg* 
niagesių Sąjungos kultūros ir 
propagandos komisija įvyku
siame posėdyje svarstė paruo
štą jauniesiems ugniagesiams 
veikti programos pagrindinių 
dėsnių projektą. Projektas bus 
dar papildytas atitinkamomis 
smulkmenomis ir atiduotas ug
niagesių sąjungos valdybai ap
robuoti. Jis daugiausia taikomas 
jaunųjų ūkininkų rateliams, ku* 
riuos atitinkamai pratinti prie 

M uviRjUgniagesybos darbo rūpinasi 
originalumo juose kolkas nepa-j žemės Ūkio Bumai.
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vedamos generalines lini- 
jis ne tik iš savo pareigų 
pašalintas, bet ir į kalėj į- 
padėtas ir net sušaudytas.

Man sunku net įsivaizduoti, 
kas pas jus USA įvyktų, kokio 
skandalo * butų, jei, sakysime, 
jūsų Chicagos miesto merą vie
ną gražią dieną saugumo orga
nai suimtų ir be jokio teismo 
sprendiinonpadėtų į kalėjimą, 
tenais išlaikytų vieną kitą mė
nesį ir. paskui karo lauko slap
tu sprendimu jisai butų sušau
dytas. Sakykite, ar jūsų svei
kas protas visa tai gali apimti 
ir išmanyti? Ar jus galite net 
vieną valandėlę tai daleistį, kad 
•taip galėtų pas jus būti?

O SSSR taip yra. Juk žinote, 
kad savo laiku buvo supyškin* 
tas Ukrainos vienas žymiausių 
"respublikos pareigūnų. Toksai 
atsitikimas yra buvęs Kaukaze 
ir kitur, žinokite, kad tai ne 
teismo parėdymu tie vyrai bu* 
vo suimti ir ne tų respublikų 
parlamentų nutarimu tie vyrai 
iš savo pareigų atleisti.

Respublikų teisės
SSSR valstybės biudžetas yrą 

visąi 'valstybei bendras. Taigi, 
tos respublikos finansų srityje 
nėra visai nepriklausomos, Jų 
finapsinis ir ūkiškas gyvenimas 
tvarkomas iš Maskvos,, O sako* 
ma, kas pinigus valdo, tasai ir 
ponas yra.

Tos respublikos savo ūkiška* 
me ir finansiniame gyvenime 
tikrai mažiau yrą nepriklauso* 
mos, negu jūsų Chicagos kok* 
sai nors priemiesčio savivaldy
bės atskiras vienetas. Tos; vi
sos respublikos bent kiek yra 
savarankesnės tik švietimo srh 
tyje, bet ir tai tik tiek, kięk 
tai Mečią gimtąją kalbą. Mokyk
las gali steigti tik SU Maskvos 
žinia ir pagal Maskvos nustaty
tą programą. Vadovėliuose jos 
savo nacįonalįų didvyrių negali 
perdaug garbinti, nes čia pir* 
moję eilėje turi būti Stalinas, 
Vorošilovas, Puškinas, Lomono
sovas, o jau dabar Suvorovąs, 
KUtuzovas ir kiti rusiški na
cionalini didvyriai ir daugumas 
jų tokie, kurie vare grynai ru
sišką imperializmo politiką. Juk 
dabar vadovėliuose aiškiai sa
kyte sakoma, kad gerai buvę 
darytą, jei kitos tautos anuo
met rusų carų buvo užkariau
tos, nes, matote, jos dabar ga
li komunistiniame katile virti,
kitaip tarus, jos tik dėka anų-į kalėjimą padėtų iš tų respu-

Nacionalizmas
Viena tikrai kas yra gera, 

kad tų tautų likučiai dabar ga
li nepersekiojamai kalbėti savo 
gimta kalba, gali pradžios mo
kyklose mokytis gimta kalba, 
gali steigti savo teatrus, turėti 
savo spaudą, /bet viskas ir čia 
yra atmiešta rusų imperialisti
ne dvasia.

Ir šioji rusų imperialistinė 
dvasia metai į metus stiprėja 
ir auga ir vis daugiau įgyją 
tendencijų, palinkimų kitas tau
tas asimiliuoti, jas nutautinti. 
Puškino sudarytas jubiliejus 
tam tikras įrodymas. Tuomet 
aiškiai visur ir visame buvo 
kalbėta apie rusų, rusišką ge
nijų, bet mažiausiai "buvo kal
bėta bendrai apie žmonijos, 
žmoniškumo laimėjimus. Visur 
buvo pabrėžiama rusų tautos 
didvyriškumas, jos' geniališku- 
mas ir sakyte buvo sakoma, kad 
tik dėka didžiarusių revoliuci
jos štai tos tautos dabar^ gali 
tautiškai organizuotis. Mažai 
arba visai nebuvo kalbama, kad 
ir tos mažutės tautos turi re* 
vęliucijoje savus nuopelnus ir 
tikrai tarus jų nuopelnai žymiai 
didesni, negu didžiarusių, nes 
tos tautos rusų biurokratų toly
džiai engiamos, visuomet buvo 
revoliuciniai nusiteikusios. Bet 
apie tai dabar mažiausiai kal
bama, o tik tvirtinama, kad tai 

'didžiarusių nuopelnai, ' norima 
juos pirmoje vietoje pastatyti, 
atseit, aukščiau už kitas tautas. 
Tarytum didžiarusiai butų pra- 
našingesni už kitas tautas.

Rusų kalba yra keliama į 
padanges

štai dėlkp į nacionales mo
kyklas dabar labai brukama di* 
džiarusių kalba ir Pravdoje, tai 
yra SSSR oficioze, rasite daug 
nusiskundimų, kad nacionalėse 
mokyklose rusų kalba labai 
prastai pastatyta, Jsakmei sa
koma, kad privalu šituo reikalu 
stipriai susirųpintj. Labai rūpi
namasi ir gera rusų kalbos ta* 
rena. Maža esą rusiškai pra
mokti kalbėti, bet reikia išmok
ti kalbėti ir gražia rusų tarena. 
Rusų kalbos ypatybės keliamos 
į padangę, tai esą viso pasaulio 
internacionale revoliucinė kalba 
ir kaip tokią privalą visi, iš
mokti.

Taigi, SSSR žemėje gyvuo
jančios tautinės respublikos tik 
iš formos yra tautinės respu
blikos, gi savo turiniu yra nie
kas kita, kaip tik atskiri admi- 
nistratyviai vienetai. Kai ku
riais atvejais buvę rusų carų 
gubernatoriai buvo žymiai sa
varankesni, negu dabar tų res
publikų pirmininkai.

Taip, dabar visas SSSR gyve
nimas aiškiai pasuko rusų na
cionaliniu keliu. Kadangi tos 
tautines respublikos nedrąsiai 
mėgino šitam reiškiniui pasi
priešinti, štai dėlko paskutiniais 
metais tiek, daug yra suimtų ir

Veik įstatymo keliu Lietuvo
je yra sudaryta nuolatinė Lie
tuvos sporto tautinė olimpiada.

šioji tautinė olimpiada kas 
penkti metai darys įvairaus 
sporto šakų varžybas.

Pirma tokia tautinė olimpia
da įvyks 1938 metais. Į ją kvie
čiami atvykti iš 'viso pasaulio 
lietuviai sportininkai.

Šioji olimpiada ateityje rū
pinsis Lietuvos valstybės atsto
vavimu ir jos garbės gynimu 
tarptautinėse sporto olimpiados 
rungtynėse. Laimėję Lietuvos 
tautinėse olimpiados rungtynes, 
reikalui esant, bus siunčiami į 
užsienius Lietuvos vardą sporto 
rungtynėse atstovauti ir Lietu
vos garbę ginti. •

Artimiausidji pasaulinė spor
to olimpiadą įvyks Japonijoje, 
Tokio mieste.į Neabejotinai, pa
saulinėje sporto olimpiadoje da
lyvaus ir Lietuvos sportininkai. 
Greičiausiai, žinoma, dalyvaus 
tie, kurie Lietuvos tautinėje o- 
limpiadoj e varžybas laimės.

Tai reikia laukti ir tikėtis, 
kad šių 1938 metų Lietuvos 
tautinė olimpiada tikrai bus į- 
domi ir daug žiūrovų sutrauks. 
Joje dalyvaus įš viso pasaulio 
atvykę lietuviai < sportininkai. 
Kaip tenka girdėti ypač stropiai 
šioje ^olimpiadoje dalyvauti ruo
šiasi Britų imperijas lietuvių 
kolonijų jaunimas. Latvijos lie
tuviai sportininkai taip pat pa
siryžę daug kuo pasirodyti. 
Kaip ruošiasi ir kas iš USA lie
tuvių sporto organizacijų daly
vaus, spėju jums geriau žino
ma, todėl čia nieko apie tai ir 
nerašau.

Lietuvos tautinės olimpiados 
organizacija bus visai pastovi 
organizacija ir Jėšų dali gaus iš 
valstybes biudžeto sąmatos ke
liu, tai ji lėšomis bus visai rim
tai aprūpinta. Lietuvos tautinės 
olimpiados statutas yra pa
skelbtas Vyriausybes žiniose.

Visais olimpiados reikalais 
reikia kreiptis į Kūno Kultūros 
Rumus, B.

Sumokėjo 3 Milionus 
Pensiją Fondui

Federalis mokesčių kolekto
rius Chicagoje Carter Harrison 
vakar paskelbė, kad per sausio 
mėnesį Illinois distrikto darb
daviai ir darbininkai sumokėjo 
$3,027,232 Sočiai Security pen
sijų fondui.
-—J --------------------------- - ------- ------------------------------- r-------------

Nauja
Kultūra No, 12

Tik kų gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numerį.

TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka prof.

J. Vabala-Gudaltis,
Sovietų naujoji 1938 m. konstituci

ja—prof. M. Roemeris.
Rudenio vieškelio •>— Salomėja Neris 
Iš socialogijos paskaitų pro(, P.

Leonas,
šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse heaidairaut *~ 

J. Laužikas.
Baltas takelis *— Salomėja Nerią. 
Pąąųuino pėd^kai Lietuvoj© *- J.

Kernius.
Paryžiaus gatves ir liaudis — Ą. 

Adalas.
Daina — K. Jakubėnas. 
Popuriarusis Mokslas. 
Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

Naujienose
1739 So. Halsted St.
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
Žinios Iš Detroito Ir Kitur
Judėjimas prieš alines. — Skirtingos nuomonės. — Ka

nadiečiai remia kovą prieš Fordą. — Tariasi su 
Chrysler kompanija. — Paleido 60,000 darbininkų. 
—Fordo darbininkai pradeda domėtis unija.

Detroite priskaitoma . apie 
3,056 visokios rųsies alinių, 
alaus darželių ir t., t. Kad bu- 

- tų galima daugiau biznio pada
ryti, tai vėlai vakarais yra ren
giami šokiai. Žinoma, susiren- 
ka jauni ir seni pasilinksminti, 
pasišokti. Kas be ko, jie ir alu
čio pusėtinai patraukia. O ka
da nuo alučio palinksmėja, tai 
pradeda kalbėti bei elgtis ne
visai korektingai. Vadinasi, ne 
taip, kaip pridera padoriems 
žmonėms elgtis.

Kad taip iš tiesų yra, tai įsi
tikino musų miesto “doros glo
botojai”, kurie net specialų ty
rinėjimą pravedė. Tų “doroves 
sargų” atstovai aplankė daugy
bę alinių ir visur surado, kad 
susirinkę kostumeriai ten po
terių nekalba. Ne tik poterių 
nekrlba, bet dažnai “storai” pa
kalba ir su moterimis bei mer
ginomis visai nedviprasmiai 
flirtuoja.

Šių Metu
Ekskursijos Lietuvon 

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
... Pirma ekskursija išplauks iš New Yor

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

liečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75. z >

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikią 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi-? 
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją.

Taipgi užsisakykit kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Dąbur dorininkai labai susi
rūpino dętroitiečių sugedimu. 
Jie sako, kad netrukus susL 
lauksime tikrų Sodomos ir Go- 
moros laikų, jeigu nieko nebus 
daroma, žodžiu, viskas eisią 
velniop, jei alinių biznis nebus 
pertvarkytas.

Reikalinga esanti griežtesnė 
priežiūra. Būtent, policija tu
rinti žiūrėti, kad alinėse nebū
tų varomas “monki biznis”, Ta
čiau dabar 'visą bėda esanti ta, 
kad trūksta policijos,

Lenkų moterų lyga irgi su
bruzdo. • Ji net ąuk’ščįausiems 
šios valstijos valdininkams pa
siuntė rezoliuciją. Tos rėfcoliu- 
cijos turinys toks, kad iš visų 
alinių turi būti pašalintos mer
ginos patarnautojos. O tai to
dėl, kad alinėse bedirbdamos 
merginos ištvirksta ir sugenda.

Rezoliucijoje nurodomos ir 
priežastys, kurios stumia mer
ginas alinėse už visai menką 

atlyginimą dirbti. Kada įsigali 
nedarbas, tai noromis nenoro
mis merginos turi ieškoti dar
bo, kad galėtų šeimai pagelbs
ti. Apie darbo pasirinkimą čia 
negali būti kalbos. Štai kodėl 
dažnai pasitenkinama ir dirbu 
alinėse.

Kad alinių atmosfera nėra 
sveika jaunoms merginoms, tai 
žino kiekvienas. Bet kas dary
ti, jei kildkioš išeities nėra;?

Rezoliuciją nurodo tą išeitį. 
Būtent, turi būti surastas tin
kamas darbas šeimos nariams, 
kad jaunoms merginoms nerei
kėtų uždarbiauti .alinėse.

' # » U
Malcolm Hatfield, teisėjas iš 

St, Joseph, sumanė padaryti 
eksperimentą: pragyventi vieną 
savaitę už tiek, kiek gauna be
darbis pašalpos. Būtent, už du 
dolerius. Per savaitę jis'nete
ko keturių svarų ir visą laiką 
jautėsi alkanas.

Tas eksperimept^s įtikino 
teisėją, kad už du dolerius nie
ku budu negalima’ pragyventi 
vieną savaitę. Jis pataria .sena
toriams ir kongresmanams pa
bandyti ir įsitikinti, kad iš tie
sų taip yra.

Tačiau detroitietis II. H, 
Whitlock sumanė pasišaipyti iš 
teisėjo ir pareiškė, kad, girdi, 
jo žmona esanti prasta gaspa- 
dinė ir nemokanti tinkamai 
dviejų dolerių suvartoti. Esą, 
už du dolerius galima pakanka
mai nusipirkti morkvų, bulvių, 
kopūstų, jautienos mėsos su 
kaulais ir visą tai išvirti. Tas 
mišinys pigiai atsieinąs, esąs 
maistingas ir sveikas.

Butų gerai, kad tą poną per 
kelis 'mėnesius < kas priverstų* 
tuo mišiniu i maitintis, — tąsyk 
pas jį dingtų noras juokauti. 
Juo labiau, kad tos rųšies juo
kas aiškiai parodo, jog p. Whit- 
lock’o intelektas yra visai men
kas.

$ S $ , 
šiomis dienomis Jack Baillie 

iš Oshawa (Kanados) prisiuntė 
pusantro dolerio Detroito komi
tetui, kuris organizuoja Fordo 
darbininkus. Savo laiške jis sa- 
■ko, jog ir seniau jis siuntęs 
tam tikslui aukų. Esą, Kana
dos organizuoti darbininkai, ku
rie dirbą automobilių pramonė
je^ dėsią visas pastangas, kad 
Fordo darbininkai galėtų uniją 
sukurti,

» » »
Tarp Unijos ir Chryslerio 

kompanijos prasidėjo derybos 
dėl kontrakto atnaujinimo. Da
bartinis kontraktas pasibaigs 
kovo mėnesį.

Senajame kontrakte pasaky
ta, jog unija negali skelbti su
dėjimo ir j kitokio streiko, kol 
pasirašyitasai kontraktas galio
ja. .

Unija stengsis, kad tas punk
tas į naują kontraktą nebūtų 
įtrauktas, lyiat, jis suriša uni
jai rankas: kontraktui nepasi
baigus ji-negali streiko skelbti, 
nors kompanija ir atsisako rei
kalavimus patenkinti.

Pernai, kada automobilių pra
monėje darbai* ėjo visu smar
kumu, tai Chrysler kofnpanija 
samdė 65,000 žmonių, šiandien 
bepasiliko, tik apie 5xQ00 darbi
ninkų. Dar visai neseniai liko 
paleisti 25,000.

Tą kaičių paduoda unijos 
viršininkai. Visai kitaip atrodo 
kompanijos pagamintas rapor
tas. Iš to raporto lyg ir atro
do, kad kompanija samdo, 50r 
darbininkų. Vienok, sako unija, 
kompanijos raportas yra visai 
klaidingas. Dalykas 'toks, kad 
ji laiko savo darbininkais ir 
tuos, kurie laikinai nedirba, bet 
kurie iš knygų nėra išbraukti. 
Vadinasi, jie' bet kuriuo laiku 
gali būti į darbą pašaukti.

Tačiau juk tiems tūkstan
čiams darbininkų, kurie iš kny
gų neva išbraukti, dėlei to nė
ra nei šilta, nei šalta: jie ne
dirba įr. algų negauna.

Byšium su tuo unija pasiun
tė prezidentui Roosevcltui, gu
bernatoriui Murphy ir keliems 
kitiems aukštiems valdininkams1" 
telegramas. Tose telegramose 
nurodome, kad nedarbas yra 
daug blogesnis ir rimtesnis, ne
gu skelbia Chrysler kompani
ja. . •

Iš Detroito lietuvių veiklos 
■ ——n1 ■ ■■ -

sėkmingas finansišku atžvilgiu, 
bet tub pačiu laiku režisavo vei
kalą ir pats sunaus Rapolo 
vaidmenį vaidino.

Po vaidinimo prasidėjo šokiai, 
kurie truko kelias valandas.

Kongreso skyriaus 
konferencija

Detroito Lietuvių Kongreso 
Komiteto skyriaus konferencija 
įvyko sausio 29 d. Lietuvių sve
tainėje. Pirmininkas P, Jaciobis 
atidarė susirinkimą 8 Vai. vąr 
kare. Pirmiausia buvo iššaukti 
dalyvaują draugijų atstovai ir 
šiaip veikėjai, kurie rinko pa
rašus po peticija. Sekretoriui 
buvo priduota pusėtinai parašų. 
Protokolas iš praeitos konferen- 
ęijos liko perskaitytas ir pri
imtas.

Valdyba pranešė, kad visi jai 
pavesti darbai liko atlikti. Pa
staruoju laiku ji ypačiai krei
pianti dėmesį į tai, kad batų 
galima kiek daugiau parašų 
gauti bei vasario 19 d. sėkmin
gai surengti Lietuvos nepriklau
somybes dvidešimt metų sukak
tuves. Valdyba tuo reikalu ko
operuojanti drąugę su rengimo 
komisija. Ižde dabartiniu laiku 
esą $95.25. Valdybos raportas 
liko priimtas vienbalsiai.

Pramogų komisija pranešė, 
kad vasario 19 d. yra rengia
mas Lietuvos nepriklausomybės 
dvidešimt metų paminėjimas. 
Paminėjimas busiąs labai iškil
mingas su šauniu koncertu. Dai
nuosianti net operos daininin
kė. Įžangos busią imama tik 25 
centai asmeniui. Be to, busią 
progos kai kuriems ir dovaną 
gauti.

Komisijos raportas buvo pri
imtas. Komisija dar paprašė, 
kad butų parengimui paskirti 
darbininkai. Pirmininkas krei
pėsi p susirinkusius klausdamas, 
ar ■ neatsiranda 
Kaip bematant 
draugių apsiėmė padirbėti pa- 
perengime.

Raportuoja parašų rinkimo 
komisija, Pasirodo, kad J. Nau
sėda pats vienas surinkęs 200 
parašų. Tuos parašus jis rinkęs 
vaikščiodamas po lietuvių gyve
namus nąmus. O tai labai sun
kus ir įkyrus dalykas, nes kar
tais tenka pusėtinai važiuoti, 
kol gauni kokį parašą.

Nutaria liko kongreso vardu 
pasiųsti telegramą į Lietuvą 
reikalaujant demokratinės tvar
kos atsteigimo.

Perskaitytas laiškas iš vei
kiančiojo komiteto. Laiške pra
nešama, kad parašų rinkimas 
po peticija prailginama iki va
sario 7 d. Per tą laiką visi at
stovai ir šiaip veikėjai yra pra
šomi kiek galima daugiau para
šų surinkti ir juos priduoti se
kretoriui J. Overaičiui (4689 
Brandon Avė.) arba pasiųskite 
tiesiai veikiančiam komitetui.

Buvo renkama valdyba šiems 
metams. Pirmininku liko išrink

laisvanorių.
16 draugų ir

tACME-NAUJIENŲ Eolo)

LIETINGOMS DIENOMS. — S ■
Californijos gudruoliai išra
do naujos’rųšies apsiaustus 
i'r kojines, kurios apsaugoja 
gražių panelių rublis ir ko
jas nuo Sušlapiino. Naujieji 
rūbai pagaminti iš neper- 
mirkstančip, aliejuoto šilko.

Juo tolyn, juo labiau Fardo 
darbininkai pradeda , suprasti, 
jog b,e organizacijos nieko ge
ro nebus. Jie pradeda suprasti, 
jog Fordo ir jo leitenantų blo- 
favimas apie unijų negerumą 
yra tik tuščias burbulas. Jau 
ir mažiausiai susipratę darbi
ninkai mato, kad jie yra tik 
tol reikalingi, kol galima j uos 
išnaudoti ir turėti iŠ jų naudą.

Blogiausias dalybas yra tas,, 
kad jie be jokių ceremonijų bi
te dieną gali būti iš darbo pa
šalinti. Nepatikai bosui, — ir 
eik lauH.

Pas mus dabar siaučia pusė
tinas Nedarbas. Neteko darbo 
ir nemažas skaičius Fordo dar
bininkų. Jie dabar turi progos 
įsitikinti, kiek Fordas rūpinasi 
jų būkle. Padarinyje organiza
vimas Fordo darbininkų juo to
lyn, juo geriau sekasi. Todėl 
galima tikėtis, 'jog netrukus ir 
Fordo ‘Tvirtove” su organizuo
tais darbininkais priversta bus 
skaitytis. ^-Detroito Pilietis.

tas senasis P. Jačionis, vice- 
pir. Jurgis Steponkevičius, sek. 
J. Overaitis, iždininku J. Ba- 
saspąris, o pramogų komisijon 
M. Batulevičius, M. Prokevičius 
ir L. Sinkus. Apie penkiolika 
minučių po dešimtos pirminin
kas P. Jačionis susirinkimą už
darė.

Sėkmingas balius
Sausio 30 (L Detroito Lietu

vių Rilietinimo Pašalpos Klubo 
metinis balius praėjo visai sėk
mingai. Buvo suvaidinta drama. 
“Du broliu”, Vaidinimas išėjo 
gerai. Publikos susiripko pilnu- 
tė svetainė; Vaidinimas buvo 
pradėtas 5 vę,L popiet, Kadangi 
scenerijas teko mainyti keturis 
kartus, tai veikalas vaidinti bu
vo baigtas penkiolika minučių 
po aštuntos. Vadinasi, truko 
tris valandas su viršum.

Dėl parengimo pasisekimo di- 
dŽiąusias kreditas tenka klubie-, 
čiųi J, Greblikui. Jis ne tik bu
vo pramogų komisijos narys ir 
rūpinosi, kad parengimas butų

Susirinkimas
LSS 116 kuopos susirinkimas 

įvyks IAS. svetainėje, kampe 24 
ir Michigan Avė. Susirinkimas 
bus laikomas- vasario 5 d., $ 
vai. vakaro.

Valdyba kviečia visus drau
gus susirinkime dalyvauti. Jei 
kas turite kokį kandidatą į na
rius, tai malonėkite atsivesti.

“Dvaro bernas”
L.D.S. 21 ir A.L.D.L.D. 52 

kuopos bendromis jėgomis sau
sio 23 d. surengė vakarų Lietu
vių svetainėje. Buvo suvaidin
tas veikalas “Dvaro bernas’’. 
Veikalas vaizduoja bernų ir pie
menų gyvenimą.

Vaidinimas'ėjo taip st.U. La
biausiai “pasižymėjo” sufleris, 
kurio balsas buvo girdimas vi
soje salėje. Publikos atsilankė 
vidutiniškai. Kadangi tokio vei
kalo pastatymas vis dėlto nema
žai atseina, tai su pelnu, tur 
būt, išėjo visai “skrumniaiV

LSS 116 kuopos vakarienė 
pavyko gerai

LSS 116 kuopos vakarienė į- 
vyko sausio 22 d. ir visais at
žvilgiais gerai pavyko. Svečių 
susirinko daug. Gaspadinės ir 
darbininkai turėjo dirbti sušilę. 
Apie devintą valandą vakaio

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
— 9:00 VAL. 
—10:00 VAL.
— 7:00 VAL.

• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ— 

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

APSIDR AUSK!
Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 

gali sutikti.
APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 

rytojų.
ARSIDRAŲSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 

Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje paselpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas Šelpia savo na- 
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu melams.

Tąi nedaug. »
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. 

I -

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu. ......... už “NAUJĄJĄ. GADYNĘ** ir

meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:
Vardas ................
Numeris ir gatve

prie stalų buvo susodinta maž
daug 250 žmonių.

Trumpą kalbą pasakė J. Pil
ka, paaiškindamas vakarienės 
tikslą. Paskui jaunolis Cibuls* 
kas akordinu išpildė kelis mar
šus.
. Po vakarienės prasidėjo šo
kiai, kuriems grieže Cibulskio 
orkestras. «Į šokius susirinko 
daug jaunimo.

Įžangos buvo imama tik 45 
centai. Svečiai ėmė skirstytis 
jau gerokai po dvyliktos valan
dos. Detroitietis

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 

Kraujo Spaudimą 
22 uos iš 28 ats(tikmų
Dr. Frederic Danirau, žynius New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimų 22-uose iš 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, česnakų-Pet- 
rušku esencijos tabletėmis. Nevien 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias t b- 
letes, kurias vartojo Dr. Damrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk Van 
Patten Co., 54 W. Illinois, Chicago.

PAI N-EKPELLER
Tr*4« Mark U.&. PM.

Trys gentkartSs UbandC Ir 
iužgyre *i seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleny- 

vinamas

h O I t D f A M O Vf

L I N I M E N T

VA K.
VA K. 
VAK.
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Diena Iš Dienos
pavardes, todėl nei vienos ne- 
jdedu. «— J. Tarulis.

Mirė Mališaupkaičių 
Giminaitis
- šiomis dienomis liūdna žinia 
iš Lietuvos pasiekė sesutes Ma
lišauskai tęs (Amelia Millerienę,

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Vieningi 
Northsidiečiai

NORTH SIDE. — šeštadienį, Josephine Koskienę ir Stefanią 
sausio 29 d. įvyko vakaras, su- Dausienę), Ud 
rengtas naudai paraližo par- brolis, Kun. Jonas Mališauskas, 
blokšto Jono Aleknos, Hum- Buvo kilęs iš Slegeriškių Vien-

kad mirė jų pus-

NAUJIENOS, Chicago, Hl._

RADIO
■ J

■ ... ................... Į - / . 1 i

Šaltimiero Bartkų 
Šeimyna

Penktadienis, vas. 4, 1938
1.1 ■■ l l ..111^ II «ltlWllMl>lll /lll—imli« »■—fcMRl III ............ . ............H

Rado užmuštą 
60 metų vyrą

metų amžiaus žmogus. Pavari 
dė, adresas nežinomi. Atrodo, 
kad nežinomasai yra auka au
tomobilio nelaimės.

EXTRA

boldt Park kolonijoj, 3240^ 
Evergreen Avė.

Svečių bei viešnių tiek pri
sirinko, kad virš minėtu ant
rašu erdvus namai* buvo kini- 
štinai 
reikale 
žiūras, 
lį, nes 
lietuvių, kaip darbipinkų, biz
nierių ir profesionalų.

Vakarienė buvo kukli, bet 
skani. Buvo lietuviškas kuge
lis, kurio užteko visiems. Gas- 
padinėms, matomai, teko keli 
bušeliai bulvių sutarkuot, kad 
užganėdinti tokią skaitlingą 
publiką.

Alučio taipgi nestokaVo, nes, 
kaip girdėjau, kai kurie arti
mieji aukavo net po pusbačkį. ,

Buvo ir muzikantai paįvai
rinti vakarą.

Vienok dalyviai buvo prislėg
ti nesmagaus ūpo. ■ Tas savai
me suprantama, tai užuojauta 
savo kaimynui, patekusiam į 
nelaimę, palyginus dar gana 
jaunose dienose.

Įteikiant J. Aleknai dovaną,

prikimšti. Labdarybės 
northsidiečiai savo pa
matomai, padeda į ša- 
matėsi įvairių pakraipų

kiemio, Biržų Aps., Papilo Vals., 
sūnūs Marijonos ir Ąntano Ma
lišauskų. Velionis Kun. Mališau
skas klebonavo Stravinskų pa
rapijoj, Trakų apskrityj. Buvo 
apie 50 metų amžiaus. Kun. 
Mališauskas mirė Gruodžio 28, 
1937, ir buvo 
džio 31, 1937, 
įoj.

Tegul būna 
tuvos žemelė.

palaidotas Gruo-
minėtoj parapi

lengva jam Lie-

Arthur M. Biago 
Užbaigė Gunsaulus 
Mokyklą.

Arthur M. Biago, sūnūs vi
siems žinomo Mike Biagc-, 4358 
So. California Avė., užbaigė 
Gunsaulus Mokyklą. Kokią ša
ką mokslo jaunasis Arthuras 
pasirinks, negaliu pasakyti. 
Sprendžiant iš jo ambicijos, at
rodo, kad komercijinis kursas 
jam butų tinkamiausis.

— Steponas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

$190.00 ir sakant tam įvykiui i William Laurick, 19, su Ber- 
pritaikintą prakalbėlę, sužibo1 }cę gchultz, 18 
ašaros dalyvių akyse, o ką jau|
besakyti apie mamytę, kuri j Reikalauja
nuo rūpesčių žymiai pakitėjus Perskiril
ir Jono žmona, kuri augina 8 j Christine Noketa nuo Jc-hn 
metų sūnelį ir savo rankų dar- Noketa
bu užlaiko paliegusi vyrą. >

Tad, garbė jums, northsidie- GaVO
čiai, už tokį pasišventimą lab- j PfiTSkiras
darybės reikalams. Gaila,, kad Jcseph Auksela nuo Go.denedarybės reikalams. Gaila,, kad 
neteko sužinoti visų rengėjų Auksela.

Simano Daukanto Draugijos mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madienį, vasario 6 d. šių metų, 12 vai. d., Lietuvių And •• 
torijoj, 3133 S. Halsted St. Svirbu būtinai dalyvauji, nes 
randasi naujų klausimų. Kurie esate pasilikę su mokes
čiais, būtinai pasirūpinkite apsimokėti, priešingai busi e 
suspenduoti. —P. K., sekr.

Lietuvių Keistučio Pašalpos Kliubo mcnesin’s susirinkimas 
įvjks vasario 6 d. Hollywood svetinėj, 2417 W. 43rd St. 
12 vai. dieną. Mėnesinė
vai. ryto. Malonėkite atsilankyti į /šį susirinkimą, nes yra 
daug svarbių reikalų. —Helen Chapas, rast.

Draugijos Šv. Petronėlės susirinkimas įvyks nedėlioj, vasario 
6 d., 1 vai. po pietų, parapijos svetainėj. Malonėkite pri
būti, yra svarbių reikalų, -r—A. Laurlnavich, rašt.

Penktadienį, vasario mėn. 4 dieną Mildos svetainėj, 
HJsted St., 7:30 vai. vakare 
Ratelis laikys visuotiną narių susirinkimą, 
atsilankyti ir užsimokėti neužmokėtas duokles. Po susirin
kimo bus šokiai. —Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Upyiės Draugijos Kliubas turės susirinkimą 
vakare po antrašu 4070 S. Francisco avė. 
nėkite atsilankyti. —E. T.

Kruopiškių Progres. Kliubas laikys mėnesinį 
tadienį, vasario 5 d., 8 vai. vakare, 2436 
Kviečiame atsilankyti, nes turime svarbių tarimų aptarti 

Kliubo Valdyba.
Illinois Lietuvių Pašelpcs Kliubas laikys mėnesinį sus rinkimą 

penktadienį, vasario 4 d., Liet. Auditorijoj, 3133 South 
Halsted St., 7:30 vii. vakare. KUubiečiai kviečiami daly
vauti. —A. Kaulakis, rast.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, ‘ vasario 4 d., 7:30 vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Niriai malonė
kite laiku pribūti, yra daug svarbių reikalų, kuriuos būti
nai turime aptarti ir tie, kurie esate padavę ap’ikacijas 
metiniame baliuje irgi m: lonėkite pribūti. v—S. Kunevičia.

SLA 129 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks penktadienį, va
sario 4 dieną, 7:30 vaL vakaro, J. Petrausko svetainėje, 
1750 S. Union avė. Visi nariai atsilankykite, nes yra di.ug 
svarbių reikalų aptarimui. —Valdyba, T

Vienų Metų Tavern 
Puota

ENGLEWOOD -i St. Bra- 
zinskis ir A. Luobis, 5906 South 
Wentworth avenue, sausio 29 
d., minėjo savo tavern biznio 
viėnų metų sukaktuves. Parėję 
susirinko daug žmonių, kaip lie
tuvių, taip ir svetimtaučių ir 
visi gražiai'linksminosi, užkan
džiaudami, užgerdami ir šokda
mi prie geros muzikos.

Senas Petras

Pas Petkus
Auroroje

AURORA, ILL. — Sausio 30 
d., p-ui P. Petkui, 128 Lincoln 
avenue, Aurora, buvo surengta 
“surprize party”, į kurią susi
rinko daug pp. Petkų draugų. 
Buvo skani paukštienos vaka
rienė, laike vakarienės drc.ug š- 
kos kalbos, pertraukoms buvo 
alaus, kitokių gėrimų. Good 
time turėjo visi, o drg. Petkai 
visiems dalyviams širdingai dė
kingi už atšilau Kyma.

Senas Petras

Išgyvenęs ilgą laiką prie Bar
tkų, burdingierius Ignas pirmą 
kartą aštriai susipyko su gas- 
padorium Bartkum apie nc.šlę 
Lirigienę ir jų planus dėl biz
nio, kurie buvo pakeisti, kai 
Ignas susidraugavo su Lin- 
giene. Kaip tik “ergelis” iš
kilo ir gręsė pavojus perskirų 
tarp Bartkų ir Igno, per telefo
ną buvo pranešta, kad Bartkų 
jauniausias sūnūs Simas kaž 
kur prapuolė su suma pinigų ir 
iki vėlumos nebuvo sugrįžęs na
mo. “Ergelis” tuojau buvo už
mirštas ir visi pradėjo stropiai 
rūpintis Simuko likimu.

Pasiklausykite šįvakar Povilo 
šaltimiero programo, kuris pra
sideda lygiai 7:00 v .V. dėl toli
mesnių įvykių Bartkų šeimyno
je. Atsisukę savo n dio priimtu
vus į W.H.F.C. (1420 K.) sto
tį kaip 7:00 v.v. girdėsite, ir 
smagią muziką ir vėliausias .ži
nias iš ‘ apskrito pasaulio. Pro
gramo leidėjas ir vedėjas yra 
Povilas šaltimieras. Nepamirš
kite pasiklausyti!

, Klausytojas

Prie Archer ir Paulina 
vių kampo vakar anksti 
buvo rastas negyvas, apie 60

ja t- 
rytų Pirkite savo apielinkes

,krautuvėse

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS L 

Servizas I i 
Vienam . 
Žmogui

Jono Griciaus
Giminės Prašomi
Atsišaukti

Dariaus-Girėne 
Kuopa — Keičia 
Vasario 16 Iškil
mių Diena
Del “Naujienų” Koncerto

Paieškomi įpėdiniai ja turtui
1937 metų pavasarį mirė Ch’- 

cagos lietuvis Jonas Gricius. Jis 
buvo apie 60 metų
šviesių pk ūkų, aukštas. ( 
žinia, nebuvo vedęs.

Partneriuose su vienu 
jis užlaikė alinę ties 557 
Madison stieet. Jonui

amžiaus,
Kiek

lenku 
West 

Griciui 
mirus, ir giminėms tuo laiku
neatsisaukus, lenkas""" partneris 
rūpinosi jo laidotuvėmis. Velio
nis buvo palaidotas Chicagos 
lenkų kapinėse.

Velionis paliko nemenką tur
tą. Yri. jo dalis alinė.ie. be to. 
jis turėjo taupymo sąska”~ v.e- 
name banke. Sąskaitoje yra ne
maža suma pinigų. Gal yra ir 
kilo turto, bet jis dar neatras
tas.

žmonės, pažinę velionį, pas
duok ės bus priimamus nuo 101 koja, kad jis turėjęs brolį var-

du Antanas, kuris gyvenęs ar 
tebegyvena Kast Chicagoje. Ja 
paskutinis adresas nežinomas ir 
nežinia c r tas brolis s gyvas ar
ne.

3142 So.
Lietuvių Jaunimo Kultūros

Prašom visų

vasario 5, 7 vai. 
Visi nari. j ma’o-

susirinkimą šeš- 
N. Marmora avė

PRANEŠIMAS LIETUVIAM?:
AŠ, J. K. VALINSKAS, pranešu Lietuviams, kad mano buvusieji 
partneriai Kaulakis ir Gabšys pasitraukė iš Progresą Printing Co. 
su Co. vardu. Aš, kaipo spaustuvės savininkas, pasilieku savo vietoje 
kaip ir pirmiau buvau. Mano firmos naujas vardas yra

PEOPLES PRINTING COMPANY
3423 So. Morgan St., Chicago, III.

Telefonas YARDS 7474.
Turintieji reikalą su spauda, kreipkitės pas mane.

i L

Suminėtas turtas priklauso 
Jono Griciaus įpėdiniams, jeigu 
tokių yra, arba jo kitiems ar-' 
timiausiems giminėms, 
dokumentaliai parodyti 
nystės ryšį.

Giminė^ ar asmenys,
turi informicijų apie gimines, 
yra prašomi susižinoti su “Nau
jienomis”. V.B.A.

kurie 
gimi-

kurie

Manė Kad Jau 
Karas Pasiekė 
Lietuva

iš

Keistas įvykis Kupiškio 
apielinkėje

P-lė Josephine Miller iš 
vi nston, III. praneša gavusi 
Lietuvos sekamą žinutę:

“Apie vidurį gruodžio mėne
sio, policija jodinėjo kaimas iš 
kaimo vidurnaktį" ir kėlė .mie
gančius piliečius, kurie buvo 
tarnavę kuriuomenėje nuo 1928 
iki 1937, ir prisekė, kad į tris 
valandas 
mieste.

“Tenai nuvažiavę atliko ka
rišką muštrą, ir po trijų dienų 
juos vėl paliuosavo. šis įvykis 
suteikė žmonėms daug baimės 
ir ašarų, nes manė, kad jau ka
ras pasiekė Lietuvą.”

visi butų Kupiškio

■ttl rfV&hu

per
kelia vakarą į vasario 12 d.
“Naujienose”' buvo skelbta, 

kad Dariaus-Girėno Legiono 
Kuopa rengia Lįeliivos Nepri
klausomybės iškilmes vasario

W. B. Sebastian vakar prane
šė, kad dieni., ouvol pakeista, ka
dangi vasario 13 d.l “Naujienos” 
rengia savo metinį koncertą ir 
legionieriai nori jame ra'”^li
ti. Legionierius Sebastian sako:
Gerbiamieji:

Jau net du kertu patėmijau 
“Naujienose”, kad Dariaus-Gi
rėno Postas rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimą 
13 d. vi sario, 1938.

Mes gi iš pradžių manėme 
rengti 13-tą dieną vasario, bet 
dažinoję, kad Naujienos rengia 
savo Metinį Koncertą tą dieną, 
ir norėdami dalyvauti Naujienų 
Koncerte, nutarėme rengti sa- 

Suba- 
1938, 
West

vo apvaikščioj imo vakarų 
toj, 124ą dieną vasario 
Yuška’s Svetainėj, 2417 
43rd Street.

Su pagarba, .
A. B. Sebastian,

Pirm, aukščiau minėto rengimo.

Moterys, Įsigykit
Gražų Sidabrinį
Setą

sriii- 
salo- 

šauk- 
kitas

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius, 
toms šakutė ir du maži 
štukai, vienas kavai, o
dezertui valgyti. šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
pasiuskit į Naujienas. Išlengvo 
per keletą savaičių susirinksit 
gražų setą. Tie setai yra Ro- 
gers sidabro ir garantuoti vi
sam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko 
tiktai savo skaitytojams, 
praleiskit šios progos.

:“'N

juos
Ne-

/A’)

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 ŠmotŲ

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite> 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

TIKTAI Už

99
Su 6 Kuponais

Setas

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą
- Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Deže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami- tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą.
[ŠITeMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 1
1739 So. Halsted St., Cricago, III. • i

Norint 5 įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sųtaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 9pcl Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, p už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti j- ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14, Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 85e.

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas •

Miestas.

Kupono No. 44

kuponus. Taipgi pinigais

r*

j.

Valstija

Vasario 4 d.

SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gerdus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BR^ND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavern uose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FKANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Serpened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7 25 -
Tonas ..... ...............................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE

MOVING
Perkraustant forničius, pianus ir 
Visokius rakandus. bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Neužmirškite

z

RAMOVA FOOD 
& LIQUOR MART 

3526-30 S. Halsted St.
NUOSTABIŲ BARGENŲ 

MILKAS 
4 k“nai 23C

Monarch COFFEE
SVARO 4Qn
KENAS ..............  IOU

DYKAI PRISTATYMAS 
Didžiausias gėralų stakas 

Bridgeporte.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir- nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų, jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot. pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija 1 jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Fel FNG '5R8JLRR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALA GUI PAGiELBA $KA

LIGONINĖJE ________
PALAGO PAGELBA $2H

NAMIE už ................ ......
EKZAMINAVIMAS

OFISE ............. .......
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPTTAL

Avenue
5727.

..!.. . " '■"'T.g!!’”.i1-.1_____________J____

• RĘSTA URANTAT

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory M70

v . *



Energingai Renka 
Parašus Peticijai 
Atlantike
Darbuojasi du vietos veikėjai

ATLANTIC — Noriu praneš
ti, kad šioje kolonijoje gausiai 
renkami parašai peticijoms su 
reikalavimu išlaisvinti musų 
brolius ir sesutes Lietuvoje, ku
riuos Smetona uždarė kalėji
muose ir koncentracijos stoty
se. Kaip “Naujienos” aną die
ną pranešė, tai kai kurie kali
niai — politiniai, 6 ne 'kokie 
kriminalistai, yra žudomi nuo
dingomis, kankinančiomis dujo
mis. )

Parašų rinkėjai šioje koloni
joje yra sekami asmens:
J. Pauliukas, 4728 South Prin- 
ceton avenue ir M. Karčauskas, 
207 West 51st. street.

šie du darbuotojai jau surin
ko daug parašų, bet jų neužten
ka, reikia dar daugiau. Taigi, 
broliai lietuviai, kurie mylite 
laisvę ir demokratiją ir ją įver
tinate, gyvendami čia, Ameriko
je, padėkime ir musų broliams 
Lietuvoje tokia laisve džiaugtis. 
Padėkime savo broliams ir se
sutėms laisvę atgauti. Jie Lie
tuvoje kenčia vargu ir Smeto
nos valdžios, priespaudą.

Rašyk i m ės po peticijomis 
drąsiai ir nebijokime Smetonos 
agentų. Lietuviai, kurie dar ne
pasirašėte, o norite tai padary
ti savo valia, tai kreipkitės ar
ba pas vieną ar pas kitą asme
nį, aukščiau paduotais adresais.

Kaimynas

Žagariečių Maskių 
Balius

rengiužagariečių .Kliubas ? 
npąskaradą-n-balių sekmadienį 
vasario 6 d., West Side Hali 
2242 West 23 r d PI. Durys atsi
darys 4:30 vakare; pradžia 6 
vai. vak.

Bus smagi orkestrą Frank 
Selemonavick. Katrie bus gra
žiau ir įdomiau apsirengė, gaus 
gražias dovanas.w Kliubas yra 
labai gražių dovanų paskyręs 
tam tikslui. Be to, turėsime iš 
Lietuvos importuoto aląus: Mr.. 
R. Girdžius parsitraukė keletą 
statinių iš pat Žagarės Kons- 
mano bravarnės. Bus proga pa
ragauti ir visokių žuvelių, vy
nuogių iš Lietuvos. Kviečiame 
visus savo draugus ir pažįsta
mus atsilankyti. —Komitetas.

(Skelb.)

RANKŠLUOSČIAMS MEZGINIAI IR IšSIUVINfiJIMAS

HOUSEHOLD LINENS PATTERN . 1682
No. 1682 —Labai gražus mezginiai ir išsiuvinėjimas rank- 

šltioščiams. -

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted St., Chicago, JU.

■ No. 1682

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė 

| Adresas «..

Miestas ir valstija

Vajininkai 
Į Darbą!

Mėnesinis susirinkimas šį 
sekmadienį

Vasario 6 d., Brighton Parko 
J. Yuškos aąlėję, 2417 West 43 
Street, (12 vai. *d.) įvyks mė
nesinis susirinkimas Keię,^iėio 
Kliubo, kurio vardas paskutinė
mis savaitėmis buvo dažnai mi
nimas ryšy su (teisė jo J. T. Zu- 
rio žygiu prieš , Demokratijos 
Kongresą.

Bet keistutiečįams , tas daly
kas netiek svarbus, kiek svar
bus yra naujų narių vajus, pra
dėtas sausio 1 d. 1938 m. Va
jus, berods, tęsis per visus me
tus ir jo tikslas padvigubinti 
Kliubp narių skaičių.

Atsišaukdamas į narius, keis- 
tutietis K. Y.ųrgąn sako, •— 
“Nuoširdžiai raginu kuo di- 
džiausį skaičių narių apsiimti į 
vajipinkus, o panūs, kurie ne
gali to padarytu prirašyti savo 
dukteris, sūnūs, kaimynus, gau
ti Kliubųi nors vieną nauj.ą na
rį.

“Vajaus laiku įstojimo mo
kestis yra nužeminta. Kliųbo 
duoklės yra 55 centai į mėnesį. 
Už tai narys, nelaimes at'vėjy-’ 
j e gauna $5.00 savaitinės pašal
pos. Pomirtinės Kliubas moka 
$300.00. Nelaimėj darbe, gatvė
je, laike ligos Kliubas aprūpina 
savo narius.

“Kiekvienas Keistutietis, pri
klausantis prie Kliubo, jaučia, 
kad jis nevien save apsaugo,’ 
bet yra nariu ir pažangios orga
nizacijos, kuri kelia lietuvių 
vardą aukštyn.

“Vajininkai stenkitės įrašyti 
kuo dauginusiai naujų narių, ki
ti keistutiėčiai atsiveskite po 
vieną kandidatą, kad vas. 6 d., 
turėtume daugiau naujų ikeistu- 
tječių, negu kada nors praeity
je”.

I' , 1 j 1. : iJ* ; ...... .  ......... .

Sekmadienį 
SLA 260 Kuopos 
Susirinkimas

(Sp.)

MARQUETTE PARK —SLA 
2604os kuopos susirinkimas į- 
vyks vasario 6 d., sekmadienį 
kaip 2-rą valandą po pietų, Mrs. 
Gričius svetainėje, 2449 W. 69 
St.

Visi nariai prašomi' kuo skait
lingiausiai atvykti į susirinki
mą, aptarti SLA ir kuopos rei
kalus, užsimokėti mokestis ir 
fuom pat laiku nepamirškite at
sivesti savo draugus ir' pažįsta
mus prirašyti prie SLA.

K. Liutkus, sekr.

CICERO, M rr- $ šeštadienį 
ir sekmadienį, vasario 5 ir 6 d„ 
įvyks Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugijos bendrai su Chicagos 
Lietuvių . Draugija milžiniškas 
bazaras ir šokiai. Vieta—Liuo- 
sybės svetainė (49,th ir 14th 
St.).

šeštadienį pradžia 5 vai. va
karo, o sekmadienį 3 vai. po
piet. Įžanga tik 19 centų.

Cicero, o drauge Chicagos ir 
apylinkių lietuviai esate kyie- 
čiami gausingai dalyvauti šiame, 
bazare, znes pelnąs nuo bazaro 
eis Moksleivių Stipendijos Fon
dui iy kitiems svarbiems kultū
riniams reikalams.

Kviečia bazaro rengimo 
-Komisija.

AL Brazis Operoj 
Eugenijus Oniegin, 
sekmadienį ,

Dainuos Vadovaujamą Rolę
Ateinantį sekmadienį, vasario 

6 - d., plačiai žinomas jaunuolis 
Al. Brazis, kuris yra žinomas 
kaipo narys Grenadierių Trio, 
dainuos operoje Eugenijus 
Oniegin. .

Operą bu» statyta Goodman 
Teatre, kuris randasi prie Mon- 
roe gatvės, blokas i rytus nuo 
Michigaii Avenu'e.

Jaunuolis Brazis
Oniegino rolę.

ši Opera bus pirmu kartu su
vaidinta anglų kalboje.

Eugenijus Oniegin yrą gar
saus rusų kompozitoriaus Čai
kovskio kūrinys, kuris visuo
met būdavo vaidinamas rusų 
kalboj.

šį sykį chicagieėiai gaus pir
mą progą tą Operą išgirsti an
glų kalboj ir, prie to, mtfms ge
rai žinomą lietuvį A. Brazį va
do vaujamoj rolėj.

Programas k prasidės lygiai: 
8:15 vai. Vakare?

vaidins

—VBA

Pirmadienis
* ’ ’ ■ i

Paskutinė Diena 
Mokėti 1936 Taxus
Grąsina neatsiskaičiusių nuo

savybes parduųti
Apskričio iždas perspėja na

mų savininkus, neatsiskaičiu- 
sius už 1930 metus, sumokėti, 
tų metų real-estate taksus ne
vėliau pirmadienio.

Mokesčiai turėjo būti sumo
kėti pereito gruodžio 1 d-, bet 
640,9.86 namų saviųinkai to 
nep a darė. Nesukoliektuotų
1936 metų mokesčių yra su
virs $33 milionai,. arba dau
giau 20 nuoš. visos mokesčių 
sumos.

Pirmadienį iždininkas ei
siąs prieš apskričio teisėją 
Jareckį ir reikalausiąs leidi
mo neatsiskalčiusių savmin- 
kų nuosavybes parduoti.

‘ -—

Bėgo prie tėvo, 
žuvo po traukiniu

^7---- --- - •
Donalee Willis, 4 mėtų mer-' 

gaitė, bėgdama prie savo te* 
vo skersai South Shore gelž- 
kelio bėgės, nepamatė, kad at
eina traukinys ir palindo pp 
juo. Mergaitė žuvo vietoje.

Nelaimė įvyko Gary, Ind.

I flVFIKIS “-"i“LUVLIllIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietama 

ir JPagrabams/
3316 So. Halsted Street

Tel. BOU.LEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietanis—Laidotuvėms—

* Papuošimams
- 4180 Archęr Avenue

Phone LAFAYETTE 5800
_____________ * ■ ■—________ —______ ______

iii>

P-nia J. Zymontienė 
Jau Namie
Sugrįžo į nantus i^ ligoninės 

ketvirtąįdienį t

Keletą diehų atgal “Naujie
nose” buvo pranešta, kad p-ia 
Jennie Zymontienė serga ir 
randasi German Evangelical 
Deacoųess ligoninėje.
; Ketvirtadienį, vasario 3 d., 
p-nia Zymontienė sugrįžo iš 
ligoninės į namus adresu 7204 
So. Gampbėll avenue, tel. Re- 
public 0361.

Nors dar nesijaučia pilnai 
pąsveikusi, tačiau namų ap-^ 
linkumoje p-nia Zymontienė 
jaučiasi kur kas smagiau, ne
gu ligoninėje, ir tikisi artimo
je ateityje vėl veikti taip biz
nio srityje, taip ir ' lietuvių 
visuomenės rateliuose, ku
riuose yra veikusi pirmiau, i

Marųuette State
Bankas Nemokėsiąs
Dividendų

Vakar valstijos auditorius 
paskelbė, kad du bankai, Lin
coln Trus.t and Savings .įr Ly- 
ons Statę netrukus išmokės po 
.5% dividendų. Tarp bankų, 
kurie nėra 1 pasiruošę mokėti 
arba negali; yra Marųuette 
Park State Bank.

$870,000,0111.
Bedarbių Šelpimui
Per 6 Metus

•* .r—------------ - »

Per 6 metus daugiausiai pini
gų parūpino federalė 

valdžia.
. i... U. ) r' ... .

Illinois jyąlstijosiždininkas 
Johri G- Marįin paskelbė, kad 
nuo 1932 iki (1937 metų pabai
gos federalė,.;valstijos ir loka- 
lės valdžiojJšįeido 870 milio- 
nų ydolerių t bedarbių šelpi
mui. z \

Tie pinigai buvo sunaudoti 
tiesioginei pašalpai pašalpos 
darbų algomis, pensijomis, 
e te. p,

1932 metais išleistą -
409,732. ■ ./

1933 — $93,953,909.
1934 -i $164,878,322.
1935 __ $161,978,329.
1936 ~ $207,130,045.
1937 — $195,455,239.
Pinigus pašalpai parūpino:
Redėralė valdžia — $260,- 

000,000.
Valstija — $163,000,000.
Lokalės valdžios —$39,000,- 

000. ... z
CHA' viršipinkas (Chicago 

Relief Administration) pareiš
kė, kąd dlicagos 100,000 be
darbiu šeimų,i ii: paviehių už- 
laikyibąs vasario mėnesį kai
nuos $3,500,000. . >

Nuo 1^4Hki 1937 įlietą pa
šalpąėnjė apie milionas Illi
nois gyventojų.
Prie WPA darbų dirba 76,000

W?PA vakar paskelbė, kad 
dabariiiiiu laiku samdo 7(į- 
000 bedarbių Chicago j e pašal
pos darbams. Visi tie bedar
biai išdirbs pilną laiką per va
sario mėnesį, taip kaip jie iš
dirbo pilną sausio niėnešį. 
Bet su kovo 1 d., sunkiau
siems žiemos šalčiams praė
jus, WPA pradės bedarbius 
atleidijiėti ir jų užlaikymų 
Turės vėl susirūpinti Chicagos 
bedarbių šclpiiiio administra
cija. :

Chicagos' majoras tokiam 
planui griežtai pasipriešino ir 
pareiškė, kad Cįiicagoje WPA 
privalo ne atleidinėti bedar
bius, bet didinti jų sanidą. 
šiandien įvyks jo sušaukia 
majorų konferencija, Pahncr 
viešbutyje; kur bus priimtas 
protesto rezoliucija prieš be-

$47,-

protesto rezoliucija prieš

LSSirlDS 
Ruoš “Jungtuvių 
Bankieta”
Abiejų organizacijų atstovai 

atlaikė bendrą posėdį.

Trečiadienio vakare, vasa
rio 2 dieną, “Naujienų” name, 
įvyko jungtinis posėdis atsto
vų nuo Lietuvių Socialistų Są
jungos Chicagos Gentralinės 
kuopos ir Lietuvių Darbinin
kų Draugijos 4 kuopos (sklo- 
fcįnipkų) pasitarimui kaip 
pradėti bendras darbas. Many- 
t&rengti tea.trąlis vakaras, bet 
pasitarus, prieita . nuomonės, 
kad prisirengimas imtų ilgą 
laiką, o sulaukus pavasario 
nebepąranku dideli parengi
mai. Kadangi balandžio 3 d- 
Naujos Gadynės choras ren
giasi perstatyti operetę, tat 
verčiau sujungę spėkas pagel
bėti Chorui.

Kad atžymėti susibendrini- 
mą aukščiau minėtų organiza
cijų, nutartą surengti šaunus 
jungtuvių bankietas, kur bus 
proga visiems sueiti į arti
mesnes pažintis, pasikalbėti, 
pasilinksniįinti 4r draugiškoj 
nuotaikoj paplanuoti kokius 
darbus dirbti ateityje.

Suprantama, sekantis bend
ras uždavinys—bus apvaikš- 
čiojimas Darbininkų šventes 
—Pirmos Gegužės, kurią pri- 
gelbstįnt Naujos Gadynės ir 

tikrai sapniai atžymėti. Da
bar svarbiausia užduotis — 
rinkti parašus ant peticijų rei
kalai jaučių Lietuvps valdžios 
paliųosuoti politinius kalinius. 
/Tos peticijos bus pasiųstos į 
Kauną priėš vasario 16 dieną.

—■ Draugas.

Motinos Atiduotas 
Policijai, Sūnūs 
Pasikorė

Sheffield policijos nuova
doje pasikorė 43 metų vyras, 
J.oseph Klausch, nuo 1543 
George stręet. Kiaušeli buvęs 
didelis girtuoklis. Motina, ne
galėdama jo suvaldyti, pašau
kė policiją,, o toji paėmė jį 
girtą iš namų ir uždarė 
kameroje. Išsiblaiv.ęs 
matęs, kad nelaisvėje,

parai 
ir pa- 
Klau-

Gatvėje Rado 
Užmuštą 73 Metų 
Bridgeportietį
Buvo pramušta galva ir 

laužto? abi kojos.
nu-

Ties 3X59 Archer avenue 
vakąr buvo rąstas kūnas apy- 
seųio, inątomai, automobilio 
sųyažinėto žmogaus.

Anthony Gętris, Bridgepor- 
tįetis nuo 3243 Pamcll avė., 
kūną apžiūrėjęs, pažino, kad 
tąi jo ievas, 73 metu Anton 
Getris- ,

Kun^ gatvėje užtiko Robert 
-Rascli, nuo J738 Wost 35th 
street. Jis pašaukė Brighton 
Parko policiją, o toji paguldė 
kunn koplyčioje ties 1750 W. 
35lh street. J

Policija .spėja, ^kad Getris 
buvo K‘hit Wd run” automo
bilio auka, kadangi, jo galva 
buvo pei^kėlta ir • abi kojos 
nulaužtos, ,

Rasch pasakojo policijai, 
kad valandėlę .prieš kūno at- 

žiuojantį automobilį, kuris pa
sukęs iš Archer avenue į Ash
land. Automobilis važiavęs 
taip smarkiai, kad šoferis ne
galėjęs jo suvaldyti ir atsi

darytų žalą, trys .vyrai buvę 
automobilyje, susėdo atgal ir 
nuvažiavo
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Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataikome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blities 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet x

j-- r- - ----- ------------ - --------------:.......——-■ ■; 1

WHOLESALĖ FURRIiER par
duos neatsiimtą Northern Seal fur- 
kautį, tiktai $10; gražų naują Silver 
Fox wholesale $49.50.

HERMANO GANŲEL, Room 843, 
190 North State Street.

FURNISHEDROOMS
RENDON FURNIŠIUOTAS mo

derniškas' kambarys. Paranki vieta 
karštu vandeniu apšildomas. 1900 
So. Union Aveąue.

PASIRENDUOJA ROADHOUSE 
prieš lietuvių Tautiškas kapines su 
visais įrengimais, barais, stalais,’ 
svetainė ir pragyvenimui kambariai.. 
Buvusi St. Svilainio yieta.

X 3428 So. Halsted St.’

Help Wantęd— Female
 pari^inin

REIKIA PATYRUSIOS MOTERS 
maišytiems skudurams skirstyti.

LEV PAPER and METAL CO. 
1840 West North Avenue.

MERGINA BENDRA^ NAMŲ 
DARBUI; nėra skalbimo; geri na
mai; gera alga. 1555 So. Springfield

REIKALINGA PATYRUSIŲ po
pierių skirstytojų grading plant — 
nuolatinis darbas atsakančioms 
terims.

860 West Evergreen. 
Tel. Lincoln 3046; 1 blokas 
mips nuo Division; 1 blokas 
karus nuo Halsted.

Ujo-

i
i

žie-
va-

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia.'

PATIKIMAS AMBITIŠKAS vy
ras dėl peanut vending mašinų rou- 
te, pilnas ar dalinas laikas, nuosta
bi proga — $175.00 reikalaujama.

Box . 784.

REIKALINGA PAT¥ RUSIŲ 
hand truckers ir darbininkų sandė
lių darbams — nuolatinis darbas at
sakantiems vyrams. Kreiptis: 860 
W. Evergieen, tel. Lincoln 304G; 1 
bloka's į žiemius nuo Division; 1 blo
kas į yakarus nuo Halsted.

REIKALINGAS ' antrarankis virė
jas vyras arba moteris — gera mo
kestis. Atsišaukite LIBERTY RES- 
TAURANT, 4915 West rfth St., Ci
cero, III. Tel. Cicero 3564.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS * 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro. *
Tel. CANAL 8500

Apiplėšė Westside 
Skalbyklą
' WEStSIDE — Keturi lier- 

nervuoti banditai vakar už
puolė Stockholm skalbyklų, 
2015 Germak Roąd ir pasisiu
vę $1,100 .pinigais.

Nauji Autobufeai 
Chicagai

GobiA Chicago Motor Coach 
pany, kuri operuoja autobu
sus mieste, skelbia, kad tuo
jau paleis 5 naujus, dviaukš
čius autobusus apyvarton. 

Bendrovė išviso užsakė 40 
naujų autobusų, bei 35 bus 
pristatyti vėliau.

• 24 nletų biznierius Na- 
than Decker, 1,509 N. Kedzie 
avenuę, nusižudė nuodingomis 
automobilio dujomis, ' garaže; 
ties 3240 LeMoyne avė. Rašte
lyje kaltino biznio rūpesčius.

• Vyriausias Superior teis
mo teisėjas . Grover G» Nie- 
ineycr per pirmas tris šios sa
vą i les dienas išmetė iš teismo 
122 diyorsų bylas, kurių skun
dėjai nėštume prie svarstymo. 
Tos bylos skaitomos “mirų-

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio są Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi' Story 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriui ir ice 
baksius. Cash arba ant iSmokijimo. 
Pamatykite mus pim negu pirkai
te kitur.

S. K, SOSTHEIM 4 SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 6269.
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PARDAVIMUI elęktrinis refrige- 
ratorius, skalbiamoji mašiąą, va- 
cuum valyklis — ar mainys 1 auto
mobilį. 7127 So. Tąlman.

Business Chanęes
Pardavimui Bizniai 

*l**w*-*->r***->i***^*>,*l^**i,^**r**vvw>**-*>^

PARSIDUODA pilnai įrengtą gro- 
sernė, 2 trekai ir namas — Mar- 
qųette Parke —• priežastis liga.

7126 So. Rockwell Street.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais labai pigiai.

2301 South Leayitt Street.
* ! ■ -ry?i i ■ ii r r,

PARDAVIMUI GROSERNfi gero
je vietoję, pigiaj. 4819 So. Wells St.
■ : y.  !■!: "  .................... . .......................... ........................-I--«—  

Rcal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraųst.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REAŲTY ŲŲ.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 6686
'■ 1 ■ . .................. ■ 1 ■ ....... ir1 '■ ....................... ............. .

PARENDUOSIU 5 kambarių cot- 
tage apšildomą — Spakaini vieta— 
arti Archer karlainės, 5231 So. Ken- 
neth Avenue.

NAMŲ BARGENAI
Marųųette arba Brighton Parke 

nuo $1800 iki $50,000. Galima nwną 
pirkti įmokėdamas $100.00, Kitus 
kaip renda. Turime visokių mainų 
namų ir farmų.

C. P. SUROMSKIS, 
2502 West 69th Street, 

Grovehill 0306.

PARSIDUODA 2 COTTAGES po 
6 kambarius su basementąis, furna- 
če apšildymas. Geroje vietoje. Kaina 
$3,500, mažas įmokėjjmas. PAUL, 

.6621 So. Ashland.

. PARDAVIMUI NAMAS su ta
verna bizniy arti dirbtuvių ir geros 
transportacijos. Namas 15 metų se
numo, karštu vandeniu Šildomas. 
Esu našlė negaliu laikyti. Šaukite: 

Telefonas Rockwell 2761.

Financial
t Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant rah- 
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgi&aus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkę, 1739 So, Halsted 
Street.

COAL 1 
Anglys 

Kainos Numažintos
ANGLYS ’

MINE RUN ..................   $5.75
BIG LUMP .... .............   $6.00
ĘGG ........... ................   $6.00
NUT ......v....... ....................... $6.00
SCREENINGS .................... .. $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
------------------ 1 "

I JEI TURIT
! KĄ PARDUOT
I PAGARSINKIT
Į NAUJIENOSE
Į JEI IEŠKOT 

BARGENŲ 
skaitykit 
naujienas

NELAUKIT
ILGAI | * 7

* Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamo^. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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KALTINA DIRBTUVES SAVININKUS UŽ **
LIETUVAITĖS IR PENKIŲ KITŲ

ŽMONIŲ MIRTI
Laikydavo Duris Užrakintas, Kad Unijų ci£X: 

Organizatoriai Neįeitų

Dirbtuvės savininkai niekuo
met nederę žygių darbininkų 
gyvybes apsaugoji.

Nelaimingos Durys
Tyrinėjime iškilo įdomus in-

phy, 5257 S. Aberdeen St., ku
ris dirbo dirbtuvėje kartu su 19 

Savininkai degtukų dirbtuvės, gė gaisre, bet dabar koroneris ■ melų įduktere. Gaisrui'- kilus,_ už
kurio j e žuvo lietuvaitė ir penki spėlioja, kad mirties priežastsi j sudegė jo dukters fubai. Tėvas 
kiti žmonės, buvo kaltinami už' <?• lėinsi bu ii kita. Įpuolė mergaitę gelbėti. Pagrie-
nelaimę ir jos liūdnas 
užvak. r įvykusiam 
tyrinėjime.

Tyrinėjimas buvo 
nustatymui priežasčių 
kuris kilo gruodžio 16 d. Supe- 
rior Match Company dirbtuvė
je, 60 Wes»t Superior street.

Tam gaisre žuvo 21 metų lie
tuvaitė Anne Mondeika, nuo 733 
VVest 17th street. Ji, berods, 
rengėsi ištekėti, bet nelaimė jos 
šeimyninės laimės svajones už
gesino. '

Kitos penkios aukos yra. mer
ginos dirbusios su Mondeikiute 
degtukų dirbtuvėje. Septinta 
mergina dar dabar tebeguli li
goninėje. Pradžioje buvo tvir
tinta, kad visos mirtinai apde-

Įėjusi būti kita.

*• ■‘j’'-

pasekmes 
koronerio

vedamas 
gaisro,

Nutroško nuo Dujų?
Koronerio įsakymu viena la

boratorija daro analizą, norėda
ma nu&tatyti ar iš medžiagų 
naudojamų degtukų darymui, 
kartais nesiformavo kokie nors 
nuodingos dujos, kurios nevien 
davė pradžią gi.isrui, bet pa
mažu merginas svaigino, taip 
kad gaisrui kilus, jos buvo be 
sąmonės ir negalėjo gelbėtis.

Koronerio džiurei liudijo Ho- 
\vard Kaeding, nuo 5541 Van 
Buren Street, degtukų dirbtuvės 
naktinis forrpanas. Jis pasako
jo, kad kambaryje, kuriame 
merginos dirbo, degtukų maši
nose kildavo du trys maži gais
rai beveik kiekvieną dieną, bet

bęs jai už plaukų (visi rūbai 
liepsnojo), Murphy banr'ė ją iš
vilkti iš dirbtuvės per prieki
nes, į gatvę išeinančias, duris. 
Bet tos durys buvo, užrakintos. 
Palikęs dukierę degti, Murphy 
turėjo duris išlaužti ir tik tada 
galėjo iš degančio kambario iš
traukti. Mergaitė mirė. <

Tyrinėjime toliau paaiškėjo, 
kad tame pečiame name ir ta
me pačiame aukšte yra spaus
tuvė Hamilton Printing Compa- 
ny: Spaustuvė priklauso vienam 
Robert B. Meitus, o degtukų 
dirbtuvė jo broliui, Harold Mei
tus, nuo 162 Eašt Ontario str. 
Priekinės durys yra bendras^ į- 
ėjimas į abi įstaigas. Koroneriui 
buvo pranešta, kad tos durys 
buvo užrakinamos, kad unijos

NAUJIENOS, tJhicago; UI.
agentai negalėtų įsigauti į 
spaustuvę patirti', ąr Meitus^ 
samdo neimi j istus. Meilus atsa-‘

• ke, kad jo spaustuvė yra unio- 
nizuotą, vienok vėliau paaiškė
jo, kad gaisro naktį dirbo du 
ne-Unijistai spaustuvininkai, ku
riems savininkas mokėjo $18.00 
į savaitę, vietoj unijos reika
laujamos $40.00 normos. R

-•* s,., • \

Žymiai sumažėję 
darbai išėjusiems 
universitetus

' »■. i<fai ■< ii i ■■■■

Aplikantų keturis kartus 
giau, negu darbų

Chicagoš.-' Universiteto

dau-

biu
ras, parūpinąs darbus studen
tams ir mokslus baigusiems 
profesionalams, skelbia, kad da
bartiniu laiku4 žymiai sumažė
jęs darbų skaičius universito 
tininkams. 3.?'

Mokslus išėjusių ir darbų 
ieškančių profesionalų yra ke
turis kartus daugiau, negu dar
bų. Daugelis profesionalų, ku
rie baigė mokslds birželio mė
nesį ir gavo darbus, dabar juos 
prarado. Nepilnalaikiai darbai 
mokslus tebeeinantiems studen
tams .sumažėjo 30%.

Penktadienis, vas. 4, 1938

Chicagoš Konsulatui Suteikta Teisė 
Tvarkyti Pilietybės Reikalus

Svarbu Lietuvon Važiuojantiems
• > Lietuvos Piliečiams

Lietuvos Konsulas Chięagoje p. P. Daužvardis pra- 
neneša, kad Lietuvos Užsienio Reikalų Ministerija sutei
kė galių Lietuvos konsulatams Amerikoje tvarkyti Lietu
vos pilietybės reikalus.

Todėl, nuo dabar Lietuvos pasus ir pasų aplikacijas 
nereikės siųsti Lietuvon Užsienio Ministerijai, bet kon
sulai išduos naujus pasus ir senus pratęs. Tas sutaupys 
labai d^ug laikoj ir bus išvengta nemalonumų.

NAUJIENŲ LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
T. RYPKEVIčIA

Patvirtino nuospren 
dį prieš 14 už 
balsų klastavimą
Bylą užvedė teisėjas Jarecki

teismas 
prieš 14

Illinois apeliacinis 
patvirtino nuosprendį 
demokratų ir republikonų, ku
rie buvo apkaltinti netikslumais 
ir baliotų kldfetavime laike ba-

landžio, 1936 nominacijų7 20-ta- 
me warde.

Kai kurie gavo kalėjimą, nuo 
metų iki penkių, kiti pinigines, 
bausmes. Tarp nuteistųjų yra 
devyni vyrai, penkios moterys. 
Bylą prieš nuteistuosius užve
dė ir jiems bausmes paskyrė 
apskričio teisėjas Edmund K. 
Jarecki, kurį demokratai atsi
sakė remti naujam terminui 
apskričio teisėjo urėde.

Vasario 13

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

piauti bendrą ‘ birthday cake.”
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Policistas Austin
. McDonough šildosi prie “pečiaus”, kurį įsikūrė tuščioje 

aliejaus statinėje. Jis tvarko ttdfiką MiChigan gatvėje,' 
kur paprastai yra šalčiau negu kur kitur Chicagojc.

40

I ACME*SACJiJ-.'v fuiu,

ĮDOMUS ŽIEMOS SPORTAS CALUMET EŽERE —Chicagoj populiarus darosi naujas žiemos sportas — va-

iįįįįįĄgjįįgjįįjįi

I
I?! ' žinęjįinks ledu pritaikintais buriniais laiveliais^ Paveikslas trauktas prie Calumct ežero, parodo kaip laivai
l •. * mahevrubjkmi. - ■ *

LEVELING SžO 
Į.Į lįlįlĮ Į ŲMĮĮ'Ą*.!'. ‘-------------------
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[ AC’ME-NAUJIENŲ Foto J
VLSI KARTU. — Keturi Escanaba, Mieli., gyventojų 

vaikai, kurie per keturias dienas paeiliu šventė savo 
gimtadienius. Iš kairės dešinėn, Vivian Olson, 7 metų; 
Lloyd Olson, 6; Joyce Olson, 5, ir Gerald Olson, 4< Jie 
rengiasi

[ĄCMETNAUJIEnrfŲ Fotu] 

SUSILAUKte SŪNAUS''
1 Olandijos kiron*-pirinęesė Ju 

liana, kuriai sausio 31 d
gimė duktė. Motina yra 28 
metų amžiaus^^ Olandijos so-

TEREIKIA SPARNŲ. —
- priklausantis ūkininkui Don Roy, Utah valstijoje. Š 

taip riiifcliisŲkad gali pašokti 10 pėdų į orą ir pagrie 
bet kokį, daiktą pakabinta medžių šakose.

t ACME-NAUJIENŲ Fotu]

GIMTADIENIS. —.Trys garsios filmų aktorės: May 
son, Rosemary Lane ir .Indy Ford (iš k. į d.) prie 

Jo, iškepto Hbllywood Hotel 35 melų sukaktuvių
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[ACME-NAdJIENŲ Foto] ' ' * •

UŽĖMĖ VIETĄ — Roo- 
sevelto paskirtas naujas 

• 
aukščiausio teįsipo teisėjas, 
liberalas Stanley ' F. Reed» 
kuris pirmadienį priėmė 
teisėjo priesaiką.
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