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Japonai Neklausys J. Valstijų, Anglijos ir Francuzijos Reikalavimo
ŠIOS TRYS SALYS REIKALAUJA JAPO 
NŪS. ATSAKYTI, AR JIE PLANUOJA STA 

TYTI DIDESNIUS NEI 35,000 TONU
KARO LAIVUS

Jei negaus patenkinančio užtikrinimo, 
Jungt. Valstijos statys 50,000 tonų laivus

kalavimas atrodo tikrai nema
lonus. Vienas aukštas Japoni
jos valdininkas pareiškė, jogei 
Japonija šaukiama atsakyti 
klausimus teisme, kuris neturi 
jurisdikcijos statyti klausimų. 
Kitos žinios skelbė, kad specia
liuose pasitarimuose aukščiausi 
japonų laivyno viršilos nutarę 
nepaisyti Anglijos, Francuzijos 
ir Jungtinių Valstijų reikalavi
mo.

PIRMADIENĮ PRASIDEDA PLIENO 
DARBININKŲ SU SAMDYTOJAIS 

DERYBOS
PITTSBURGH, Pa., vasario 

6. — Pirmadienį, vasario 7, 
prasideda derybos sutartims at
naujinti tarp 463 plieno išdir- 
bimo' kompanijų ir plieno dar
bininkų unija.

Pirmiausia derybos eis tarp 
unijos ir Carnegie-Illinois Steel 
Corporation, ši korporacija yra

United Steel Corporation dalis 
(subsidiary).

Plieno pramonė Jungt. Val
stijose galinga. Ji samdo šim
tus tūkstančių darbininkų. Ji 
yra pagrindinė šalies pramonė. 
Taigi plieno pramonės kompa
nijų derybas su neseniai įsikir- 
rusia darbininkų unija atidžiai 
stebės taip darbininkai, kaip 

I samdytojai visoje šalyje.

Anglijos 
(ultima- 
slaptais

šešių didžiųjų val
stybių laivynai

Vaizdai iš Klaipėdos karšto prieš 15 mėtų prisijungimo prie Lietuvos, 
krašto sukilėliai įjoja į jų išvaduotą Klaipėdos miestą. '

ISPANIJOS SUKI
LĖLIAI SKELBIA

LAIMĖJIMUS

REIKALAUJA DE
PORTUOTI ŽYMŲ 

C.I.O. VADĄ

, WASHINGTON, D. C., va
sario 6. — Jungtinės Valstijos, 
Anglija ir Francuzija šeštadie
nį, vas. 5, įteikė kiekviena at
skirai, bet vienoki# turinio no
tas Japonijai, šių trijų valsty
bių notos reikalauja Japoniją 
atsakyti iki vasario 20 dienos 
klausimą, ar ji, Japonija, pla
nuoja statyti karo laivus, di
desnius nei 35,000 tonų, ir ap
ginkluoti juos kanuolėmis, di
desnėmis nei 16 colių.

Jungtinių Valstijų, 
ir Francuzijos notos 
tumas) yra paremtos
laivynui pranešimais, jogei Ja
ponija autorizavo statymą 46,- 
000 tonų karo laivų ir apgink
lavimą jų 16 ir 18 colių' kanuo
lėmis.

Japonija gali statyti tokio 
dydžio laivus, kokio nori. Ta- 
čiaus Jungt. Valstijos, Francu
zija ir Anglija iki šiol yra su
varžytos WashingtftJK>s, sųįarti- 
mi, kuri reikalauja jų nesta
tyti didesnių 
35,000 tonų, tr neginkluoti lai
vų didesnėmis kanuolėmis, kaip 
16 colių. Japonija atsimetė nuo 
Washingtono sutarties 1936 
metais. Jos sutartis nebevar- 
v zo.

Bet pranešimai, kad Japoni
ja planuoja statyti didesnius 
laivus, sakytas tris šalis jaudi
na. Ir jeigu Japonija aiškiai ir 
įtikinančiai neįrodys, jogei ji 
neketina prasilenkti 35,000 to
nų aprubežiavimui, tai Angli
ja, Jungtinės Valstijos ir Fran
cuzija skaitys, kad 35,000 tonų 
apribojimas jų nebevaržo. Pra
sidės didžiausios laivynų sta
tybos lenktynės, kokias pašati- 
lis yra matęs iki šiof.

Jungtinių Valstijų planai nu
žiūri tuojau pradėti statyti du 
drednautus po 5QJ)00 kiekvie
ną ir apginkluoti juos 18 colių 
kanuolėmis. Be to, Amerikos 
planai numato pastatymą kitų 
penkių milžiniškų karo laivų. 
Tenka manyti, kad ir Anglija 
su Francuzija neatsiliks.

Jungtinių Valstijų nota dar 
siūlo Japonijai susitikti konfe
rencijoj dėl laivynų lenktynių 
apribojimo. Laiko atsakyti į 
notą Japonijai duota 15 dienų. 
Mat, Jungt. Valstijos skubina
si užbaigti laivų statybos pla
navimą ir apsimainyti planais 
su Anglija ir Francuzija iki ge
gužės mėnesio 1, dienos, taigi 
ir reikalauja gan greito atsa
kymo iš Japonijos.

Sekmadienio žinios sakė, kad 
Japonijos vyriausybei šis rei-
6 ..'-r,'l!WTl|\.l' 1 ■-■'ėaatf

WASHINGTON, D. C., va
sario 6. — žemiau paduodama 
skaičius karo laivų ir jų tonų 
kiekis. Laivai priklauso šešioms 
stambiosioms valstybėms, bū
tent:

PRANAŠAUJA 
GAMYBOS 
ATGIJIMĄ

EUROPA SUSIJAUDINUSI DEL
Hitlerio žygių

HENDAYE, Francuzija, va
sario 6. — Sukilėlių praneši
mais, gen. Fidcl Davilla armija 
nustumusi lojalistus atgal 25 
mylių frontu šiaurėje nuo Te- 
ruelio.

Sukilėliai sakosi ^prasimušę 
per lojalistų eiles Palomera kal
nuose ir užėmę apie 230 ket
virtainių mylių respublikos te
ritorijos. Į sukilėlių rankas pa-

įORHSž

United States 
Great Britain
Japan
France ........ .
Italy ............
Germany ....

Ships. Tonnage.
403
381
234
20T
291
139

1,408,425
1,757,743

.871,453.
648,924
624,281
439,815

WASHINGTON, D. C., 
sario 6. — Federalės Rezervų

va-
BERLYNAS, Vokietiją, va

sario 6. —- Adolfas Hitleris pa
ėmė tiesiogę vadovybę Vokięti-oaiiv v. —- rcucicuvs nc/.civii s ’ i .

Tarybos biznio analizas rodo, i°8. ginkluotortis jėgoms. Pada- 
kad pastaruoju laiku pirkimas r& Pakaitas diplomata-
viršija ^^yž^daroma tarnj*^^ 
išvadls/ kad nfeu^go

kad pastaruoju laiku pirkimas r& griežtas^ pakaitas diplomati

Reikalauja pagalbos 
100,000 automobilių 

darbininku
vasario 6. 
įvyko mil- 
susirinki-

DETROIT, Mich., 
— Cadillac aikštėje 
žiniškas darbininkų 
mas. Apskaičiuojama, kad ja
me dalyvavo per 100,000 asme
nų. Tuojau po mitingo automo
bilių darbininkų 'linijos prezi
dentas Homėr Martin pasiuntė 
prez. Rooseveltui "■ telegramą, 
kurioje reikalauta • po $1,000,- 
000 pašalpos kasdien, kad Mi- 
chigan darbininkai nebadautų.

Apskaičiuojama, , kad Michi- 
gan valstijoje bedarbių yra 
daugiau nei 250,000. Michigan 
valstijos gubernatorius Mur- 
phy, kuris dabar serga, pareiš
kė, kad valstijai gręsia defici
tas. Bet, pasakė-Murphy, tegul 
deficitas ir augs, o tinkama pa
šalpa turės būti parūpinta be
darbiams.

Leis pasimatyti su 
areštuota ameri

kiete Rusijoje
WASHINGTON, D. C., va

sario 6. — Sovietų' Rusijos vy-

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai 
našauja:

*

Bendrai giedra; 
stiprumo vakarų iki
karų vėjai; saulė teka 6:58, lei
džiasi 5:11 valandą.

dienai pra*

vidutinio 
šiaurės va-

negu jos turėjo iki’ šiol. Pasky
rė Joachimą von Ribbentropą 
užsienio reikalų, ministeriu. Pa
varė kelioliką armijos genero- 
lų.

Visa tai sujungė daugiau ga- 
i pareiškė prezidentui, kad!^os nac*M rangose.

■ ■ - - . ' Gen. Wilhelm Goering

vėl dirbtuvių veiklos sukruti- 
mas, nes didelio produktų per
tekliaus tuo laiku4, kai prasidė
jo depresija, nebuvo.

Plieno, automobilių ir kitų 
pramonės šakų atstovai nese
niai
su pavasariu, jie tikisi, jų įmo
nėse veikla žymiai 'sukrus.

Sulaikė transporta
vimą pasažierių 
Northwest orlaivių 

linija

, ant
rasis po Hitlerio nacių vadas, 
yra nužiūrėtas karo ministerjo 
vietai, kaip greitai Hitleris ir 
naciai paims pilną armijos kon-

trolę. Bet jau dabar Goering 
iškėlė Šukį, reikalaudamas grą
žinti Vokietijai kolonijas.

Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija skubiai, sušaukė Jungt. 
^Vąteiįjį, ;.Vokietįjąs, ir;- Belgijos 
ambasadorius pasitarimui. Kaip, 
Anglijos, taip kitų Europos ša
lių diplomatai susirūpinę klau
simu, ką žada Europai ir pa
sauliui įvykusios Vokietijoj pa
kaitos. ./i-', . t

Tuo tarpu Hitleris paskelbė 
padarysiąs svarbų pranešimą 
vasario 20 dieną reichstagui. 
Gal būt, kad jo kalba vasario 
20 duos nurodymų, kokia krip- 
timi bus vedama toliau Vokie
tijos politika.

WASHINGTON, D. C., va
sario 6. — Harry Bridges va
dovavo keliems sėkmingiems 
dokų darbininkų streikams Pa-* 
cifiko pakrančiuose. Jis dabar 
vadovauja darbininkų unijai, 
kuri priklauso C.I.O.

Todėl išvystyta kampanija 
jam deportuoti. Amerikos Dąr- 

’bo Federacijos kai kurie vadai 
tekę 17 kaimų. 500 lojalistų kaltina Bridges esant komuni- 
paimta nelaisvėn.

Potvyniai vėl gręsia 
Illinois ir Wisconsin

- miestams
R0CKFORD, III., vasario 6. 

-r-' Trys dienos nepaliaujamo 
lietaus ir pavasario temperatū
ra praėjusį šeštadienį grūmojo 
vėl Illinois šiaurės ir Wiscon- 
sino kai kurįąms miestams pot
vyniu. Potvynis grūmojo šioms 
vietoms: Rockfordui, Freepor- 
tui, Galenai, Dixonui ir Ster
lingui — Illinois valstijoje, o 
Wisconsine — Beloitui, Bento- 
nui ir Janesvillei.

stu. Amerikos Legiono vadai 
lirgi primeta jam tą pačią kal
tę.

Jungtinių Valstijų senato 
pirklybos komisija tyrinėja 
Bridges įvažiavimą. 4. Ameriką.

be to, 'kaltina Brf- 
dges padarius uostų pramonei 
per bilioną. dolerių žalos. Atro
do, kad lygiai keletas konser
vatyviųjų grupių susidėjo vie
nu4 tikslu — išvaryti Bridges 
iš Amerikos.

Lėktuvas nukrito 
į Hudson upę

’va-
Oro komercijos biu-

WASHINGTON, D. C 
sario 6. 
ras suspendavo teises North- 
west Airlines kompanijai vež
ti pasažierius. Suspendavimas 
padaryta 15-kai dienų arba ir 
ilgesniam laikui, jei bus reika
las. Oro komercijos biuras sa
ko, kad kompanija nepalaikiu
si reikalingų tinkamai pasažie- 
rių transportacijai sąlygų. Sa
kyta kompanija siųsdavo lėktu
vus iš Chicagos į Pacifiko šiau
rės vakarus.

Filibusteris anti-lin 
čiavimų biliui ne

sibaigia
va-WASHINGTON, D. C., 

sario 6. — Jau 23 dienas einaV. ------ Učių lUCIlČIO VUICV

riausybė pranešė praėjusį šeš-’filibusteris anti-linčiavimų bi- 
tadienį, kad šiomis, dienomis ji liui Jungt. Valstijų senate. Jis 
leis Amerikos ambasados Mas-'trukdo kitą Senato darbą. Iki 
kvoje atstovui pasimaty’ti su šiol senatorių algomis jis jau 
p-nia Ruth Marie Rubens, kaštavo šaliai $90,500. 
Amerikos piliete, areštuota Rū- , —-------- ----
sijoje ir nužiūrėta šnipinėj:- jj-j drebėjimo

žuvo du V

Mirė Chicagos pa
saulines parodos 

planuotojas

Užvertė klausimais 
apie namų statybos 

Įstatymą

Kinai gavo daug 
amunicijos

WALTHAM, Mass., vasario 
6. — šeštadieni mirė Warren 
Henry Waltham, 78 metų, land
šaftų architektas ir planuotojas 
(designer) parkų sistemų bei 
kolegijoms aikščių. Jis prisidė
jo prie planavimo pasaulinės 
parodos Chicago j e ir Buffalo 
mieste.

$679,000,000 surink 
ta pensijoms

va- 
de-

WASHINGTON, D. C., 
sario 6. — Vidaus „pajamų 
partamentas praėjusį šeštadie
nį paskelbė, kad 1937 w metais 
senatvės pensijoms sukolek- 
tuota $506,180,184; apdrau4dai 
nuo nedarbo $81,088,591; gele
žinkelių darbininkų ■ senatvės 
pensijoms $91,916,461. Viso su
sidaro suma $679,105,236. »

Nusižudė Kellogg, 
/ grudū valgių iš

dirbėjus
CHICAGO

Jau pirmiau Jungt. Valstijos 
yra reikalavusios, leisti jų at
stovui pasimatyt su moteriške, 
tačiau rusai atsakė, kad jie ne- 
išpildys reikalavimo iki jos by- Manizales jausta smarkus že- grudų valgių (cereal food) iš
los tyrinėjimas nebus baigtas, mes drebėjimas. Dii žmonėsfriirbėjo, nusižudė sękma^iėhį 
Dabar, matyti, amerikietės by- žuvo dėl drebėjimo, 
loj kvota jau baigta. bėsių pagadinta.

QUITO, fcuador, vasario 6. 
— Naktį į penktadienį mieste

John L. Kel
logg, 27 metų, anūkas W. K. 
Kelloggo, Battle Grėek, Mich., 
grudų valgių (cereal food) .iš-

Daug tro- savo ofise 
I Franklin.

va-G 
Housing 
praktiš-

WĄSHINGTON, D. 
sario 6. — Federal 
Administration ofisai 
kai tapo užversti laiškų su klau
simais, kaip pasinaudoti namų 
statybos įstatymu, kuri ką tik 
kongresas išleido.

Tarp ko kita valdžios atsto
vai nurodo, jogei valdžia ne
skolina pinigų naujiems na
mams statyti, o tik apdrau
džia morgičius, kuriuos namams 
duoda bankai arba privačios 
įstaigos. -

SHANGHAI, Kinija, vasario 
6. — Gautais čia pranešimais, 
į Hankovvą, dabartinę Kinijos 
sostinę, atgabenta tiek amuni
cijos, kad Chiang Kai-shek ga
lėsiąs kariauti su japonais iš
tisus metus. Amunicija atga
benta iš Britanijos Honkongo.

Pristatymas amunicijos baig
ta nežiūrint desperatiškų japo
nų pastangų nukirsti susisieki
mą Canton-Hankow geležinke
liu. •

WEST POINT, N. Y., vasa
rio 6. — šeštadienio vakare ne
toli nuo šio miestelio nukrito 
į Hudson Upę ir paskendo lėk
tuvas. Jungt. Valstijų militarės 
akademijos kariai ir kadetai 
išgriebė iš vandens lėktuvo 
nuotrupų, bet nepajėgė nusta
tyti - kokios rųšies ar dydžio 
lėktuvas buvo.

Pasiųs Jungtinių 
Valstijų lėktuvus 

i Guam

78,000 nelegalių bal 
suotojų Kansas 

mieste

KANSAS CITY, Kas., vasa
rio 6. ’—lapkričio mėnesį 1936 
metais Kansas mieste buvo už
registruota 256,000 balotų. Gi 
praėjusį šeštadienį, vasario 5, 
Kansas mieste balsuotojų užre
gistruota 178,000. '^Skirtumas 
78,000 balsuotojų. Tie 78;000 
balsuotojai 1936 metais buvo 
fiktyvus, neteisėti. Šitokios

adresu 900 North 'pasakyti, pralenkia tolokai Chi 
dagą.

Likvidavo laikrašti
ninkų streiką

įSEATTLE, Wash., vasario 6. 
— Praėjusį šeštadienį likviduo
ta Seattle Star dienraščib re
dakcijos, ofiso ir skelbimų der 
partamentų darbininkų sttek 
kas, kuris tęsėsi nuo liepos 2. 
dienos. Dienraštis pripažino ra-’ 
šytojų uniją ir sutiko užmokė-' 
ti darbininkams už streikuotą 
laiką.' >j

KAUNAS. — Kaip žinoma,! 
dabar Rumunijoj pradėta smar-į 
kiai persekioti žydų tautybės 
žmones. Pasirodo, kad Rumu
nijoje nemaža gyvenę ir Lietu
voj piliečių žydų, kurie, nepa-| 
kęsdami persekiojimų, dabar, 
grįžta į Lietuvą. Apie savo su-l 
grįžimą jie jau rašo savo- gi- j 
jninėms ir pažįstamiems Lietu
voje.

HONOLULU, T. H., vasario 
6. — Jungtinių Valstijų vy
riausybė yra nutarusi pasiųsti 
dar penkioliką hidroplanų į 
Guam, toliausią vakaruose J. 
Valstijų punktą. Lėktuvai bus 
pasiųsti iki birželio mėnesio.

Guam randasi 1,728 mylias 
į vakarus ir truputį . į pietus 
nuo Manilok

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
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) ; : J. Lazdauskas

Kavinės Pietų Amerikoje 
ir Europoje

KAI KURIE KAVINIŲ IR SVAIGALŲ ISTORIJOS 
BRUOŽAI.

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(Tęsinys) j
“Žemojo*’ luomo kavines '

Neskaitant jau tų kavinių, 
kuriose dienomis ir naktimis 
vyksta visokios sceniškos men* 
kystos su pornografiškomis Jie- 
vos dukromis, Pietų Amerikos 
miestuose egzistuoja dar “že- 
mojo” luorųo kavinės, į kurias 
lankosi liuoso laiko praleidimui 
daugiau ar mažiau darbo žmo
nės. Jos šiek tiek skiriasi nuo 
tos pačios klasės kavinių Euro
poje. Europos kavinės yra mo
tinos pietų-amerikoniškų. Rio 
de Janeiro, San Paulo, Monte- 
video, Buenos Aires ir kituose 
Pietų Amerikos miestuose ka
vinių klientelė yra nepastovi, 
skrajojanti, kas nepastebima 
tos rųšies kavinėse Europoje. 
Tą patvirtina ir ispanų rašyto
jas Ramon Gomez savo “Kelio
nių įspūdžiuose” apie kavinių 
gyvenimą Pietų Amerikoje ir 
Europoje, kuriose žmonės va
gia laiką:

—Ir kas Europos kavinėse 
pasilieka ilgesni laiką, — Pašo 
Ramon Gomez, — skaito laik
raščius, laukia draugo, kalbasi 
su juo kelias valandas; kiti čia 
pat lošia šakmatais, šaškėmis, 
etc., kas reikalauja daug laiko, 
tylos ir kantrybės.

Montevidep kavinėse skaitan
čių laikraščius retai tesimato, 
ypač lošiančių šakmatais ir šaš
kėmis. Čia labiau mėgstamas 
bilijardo lošimas, kurio partijos 
užbaigimui nereikalinga daug 
laiko ir tylos. Kavinių klientelė,

lyg bangos jūroje, skrieja nuo 
Vieno stalo prie kito, iš vienos 
kavinės i kitą. Ypač didelis 
triukšmas kavinėse vyksta, ka
da būna futbolo rungtynės. 
Tuomet kavinėse eina ginčai. 
Vieni tvirtina, kad rungtynes 
laimės “Club Penerol”, ^kiti sa
ko, kad “Club Nacional”. Pene- 
rol klubui daugiausia simpati
zuoja Vyrai iš kairės, o Nacio
naliniam klubui — “hercogie
nės ir kunigai. Mat, jie yra na
cionalizmo šalininkai...
Kas pirmas legalizavo svaigalų 

vartojimą
Apie svaigalų gėrimo istori

ją Lisabone informuoja portu
galų rašytojas Pinto de Car- 
valho, suteikdamas žinių apie 
organizuoto girtokliavimo pra
dus: , <

—Pirmą kartą žmonijos isto
rijoje smukliąinkų kompanijai 
statutus paruošė Jean Folleville, 
1493 m. liepos 22 d. Einant 
tais, vėliau Portugalijos kara
liaus patvirtintais, statutais, 
buvo leista pardavinėti mažuo
se puodeliuose portugališką 
svaigalą, vardu “Eau-clarette”, 
— rašo minėtas rašytojas.

Italai, kurie lydėjo fatališką
ją Kataliną iš Me^icis’o i Pran
cūzijos imperatoriaus rUmus po' 
jos sutuoktuvių su Enriku 
Il-ju, kuriu daug ždvo nuo 
prancūzų durtuvų, — į Paryžių 
atvežė savus gėralus. Jie pir
mą kartą prancūzų gėralų pra
monės istorijoje pradėjo gamin

ti bealkoholinius gėralus, susi
dedančius iš mineralinio van
dens, cukraus, citrinų, ‘ apelsi
nų ir kitokių vaisių sulčių, Tai 
lintięnadafc ir kvasas. . ,

1676 m. Liudvikas XVI, ku
ris dėl savo sosto išlaikymo pa
leido apyvarton prieš savo tau
tą kruvjną giljotiną, suforma
vo laisvas smuklininkų korpara- 
cijas. Einant pagūl karaliaus 
Liudviko išleistą, dekretą, buvo 
leista * gaminti ir pardavinėti 
visokius likerius, spirite kon
servuotus vaisius, visokias 
asencijas, kavą, Šokoladus ėtc.

Jus Turite Tą
” “Kutenimą”
Jau tina lipi

e ir kenčiate. 
” Įsigyk , bu-

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

LAIVU . -
. •< I -

GRIPSHOLM
x 23,000 tonų įtalpos f

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS

.. $106.50
. $206.00

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ....
į abi puses .......................... ..

Turistinė Klesa
Iš New Yorko į Klaipėdą.....
Į abi puses......... .

Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra/ užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois.

Nuo šitos gėrimų rūšių ga
mybos vėliau buvo prieita1 prie 
vyno, nes prie dekretu legali
zuotos likerių ir kitokių svai
galų korporacijos prisidėjo ir 
vyno gaminimo idėja.

Vyno ir likerių fabrikantams, 
žmogaus proto marinavotojams, 
susikrausčius į vieną svaigalų 
gamybos* korporaciją, ji perau
go, ir 1706 m. likvidavosi. Pa
ryžiuje pasiliko gyvuoti tik 
garsioji “Prokopijo” kavinė, i 
kurią lankydavosi tokios garse
nybės kąip Piron’as, Alem- 
bert’as, Voltaire, Destauches, 
J. J. Rodsseau ir literatūroje 
vis dažniau prisimenamas Di- 
derot’as.

K
Aukštos damos ir kavinės
[Visų Pirmosios Imperijos ir 

Restauracijos aristokratų ir li
teratų susirinkimo vieta buvo 
kavinė “Tortoni”. Toje kavinė
je Mery sukūrė savo '• improvi- 

f i 

zacijas, Romeux — savo pasi
tyčiojimus ir Roger’is Bcau- 
voir’as parašė savo jumoristi
nius veikalus.

Toje epochoje labai išgarsė
jo vienas Paryžiaus aristokra
tas^ lordas’ Seymoun Jis, fah- 
taziškai prašvilpęs savo turtus 
iki paskutinės monedos, vėliau, 
neturėdamas kur prisiglausti, 
paprastame “Vendanges de, 
Bourgogne” restorane įsitaisė 
sau kabinetą ir. iš čia planavo- 
visokias avantiūras.
^1836 m. pirnta kartąi'žmoiii- 
jos istorijoje Viešai. pasirodė
aristokratiškas satyriškų kau
kių balius, kurį buvo suorgani
zavęs Liudvikas Pilypas su sa
vo ministeriais. Tai buvo nuo
stabus Descento de Courtille 
blizgesys su daugybe kaukių, 
nusileidusių į miestą moterų 
madų šimtmetyje (1794—1894 
m.).'

“Palais Royal” kavinėse Ka
rolio X-jo laikais įvyko daugel 
slaptų politinių susirinkimų. 
Čia buvo įžiebtas revoliucinio 
streiko parakas, kuris sutren
kė fcodaliją 1830 m., t. y. tais 
pačiais metais, kuriuose buvo 
paskelbta Urugvajaus respubli
ka ir pirmoji jos konstitucija. 
Tai buvo laikai, kada Paryžiaus 
ir kitų kraštų darbo visuomenė 
ginklu ir diskursais ėnorgingai. 
protestavo prieš anų laikų įra-t 
koniškas valdonų dispozicijas, 
apie ką įdomiai rašo rašytpjas 
Armando Dayto savo veikale 
“Revoliucionieriški Maršai”. ,

Charakteringai pavadintoje ir 
seniausioje Montmartre kavinė
je — Mirusi pele — Antrosios 
Imperijos laikais lankydavosi 
garsusis Gambetfa Floket, ku
ris tais laikais energingai stu? 
dijavo savo krašto politiką, o 
vėliau, t. y. 1897 m. triumfavo 
Prancūzijos Parlamente.

bet
telį to garsaus paisto, kurs yra pa
darytas pagal Daktaro tormulą, var
totą taip pasekfhihgai daug tukstam 
čių atvejais.

M-K. tuojau sulaikys Įdegimo pro
gresą, nuramins,^ karštį, palengvins 
užkietėjimą, dudė jumš greitą pa- 
gelbą. 
pinigų

snVisi vaistminkhi parduoda 
grąžinimo garantija.

riug ir vedėja lipšnioji, lenl^ų, 
princesė AVa'lęjvska ir kitos pui
kiuose “Aušros” palociuose, ku
priuose Waldteufel^s dirigavo sa
vo karališką orkestrą,' muzika 
kerėdamas jaunutę princesę Me- 
ternich, gražiai į faukštį nuau
gusią panelį Arsene Housaye ir 
nedaktariškai su jomis gyvenu
sį daktarą Evans. Tos pačios 
stygos vidurnakčiais banguoda
vo pas princesę Matildę, pas 
baronaitę Morny, liuksusiniuose 
salionuose pas rusų aristokratą 
Gortšakoff,. pas Musard, pas 
Brimont ir pas vėliau • karalie
ne patapusią grafaite Kastig- 
lionę parfumuotų švenčių metu, 
išpuoštų voivorykštės spalvo
mis, brangiais valgiais, gėrimais 
ir nuodėmingu griešinimu..

Šitąs vyko tuo metu, - kada 
darbo visuomenė neturėjo tei
sių balsuoti, ginti savo teisių, 
kada aidėjo rykštėmis plakamų 
vergų graudus žviegimas!

(Bus daugiau)

gančias džiaugsmo įr meno lem
pas”. Tai galvojanti Margarita 
Jarny, meniškai gražiu veidu 
italė Julytė ^aruci, bibliškos 
Jievos gTožid/ bąronaitė Dės- 
lions, iš visiį ^ gražiausių gra-' 
žiausios Kafoftna d e. Hasse, Ri- 
golette, Katinette ir kitų šim
tai... Taipgi tos epochos produk
tu reikia ••'skaityibi^.'Sukuritūs vi
sokius figūrinius | šokius, ku
riuos j ųš šiandien įšokate “Nau
jienų” gegUžinėseįd o anais lai
kais šokdavo'■ Z tiklj dideli ponai 
— aristokratija: tų šokių auto-

Antrosios Imperijos laikai

.....$152.00

..... $289.00

Priėjome prie Antrosios Im
perijos, tos epochos, kurioje 
grožės ir talento' aristokratija 
da viliodavo rusčiliS įsakymus' 
liaudies masėms, o vėliau su-l 
daužiusi savo gyvenimą į gaba- 
lūs. . :

Kavinėse — Maispn Doree, 
La Paz, Paris, Madrid ir Riche 
— būdavo labai linksma, čia 
vykdavo naktinės orgijoj link
smus krykštavimai, ironijos 
biędnuomenes adresu, talentai, 
'visas tos epochos Paryžiaus i 
žvaigždynas, čia lankydavosi 
gražiausios ir pernelyg išdyku- 
sios moterys,/kurios, sakoma, 
uždegusios mums “amžinai de-

Nepasisekė 
Pabėgti

į -----------------

Stėphen Hochman (4459 W. 
55 St.) savo automobiliu už
mušė Anton Getrį (matyti, lie
tuvį), 73 metų amžiaus senelį, 
kuris gyvena Bridgeporte.

Hochman nesustojo ir bandė 
pasprukti. Tačiau netrukus po
licija jį suėmė. Teisinosi jis 
tuo, kad praradus kontrolę.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI / 

z Amerikos Lietuvių Daktarą

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenue

t Telefonai Rennblic 7868

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marquette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343• *

Ofiso Tel. Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. pf 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TaL K«nwood SI 07

Didelė Paklausa 
Tarnaitėms

WPA turi įsteigusi mokyklą,
kur treniruojamos jaunos mer
ginos namų darbams, atseit, 
tarnaičių pareigoms.

Mokyklos vedėja Šawyer va
kar pareiškė, jog pirma tos 
mokyklos fcida susidėjo iš 200 
merginų. Vos spėjo tos mergi
nos baigti mokyklą,,, kaip tuoj 
liko išgaudytos. Vadinasi, jos 
gavo darbą'? Tačiau blogiausias 
dalykas yra tas, kad tarnaitėms 
yra mokamos labai žemos al
gos* ?

4_________—---------- 1—-------------------- --------- -

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westen» 
Avė., 2nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
men’t ir magne- 
tic blankets ir rt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 
ir nuo 6—8 vaL vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

.'A

Garsinkitės “N-nose”
ADVOKATAI

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

LAIŲOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBL'LANCE
.ssy *” uz*z v ‘ t. irlsyttAU'

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

-,y ■'*. “Tfel; LAFAYETTE 0727

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
: LIETUVIS ADVOKATAS

Tdephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
' Ėes. 6515 iSo. R^ckwell SL

1 Telephone: Republic '9723

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

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
‘ Seredoj pagal sutarti.

t—koplyčios visose 
, J—4^5?^ ■ Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 va), vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

r P. ŠALTIMIĘRAS.

' • ; S i »i ‘ ' , . ’ '    - • ,

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI
Chicagos,

' Cicero I
Lietuvių I 

Laidotuvių •’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- | 

L mas Dieną 
I ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

A. MASALSKIS • . , ;
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Ą. PETKUS
6834 Šo< Wėstern Avc. Phone Grovchill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

. j, I. J. ZOLP Phone BouL 5203 
1(>46 West 4<>th Street Boulevard 5566

S.M. SKUDAS .
748 West 18jh Street , Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanika Avenue - Yards 1138 j
| LACHAWICZ IR SŪNUS ~ 5
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515 I
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TEyAS 
4704 So. Wcstern Ąve. Phone Virgtnią 0883

J. LIULEVICIUS
1 4348 So. Callfornia Aveniiė Phone Lafayette 3572

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lova Avė. Tel. Yards 2510

A.A. SLAKIS~
ADVOKATAS

7 So. Dearborn. St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, 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 SPECIĄLISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų 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. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto i^ci 12 pietų 

'Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Jei. Yards 1829.
■ Pritaiko Akinius

. Kreivas' Akis ' 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutartį.
8

Kiti Lietuviai Daktarai

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

Res. Phone: Office Phone
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST 1

6322 S. Westem Avė. ~
VAL.:, 9:00 ryto iki 8:30 popiet 2 

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 subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos‘nub 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

.t;

JM
A

Dr. Charles Segal
OFISAS -

4729 So. Ashland Avė. j
2-ros lubos* *

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOJ:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 Hd 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 ral. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MfDWAY S8R0
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos?
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedftl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Springfield, III
žinias iš angliakasių gyven mo.

— Brolis prieš brol|. — Ne
sutikimai ir nesusipratimai.
Po Naujų Metų čia darbai 

viršutiniai ir tngliakasyklose 
suvis sumažėjo. Angliakasyklų 
savininkai ir angliakasiai už tai 
kaltina valdžią ir jos neteisin
gai veikiantį anglies pramonei 
kodeksą nustatyme kainų už 
anglis ir už pervežimą anglies.

Iš Indiana ir Western Ken- 
tucky (valstijų, anglies atveži
mas į Chicago, III., kainuoja pi
giau ant kiekvieno tono 30 cen
tų nei kad Illinojaus angliaka- 
syklų savininkai turi mokėti. Į.s 
Indiana ir Kentucky už atveži
mą anglies tono į Chicagą mo
ka $1.87. O iš Illinojaus atveži- 
m s tono anglies į Chicagą ge
ležinkeliu atsieina $2.05. Už Illi- 
nojaus anglis ir kaina nustaty
ta 50 centų ant tono aukštesnė. 
Tokių valdžios patvarkymų, nė
ra patenkinti nei anglių savi
ninkai, nei darbininkai. Ilinoju
je 11,000 angliakdsių neteko 
darbo. Chicagos miesto anglių 
marketas užpildytas Indianos ir 
VVestern Kentucky i nglių. O 
Illinojaus angliakasyklos neten
ka savo valstijoje sau rinkų ir 
stovi, nors Chicagos didmiestis 
čia jau Ulinojuje. Už tai kelia
ma protestai. Net ir gubernr to
rius Horneris protestuoja. Pro
testai, kad ir butų išklausyti, 
tai šią žiemą Illinojaus anglia- 
kasyklose darbai nepagerės, nes 
anglių mrrketai jau užpildyti 
Indianos ir Westem Kentucky j 
anglimis.

Už tai žmonės ant r1~rnkra- 
tų valdžios ir 
patvarkymų vis labiau ir dau
giau nusiskundžia.

Darbų nėra, žmonės kaip se
nesni, taip ir jauni kasdien 
šimtais be vilties sulaukti ge
resnio rytojaus, vaikščioja gat
vėmis veltui. Pragyvenimas iš
kelta iki debesų. Angliakasyk- 
los nedirba. Fabrikai nedirba. Iš 
krautuvių ir restoranų daugelis 
patarnautojų atleista. O ku
riuos palieka, tai i mt tų sukrau-

13 tūbų radio gražiame ka
binete, senas radio mainais 
ir .......................... $49.50
Mažučiai 5 tūbų nauji radio 
po .............. ............. $9.95

BUDRIKO
Radio ir Rakandų
Krautuve

3409-17 S. Halsted St.
TeL Boulevard 7010
Budriko programai: Nedalio
mis WCFL, 920 kil. 7:80 vak. 
Ketvergais WHFC, 1420 kil. 
7-8 vai. vakaro.

na visą darbą .Vienas arba vie
na turi padaryti už kelis.

Tarpusavė angliakasių kova 
tęskši. Daugiau iš to nukenčia 
kaip ir visada kad būna. Silp
nesnėj! pusė — P. M. of Am. 
naujoji unija. Pralaimėta su 
United Electric Coal Co. byla 
ant $ 11.000 (kurią galima pa
vadinti No. 2 D; nbury ir Co- 
ranado byla). 1 • ;

Taipgi praleimėta byla už į- 
vykusius bombardavimus gele
žinkelių. Apkaltinta 36 P. M. A. 
nariai, tarpe kurių randasi ir 
2 čiagimiai lietuviai. Prieš ap
kaltintuosius liudijo visokie blo
gos valios žmonės. Kad ir tok
sai Andrius Skrielevičisu, kuris 
nuėjo į namus Sušinskų ir kvie
tė grįžti prie senosios U. M. W. 
unijos. O kad šie atsisakė, tai 
juos abu: Andrių ir Adelę Su- 
šinskus sužeidė. Juozas Genčiu- 
kas liudijo net prieš savo tik
rą brolį — Viktorą Genčių. Sa
ko, kad broliai buvo susipykę, 
tai už tai ir liudijo prieš vienas 
kitą.

Už paprastus susipykimus, 
tai jau per skaudus toksai bro
liškas kerštas. Brolis nuteistas 
ant 4 metų į kalėjimą ir $20,- 
000 pinigine bausme.

Nuteistieji kiekvienas yra už- 
sistatę po $10,000 bondso ir 
laisvi. Bylinėsis toliau už savęs 
išlaisvinimų.

» Nuo pereitų metų balandžio 
mėnesio stovi uždarytos New 
Citizens B. Coal Co. angliaka- 
syklos. Prieš tai dirbo čia Pro- 
gresyvės unijos nariai, šiame 
angliakasių progresyvės unijos 
skyriuje iškilo kokie ten nesu
sipratimai ir apie 6 nariai (tar
pe jų ir lietuvis “Strielcius” A. 
Skrielevičius) , buvo rasti esą 
kalti ir ant 2-jų metų laiko pra
šalinti iš progresyvės unijos. 
Šie nubaustieji tuomet dar sau 
kelis pritariančius . narius susi
rado ir sugrįžo prie senosios U. 
M. W. of Am. unijos, žinoma, 
čia atėjo į pagalbą ir didesnie
ji senosios unijos viršininkai ir 
pasirašė sutartį varde U. M, W. 
of Am. su New Citizens B. Coal 
Co. ant 2-jų metų laiko.- Na, ir 
tuojau br.ndė angliakasyklas a- 
tidaryti^ ir dirbti su senosios u- 
nijos nariais. Tuomet visi kiti 
pirmiau dirbusieji šioje kasykloj- 
j e ėjo angliakasyklą pikiėtuoti 
ir savo darbus apginti. Pikieta- 
vo per 54 dienas ir naktis. Pa
galiau kompanija susirado, kokį 
ten Chicagoje teisėją, kursai iš
davė indženkšeną prieš pikie- 
tuotojus. Bet kadangi Sangą- 
mon County šerifas nesutiko 
progresyvius angliakasius išvai
kyti, nes žinojo, kad jų pusėje 
tiesa, tuomet atvyko federalės 
valdžios agentai ir piekietuo- 
jančius angliakasius išvaikė. 
Nemažai dėl šio įvykio buvo ir 
prisibylinčta. Pagalios buvo at
siųsta iš Washingtono fėdera- 
lės valdžios atstovas ir referen
dumu atsiklausta: kas nori se
nos U. M. W. \of Am. unijos —- 
balsavo — 25; kas pasilieka 
prie naujos P. M. of Am. — 
balsavo 405; kad nebūtų suvis 
unijos — 2.

Kompanija ir senoji U. M. 
W. of Am. galutinai persitikri
nę, kad darbininkų negali su- 
blofinti, angliakasyklas ant ne- 
aprubežiuoto laiko suvis užda
rė. čia daugelis dirbdavo' ir- lie
tuvių. Ištreikavus apie 10 mė
nesių. Geriau sakant, išlaikius 
kompanijos lokautą. Netekta 
darbo suvis.

Kaip tik kur Progresyvė 
angliakasių unija sutinka nepa- 
sisekimus, tai senosios unijos 
organai tyčiojasi. Taigi, kada 
taip daroma, tai bus nelengva 
prieiti prie taikos.

O susiskaldymas visgi nema
žai darbininkams kenkia. Na, 

(o kągi dabar veikia bendro 
fronto šalininkai komunistai, 
kurie dar neseniai skaldė se
nąją U. M. W. of Am. uniją ir

NAUJIENOS, Chicago, III
naHKHemraBHMi

PO 30 METŲ ŠIOJ APIELINKEJ

Visas $50,000 StaRa:

Rakandai, Kaurai, Pečiai, Raibos ir
■ • '■ • ■ ' f . ■ , ■ ■ '

Refrigeratoria
Turi birt parduota už dalelę tikrosios vertes
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IŠPARDAVIMAS PRASIDEDA ŠIANDIEN — ATIDARA KAS VAK. IKI 10 — NEDELIOJ VISĄ DIENĄ

TAI VISO AM
ŽIAUS PROGA 

SUTAUPYT 
PINIGŲ

30 METŲ 
TEISAUS

DYLINIMO

NE TIK IŠPAR
DAVIMAS— 
VISAI EINU 
Iš BIZNIO

3 AUKŠTAI 
IR BEIS- 
MENTAS 

BARGENŲ

UŽSIMOKĖS 
JUMS 

KELIAUT 
MYLIAS

ATEIKITE 
IR PATYS 
PERSITIK
RINKITE

EXTRA
Reikia Daugiau 
PARDAVĖJŲ 
ATSIŠAUKIT 
ŠIANDIEN

HALSTED FURNITURE CO
1936-38 SO. HALSTED STREET
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KĄ ŽMONES MANO

Trijų Cicero Parąpijoiių Pasikalbėjimas
—Labą vakarą, Jokūbai. La- kunigai, kad skelbia, ar tai yra 

bą labą, mario mieli draugučiai. 
Prašau į vidų. •—O ką, ar ta
vo boba namie, — klausią Pęt- 
ras.'." ; ■_ • - '

—Sėskite. Nebijokite. Juk aš 
tau, Petrai, sakiau praeitą šeš
tadienį, kad ji trečiadienio va
kare važiuos pas savo seserį į 
Marąuette Parką.

—Tai, labai puiku, kad mur 
du su Jonu radome tave vieną, 
Jokūbai. Juk tu žinai su tomis 
bobomis kaip yra. žiūrėk, jau 
prižadės ką nors niekam nesa
kyti, bet kur tau iškentės. Iš
girsi jau iš kokios susiedkos, 
kad jąu ir jinai bežinanti. Tad 
visados kalbant.apie tokius da
lykus reikia nuo jų geriau pa
sisaugoti. Viena, kad jos apie 
tokius dalykus menkai tesu
pranta, o kita, kad jos neišlai
ko, taip sakant, sekreto.

—Supranti, Jokūbai, kodėl 
mudu su Jonu pas tave taip 
greitai užėjime. O tai atsimeni/ 
kaip apą sykį prižadėjai mudom 
išguldyti apie ausinę išpaižintj. 
Tai yra mudu norime žinoti 
štai ką: Ar Jėzus Kristus įstei
gė ausinę išpažintį, kaip Romos 
.., ... •...     
tvėre visokias safety unijas? 
Niekino visaip, pravardžiavo 
pręzidentą John Lewis ir kitus.

Ogi jau jie visi smarkesnieji 
šiandien yra patapę John Lewis 
ir senosios U. M. of Am. šali
ninkais. Ir apie 60 komunistų 
yra Lewiso unijų agitatoriais- 
organizatoriais. Dirba vyrai už 
algą taip, kaip L. Pruseika pas 
Andrulį. Ką pirmiau prispiau- 
dė, šiandien išlaižo.

tik jų išmislas? — sako Petris.
—^Matote, mano v mieli drau

gai. Ausinės išpažinties klausi
mas yra labai senas ir painus. 
Todėl aš jUms negalėsiu tik ke
lkis žodžiais jį . išguldyti. Kad 
butų jums šis klausimas aiškiai 
suprantamas, aš turėsiu kreip
tis į šventą Raštą arba Bibli
ją. Ten jus pamatysite, ką Jė
zus Kristus^ ir jo mokytiniai a- 
prišttlai sako apie išpažintį, 
štai klausykite, aš jums paskai
tysiu, ką. sako apaštalas Jokuj 
bas savo'laiško perskyrime5, ei
lutėj 16.: “Išpažinkite kits ki
tam savo nuodėmes ir melskitės 
už kits kitą, kad pasveiktumė- 
te. Teisingo ir širdingo žmogaus 
malda daug gelbsti.”

Toliau šv. Mateušas apašta
las savo evangelijoje persk. 5, 
eilutėj 23,24 sako: “Taigi au
kaudami savo dokumentą ant 
altoriaus, jei atsimintume! tavo 
brolį, ką prieš tave turintį; Tai 
palikęs savo dovaną pas altorių, 
pirma eik ir susitaikyk su sa
vo broliu ir tada grįžęs aukauk 
savo dovaną.”

Taigi, matote, mano mieli 
draugai. Čia apaštalai Jokūbas 
ir Mateušas' nieko nesako apie 
tai,v kad iries katalikai turime 
kas mėnuo ar dažniau eiti prie 
kunigo ir jam į ausį plepėti vi
sokius mažmožius, čia jie tik 
liepia susitaikyti, persiprašyti ir 
skriaudas atįygįnti savo arti
mui ir kits kithm pasisakyti sa
vo nuodėmes pirm aukos.i savo 
dovaną Dievui. Tai ir viskas.

Galėčiau aš jums ir daugiau 
paskaityti ištraukų iš šv. Ra&

Ainis.. to, tačiau dėb stokos laiko už-

teks ir tiek, ką jau perskaičiau. 
Nes vis viena niekur Kristaus 
apaštalai šv. Rašte nesako, kad 
Kristus kur nors butų prisimi
nęs, jog tie, kurie seks jo mok
slą, turės eiti ir kunigui į ausį 
pasakotis 'visus savo nuveiktus 
darbus.

Viskas, ką Kristus liepė da
ryti savo sekėjams, yra tai, 
kad viens kitam išpažintų savo 
nuodėmes ir kits kitam atleistų 
jas, tai ir viskas, ko Kristus 
reikalavo, kad jo mokytiniai lai
kytųsi ir taip aiškintų Jo moks
lą sekėjams, — baigė Jokūbas.

Petras smarkiai patraukęs sa
vo pypkę ir durnų debesį palei
dęs giliai susimąstė.
■' Tuo tarpu prabilo Jonas, sa
kydamas: Na tai gerai, Jokūbai. 
Tu čia mums puikiai išguldei ir 
parodei, kad ausinę išpažintį nei 
Kristus, nei Jo mokytiniai neį
steigė. Na, tai kas ją išmislijo 
ir įvedė į Romos katalikų baž
nyčią? Juk tu žinai, kaip Ro
mos kuningai iš sakyklų pri
mygtinai kala savo klausyto
jams į galvas, kacį ausinę išpa
žintį Kristus įvedęs, ir todėl kas 
tik nori patekti į dangų turi ei
ti prie kunigo ir jam visas sa
vo nuodėmes ir nenuodėmes iš
siplepėti. O, girdi, kas to nedai- 
rys, tai eis stačia galva į pra
garą — peklą.

—Mano mielas Jonai. Tu čia 
pakėlei vėl labai istorišką klau
simą. Ir kad jį galėčiau išaiš
kinti, užims daugiau laiko negu 
mes galime šį vakarą praleisti. 
Apie tai aš bandysiu kitą va
karą pakalbėti, kada ir kas iš
mislijo ir' įvedė į Romos katali
kų bažnyčią ausinę išpažintį.

—Taigi, , taigi — pertraukė 
Petras, sakydamas, kad geriau 
dar šį vakarą išaiškinčiau apie 
tai, ar Amerikos Katalikų Baž
nyčia, kuriai atstovauja ark. S. 
A. Geniotis, verčia savo para-’ 
pi jonus eiti ausinės išpažinties, 
ar ne ? '

—Taip, mano mieli' draugai. 
Tai aš jau apsiimu padaryti. A- 
merikos Katalikų Bažnyčia ne
verčia savo parapijomis, kad ei
tų ausines išpažinties. Ausinė 
išpažintis yra išmislas Romos 
Katalikų Bažnyčios.

Netrukus Chicagoje bus su
rengtos Amerikos, katalikų baž-. 
nyčios viešos paskaitos, kurios'e 
bus galima plačiau patirti apie 
sakytos bažnyčios veiklą.

Kadangi jau buvo vėlus vaka
ras, tad Petras su Jonu paacia- 
vo Jokūbui už išaiškinimą ausi
nės išpažinties klausimo ir iš
siskubino namo. Mat, laikrodis 
jau mušė dvyliktą.

—Cicero Jokūbas

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams

METINIS
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, 111.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitė, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraite, 1329 North Dearbom 
St., Chicago III.; Finansų pašti
ninkes Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1216 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka — Ona Niprikienė, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Maršalka— 
\Villiam Putris, 4730 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą 
mobilzams
Apdraudą
ugnies
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą

namų

auto-

nuo

rakandų
nuo vagių

. I

langų
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė.; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot. 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rąšt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Rašt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas. 3837 W. Polk St ; 
Kasierius Mike Kaziunas, 3508 
Gunderson Avė., Benvyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas Waski, 1451 W. Van 
Buren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinj Kliubą Naujienų šėrininkų 
susirinkime? Klubas turi tris šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių Kliubo, tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockis; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininke Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka
steriąs P. Pikturnai Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse
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The Lithuanian Newi Pub, Co^ ląc.
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w •• m| _ rūšis pagerinta ir daugiau jų..
Fil ir O po S ri$£llCCll<X Saistei b?a^mips pramones reikalams, 

* ■' įtąda* numatoma atitinkamu į-
fetatymu įpareigoti vietinės- ža
liavos procentą-. Tsb, -

kadr vienas esąs sjiareštuotas). Bet “valymas”, kurį ji
sai padarė armijos vadovybėje, suteiks jam dar dau
giau. galios, liegu kad jis, turėjo, iki šiol.

Tai naturališka. Kiekviena diktatūra, neturinti koy; 
kios ji- spalvos, veda pri'fe to, kad vis daugiau ir1 daugiau 
galios? susikoncentruoja vienose rankose.
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(Musų specialiausi korespondento).

Chicago je—paštu:
Metams .............................
Pusei metų ....................
Trims menesiams ....___
Dviem menesiams __ _
Vienąm mėnesiui/ ...........

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopij’a .................
Savaitei ...........................
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:*!

Metams $5.00
Pusei, metų 2.751
Trim&\ mėnesiams 1.50
Dviems ipėnesipm&. _ __   1.00
Vienam mėnesiui; -------------- .75
Lietuvoje ip kitun užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ___________$8;00
Pusei metų ...................-........... 4.00
Trims mėnesiams ....'............ 2.50
Pinigus reikia* siųsti pašto* Mpney

Orderiu kąrtų su užsakymu*
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SOCTALISTŲ'LAIMĖJIIMBAS

mėginą patirtį, kaip j' tuos gan- ’ 
dus pačioje Lietuvoje busrea-l 
gupjąma. Jię nori susižinoti ar. 
viešai tarp tikra Lietuvos spaudi 
dą tuos, gandus pasigayųsi ne
pradės juos palankiai aiškinti. 

ITaį butų tikrai prągąištingas

Viešieji darbai 6000 
Lietuvos bedarbių 
žiemą, kai sustoja statybųį- 

žemių sausinimo. ir. kai kurie

“Naujienos” informuoja visuomenę
“Naujienų” specialiai korespondentai nuolatos pra

neša iš Lietuvos daug įdomių žinįųy. kurios* bešališkai 
nušviečia kiekvieną svarbesnį visuomeninio gyvenimo 
įvykį. Tokių korespondentų, kurie taip' plačiai ir visapu
siškai informuotų amerikiečius apie tai, kas dedasi Lie?- 
tuvoje, neturi nė vienas kitas laikraštis.

Tarp daugelio įdomių dalykų, apie kuriuos °Na$ijje< 
nų” skaitytojai patyrė pastaruoju laiku, čia galima pa
minėti susidarymą Bendro Demokratinio Fronto Lietu
voje. “Naujienos” taip pat, vienintelis iš visų laikraščių,, 
gavo slaptą to Demokratinio. Fronto, organą “Išvien” & 
su jo turiniu- supažindino visuomenę.. (Kai kurie laikraš-’ 
čiai tuos straipsnius, perspausdino, iš- “Naujienų.”,. ♦ “už? 
miršdami” tai pažymėti.); . ,

“Naujienos” iškėlė aikštėn faktą, kad net iš vienų 
tautininkų sudarytas Lietuvos seimas' du., kartui atsisakė 
priimti Smetonos konstituciją.

/Taip pat ir apie Amerikos lietuvių visuomeninį gy
venimą “Naujienos” paduoda daugiau i žinių, negu kiti 
laikraščiai. Jose, pay. buvo ištisai atspausdintas- slaptas. 
Kunigų Vienybės aplinkraštis, ko nebuvo nė viename ki
tame laikraštyje. <

Be to, “Naujienos” duoda vietos savo špajtose išsL 
reikšti įvairiausių nuomonių žmonėms^ •— iF “kairiems”, 
ir “dešiniems'’ socialistams, ir katalikams, isr “bedie
viams”, ir tautinės minties šalininkams... Kiti laikraš
čiai, .papratę laikytis siauros partinės linijos,, net nesu
pranta, kaip “Naujienos” gali šitaip toleruoti kitokių 
įsitikinimų- žmones; todėl- jie dažnai- dienraštyje išreikš
tas skaitytojų nuomones prikaišioja Redakcijai ir šoka- 
sur ja* polemizuoti*.. -

Tačiau savo principų “Naujienos” neišsižadą, ir, kai' 
reikia, juos< apgina, — nežiūrint, ar tai kam nors patinu
ką, ar ne. ‘

0- tuo tarpu tie laikraščiai, kurie laiko svetimą, 
nuomonę “smertelnu grieku”, dažnai savo-principus, kair 
talioja, kaip panelė pirštines.

v Renkant atstovą*. į % fericfej, 
feanftmo (šveibarįjoje) vykdom 
mąją tarybą,, socialdemokrato 
laimėjo pergalę prieš 'konservą- • 
.torių ir fašistų koaliciją. Ši per
galę. yrai svarbi dęk to,, kad, Ziiir 
■richo kantonas yr<^ tirščiausįar 
apgyventa ir pramoningiausia. 
fe 22 šveicariįos/valstybėlių.

Socialdemokratų kandidatas 
Jose# Henngler rinkimuose ga- 
v®. 6L330' b^ o, jo oponentas; Jte \ 
koJ>> tefer; ku’rį.bųvo injpi^ar 
vę fašistai, gavo’60,534į bv

Dabar Ziuricho kantono vyk
domoji taryba (ministerių ka- 
bįpetas), susideda iš 3 social- 
dėmokiatų iip 4 konservatorių 
! Kovų? mpn. 20 d. bu& rinite 
mai Ziuricho mieste. Po Henn- 
■glor’io pergalės tikimasi; kad' 
socialdemokratai gaus daug bal- I V * * . ■
SU.,
; Bet tuo pačiu laiku, kai; dar 
mOkratinią, socializmo atsto
vams šyeiparijoje pritaria vis 
didesnis, skaičius žmonių, tai 
komunistai' savo “arkline tak-

- .tika” sukelia, ąav# visuPr 
menės nepasitikėjimą. Kantone 
Vąud! neseniai: referendumų^bu- 
vq> priimtas įstatymas, kuriuo 
^Ždraudžiąmsu komunistų* pkrti- 
;jav W įstatymą balsavo 34J)00, 
prieš — 1*2)700. Genevos? ir 
Neuchatelio kantonuose tokie 
įstatymai referendumo keliu, 
buvo priimti1 pernai* metais* Ki
ti kantonai , rengiasi taip pat 
{uždrausti/ 'komunistų, partiją.

»' U 'Mnjfc .
mist Mwsolihio polit

■'? ■ ■ - J.' < ■ •
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VIENPUSIŠKAS ŽLISUMAS.

“Amerikos:Lietuviai skubi
nasi patikėti visu- kuof kas pa- 
t^sipą, fašizmą ąyba diskrėdL 
tupjaš fašizmo prirys.. Bet, tup, 
kąi sąko fašizmo i pinfeąfe j>aį 
nenmą tikėti.

štai pvz Tyslįąva?, prasimanė 
kad Lietuvos demokratinio 
fronto, organas “Išvien” esąs 
spausdinamas Vokietij’oje. Tu )- 
jauąj ir “Am. Lietuvis”, jam 
įęrRardamas, • rašo, kad “Iš
vien”' esąs ‘‘Vokietijoje slaptai 
spausdinamas laikraščiukas”.

Toliaus tąs Worcesterio sa
vaitraštis; ginčijasi, kad Lietu
vos ysMsų pęsąntr fašigimę; 
» jbigUfc gįrdk, fe f®ętinę; Mląį 
dar. nereiškia, kad blbga.
j “Bet”, sąfe> “Am., L,J’,^ jps 
į poliHniaik ifemis Liętuy^ję’ 

apart fašizmo daugiau? nieko 
! nemato - ir- nenori- pinty#; 
į nonsį Lietuvoje yra dąrojpi 
j dideli; tautos atgijimo pir- 
' mynžangosį darlįąi..”’

Jei kas nemato,, tai pįymįąii- 
sia “Am. Lietuvio” redakciją. 
Jeigu; jį nebutL. žiibąy fež jį bu-, 
tą mnčiusi “Naųjfenose” labaiį 
dąugi straipsnių apie- daromą 
Lietuyųs pažangą*

• t *i 1 < ' ’
.Tačiau, fašizmas tų* pažan

gą kelią,;. Jisai "ją slopina. Jei- 
i gui ne fačįzpio slogutis,, tai Lie
tuva progręsuotų daug spar
čiau. • ; , rj< 4

Maskvoje sulikviduoti latviai
“Lieti^os- Žinios” paduoda “Letos”' (latvių telegra

mų agępfuros)! žinią, apie sovietų valdžios represijas 
atvitas, kurių esą. Sovietų Sąjungoje* 150,000..

Maskvoje esąs uždarytas latvių teatras^, uždaryti 
latvių kalba ėjusieji laikraščiai ir latvių kliubas. 1

Pirmiaus buvo, pranešimų apie suėmimus ir pašali
nimus daugelio; žymių latvių komunistų,, turėjusių ąukš* 
tas vietas. Sovietų Sąjungos valdžioję*.

Taigi vis aštriau, ir aštriau sovietų, valdžia ima^į 
nagą tautines mažumas ir jų vadus.- Stalino* politika, da
rosi vis- labiau “didžiarusiška”.

Keista, kad šitą “Velikorosų”’ patriotizmą vykina 
gruzinas Džugašvili^Stalinas* Bet šių dienų -pasaulyje 
tokių keistumų daug. Lenkijoje imperialfetihiO’ pątribr 
tizmo* vadas buvo lietuvių kilmės žmogus, Pilsudskis; o 
Vokietijos, kraštutinio nacionalizmo apaštalas/ yra aust* 
rijbkas Hitleris.

prie

Hitleris nugalėjo generolus
\ ............ I Į'K

Kilęs, dėl apsaugos) ministerio Blombergo sutuoktuj- 
vių kiužis Vokietijoje privedė prie to, kad* Hitleris pat 
šalino karo, ministerį ir vyriausiąjį karo vadų ik* 13> kiį* 
tų armijos generolų; pakeitė užsieniui reikalų- minfeterĮ 
ir keletą, ambasadorių,, fe paėmė į savo rankas, karo, var 
dovybę* ir užsienių reikalų vedimą.

Šitas atmainas svetimų šalių korespondentai aiškiį- 
na, kaip- pergalę radikališko nacių partijos elemento 
ant konservatizmo.

Generolai, kuriuos* rudmarškfnių “fiureris” atstatė,, 
buvo priešingi nacių kraštuitinybėms ir reikalavo,, kad 
valdžia vestų nuosaikesnę politiką taip namie,, kaip ir 
užsienyje. Jie* pav. priešinosi tam* kad butų siunčiama 
Vokietijos armija j Ispaniją, arba tam, kad) Vokietija 
pyktųsi su Sovietų S'ąjunga.

Hitleris savo generolų^ tiesa, nęsušaudė (sakoma,

KAD LIETUVA BUTŲ NE 
TIK NEPRIKLAUSOMA, 

BET IR LAISVA.

Amerika” klausia:
“... ar ilgai reikės išeiVL 

jai laukti, kad' ji entuziąstiš^ 
kai galėtų didžiuoti ’ taiisVaį, 
o> ne tik Nepriklausoma Lie
tuva?”
Toliaus, tas BrooLlyno savait

raštis, apgailestauja, kad’ viri
nas Smetonos mjnisteris viešai, 
išreiškė simpatiją Italijos fąr 

‘šizmui. Sąko:
“Lietuvos užsienių rėk 

kalų mimsteris St. Lozoraitis 
tautininkų- suvažiavimo pasau
kė kalbą, kurioje palietė, Lie*- 
tuvos santykius; su užsienio 
valstybėmis. Vienoje kalbos 
dalyje ministeris ypatingai 
nepagailėjo šiltų' žodžių Įtąlit- 
jai;, primindamas, kad1 ‘jau 
senoje- Lietuvos, valstybėje 
žymios buvo simpatijos ftar 
lijąįHr italų, tauta?. Jis net 
pažymėjo, kad1 ‘lietuvių tak
tinis atgimimas dažnai4 ras? 
Jąyo sau'įkvėpimo italą tauh 
tos sėkmingose pastangose' į- 
vieningumą^ kuris tai garbin
gai’ tautai leido atgaivinti' 
šiais laikais savo buvusią ga> 
W

“Lietuviu# vis; dėlto labai’ 
nesmagu skaityti tokius žo
džius, pasakytus kad1 ir dip
lomato (pastebi' “Amerika'”)). 
Koks čia italkj tautos garbina 
gumas, jei; ji' užpuolė kitą 
valstybę (Etibpiją. — “N1.”5 
Red1.), sutrempė1 jos neprL 
kląusom^bę ir pavergi kitą 
tautą? Ar vadiname^ Lenki
ją garbinga, kad1 ji- užgrobę1 
Vilhiaus kraštą ir- jame vyte 
do tokį pat terorą, kaip- kad* 
i talki' Etiopi»joje?”
Įdomu,, kad, šitaip, kalbą kte 

. igų lęi4žif»nąš, laikraštis, 
jtep. tarpu kM, Itąiįijpą dyaąi^ 
kija (ir Vatikanas) pilnai re-

r 
t )

i

4

>AU^ KOMENTARŲ

;• Tilpęs ^Natfjięnų,” Skaityto 
jų Balsupsę Sparvos straipsnis, 
!ąpie “bendrą frontą” iššaukė 
daug komentarų* įvairiuose 
musų ląikrąščįuose. Kiekvienas, 
dąro iš: fe, sąvo\ i^vądaę; bet 
gaila, kad’ iki šiol ne vienas ne* 
pasistengė . rimčiau pagviĮt|enti‘ 
išreikštas jame mintis.
i • ——.—— ’ .

į MIRĖ DR. LIUDAS. VAI-
j . NEIKIS*

(T.ęsjnys)

Apglįi^ konservątoriais 
susferąs^

Ęięfeęje eilęjęįŲe SSSR;; 
čįh pą#dąlbtb sav^ aferų įįą- 
konąfeir^BBR.ąuskak&tų į ate ————rhl ... ... . * . . T. .
skįW: dyęlbs*. Aiškintoje kp- tietuvąi kelias, jei, ji savo už- |kl*Į didesni aibai,. letuvoje:

'.B^ltij^ vąfetyfe$fc pirmąją sįenip politiką be atądkirps.pra-.į^lr?n . ', P® keletą, metų Lie- 
ęįl^ję., prApą$t&nęprikląu- dėtų derinti su išimtinai reakr KUV<?Je lstel8tas viešųjų arbų 
■somybesv šitie- kraštai- dalipąi cinėmis valstybėmis. fondas^ kurio- lėšomis^ aprupina-
atitektų vokiečiams ir .gal kąjp R r *.- m*; darbu bedarbiais Darbai’
kas tektų lenkams iei tik iiel B t k Lietuvoje esamą to- kvyddmi. pagal- tam* tikrą, planą 

as tektų e m , j t k J|P-Uju kurie norėtų įsivelti' į tą Lte žiūrima kad. iie- butu visam 
laimingai iš tos kovos išsisuk- L2Lfl{7/3Wftln <Aę+; m 5 J . ..7 -tu nes vokiečiai ir Lenkiia nb-K r didelę užsienio, pohti- nąudmgi be,i mksmm-
tų, nes vok ec a 1 R1Ją np-u w savo veiklą su fa-L; Tokiu budu neįtiktai ansau- 
retų tarp kitų valstybių pa^ą--hžistilįib režimo vaktvbėmiq tai neAiKtai.ąpsa, sisunio režimo vaistyocmis, tąi gOnu nUę didesnio vargo, ir

neginčijamas faktas. Betgi Lię- Lj^virdo bedarbiai, bet. jų dar- 
Į Netenka abejoti, kad Pranęu- tavos žmonės tiek jau yrą i$- bas-pabeka. geras žymes. Lieta- 
^iįjaiį Bradojus irti vokiečiais ir įmaningi, kad šitiems jųodps rę ' 
įitąląi tyiųj su Anglija susipras- ąkcijos šalininkams pepasidpo 
tų ir anglų konservatoriai į tp- da- provokuojami, tpdėl šie pra- į, 
kias dalybas sutiktų eiti. r“"r-;—’ -— —----- - “

Dabar gi skersai kelio stovi nišiaį, didesnio, pritarimo niq-| 
demokratiška ' Prancūzija, su kur nesulaukia, 
kuria Anglijos konservatoriai, ; Sveika išmintis, 
kad ir prieš savo norus, tjuni .
skaitytis. Juk Prancūzija tiek ■ Nors vidaus padėtis dabar to- 
stipriai yra ginkluota, kad su-■ rkia-, kad: jie tame drumstąme 
dąro ląbai rimt^ pajėgą, bet vandenyje gali mėginti tiesti 
jeiftife apglMi Prustų, kad šio- tinklą^ tikėdamies kaip ką. su- 
jįt paj^ga^ silppėją, tai tuoj są- ‘gausią. Jei Lietuvoje, spauda 
vo politikos gaires pasuktų kRa daugiau galėtų, rašyti, jei ne- 
•linkme* štai- dėlko* taip įduku-Pote ji taip uoliai košiama, aiš- 
įsiaįj taip pašėlusiai’ reakcininfcąi ka šitie gaivalai visai turėtų 
icfefląr iš' visų pusių- puola Pran- [dingti, jie visame butų išvilkti 
cuzįjąeiieJ čia> bitinai, nori db-’Ovemmo viešumon, ir juos 
mpkratiją, sugniuždyti,v kad pa- kiekvienas iš veido pažintų, 
skuį savo užgaidas galėtų kaip jeį Lietuvoje galėtų veikti ir.

kitos politinės partijos, tuomet- 
šie nakties apuokai neturėtų, 
•progos drumsti vandenį ir ieš- 
■koti' sau talkininkų. •

k 3,** 11 Sveika išmintis, Lietuvos ge- 
ųrovė ir jos. valstybės pagrindų 

stiprinimas reikalaute reikalau
ja blaivesnės visuomenines nuo
taikos, tai' yra spaudos ir susi
rinkimų. laisvės, grąžinimo, šių 
■jubiliejinių metų proga išmin
tis dįktuote diktuoja visuome
ninį gyvenimą, pragiedrinti ir

Para, Beitum.
CGĄLAS)

atsiranda, po keletą, metų Lie

{ Sausio, mėųv 17. d. mirė. Kau- 
inoi ligoninėje, sulaukęs- beveik 
j8O metui ąmžiuusį “vąrpinin^ 
kas”’ Dr; Liudhs Vaineikis* 
j Jisai kartu su. Dr:/ Kaziu Grir 
pjum: mokiųost Mąskvos: univer
sitete,. veikė slaptame, studentų 
jratelyje, rėmė'‘‘Ūkininką’’ (km 
jriSš ėjo*. Rrusuosep ir rašinėjo 
{“Varpe?’;
; Apsigyvenęs ffhlangoje, Dr. 
^Vaineikis; susirašinėdavo su 
Dr< Vincu Kudirka,, ir dėl: jo, 
laiškų, rastų pas Kudirką,, žam 
darąi. jį apkaitino. To; pasėkoj- 
j e jisai išsėdėjo. pprą> metų* Lie- 
įppąaųs ir Mintaujon kąlpjįme.
• Beje,, tuo- ląįkut (1860^19,00 
įtią) dabartinis “Naujieną” re^ 
faktorius buvo, persikėlęs iš. 
Marijąmpoles į Mintaptips gįnit- 
iiiąziją. Jisaį ką^tų* W Viiiįu 
įMįpkevičium. (Kąpsufcu km 
jris irgi? buvo Mintaujoje ir, rųp> 
sšūsi laikyti, ek&aminuąi ip stoti: 
j gimnaziją) pasisamdydavo 
įlaiyelį, ir, atsiyrę; upe Ąa (Lie- 
Jupa^) ties kalėjimu,, kur sędgĮ- 
įįo. Dr. Vaineikis, (pjfe pat upės 
■kranto)-,, kalbėdavę, su juo sig-. 
palais,, mosuodami irkJu*arbat 
įnosine- skepetaitę. /

Kai dek SųyaJkjjos “Sietyno’’ 
jbylpą bw,vo. ištremti (į Rusijoj: 
gilumą beveik visi, lietuviai in-. 
jteligpntm, tai * Pr. Vaineikis 
Įėjo į. varpimnkų komitetą, ir 
apsiėmė vęstk “Varpo” ir “Uki- 
ąiinkor reikalus. . ' ■
j Paskui jį^aj, bendradarbiavo, 
ne tik “Varpe”,r bet ir sočiai-

4 'v *: • ... ' • •
vos: pažangoje*

Į. Jąu patyirtintaa 1938 metų 
M v . . > .yiešųjų, darbų’ planas, kuriam

yra pernelyg v^"| įvykdyti, paskirtą 3,766,000 li- 
Iš-, tps-sumos, paprastiems 

darbininkams, už darbą apmo
kėti, bus išmokėta, apie 3 mil. 
lt, Kitą, sumos- dalis-, bus. išleis
tą medžiagos trąnspprtui, prie
žiūrai ir kitiems reikalams. 
Dąrbininkams už dienos darbą 
nustatyta, -mokėti nuo 3.60 lifei 
4, litų. šį. planą vykdant, gaus 
darbo' apie 6,000 bedarbių.

L Planą, vykdant numatyta iš
leisti 1,855,000 lt plentams ir 
keliams tiesti bei- tvarkyti, 360,- 
000 lt. kanalizacijos, ir. vanden- 
tekio; darbams, 485,Q00 litų 
.upėms reguliuoti ir uostams 
tvarkyti, 340,000 lt. mokyk
loms, ligoninėms ir, šaulių na
mams statyti; ir įrengti, 100,- 
000- lt. inteligentams bedar- 
biaips už< jiems duodamus dar
bus- atlyginti ir apie 627,000 lt. 
įvairiems darbams vydytk

Prie plentų ir kelių tiesimo 
ir remonto darbų vykdymo gy
ventojai prisidės natur. prievo
lėmis. Tas jų darbas vertina
mas apie 485,000 lt. Savivaldy
bės savo lėšomis prisidės apie 
4904)09 lt« p-Kjitįęms plane nu
statytiems darbams atlikti, val
stybės. savo lėšų išleis apie 
*1,600,000 lt.

Iš šių sumų, savivaldybės nu
mato atlikti' tokius darbus: nu
tiesti apie 27 klm. plentų ir 27 
km. atlikti paruošiamuosius 
darbus. Sustiprins ir išgrįs apie 
,3J, km, vieškelių, ir, tranzitinių 
gatvių miestuose, ir miesteliuo
se, paruoš' medžiagos panašiems 
darbams. Praves: 33; km. naujų 
vieškelių- ir- ištiesintų^ Miestuo
se pastatys- apie 1*7 Hm. kana
lizacijos ir vandėntekio, kanalų 
ir padąrys, lutų tiems reikalams 
įrengimų, Bus paremtą 1)3 mo
kyklų, 4 ligoninių ir 3 šąulįų 
namų statybos* TalP pat bus 
tęsiama* Nemuno pylįmų staty
bą Kaunot m. nuo potvynio, ap
saugos. reikalams ir Nemuno 
vagos, reguliavimas. Klaipėdos 
krašto, ribose ir- ties. Kaunu. 
Bus. stiprinama ir statoma. Klai
pėdos up^taj Ą bei: Kauno uostų 
krantines? ų;:- atlietąjdąug kitų 
darbų,

J Kąune prie vješųjųį'dąąbų. žię- 
Įmos metu, ganą darbą apie 
'76% įregiątrup*tų; bedarbiui o 
kituose miestuose — beveik vi
si bedarbiai bus aprūpinti dar
bu; šiuo metu- bedarbių Kaupe 
yna, mažiau- negu kitais metais. 
Kol< neprasidėjo, viešieji-, darbai, 
Kaune- buvo, apie 1,000 bedar
bių. Nors mieslupse ir ypa. ne
didelis skąičiųe registruotų, be
darbių, tačiau prie sekminių 
darbų, pav., miško gamybos, le
dų vežimo^ daug kur dar dar
bininkų. trūksta. —Tsb.

tindami- vykdinti.

Ispanijos karas ir 
1 Prancūzija1 
» Pi’ancupijąi iš visų pusių 
muojamat. suprantama, daug 
begali padėti;.ir Ispanijos vy- 
^ąųsybimpkams. Betgi Prancū
zijos pastangomis Ispanijoje k 
negali pernelyg daug įsigalėti!;Jį 
Vokiečiai su italais. Tai jau čįą|. 
dideli Prancūzijos demokratijos 
nuopelnai. 

. | fe*/ T VIA*****^, JLAXVA

’< ‘i Lietuvos vidaus padėtie, j ži- bUnaikintf įblitipį monopolį, 
noma, "butų!1-visai- kita, jei jos.1; 
■kaimyninėse valstybėse nebūtų,’ 
įsigalėjusi* reakcija*

Jeiį sakysime, Lietuvoje da- ■ 
bar staiga įsigalėtų demokrate p 
mis režimas, tai vargu jisai ilt • 
gai galėtų išsilaikyti, —- atsi- • 
rasty. kąs Tig|Uya ngįUI.į ggm
mejė reakciją' grąžinti. r • ■/ *** 1

( Tąd, Lietuvos žmonių per- r vilnų,
idaug. netenka kaltiųtį, dplko-jie • _____”,
įdabar atkiliai nededu BąsW Lietuwje nuolat plečianti8, 

demoMafajos tvarką pramonei; kaskart vis
1 1ge™’.-16.1 a1’ as ,daugiau iši užsienio1 įvežama vilk

yra, bent kiek švelnina musų ų. p8st3rai6iais metais įvežta. 
.esamą' vidaus tvarkų. qž, M milijonų, litų. Tuo.
į Vojdemarininkai btarpu tekstiles, fabrikai vietinių, 

n k u n. ui • t u kilnų; per metus tenaudoja tik Gali buto dta. blogiau Juk H „ Jfe isk
vadinamieji jaunikliai' voldemar 1 , . ,.kąd vietines, vilnos, tekste. irinmka1 vJS dar save- masina g w, s
!1Sk.ilS1ą gyvemmo. pa^siųe. .rk d „stirstas-. kelias musų,
ivisą, vidaus, tvarką, pasuksią far mi)jQ1)amg • u&jenj že. 
’™T*\ ,tikrais ,vadizmo kf’ mės Ūkio, Rūmai, susirūpino vi- 
iham. Ją tuscios- galvos- svaigsta L ukį.
nU<ttt lr )leLin(iit jų: veislę, mokyti ukinin-
:n“Ketų. J dldBh“! . dalįais' Hku& pagaminto geresnės rūšies, 
žymėta m padėto k.tiems vif H { t t Ka- b jau. vilnų, 
isur^ kur tik demokratija dar 
-gyva^. ją smaugti, žinoma^ jų " 
•dąrbaię kitii pasinaudotų, ir par | ! 
įskui juos-pačius, užsmaugtų-ir J 
Lietu vos. nepriklausomybę- pat | 
laidotų. Lietuva- atsidurtų. kij-|( 
t^] valdoma, Q tąutos kitų- vali- 
idpmęą yisuometi tarnauja, tik 
{ije^feiįoą sustiprėjimui- 
f Tąigk jei Prancūzijoje žūtų 
demokiiatinįs režimas, tai, tpkr 
jąąij įvy-kift- skaudžiai paliestų 
;Lįętųivą. Jąu. eina gandai, kad 
įLįęjzųvoją ętįprėją toji; srovė, ! 
.kuri, nori, ištiesti, ranką, reakcin [ 
neųis valstybėms ir sąvo ųžsier 
nio politiką pasukti kitais ke- 
liąis. šitię gandai jau. net pate
ikę užsienio spaudoje,' butįent, 
įLęnkijoą. Bet; reikia manyti, 
;kad' užsienio spauda čia tik dar 
j. , ' ... . . .I • -Į ji.NI... J . —r-1—<—■—• —■.———r 
.Jemoknatų lęidžiamami “Darbi- 
^inluį; Baląę”.{

D# Vaįneikjs, paliko, žmoną, 
jdvi suaugusias dukteris ir jau
ną sūnų,..

Į

I
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i

*

K LIETUVOS

Dr. Liudas Vaineikis, žy- 
jnųą lięlUjVių. spaudos^ draudi
mo gądyųčs veikėjas. Jis mįw 
šių. ni.et.ų sausio. 17 d. Kaune, 
įširdįes liga*

PADIDĖJO BEDARAI# 
SKAIČIŲ

VILNIES. — Pereitų menesį 
Vilniuje buvo apįę 6,000 bedar
bių* Sausio mėn. pradžioje jų 
padaugėjo, ir jau, y$a užregis
truota apie 7,000. Tačiau*, paly
ginus ąu pęręitų metų, sauęio 
mėn, pradžią (apie 9;Q0O)i, Šie
met pirmasis mėnuo turi nia- 
žiau. bedarbių.

• X , • . ■ . . ' | ■ I ■ ■ • I . i • ■ , . '
' ■ \ ' s'
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PITOURfiHQi MARGUMYNAI
“Melodramiški”
Lopai'

Prieš keletą metą turbut ne
vienas iš musų esame matę 
vaikščiojant Pittsburgho mies
to gatvėmis,, apie didžiąsias 
krautuves senyvą moterį, ku
rios suknelė buvo vieni lopaį. 
Tpji; moteris vaikščiodavo, iš 
krautuvės į krautuvę ir,, vis 
klausinėdavo ar jau iškepta^ 
jos “keksas” (pyragas).

Didmiesčio gatvių publika vi
saip kalbėdavo, apie tą keistą 
moterį. Sakoma, kad neviena 
moteris yra nupirkus ir pado- 

' vanojus jai naują suknelę, bet 
ta keista moteris niekados do
vanų nepriėmus ir nemainius 
savo lopų suknelės į naują.

* . * 4‘ . < •

Kaip kas iš smalsuolių kalbin
davo lopų moterį ir. norėdavo 
patirti kodėl jį nešioja tą lopų 
suknelę. Bet ji nieko nesipasa- 
kodavo.

Apie tą lopų( moterį buvo su
sidariusios. savo rūšies, legendos 
— pasakos.

Viena iš tų legendų sako, kad 
būdama jauna, turėjo mylimą 
vaikiną, su kuriuo ji buvo su
sižadėjus apsivesti. Tačiau ves-

Šių Metų
Ekskursijos Lietuvon

♦

Užgirtos ir remiamos
LBET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TRECIAKLIASA
Pirma ekskursų ai išplauks iš Ne w Y or

kų gegužio. 3 d. laivų “Europa”, į Breme- 
ną, iš ten gelžkelia 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; 2$ d. laivu, 

 

“Gripsholm”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
nų, kaina. $206.00. Bjet grįžtant atgal po, 
rugsėjo. 25. d., bus sugrąžintą $5,75..

Trečia ekskursija birželio^ 11 dieną,,

p

1

7L«

i

Įžanga 40 centų

Chicagos Lietuvių Choro “PIRMW* 
vų Bntanmc j Francų ą, is ten genuteW 
į Kauną arba Klaipėdą per 0 dienas;. $ąih 
na $209.50,, bet grįžtant pof rugsėjo < 
bus sugrąžinta $5.75^

Ketvirta ekskursija birželio 1$; die 
laivu- “Aųuitania”.' *

Penktą ekskursija liepos 1 die^ M" 
vu ^Gripsholm”. M ’

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.,

• * \ ■

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

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

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka inė?; 
nesi ar daugiau Iaiko> Todėl reikia iš; ank
sto pasiųsti aplikaciją.,

Taipgi užsisakytoji kambarius ant lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti;
s \ “■ , 4 ■ ■

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

o, . .} • . ... '.
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tuvių. dienoje jos mylimas vai
kinas staigiai- mirė. Mylimojo 
mirtis tiek sukretu^ ją,-, kad ji’ 
neatgavusi proto,ir nuo tns/dfe-. 
nos tebenešiojanti tą pačią suk
nelę, vis dėdama naujus lopus.

Per. pastaruosius^ kelisc mete 
jau nebuvomatyti rųiestp, gatr 
vėse tos lopą moteries. Manyta^ 
kad, & jau, mirus.

Tačiau,- šiomis dienomis., lopų 
moteris, buvo atrasta Pittabvrr 
gho- miesto priegĮąudbj^ 
rekordas parodo* kad* -te* ViW- 
das yra, Eliząbeth Mc^uęąrų 
metų amžiaus* nevMte gimil^ 
Airijoj (Įreląnd^ ifr- ąt-Vtflte B 
šią šalį, pirm 4$ mętą>

Pittsburgho- Dumaii 
Priešas^ Plauęiu 
Uždegimo Mipčiu,

Moksliški; tyrinėjimai* rndbį. 
kad PittsbųĮ’ghu'. dUrpai’. daug, 
žmonių nuvaro įį šaltum ką^ųę< 
Taip pareiškė- Sveikatos. Depąr- 
tamento viršininką^ Ęr. Ą 
pe Alexanders« Ir, tai, yra> ną 
spėliojimas, bet skaitlinėmis 
paremtas faktas.'

Pittsburgho durnai yra prie-*, 
žastis plaučių uždegimo , (pneų-

i. ..." II" IJ ! "U.." ....?".... '.'T'
monia) ligų; siąųtiiųo. iv aųkštbą 
rate mirčių. 7
, Sveikatos. DepartąmentQk su
rinktos skaitlinės pačios- už sa- 
vei kalba;

Laike depresijos, 1933 metais,, 
kadąi, dirbtuvės; buvo uždarytoj 
tai ir durnų Pittsburghe kaip i£ 
.nebuvo. Tada plaučių uždegimu 
teąiirdayo 91,8 žp^ągus. i^. kiel^ 
viąnm 100,g^vąptojųj. Pirui 
d«presijos 1027 metais, kądįi 
dirbtuves gerai dirbdąyą, tąi 
mirdavo t pląuėjy . utegįimv. apie 
tyįfy, žmonių iš 100,0Q0 ąy-'^ntop

l įąirąęitąį^ rąętais, prą^ėjuB? 
įd^rhąW ^ė^< geriau eiti, s^ 

padidėjo ih
ĮniptĮpgųm^ W tepėių uždą- 
feęą ligy< IĮ, Iftpą Alexaą- 
pįra nnąmoi^ yra^ W durnais, 

nraK atsitį>-
^įnfių*.’piąučj^ duodh,

| šiąįąįd^ai vėi 
ąrnnąįėj^. bąL ną. durnai- KaiR 
Jp; radqA tąir šiinąį nięitąįs Pitts- 

daugiau 
įdųmnot^dteyi nęgn-jkada norą 

t '' *
J ' - . ' '*
Č ■

s §iąįK mątąjfcį Buvo' tokių dią- 
;hUj kadi te^ storas y durnu < klq- 
dks bųyo' užgulęs miestą, jog; 
clįenos metu buvo tikra naktis 
jr reikėjo, vartoti šviesąs tiek 
darbųęsę-,, tiek gatvėse. O išvą- 
žiavus- iš miesto saulė šviesdą-- 
vo. Tačiau, valdiškas orp* spėjį- 

;kąs < aiškindavo, kad tas durnų 
klodas, kuris laikydavo Pitts- 
burghą paslėpęs, nuo- sauląs 

. šviesos, nieko bendro nęlnrėdą- 
vo su Pittsburgho,dirbtuvių dų- 
inąįs, Esą, atiųnsferiškųs. orp 
'aplinkybės sudarydavo tą* storą 
'durnų, klodą mųs,ų; miesto< par 
dangėjei

“Hunky Joe”- Papuolė 
J; ‘<Trubeli”-
;, (itposęs.,fepvgofeuskąs. ( Riąčiąi 
žįpęimasi taype lietųyjų* lenkai 

?— biznierius laikė- aludę tięą 
4400 Ęe^ęylvąpią; Aw$., N. 
Pittsburgho ity pą^uplė- ii?'trųr-. 
belį”:

t Dalykas tame; kąd< Lųvar^ 
įdaųska^. bųyp\ lįąį^ųą^ą^ Parr 
dąvjnėj lipių syąįjęibą^^ 
^epiįųametcmstr m^’g^itoms.

Teismas nusprendė atimtai 
žnuo jo Ibidimą gėrimus pardą- 
įvjpętii dVMųdė; turėjo užsidary-

įv«- įį ąųl^tes^ teismą,
Hol. lįftą ^d<-nftl»uStuždaryr 

ąųc^rnifindi, aųkšteą-

Joe” nįikaflljį. yra dą>- 
vęs; , S,.liętĮiivig-
kąi. Kaž^yčiais ip l^ufligas s^- 

y,W :?aP«i S,a'si “Hunky, 
jj&iįąę “kaipq

ęfĮĮfąį liptuy;!!; užjeigą”.’

Loterijas 
{SrandžiųĮĮė' Tyrinės
< Suvienytų Valstijų prokurų- 
$ąą, Charles^. Uhlj pranešė, kaęl 
tjisai' šauks.- specialu grand (įžiu
ręs sesiją tyrinėti kun. Cox lq- 
tęriįas m ųeikalaus, kad kuų. 

;Cq^ i£ vj$į» jo; prąippt^riąį^ bųr 
tap apkaltintinr atiduoti; Tederą?* 
liam Teismui; netik už vąrtojį- 
<mą< pašto loterijoms, bet ir; u^ 
'apgaudinėjimą publikos. Pasjrq- 
de, kad loterijoj l^UfįąSi tyuą, 
Cojt yra rengęs^ buvo, bjauriau- 
jsiąs-. apgaudinėjimas, oubliĮcoę, 
Vięi* tįq didieji' prjžąį;, l^ųriuųą 
■kimi Cq^_ žjąd^Q; laimeLH^ipm^ 
llaterijps- d^lyviąms, buvo išiįalĮ- 

1'narni kxm, Cox ir jp.pągelbįpią- 
>km giminėms.

Minėjo Metines 
Sukaktuves

Sausio 27 d., Felix Gutausku 
•Restoranas minėjo metines su
kaktuves. Su sausio 27 <į« sųką- 
ko lygiai metai ir nuo miiįtįąą 
poyilo Sriybo, kuris tą; nestorą- 
ną užlaikė pirmiau, ties 211$ 
Forbes St. Palikimu- rūpinosi

—i
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METINES SUKAKTUVES K LIETUVOS

IMPORTO PITTSBURGHE

- PITTSBUBGH, PA. — Sau- 
ibib 2K cb- su/kanka lygiai me
tai; kaip jaunas lietuvis biz
nierius Charles K. 'Pikelis 
‘(62T—54tli SU) pradėjo rupin- 
-tiš Tlatiniiųų importuotų iš; 
Lietuvos “paisto” mėsos prp- 
duktų> “Pienocentro” - dirbinių, 
“Birutęs”*: ,-ir. “Tilkos” sąĮdai- 
ųįų Ritlsbui^ghe.

.. žinoma, ipvmą vietą užimą 
“M^ąisto” lietuviški\ kumpiai^ 
JąŠinįaiv dešrelės^ ir, kiti mė- 
jsiški’ dalykai;

Vienų metų Pittsburghe im
porto iš Lietuvos istorija yrą 
gana įdomi- Ji parodo, kad 
Lietuvos “Maisto” produktai 
jam turi; užkariavę plačią- rin
ką ne tik tarpe lietuvių, bet 
im tarpe* svetimtaučių1. Jie yrą 

.daikb'mi* kaipo vieni iš geriau* 
Šių. ' E-''. * '

Jau tik tas vienas faktas 
daug pasako, kad vienų metų 
laikotarpy. Pittsbų'rghe yra 
parduotai daugiau* kaip- ketvir^ 
tadalis 'milijono (250,247) sv. 
“Maisto’’ produktų.

Pirmąip mųtąis Pittsburghp 
lietuviai-mažai ką žinojo apie; 
liątuyišKuš.;kumpius, ir Kitus 
maisto prpU4ikįlųs» atvežtus.'iš 
jų gimtųsioS ’ šąĮies-r-Liptųvos 
O) jei kas - buvo iv. girdėjas ar? 
bą laikrąščiupsę;, skaiĮęs; Upių 
liętuviškUŠ' Tuminus,, tai toli 
gražu buv.o* nuq. teisingos^ ųųo- 
iponęą- apie LiųtųvoK “Mąisįo^ 
dįpbįhių kpkybę. Viųni vąiz- 
dųodąvosi V ljetUvįšl|us
kumpius ’toKiįios, kpkįųs jię 
yrą* vąjgę įflnęš 20430» inętų 
bųdąmi'i dar Lietuvoje,^ kili 
mąiw4ąy°. darr kitgip. Maįsai 
kąą; iš\ mjisųį tautiečiu, tųnėjų 
npv?» kukį; supąatimą/. kad Lie- 
tuvpjp yrą gąpnnapW mėsos 
djrbiniąi paįaĮ* nąująųąįųs ipo-j 
kslt)> ią; teclinikos mątpdus. ir 
kąd' tįą 4įrbiųiaį savų) kokybę 
kpnkųrųpją su Daniją Oląn? 
dįjpS; ir, lį|ų aukšto- ukįp kuL 
timpą; šąliib produktą^, kurie 
Ahpęrikpją turi pįačią» rinką 

‘užkąriayę.. .
ką jąiųr ir. bekallįętk .apię 

amąrikfmiu ;̂ ir kilūs kiĮ'ąĮąuf 
čiųs, kimiUę*daugĮĮmas ną. tik 
kąd lūkimi ųęžiįiojp kof 
Kųs tem lietuviškus, pę.odbk- 
:tųsi, kak ijL a^iev pąčią, Lietuvą 
neperdąugmųsiaU žino. -

V,ad|nąąį;, p. Pikeliui^ paė-t 
įpus ą rankas pĮąįinianą 
ipiportųptyųJs Lietuvoj muis
to produktų prisiėjo susidurti 

‘ir nugalėti visas, viršmįnėtas 
/kĮjutK? iką ląiyo pasiūlytas 
'Pittsburglie tinkamoje aukštu? 
.mpje ąmyprtas is ląeUives. 
ę Dubantiinjų^ laiku lietuviški 
kumpiai; ląšinįak saldainiui; ir 
'kitu visi, v.algpHiįBji 4|iiKĮR

iį; Lipiuos , jgų 
.yifla, np. tilt, Atipini; bet* ip. pln-

m

,vųlįopip brolis ■. Mykolka Sriubas, 
jehieagietis, Bet NĮykolks. Srip- 
Jbąav kaipo, l^gr.lįa pąyejdftųj^s 
brolio palikto biznio,; pąfe 
Tėjo I^į/tsbų-KgJm apsigyventi; jn 
perdavęs- biznį! pusbroliui Fėlix 
Gutauskui;;

Felix Gu^ųslęas^. penėipęs> į- 
stąį^ą, jąr patobulino ir pą^rj- 
no ir biznis gerai sekėsi.

ėukąkjbųyių; prqga, surengė 
parę, kurioje dalyvavo nę tįkjg 
kostiimeriai,. hę't ir kiti šios ą- 
pylinkės- lietuviai- biznieriai-.

l v \ ' ij '. , • ,1
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lis W.illįam; Penu viešbutis 
kartoja, lietuviškus produktus 
maitinimui savo, svečių., 
į Taip* pati ir daugelyje čionai 
nęsuminėtų. svetimtaučių krau
tuvių pardavinėja liętųviškUs 
produktus.
. Žinoma, p* Pikejįs, yra; pa
dėjęs, nemąžaį. darbo .iki jam* 
pasisekė įtikinti; vjrš-. niinėtų 
krautuvių, savininkus, kad lie
tuviški kumpiai konkuruoja 
su kitų šalių aukštai vertina
mais produktais. Dažnai did
žiosios krautuvės kol pradė
davo pirkti lietuviškus pro
duktus- pirmiausiai savo labo
ratorijose darydavo, bandy- 
■mus lietuviškų kumpių koky
bės- Tik po. tokių bandymų 
pirkdavo lietuviškus “Muisto” 
produktus*

•• Kitas dalykas —tai Charles 
K. Pikelis niekur nepraleidžia 
prngųs, kad inepagarsinęs lie- 
įtuviškus produktus; visur 
stengiasi, publiką supažindinti 
su.- importuotais iš Lietuvos 
valgomaisiais, daiktais.

" Piknikuose, rengia parodas 
lietuviškų produktų, garsina 
per Lietuvišką Radio Progra
mą kone kas nedėldienis ir ki
tur visur, kur tik proga pasi
taiko, supažindina publiką su 
lietuviškais kumpiais.

Kokie 2 metai Pittsburglie, 
buvo susirūpinęs Lietuvių Vai
zbos butas, importu iš Lietu
vos, buvo ir veikiama ta kryp
timi, taip sakant, laužomi pir
mieji ledai, bet vis nebuvo pa
sisekimo. Iki Vaizbos Buto 
darbuotojai prikalbino p. Pi
kelį imtis darbo-, ir rekomen
davo Konsului kaipo* tinkamą 
tam atsakomingam darbui.
' Ponas Pikelis pradėjų. dar
bą iš lengvų ir atsargiąi, pir
miausiai parsitraukdamas, tik 
100 svarų kumpių. Antrų kar
tu jau trauke 500 svarų ir 
taip toliau, kas kaptą daugiau 
ir daugiau. ;

Pirmiausia buvo biznis da
romas su lietuviais biznieriais, 
paskui ir su svetimtaučiais 
lietuvių apgyventose vieloje. 
Dar paskiau buvo dedama pa
stangos darytį, biznis ir su<di- 
džiomsiomis amerikoniškomis 

čiąi vartojami, ne tik, tarpą 
PittsBųrghour apylinkės lietu
vių, bet’ ir tarpe svetimtaučių. 

Lietuviškuose parengimuose 
vargiai galima apsieiti be lie
tuviškos “hamės’*- arba 1 “pįc- 
hies”. Lietuvių laikomose val
gomų daiktų krautuvėse, su, 
mažais išėmimais, visur gali
ma gauti lietuviškų kumpių^ 
lašinių ir kitų, valgomų- daįktų 
atyežtų ią. Ęiątuyos. Apie lie
tuviu ląįkomųs. restaronųę^ 
ąĮiųeą ir kitą?* užeigoj vietas 
įrgį, tą patį gąlimą, pasakyti, 
kaip ir apie krautuves, —te
nai taip, pąt yra platinamas 
lietuviškas kumpis. Ir tai yra 
daroma ne kokiais ten patri- 
jotiškais. jausmais,, bet gr.yiiai 
bizniškais sumetimais,

Kp’kįo turi pasisekimo lietu
viški produktai tarpe svetim
taučių? Galįme nurodyti ke- 
letos faktų, kurie patys ųž 
.save kalbą, Nevienam iš musų 
Pittsburgho lietuvių einant 
Pittsburgho gatvėmis, yra tekę 
pastebėti didžiųjų krautuvių 
languose išstatyta lietuviškų 
“Hams”' ir “Picnics”.

Didžiosios valgomųjų daik
tų krautuvus, k'UPPs tUT-i savo 
skyrius ne tik įvairiose Pitts- 
burghpį dą^ysą,.. bęit, ir. apylin- 
kėspmiestuose, *plątina. “Mais
to” produktus su gęrjausiu pa
sisekimu: Danohoes, kUri turi 
37 savo skyrius; O. K. Grocery 
Co., turi- 48 krautuves; Štai; 
Mąrkąl, Ipc., 47 krautuves; 
Ębonomy Food Gq., 17 krautu
vių; Schvęartzą Sanitąpy Mar?
kntt turi 7? krautųvqs, ir didžiu? krautuvėmis,

!r^
ir toje srityje; 1739 go, Halsfed St

K
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t Rengia Metinį

Pradžia 3:30; vąl. popiet

sekmadieny

Vasario-Fe b. 13 d., 1938
SoKolt? Svetainėje

2345 South Kedzie Aveuue Chicago, Illinois,
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Piropam i>ildiJW Ą^ręjeyo
Si Rimkus- Lųlu Raben, A. ]Ui«ewiMS, Pylę* Pęeijikaite- ir šie 
ęhprąk Bijrų.tės, Pirmyn, Naujp^ips, (jjądynęs iij ęhieagos 
Vyrų. Chpjras

jau yra daug* atsiekta ir vii 
dar sįekjąina daugiauA * 

Žįengdąnuųi į, ająlr^ę.
plątinįine lietuviškų prfldųkį 
tų, p. ’Pi'kąlį^ yra, Rąsįryž^ 
prąeitų. metų skaitlinę pądvp 
gųbibti, jei tjk ądįus sujr^ 
dymo impęrto iš Eietuyos, it 
bus. galima gautį pąkaųkam^ 
prekių.

Duokim sau, praeitą vasarį 
p. Pikelis kelis kartus buvd
* > ,k J.

pritrukęs lietuviškų* produktu 
į ir. nevisadbs. galėdavo- patenž 
kinti' visus savo kostumariusį 
O pritrūkimas prekių, kaip 
visiems prilyrusiems biznių* 
riams yra žinoma, neigiamai 
atsiliepia į; prekybą*

Todėl p*. Pikelio liųfcejii 
mas; pradedant antrus, metui 
darbuojantis dėb limportot iŠ 
Liętuyos Pitlsburghe* kadi galį 
ipą bų|ų gauti tįok prekiųį 
klek yra reikalaųjaiųa. ir. kad 
tpo. susidomėtų Lietuvos alsą* 
komįngųs. įstaįgoą. —

i f>AIN-EXPHI.ER *1

I <
v.

.,<4t
b Peik) muskulus reik?
L. Petys ištampytu?

Suteiks malonu palengvinimą 
h keli vyknjs ištrynimai.

PAIN-EXP£LLERJS:
’ parduodamas po SSc. U 
t ' visose vaistinėse.

W O P l f F A M C U $

L ! H I M E H 1

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numerį.

TURINYS;
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof 

J, Vabąla-Gųdaitis.
Sovietų naujoji 1938 m. konstituci

ja— proif. M. ftoemeris.
Rudenio vieškelio — Salomėja Neris 
Iš sociajogijos paskaitų — prof. P 

Leonas.
Šulinysr—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant

J. Laužikas,
Baltas takelis —, Salomėja Neris.
.Pą^ųųino pėdsakai Lietuvoje — J 

Kernius'.’
'Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas. ' - .
Dainą z— K. Jakubėnas. 

’Popuriarusis Mokslas. 
■Apžvalga.

KAINA, 4S CENTAI' 
galima gauti 
Naujienose



Sidabrines Vestuves
MARQUETTE PARK.— Sau

sio 22 d. įvyko sidabrinis jubi
liejus pp. Juozo ir Teresos Mic
kevičių, jų pačių rezidencijoje, 
6534 S. Rockwell street. Iškil
mes buvo surengtos slaptai, 
kad '“sidabriniams vestuvinin
kams” padarius siurprizą.

Apie 8 vai. vakaro namuose 
susirinko keletas svečių ir pra
dėjo savotišką tvarką daryti. 
Mat, pp. Mickevičiai buvo iš
vilioti pas kaimynus, buk tai 
praleisti vakarą. Tuo metu jų 
namuose ėjo didelis sujudimas. 
Sūnūs Jonas didino stalus ir 
rengė vietas svečiams, o duktė 
Valerija ruošė sidabrines gė
les ir kitus pagražinimus. Ant
rasis sūnūs Algirdas atydžiai 
prižiūrėjo, kad tėvai pirm lai
ko nesužinotų kas darosi vidu
je. šeimininkės su pagelbinin- 
kr.is skubino prirengti valgius 
ir gėrimus, kurie buvo paga
minti iš anksto. Ir taip trum
pu laiku buvo surengta stebėti
nai didelė puota.

Kai viskas buvo tvarkoje, tai 
pp. Mickevičiai buvo pakviesti 
į namus, buk tai netikėtri at
važiavę tolimi svečiai. Kai su
grįžę rado tiek daug svečių, ku
rie juos pasitiko * šaukdami 
“siurprizas“, tai pp. Mickevi
čiai nežinojo nei ką sakyti, nei 
ką daryti iš misistebėjimo.-

Pp. Mickevičiri yra seni vie
tos gyventojai, malonus ir 
draugiški žmonės. Turi gražų 
nuosavą namą ir išauklėjo gra
žią ^šeimyną. Draugingai sugy
vena su visais, tad turi daug 
draugų, kurie juos taip puiku i 
pagerbė. Rengimo sumanytoja 
ir tvarkytoja buvo p. Grigaliū
nienė, o jai prigelbėjo pp. Krj- 
ščiunienė ir kiti draugai ir 
draugės.

Linksmai/ baliavojant nepa
stebėjom, kati jau gana vė’okas 
rytas mus sveikina. Palinkėję 
jubiliantams dar ilgo ir laimin
go gyvenimo, kr d sulauktų auk
sinių sukaktuvių; padėkoję šei
mininkėmis už visus skanumy
nus, kurių buvo taip gausiai 
prigaminta, ir ats'‘sveikinę su 
visais draugais grįžome namo.

N. Mickevičienė.

Išvežė Justiną
Leidert j Hinsdale

Parama
J. Aleknai

NORTHSIDE. — Sausio 29 
d. p. Aleknienės namuose, 3240 
;W. Evergreen avenue, buvo su
rengtos vaišės jos sunui Jonui. 
Jis yra vedęs, 33 metų amžiaus 

;iT turi sūnų 8 metų amžiaus, 
i Prieš šešis 'metus J. Alekną iš
tiko nelaimė. Buvo suparaližuo- 
tas ir visai nevaldo visą šoną. 
Be' pagalbos negali nei t psireng- 
ti. Gyvena ties 1512 W. Wa- 
bansia avenue.

Jauna p. Aleknos žmona šiek 
tiek dirba fabrike ir iš jos už
darbio visi trys turi pragyven
ti. O neseniai automobilis ne
laimingąjį sužalojo ir visus pa
stūmėjo į dar didesnį vargą. 
Graudu pagalvoti, kad pačioje 
jaunystėje turi kankintis, o 
kaip motinai širdį skauda, tai 
negalima apsakyti.

Rengėjai vaišių buvo šie as
mens: A. Gulbinas, C. Slungie- 
,nė, Lukošaitienė, Maziliauskie- 
nė, A. Pauža. Didesnę dalį mai
sto lėšų padengs Jono motina 
p. Aleknienė, o prie gėrimų pri
sidėjo švogeris J. Beržinskas. 
Iš suaukautų pinigų $26 -nuėjo 
padengimui kitų vaišių lėšų, o 
ligoniui Jonui Aleknai įteikta 
du šimtai dolerių.

žmonių vaišėse buvo daug. 
Aukotojų vardų negaliu sumi
nėti, nes t:s užimtų perdaug 
vietos.

Jonas ir Eleanora Aleknai dė
koja nuoširdžiai visiems tiems 
žmonėms, kurie atjautė, jų b’o- 
gą padėtį ir pagelbėjo, suteik
dami jiems didelį džiaugsmą ir 
paramą. —V. F.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms *’ 
(Chicagioje)

Edward Stack, 27, su Emily 
Westort, 26

August F. Zelmis, 62, su 
Clara Engeljohn, 52

Frank Malinowski, 24, su 
Louise Ūsevicz, 17

Arthur A. Putz, 30, su Mar
celin Chaplis, 26

John Aulinskis, 26, su Rose 
Kamradt, 22

Reikalauja 
Perskirų

Adeline Shulda nuo Edvvard 
Shulda

Gavo ;
Perskiras .

William Andrejonas nuo Pe
troniu Andrejonas.

mandagaus budo salesmonas ir 
nuoširdus savo darbe. Linkėti- 

■lt

na p. Liutkui gero pasisekimo.

BIRUTE
Musų Jaunimas 
Ir Musų Darbai

Dr. P. Bradley sakę, kad su 
senais žmonėmis gali dalį dc.r- 
bo padaryti, o su jąunimu ga
li viską padaryti. Tiesa, su jau
nimu gali viską padaryti, tik 
senesnieji žmonės turi jiems 
padėti ir Suprasti juos. Kodėl 
aš sekau, kad vyresnieji , turi 
jaunimui padėti? Dėl to, kad 
vyresnieji žmonės daugiau gy
venę, dirbę ir daugiau turi pa
tyrimo darbuose, o jaunimas, 
kaip jauna gėlė, tik pradeda 
gyventi ir dirbti. Jiems dar, vis
kas nauja, todėl vyresniųjų už
duotis su jais skaitytis, dilbai, 
vesti, reikalus, juos paakstinti, 
Stumti į darbuotę ir už jų dar
bus atiduoti pilnai kreditą. Tas 
jiems pakels ūpą ir duos dau
giau ambicijos darbuotis.

Tuomi su musų jaunimu bus 
galima viskas padaryti. Dabar
tiniu laiku mes turim daug dar
bo. Yra ruošiama grupė nauju
tėlių dainų “Naujienų” koncer
tui, na, ir musų operetė. Ta 
proga yra nustatyta dvL repeti
cijos į savaitę: trečiadienio ir 
penktadienio vakarais. Musų 
vedėjas J. Byanskas dirba išsi
juosęs. Dirbkime ir mes visi, o 
i tlikę gražų, darbą turėsime 
kuo pasidžiaugti. Todėl trečia
dienį visi susirinkime laiku ir 
kaip 8 valandą vak. pradėkime 
tas žavingas melodijas dainuo
ti.

Iki pasimatymo Sandūros sve
tainėj, 814 W. 33rd St.

Ducky.

SPORTAS
GRĮŽTA ALI BABA

Halsted Furniture Co 
Baldų įstaiga eina 
iš biznio 

*’ ' ,■ v " \

'■ . .J . ----------------------------- ~

Likviduosis po 30 metų 18-toj 
Apielinkej

I

18 APIELINKĖJE. — Sena 
rakandų firma, kuri išbuvo 
biznyje apie 30 metų laiko 
antrašu 1936-38 So. Halsted 
St., ir žinoma vardu “Hdistcd 
Furniture Co.,” šiomis dieno
mis nusitarė eiti iš biznio. Tuo 
sumetimų pirmiausiai mėgins 
viską išparduoti savo seniems 
kostumeriapis, visai neatsį- 
žyųlgiant į buvusias visų pro-4 
kiti kainas.

Didžiulė Halsted Furniture 
krautuvė, kuri stovi ant dvie
jų lotų, yra užkrauta prekė-

vertes, ypač vertingais rakau-1 
dąis ir kaurais, Viskas turės 
būti išparduota, nes pačios 
krautuvės patalpas ima kiti 
žmonės- Parduos ir vadina
mus įrengimus — fixtures.

šiandien White City arenoje 
risis paskilbęs turkas Ali Ba
ba, kuris dar visai neseniai bu
vo pasaulio čempionas.

Tenka pasakyti, jog Ali Ba
ba yra vienas iš labiausiai po- 
puliariškų ristikų, nes jo ris- 
tynių pažiūrėti visada susiren
ka dat/g žmonių. §į kartą jo 
oponentas bus kalifornietis pili 
Beth, kuris pereitą savaitę per 
43 sekundes paguldė Frank 
Welgerį.

USB
WNE

TOiiR EnS
Parite forFree Eye Book 
iimiĮi.iiwir'' < j

——Miinj.imi ■.11111 imir.

Night and Mo.rning I 
Promote a Clean,Healthy Condition ?
Dėl Akių suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu- ' 
rine. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.
Sale for Infant or Adult. At all Druggists. | 

Murino Company, Dept. II. S., Chicago lį

SPECIALUS J
Pasiūlymas!

JIENŲ SKAITYTOJAMS
Servizas 
Vienam 
Žmogui

ftrmadienis, vas. 7, 1988 
-------— —-.

EXTRA 
SPEGiAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight.- bourbon 
90 proof degi’nė ' 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

BRIGHTON PARK.—Į Har- 
vesiton Farm, Hinsdale, Iii.; bu
vo išvežta p. Justina Leidert, 
nuo 2446 W. 45th Place. Ji ten 
ilsėsis po sunkios operacijos ir 
ligos. Pilnai pasitaisiusi ir at
gavusi sveikatą, p. Leidert 
grįž Chicagon apie vasario 19 
diena.

P-ia Leidert yra narė Keis
tučio Kliubo. (Sp).

Kazys Liutku’s Dirba 
Pas Halsted Furniture 
Company

Plačiai žinom: s visuomenės 
veikėjas p. Kazys Liutkus, ku
ris per eilę metų yra dirbęs 
prie rakandų pardavinėjimo, 
dabar perėjo dirbti prie Halsted 
Furniture Co., antrašu 1936 S. 
Halsted St. Kazys yra labai

BUVĘS ČEMPIONAS RISIS 
NORTH SIDĖJ

su Halsted Furniture krautuve 
dabar turės progos veik pus
dykiai įsigyti sau reikalingų 
reikmenų šia pardavimo pro
ga, šiandien telpa skelbimas 
“Naujienose’’, kuris smulk
meniškai pasako kokius bar- 
genus bus galima gauti atsi
lankius į tą paskutini, didelį, 
galutiną išpąrdavimą visko, 
kas tik dabar randasi krautu
vėje. Halsted Furniture krau
tuvės antrašas — 1936-38 So. 
Halsted Street* —VBA.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

MADOS

SUSIRINKIMAI
.. I !■■■■■■

* ' I II ■ I ■ ■

Amerikos Lietuvių Laisvamani# Etinės Kultūros Draug jos No. 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, vasario 
8 d., Darbininkų svet., 10413 S. Michigan avė., 8 v. v. Vi
si malonėkite dalyvauti, nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Sekretorius P. J. Kučinskas.

Vasario 8 d. Lietuvių Namų Savininkų Politikos Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą 8 vai. vak., Lietuvių Liuosybės sve
tainėje, 14 gt. ir 49 Ct. Malonėkite atsilankyti ir atsiveski
te naujų narių, —Kliubietis.

Chicagos Lietuvių Draugijos susirinkimas įvyks antradienį, va
sario 8 d., Northwest Masonic Tample svetainėje, 1547 N. 
Lev vitt St. Susirinkime kalbės adv. K. Gugis.

ŽEMAIČIU ORKESTRAS —BAJORfiS DAINININKES — ARTISTAI-ES

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— „ ’„ —9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL VAK.
• PENKTADIENĮ— ~___________—7:00 VAL VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Ali Baba išgarsėjo • Chicago- 
je besirisdamas Rainbo Fron- 
ton arenoj (Lawrence ir Broad- 
way). Kitą trečiadienį, vasario 
9 d., jis ir vėl pasirodys savo 
triumfo vietoj. Vadinasi, risis 
Rainbo Fronton arenoje. Risis 
jis su Fred Grubmier, “žirk
lių” ekspertu. Ar buvęs čem
pionas Ali Bąba pajėgs iš “žirk
lių” išsprukti, tatai pamatysi
me trečiadienį.

NAGURSKI PRIEŠ 
VON SCHACHT

Bronko Nagurski yra vienas 
labiausiai žinomų Amerikos at
letų. Savo karjera jis pradėjo 
universitete belošdamas futbo
lą. Per kelis metus1, jis buvo 
laikomas geriausiu futbolinin
ku*.

Baigęs universitetas, Nagur
ski pasidarė profesionališku 
futbolininku, o žiemomis pra
dėjo ristis. Per trumpą laiką 
jis tiek išsimiklino, jog kelio
se valstijose liko pripažintas 
pasaulio čempionu.

Friedrich von Sčhacht chica- 
giečiąms yra gerai žinomas. 
Jis nugalėjo geriausius risti- 
kus ir siekiasi pasaulio čempio
nato.

Nagurski risis su von Scha- 
chtu rytoj Coliseumo patalpo
je.

Be to, risis .Ali Baba, Silver- 
stein ir z keli kiti pasižymėję 
ristikai. /

4697

No. 4697—Suknele ir švarkas. Ta 
praktiškas rūbas. Sukirptos miero 
34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colii 
per krutinę.

Morint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžiu 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžie 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1735 
So. Halsted StM Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept
1739 S. Halsted Stų Chicago, HL 

čia |ded« 15 eentų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No—...........

Mfaroa ....... , per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Gražys

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE 
coal Company 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
OCAHONTAS Mine Run $7.50 
Screened) .................. tonas
MULKESNfiS $7.25
Perkant 5 • Tonus ar Daugiau

“Faun” 
Design

Vertė 
$2-50 !

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO J

Jus Galite Gauti Servizą Vienam 'Asmeniui ’ 
iš 6 Šmotu

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri- 
1 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 sėtų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

TIKTAI Už

9A
Su 6 Kuponai^

Setas

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

Kiekviėnas 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 Pilną Setą 
1 Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro; Setai 

Tiktai po,. 99^ už
kiekvieną setą Į__________
su 6 kuponais•uttMrfcnlfe, Susar

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė 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 padęngti. ' .

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS

> 1739 So. Halsted St., Crięago, III.
Norint įsigyti užtikrintus sidąbro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 

kuponų paeiliui- numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
sėtų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuportus ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini - pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet tirti atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

. > •

Siunčiu .........   kuponus. Taipgi pinigais....... -....... .....................
, /

Atsiųskit man .....................-................. ...............„..................... .....
‘ ' "f , \

Vardas ................ ............................................ ............-......... .................

' j .

Miestas ................................ ------ ................ Valstija ............................

Kupono No. 46 * Vasario 7 d/

V&tor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis j visas miešta dalis.

3406 So. Halsted St.
Šnukit Tel. VAROS 3408

'ukštas Kraujo
ALLIMIN

Petraškų esencijos tabletės re
guliariai vartojaincs pagal nu
rodymus, mažina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaigulj didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Damrau, NewYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalba apie tokia pa- 
gelbą iš 26 22-se atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletės parsiduoda 
gerose vaistinėse visur dvie- 
iuose dydžiuose—50c ir, $1.00. 
Kada pirksite. stengkitės gau
ti tikra ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai sam- 
nelj rašvkitė:

AN PATTEN CO., 54 Illinois 
Street. Chicago.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima, nusipirkti {vairių 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 įrengta pir
mos rųšies su moder-t
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tol RNfi 5RS8-KR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

IŠIMAMI
už
ALAGUI' PAGELBA 
LIGONINĖJE ...... .
ALAGO PAGELBA 
NAMIE už .......

’12
’50
’20

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

1900 So. Kedzie Avenue

UniversaI restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 Weet 81et Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL “Vlctory >670
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Iš Cicero Draugijų
Veikimo ir
Rengimų

Visi Vakarai Pasekmingi.

CICERO. — Pas mus buvo 
daug parengimų, didelių ir 
mažų, ir visi buVo pasekmin-

“Uni^ormiečiai” Kareiviai 
pilnai patenkinti savo paren
gimu. Susirinko gražus būrys 
linksmos publikos. Atstovus pa
rengime turėjo Raudonos 
Rožės Kliubo ' jau
nuolių skyrius, Draugija Die
vo Motinos Sopulingos ir pati 
“Uniformiečių” “motina” — 
Kareivių Draugija. Ji prisidė
jo su $10-00.

Iš pavienių biznierių paren
gimų gerai rėmė p. Danaus- 

' kas su savo “dūšia”, J. Jan
kauskas, J. Kulpšas, Lengvie- 
nė, p. Budrikas, A. Petkus, F. 
Zajauskas ir tt.

Rengimo Komitetas taria 
visiems širdingą ačiū.

Klem Laudanskas, 
M. ItfarcinkuS) 
K. P. Deveikis.

BIZNIERIŲ VAKARAS.
Biznierių Organizacijos Ma

skaradas buvo labai skaitlin
gas. Išdalinta daugybė dova-

a. t a.
KOTRINA BRIZGIENĖ 

po tėvais Antulaite
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 d., 9:00 vai. vakaro, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
arimus Telšių apskr., Alsėdžių 
parap., Jonikaičių kaime.

Velionė Kotrina Brizgicnė 
gyveno 11210-S. Vernon Avė., 
Tel. Commodore 0155.

Amerikoj išgyveno 27 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris Petronėlę ir Ani
cetą—2 žentus Alexander Fur- 
lich ir Jurgį Zubauską, 3 anū
kus, 2 sūnūs Juozapą ir Ed- 
wardą. pusseserę Agotą Kas- 
parienę ir gimines.

• Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
11511 So. Michigan Avė. Lai
dotuvės įvyks Arttradienj, va
sario 8 d., 8:00 vai. ryto iš 
kopi, i Visų Šventų par, baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kotrinos Brizgie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentai, Sunai, Anū

kai ir Giminės.
Laid. Direktorius J. F. Eudei- 

kis, Tel. YARDS 1741

IŠSIUVINĖTAS ŽIURSTAS

APRON PATTERN J1683
No. 1683—Naujoviškos mados išsiuvinėtas žiurstelis. Iš-

si u viii ėjimą s 10Hxl4y‘ colių.
MM Ml MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM-

I M Z 1NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1683
1 1739 So. Halsted SL, Chicago, Ilk 1

I >
Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No................ ..... ..

nų. Rengėjai tikėjosi dar skai- 
tlingesnės publikos.

SIDABRINĖS VESTUVĖS
Upereitą sekmadienį sidab-* 

rinį jubiliejų atšventė p p. Sa- 
muoliai, “bulvariškiai”. Da
lyviai turėjo “gerus laikus”. 
Dainos skambėjo plačiai.

KLOVAINIEČIAI.
Sausio 30 d., Klovainiečių 

Kliubas turėjo savo metinį su
sirinkimą. Tarimuose nepa-1 
daryta nieko naujo, tik šiaip 
apkalbėta bėgantieji reikalai. 
Visi išsiskubino į Lietuvių Au
ditoriją į Chicagos Liėtuvių 
Bazarą. Tai buvo paskutinė 
diena. O tas bazaras, tai tik
rai bazaras. Įvairių daiktų- 
dąiktelių, tik reikia pinigų, o 
be to pinigo, tai ir dusia “ne
išganyta”. Užsibaigęs Audito
rijoje, bavaras persikėlė pas 
mus į Cicero. —K. P. D.

Kas Per Daug, 
Tai Belauk

Frank Janecka yra čekoslova- 
kas. Jo žmona taip pat čeko- 
slovakė. Nenorėdama paniekin
ti tautiškas “patrovas”, ji per 
visą mėnesį pradėjo savo vyrą 
maitinti išimtinai virtiniais ir 
kopūstais, čekoslovakiškai pa
gamintais.

Frank kentė vieną savaitę, 
kentė kitą, bet trečią jau pra
dėjo protestuoti. Dėlei to pro
testo žmona Polly tiek įširdo,

ANELĖ WAIČIKAUSKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 3 d., 3:00 vai. popiet, 
1938 m., sulauktis 62 metų 
amž., gimus Lietuvoje.

. i ■'

Paliko dideliame nuliudime 
sūnų George, marčią Helen ir 
kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Š265 So. 
Halsted St. Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Vasario 8 dieną, 
8:00 vai. ryto iš namp į Šv; ' 
Jurgio ųarap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės siėlą, o iš 
ten bus nulydėta i Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Anelės Waičikau- 
skienės giminės, draugai ir 
pažįstami nuoširdžiai esat 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Sūnūs, Marti ir kitos giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

Veikli SLA 63 Kuopa 
Ruošiasi Vas. 20 d.
Muzikaliam Vakarui
Parengimas įvyks J. Podgarni- 

ko salėje

BURNSIDE. — SLA 63 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 3 d., Tuley Parko sve
tainėj, 90th st. ir St. Lawrencė 
avė. Narių atsilankė neperdau- 
giausiai, bet buvo svarstyta 
Susivienijimo ir 63 kuopos da
lykai. Rasta tvarkoje,

SLA 6 apskričio raporte pa
aiškėjo, kad iš 126 delegatų at
silankė į konferenciją 80. Iš
rinkta nauja valdyba: Dr. A. 
Montvidas, pirm;; V. B. Amb
rose, vice-pirm.; Semaška, sek.; 
Zalatorius, ižd., ir Jozapavičia, 
ižd. globėju. Nutarta parengti 
balių, o vėliau ir pikniką atsi
sveikinimui su delegatais, vyk
stančiais SLA Seiman. Apskri
čio suvažiavimai bus šaukiami 
ne 3 kartus, o 2 kartu : vasa
rio ir rugsėjo mėnesiais. Ap
skričio valdybai pavesta išdirb
ti planus prirašinėjimui naujų 
narių, Susirinkimą ir delegatus 
sveikino adv. Gugis, SLA ižd., 
p-lė Mikužiutč, SLA iždo glo
bėja, ir Dr. GraiČunas.

Buvo skaityti susirinkime at- 

jog pradėjo jam antausius ly
ginti.

To jau buvo per daug. Frank 
iškėlė bylą perskyroms gauti. 
Sako, nors čekoslovakiškai pa
gaminti kopūstai ir virtiniai 
yra neblogas maistas, bet tai 
dar nereiškia, kad tas maistas 
nenusibosta.

BENEDIKTAS SAMOŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dieną, 4:30 vai. po 
jietiį, 1938 m., .sulaukęs pusės 
amžiau^, «mes „įuvąlkų apsk., 
Kaimelių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marthą, po tėvais Ma 

y -rizaitė, motiną Heleną, duk
terį Sofiją gpdminą, žentą 
Jurgį, sunu Juozapą, marčią 
Katherine, 3 ąnukiis, du bro
lius Juozapą ir Stanislovą Są- 
moškus ir jų šeimynas, 2 se
seris Antaniną Petevski ir 
Anna Bird ir jų šeimynas; 
lusbrolį Joną Samošką ir daug 
kitų giminių.

Priklausė prie Jaunu Lietu
vių jautiško Kliubo.

Kūnas pašarvotas 923 West 
35th St., Chicago.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, vasario 9 <j.> 3 vai. ryto iš 
namų į sv. Jurgio parap. baž- 
lyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionip 
Sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
išv. Kazimiero kapines.

Viši a. a. Benedikto Samoš- 
kos giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai esat kvie
čiasi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį, patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Motina, Duktė, žen

tai, Sūnūs ir Giminės.
Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1188.
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A. "f" A.
PETRONĖLĖ ZAWASZKIE- 
WICZ, po tėvais Stankiewicz

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasarįo 5 d, 8:15 vai. popiety 
1938 m., sulaukus apie 63 m. 
amž., gimys Ramygalos mies
te, Ramygalos par., Panevėžio 
apskrity.>

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudime 

dvi dukteris: Oną Pletkus, žen
tą Juozapą, Frances Lukas; 
žentą Kazimierą; du sunu: 
Juozapą . ir marčią Eleną ir 
Mikolą, gimines ir pažįstamus

Kūnas pašarvotas 2836 W. 
39th St.

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, vasario 9 d., 9 vai. ryto, iš 
namų į Pankratious, 41 ir Ke- 
dzie avenUe parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa-< 
maldos už velionės sielą, o iš 
tęn bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a/Petronėlės Zawasz- 
kiewicz giminės, draugai ir 
pažįstAmi esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
' Dukterys, sunai, marčios, žen

tai ir kitos gimines. 
Laid. Diiektorius I. J. Zolp, 
Tel. Boulevard 5203

si šaukimai , nuo Lietuvių Kon
greso Amerikoje Chicagos sky
riaus su užkvietimu dalyvauti 
apvaikščiojime 16 vasario, Lie
tuvių Auditorijoje.- Nutarta da
lyvauti kuo skaitlingiausiai.

Buvo užkvietimas nuo “Nau
jienų” dalyvauti Naujienų kon
certe, kuris įvyks 13 vasario 
Sokol Hali, 2343 S. Kedzie avė. 
Taip pat nutarta, kad kuopos 
nariai dalyvautų kiek galima 
daugiausiai.’ Skaitytas nuo 
Greenwood SLA 178 kuopos at
sišaukimas, kviečiantis dalyvau
ti kuopos rengiaipam baliuje 
13 vasario, O. Malley svetainė
je, 3016 W. lllth St. Nutarta 
dalyvauti kiek galėsime.

Parems “Pirmyn” ekskuTsiją 
Lietuvon

Skaitytas laiškas nuo Fondo 
Pirmyn chęro Kelionei Lietu
von su prašymu paremti choro 
kelionę Lietuvon. Nutarta pa
likti vėlesniam laikui. Kai ba
liuje uždirbsime pinigų, tai ga
lėsime paaukoti.

Nuo Lithuanian-American 
Publishers “Voięe” atsišauki
mas su prašymu pagelbos. Nu
tarta ir tų dalykų atidėti vė
lesniam laikui.

SLA 63 kp. baliaus komisija 
M. Bertulienė ir O. Mockiene 
išdavė raportų, kad balius su 
programų įvyks sekmadienį, 20 
vasario, J. Podgarniko svetai
nėje, 1200 E. 93rd St., 6 vai. 
vakare. Bus geri muzikai, ku
rie gros lietuviškus ir ameriko
niškus šokius. Taip pat bus 
gražus programas, kurį išpildys 
“Dvi Sesutės”. Taip pat bus 
nuo Bridgeporto'lošėjos, kurios 
irgi išpildys gražius numerius. 
Publikai bus duodamos ir do
vanos.

Nenusiminkitne, draugai, kad 
kai kurie musų esame be dar
bo. Kartais gražus pasilinksmi
nimas yra Jab^i naudingas.

Narė O. I’ocTėnė ’ atsimalda-
yo; pašai p ą^nu tarta išmokėti. 
Dabartinių litikti kuopa ligonių 
neturi. -^Narys.

■ X. ■&■■■
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I Te1^ramueįeSL UI LIMO Visas Pasaulio
\ Dalis.

KVTETKININKAS
Gėlės Vesi

"V, ir / r _______
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

ęęjrnš, Bankietams 
^grabams.

#—
Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—-Laidotuvėms— 
v Papuošimams
4180 Archer Avenue

Pbone LAFAYETTE 5800

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938
‘». • •

SAKALŲ Svetainėje

Dviejų Metų Mirties Sukaktuvės

3423 South Emerald
Avenue. ' 4

PALISAIČIŲ
ŠEIMYNA

MIRĖ VASARIO 7 D., 1936 METAIS

kitę Vytautui Beliajui, 6210 
South Park Avė. (Sp)

•Prabėgo metai net dveji, 
bet sielos įiudęsys nie
kados... nie neramumas

Brangus musų sūneli 
ilsėkis rainiai, o musų 
širdys nerimsta dėl ta- 
vęs. * •

Mutinių tėvas, sesup 
Ona Olieso, švogeris, te- 
tps, pusseserės ir kitos 
giminės.

“DINNER JACKET.” — 
Naujos mados suknia de
monstruota Chicagos madų 
parodoje.?

V. Beliajus Šoks 
St. Paul, Minu., 
ir Washingtone
Kovo 28 paskutinis koncertas 

Chicago j e
Daug užmiesčio svečių atsi

lankė pereitam Vytauto Belia- 
jaus koncerte. Iš Windsor, Ka
nada, iš Terre Haut, Indiana, 
iš St. Paul, Minnesota, ir iš ar
timesnių miestų. Tame koncer
te Beliajus susipažino ir su 
gabiais lietuviškais adažiniais 
šokikais Karre Le Baron Trio, 
kurie dabar šoka Londone.

Svečiui įš St. Paul, Minn., 
Beliajaiiš koncertas taip pati
ko, ? kddvĮlabiklduse ar važiuo
tų ten šokti. Vakar per susi
rašinėjimus buvo nutarta, kad 
parengimas, kuriame Beliajui 
teks šokti, įvyks vasario 20 d. 
Vasario 19 gi Beliajus vadovaus 
didelei meksikiečių gegužinei 
South Chicago j e.

Pakvietimų Beliajus turi da
ly vau Ii ir Washingtone gegu
žės 6, 7, 8, kada bus laikoma 
penktmetinė Amerikiečių tarp
tautinė šventė. Iš Washingto- 
no, po pasisvečiavimo rytuose, 
Vytautas Beliajus keliaus Lie
tuvon. Kovo 28-tų įvyks pa
skutinis jo koncertas Chicago- 
je. Tad neapleiskite tos progos 
Ir rezervuokit ta diena atsilan
kymui pamatyti viena iš įspū
dingiausių ir įdomiausių prog
ramų. Kainos 55 centai, 83 c. 
ir $1.10. Tikietų jau galima 
gauti “Naujienose” arba rąšy-

Organizuoja Boikotą! 
Prieš Japonijos 
Prekes

■ U —

Šaukia 18-ios apielinkės or
ganizacijų mitingą.

Howeil Neighborhood House, 
1831 South Racinc 'avenue, 
kartu su Illinois Workers’ Al- 
liance ir League zfor Peace 
and Democracy, šaukia 18-os 
apielinkės ir .kitų Westsidės 
dalių organizacijų konferenci
jų. Ji įvyks įstaigos rumuosę, 
aukščiau paduotu adresu, ryt 
toj, vasario 8 d., 8 vai. vaka-
re.

Konferencijos tikslas yra 
suorganizuoti boikotų prieš 
Japonijos prekes.

Svarbiausia konferencijos 
kalbėtoja bus Miss Marcelin 
Tauman, atstovė nuo China 
Aid Council.

Didelis 
Apetitas __ •

Męras Kelly pareiškė, kad 
Raymond E. Herman galės pa
silikti su tuščiu maišu, jeigu 
jis ir toliau nebus sukalbamas. 
Dalykas toks, kad netoli aero
dromo Herman įturi didelį že
mės sklypų (105 akerius). 
Miestas sumanė aerodromų pa
didinti. Todėl atsirado reikalas 
iŠ Hermano pripirkti apie pus
trečio akerio žemės.

Už ta nedidelį sklypų žemės 
miestaš 'jau įsiūlė $20,000, bet 
Herman užsispyrė ir nori gau
ti net $63,000!

Buvo paskirti ir įkainuotojai. 
Tačiau Herman pasirūpino vis- 
kų sutvarkyti taip, kad «tie įkai
nuotoj ai surado, jog pustrečio 
akerio žemės yra verta $65,000!

Kai paaiškėjo, jog tie įkai 
nuotojai daugiausia yra Her
mano draugai, tai meras Kelly 
griežtai pareiškė, kad planas 
bus pakeistas. Jei Herman ne
sutiks už žmoniškų kainų savo 
žemę parduoti, tai aerodromas 
bus didinamas kita kryptimi. O 
tokiu 1 atveju dlerman pasiliks 
su tuščiu maišu. Vadinasi, per 
daug norėdamas nieko negaus.

Katinas Laimėjo 
Herojaus Medalių

Skippy, juodmargaš katinas, 
dabar galės didžiuotis savo me
daliu, kurį jam užkabino Dr. 
W. A. Young. Medalius katinui 
teko už herojiškų žygį, būtent, 
už dviejų moterų gyvasties iš
gelbėjimų.

Visa tai atsitiko štai kokiu 
budu: Anna Augustine ir Ma
ry Luppert (3140 West/ 42 St.) 
vienų popietį atsigulė pailsėti. 
Tačiau jų katinas Skippy dras
kė jų sijonus ir nerimo. Jos 
sudraudė katinų, bet tai nieko 
negelbėjo. Pagaliau kai Augus
tine neteko sųmonės, tai Skippy 
užšoko ant Lippert ir griebė 
jai už nosies. Nors moteris jau 
buvo gerokai apsvaigusi, bet ji 
vis dėlto dar pajėgė tiek atsi
peikėti, kad galėtų pagalbą pa
sišaukti.

Subėgę kaimynai surado, kad 
pečius buvo sugedęs ir iš jo 
dūdų veržėsi šviečiamosios du
jos. Jei dar kelios minutės bu
tų praėjusios, tai abi moterys 
butų nutroškusios. Tokiu budu 
katinui Skippy tenka kreditas 
už moterų išgelbėjimą.

Dabar galimę kalbėti šiaip ar 
taip, o vis dėlto turėsime pri
pažinti, jog Skippy medalio' už
sitarnavo, — užsitarnavo kur 
kas labiau, negu kai kurie mu
sų “kavalieriai” ordinų.. .

I CLASSIFIED 
SKELBIMUS

“N.” RASTINĖ 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

iCLASSIFIEDADS
IMMmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmMMNF

Miscellaneous
Įvairus

TeL Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome vizcV?os 
rųšies stogus, taipgi dirbama blities 
larbus. Lengvos išlygos, jai pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 So. Halsted* Stieet

WHOLESALE FURRIER par
duos neatsiimtą Northern Seal fur- 
kautį, tiktai $10; gražų naują Silter 
Fox wholesale $49.50.

HERMANO GANGEL, Room 848, 
190 North State Street.

Help Wanted— Female 
Darbininkių Reikia

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

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

860 West Evergreen.
Tel. Lincoln 3046; 1 blokas į žie
mius nuo Division; 1 blokas į va-, 
karus nuo Halsted.

MERGINA 24-30 patyrusi namų 
darbui, skalbimas, paprastas viri
mas; naktimis liuosa, geras mokes
tis.’ Avenue 7890.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisaį

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokšjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

Real 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, apdraus t. ,

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

. Farms fpr Sale 
Ūkiai Pa/davimui

113 AKRŲ FARMA arti Allegan, 
Mich. Kaina $3500—$700 įmokėti— 
likusią lengvais išmokėjimais.

R. HOŲVER, Martin, Mich.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $16,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL
____________ Anglys

Kainos Numažintos
ANGLYS ’

MINE RUN ...... ................. - $5.75
BIG- LUMP .........................  $6.00
EGG ...................................  $6.00
NUT ......     $6.00
SCREENINGS ..................  $5.25

PIRKIT DABAR! 1 /
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ į 

PRISTATYMAS MIESTE IR' 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
C g

I JEI TURIT
I KĄ PARDUOT
Į PAGARSINKIT 

NAUJIENOSE

! JEI IEŠKOT
I BARGENŲ
Į SKAITYKIT
j * NAUJIENAS i

I
 NELAUKIT

II >G AI Į
Pašaukit mus tuojau
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VAKAR PAKILO GASO KAINOS CHICAGO J
Pasiremdama Chicagos Cir

cuit teismo leidimu, gaso ben
drovė Peoples Gas Light and 
Cotke Company pakėlė gaso kai
nas.

Vartotojai dabar turės mo-
keti už gasą sekamai: v

Minimum kaina bus ne 60
centų, kaip ikišiol, bet 90 cen
tų;

Vartotojai, kurie sunaudoja 
daugiau kaip du “thermus” per 
mėnesį, turės mokėti už tuos 
du thermus 90 centų, vietoj 58 
centų;

Kaina už gasą virš dviejų

Drąsus Tėvas 
Išgelbėjo Keturis 
Vaikus Nuo Ugnies
Vienas kūdikis žuvo baisus 

gaisras Brighlon Parke

BRIGIITON PARK. —. Ne
kreipdamas domės į mirties 
pavojų, Harold Adams, 31 me
tų amžiaus, puolė į degantį 
namų išgelbėti jame paliku
sius septynis savo vaikus.

Keturis tėvui pasisekė iš
gelbėti, du kitus išgelbėjo 
Stanley Draus, nuo 2035 Mont- 
gomerv avenue, o vienas žuvo.

Gaisras kilo mediniame na
me, ties 3702 South Westcrn 
avenue. Visi vaikai buvo ant
rame aukšte. Prie jų prieiti 
buvo begalo pavojinga, nes 
reikėjo eiti laiptais, kurie bu
vo liepsnų apimti.

MADOS

No. 4604—Puošni mergaitei suk
nelė. Suki: ptos mieros 6, 8, 10, 12 
ir 14 metu amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savp vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. rlalsted SL. Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1739 S. Halated St., Chicago, FU.

Čia {dedu 15 centq ir prašau 

a tolų s ti man pavyzdį No.......... ....

literos per krutinę

a^^^aoM******************  •• • • • •• • • •• * ••• •

(Vardas ir pavardž)

(Adresas),

(Miestas Ir valstija)

i

thermų j mėnesį paliks ta pa
ti.

Kadangi gaso kainų klausi
mas nėra galutinai išrištas, tai 
bendrovė dės skirtumų tarp se
nųjų 4r naujųjų kainų Į spe
ciali fondų viename Chicagos 
banke.

Illinois Commerce Commis- 
sion yra priešinga pakėlimui ir 
žada teismo keliu jį kovoti. Jei 
aukštesnis teismas Circuit tei
smo nuosprendį pakeis, tai 
Peoples bendrovė skirtumų vi
siems vartotojams sugrųžins.

R.

Traukia du Šun
daktarius Teisman 
Už Mergaitės Mirtį

Maldomis gydė cukrine liga 
sergančia mergaitę

Netrukus kriminaliame teis
me prasidės įdomi byla iškelta 
dviems šundaktariams, kiVrie 
bandė maldomis grąžinti svei
kata mergaitei, sergančiai cuk
rine liga—diabetes.

Tie “Daktarai” yra William 
F. Rubert ir viena Mrs. Loner- 
gan, Cbristian Science sektos 
“gydytojai*. Jie numarino 10 
metų mergaitę Jessica Audrey 
Kay Whitney, 1550 Kast 63rd 
Street. Tėvas mergaitę gydė nu-, 
statyta dieta ir insulinu. Pri
verstas išvažiuoti biznio reika
lams iš miesto, paliko mergaitę 
globoje tetos, kuri tikėjo į 
Christian Science sektos mo-1 
kinimus. Naujieji “gydytojai” i 
nustojo davę mergaitei insuli
ną, pakeitė dietą ir 1 įsakė jai. 
melstis ir, kajp mokina Chris-I 
tian Science tikyba, tikėti, kad 
ji pasveiks. Mergaitė numirė.

Palaidojo Chicagos 
Lietuvių Pioniere 
Jievą Malžinskiene
Atvyko Chicagon prieš 50 

metiy

CICERO. — Penkiadienį po 
pietų Lietuvių Tautiškose 
kapinėse buvo palaidota vie
na Chicagos lietuvių koloni
jos pionierių, 70 metų amžiaus 
Jieva Malžinskiene.

Ji mirė sausio 31 d., išgy
venusi Amerikoje ir Chicago
je 50 metų laiko. Paskutiniu 
laiku gyveno Ciceroje, ties 
1229 South 50th Court. Buvo 
plačiai žinoma, gerbiama ir 
mėgiama.

Velionė paėjo iš Dibokalnio 
<aimo, Mariampolės apskri
čio., Paliko vyrą Vincentą, ke
turis sūnūs, Vincentą, Vikto
rą, Juozapą ir Harry jų žmo
nas, anūkus ir daugybę kitų 
giminių.

Prieš išlydint kūną iš A. 
Petkaus koplyčios ir prie ka
po atsisveikinimo kalbas pa
sakė V. B. Ambrose. Laidotu
vės buvo įspūdingos ir gra
žios. Dalyvavo didelis skai
čius giminių ir draugų. Tvar
ka ‘rūpinosi laid. direktorius 
A. Petkus, 1510 49th Court, 
Cicero. —Cicerietis.

$1,000 Už Takšėjimą 
Ausyje

Illinois industrinė komisija, 
rišdama skundą darbininko 
prieš darbdavį, paskyrė pirma
jam $1,000 atlyginimo už tak
šėjimą ausyje.

Takšėjimą girdi 19 metų ber
niukas Irving Caplan, 1122 
South Troy Street. Jis dirbo 

(Pioneer Candy bendrovei, 3211 
West Ogden Avenue. Bekrau
siant dėžes iš troko, jos ėmė 
virsti ir Caplanui užtrenkė gal
vą. Nuo to laiko ausyse jam vis 
taksi, nelyg ten bu‘tų laikro
dis.

Dabartinis Klaipėdos krašto gubernatorius J. Ku-

bilius.

Šilutėje viešbučio namas, kuriame 1923 m. sausio 9 d. bu-

noru Klaipėdos kraštas prijungiamas prie Lietuvos.

Klaipėdoje, jai prisijungus prie Lietuvos, buvo 'įsteigta daug lietuviškų ipokyklų. -Čia 
mafonie gražius Vytauto Didžiojo gimnazijos rumus, kuriuos puošia V. Kudirkos parašyto 
Lietuvos himno žodžiai: “Ir šviesa, ir tiesa, mus žingsnius telydi”

vo Gelbėjimo Komiteto skyrių atstovų seimas. Tas seimas pa
skelbė žinomąją Šilutės Deklaraciją,, kuria vlšų klaipėdiečių

Klaipėdos kraštui prisijungus prie Lietuvos, Klaipėdos miestas ir visame krašte buvo 
pastatyta daug naujų gražių rūmų. Šiame atvaizde matome puikią, moderniškai įrengtą 
Klaipėdos Raudonojo Kryžiaus ligoninę.

Baltijos juros uostų

Anglių Situacija 
Chicagoje Kebli t 
Ir Neaiški
Kodėl negalima gauti Scr'een- 

ed Cocrse Pocahontaš 
Mine Buri. 

•• * • i

Chicagoje yra susidariusi 
labai kebli ir neaiški padėtis 

| anglių reikalu, i
Padėtim skundžiasi anglių 

vartotojai, anglių sandėliai— 
jardai, kasyklos ir visi kiti.

Chicagoje dabartiniu laiku 
negalima gauti Screcncd 
Goarse Pocahontaš Mine Run 
anglių. Pirmiau Pocahontaš 
būdavo nuo 60 iki 75 nuoš. 
rupios, o dabar tiktai nuo 30 
iki 40 nuoš.

Jei vartotojas gauna “lodą” 
“skystų” anglių, tai jis privalo 
kaltinti ne anglių sandėlį, bet 
ieškoti priežasties kitur. Anot 
anglių sandėlių, negeistiną'.si
tuaciją sudarė fedoralės vald
žios anglių kontrolės komisi
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NAUJIENOS, Chicago, IB

ja, kuri pakėlė Rainas “slack” 
taip aukštai, kad “slack’o” ne
begalima parduoti.

‘ ''i.' ■ ' ' a,

•^Prieš patvarkymą, pa.iečiat$ 
lį -.Chicagos 1 anglių reikalą, ir 
Illihois kasyklas,įv protestuoja 
kasyklų savininkai ir jie ban
do juos prašalinti teismo ke
liu. šiandien jie paduos skun
dą United States Circuit Court 
of Appeals reikalaudami in- 
junetiono prieš valdžios komi
sijos nustatytą anglių kailių 
pakėlimą Chicagoje-

______________ i

Teisėjas Jarecki 
Atsikerta

\ ■ •

Teisėjas Jarecki, kuris Nash- 
Kelly politiškai mašinai pasida
rė “nekošer”, padarė pareiški
mą, jog jis Cook kauntės de
mokratų bosrms neįtikęs todėl, 
kad nubaudęs balsų klastuoto- 
jus. Bet balsavįmM yra .žmonių 
valios pareiškimas, ir todėl 
kiekvieno piliėęiO' pareiga yra 
žiūrėti; kad tie baisavimaii ne-

• • irau • 1
butų klastupjafriu\

Konspiracijos
Advokatas Harold Jackson ir 

jo tyrinėtojai J. J. Stahl yra 
kaltinami sąmokslu iškokktuo- 
či iš Monon keležinkelio $50,- 
000. '

į ■' . . '

Dalykas tokis,' kad buvo iš
kelta geležinkelio kompanijai 
byla ir reikalaujarųa $50,000 
atlyginimo. Reikalavimas buvo 
pagrįstas tuo, kad su Rosema- 
ry Kief iš Michigan City įvy
kusi nelaimė dėl geležinkelio 
kaltes.

žemutiniame teisme bula bu
vo laimėta. Tačiau vėliau pa
aiškėjo, jog visas .reikalas labai 
jau atsiduoda sąmokslu. Kada 
keli sąmokslininkai prisipažino, 
tai advokatas Jackson ir Stahl 
atsidūrė kriminaliame teisme.

Teisėjas Jarecki statys savo 
kandidatūrą kaip nepriklauso
mas demokratas, nors Nash- 
Kelly politiška mašina ir atsi
sako jį remti.

j. ;.:-.■; • ’ •

Tėvas Nušovė 
Dukterį, Pašovė 
Sūnų 

* į

Užpyko, kad vakariene nebu- 
• vo paruošta

Parėjęs namo,- Jose p h No- 
vack, 43 metų amžiaus, 451 
West 25th ’Place, rado kad 
vakarienė dar neparuošta ir 
ėmė žmoną kolioti. Bandė ją 
mušti, vėliau pasigriebė re
volverį.

Duktė Rose Novack, 17 me
tų amžiaus, pamačiusi, kad 
tėvas šaus, puolė motiną už
stoti nuo kulkos. Pasisekė mo
tiną išgelbėti, bet mergaitė 
buvo nušauta vietoje. Tėvas 
pašovė du kartu ir sūnų Joną, 
21 metų, amžiaus.

Motina išliko sveika- Po tra
gedijos Joseph Novack pabė
go. '

' Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

■
. U. » • - .y'
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Vasario 13

METINIS

KONCERTAS
ŠOKOIIĮ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.
Pradžia 3:30 vai. po pietų.




