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H. e turi u rusu, šiaurės tyrinėto „gyvybė pavojuj
PAGALBOS LAIVAS 300 MYLIU ATSTU 

MOJĘ NUO TYRINĖTOJU
Jie neturi ugnies, ne pastoges, o šaltis r 

23 laipsniai žemiau zero
Keturi rusai mokslininkai —- jau dingo. Ji nunešta 

Papanin, Krenkel, Shirsov |r lūšio ledo dalimis.
Fedorov — pernykščių metų Likusioji provizija 
gegužės mėnesį nųs’leido Šiau
rės ašigalyje oro sąlygų studi
juoti.

šiandien jie randasi 75 my
lių atstumoje į rytus nuo Gren
landijos, keliaudami ant ledo 
lyties, šiandien jų gyvybė yra 
pavojuje ir kažin/»ar laivai, pa
siųsti jiems pagalbon, pajėgs 
juos išgelbėti.

\Rusų 
ant ledo 
šiaurės 
Ir rusus
tis pradėjo nešti.

Iš karto lytis buvo poros my
lių ilgio ir daugiau nei mylios 
platumo. Ledo storumas siekė 
dešimtį pėdų.

Lytis atplaukė povai, išlėto 
iki Grenlandijos ir Spitsberge- 
no. Čia prasidėjo ledų kruša. 
Plyšiai pasirodė ledyne, kuriuo 
rusai plaukė. Vienas po kito 
lyties gabalai truko ir plaukę 
savais keliais. K ’

Pagaliau , didžiule^lyŲjT' tiek 
sumažėjo, kad šiandieą-ji -tėra 
tik 100 pėdų Wio ir 60 pėdų
platumo. Pusę provizijos, kurios tą. Be to,v pirmadieniui prana- 
buvo užtikrinta trims metams,1 šauta stiprus vejat!

ekspedicija nusileido 
šiaurės ašigalyje. Bet 
ledai nestovi vietoje, 
mokslininkub ledo ly-

ir kito
kios reik menes, tyrinėtojų ra
dio pranešimais, sukrauta ant 
rogių, kad reikalui esant ir ga
limumui pasitaikius butų gali
ma persikelti į kitą, kiek sau
gesnę vietą.

Bet kur ir kaip jie suras tą 
saugesnę vietą? O audra arba 
ledų kruša gali sulaužyti bet ku
riuo momentu lytį.

Du rusų laivai, ledo laužyto
jai, randasi Grenlandijos van
denyse. Vienas jų — Murma- 
netz —- sulaikytas ledų. Jis ne
pajėgia suteikti šiaurės tyrinė
tojams pagalbos. Kito laivo — 
Taimir — vėliausias praneši
mas sakė, kad jis randasi Jan 
Mayen apielinkeje, daug maž 
300 mylių atstumoje nuo tos 
vietos, kur plaukia šiaurės ty
rinėtojai.

Šiaurės tyrinėtojų radio pra
nešimai, kuriuos pagauna lai
vas Taimir, rodo, jogei jie yra 
išmirkyti vandans. Vanduo nai
kina jų patalpas. Jie neturi ug
nies, nė pastogės. O šaltis -L 
sekmadienį buvo >23 laipsniai 
žemiau zero pagal |Fahrenheid-

su atski-

šilto oro, kuris ištirpino snie-

— Policijos komisijonįeriaus apdegęs automobilius yra stumiamas
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PRASIDĖJO UNITED STEEL CORP.
IR DARBININKŲ DERYBOS

\ ' J'y'•'.v IT*- f ,>A)' r i

NEW YORK, N. Y., vasario vimo komiteto pirmininkas, ir 
7. — Pirmadienį prasidėjo de- ’ keturi kiti unijos ' viršininkai, 
rybos sutarčiai atnaujinti tarp Kadangi Lewis derybose neda- 
Unitcd Steel Corporation ir. ly vau ja, tai irgi daroma 
plieno darbininkų unijos, koridas, jogei sunkios kovos 

ferencijoje nenumatoma.

JAPONAI NEŠTA 
TYS MILŽINIŠKŲ 

KARO LAIVŲ

priklauso C.I.O.

išva- 
kon-

AMERIKOS DARBO FEDERACIJA IŠMETĖ 
TRIS UNIJAS

MIAMI, -Fla., vasario 7. — 
Vkdomoji Amerikos Darbo Fe
deracijos taryba pirmadienį pa
skelbė, kad ji pašalino iš Fe
deracijos tris unijas.

Viena pašalintų unijų yr^ 
United Mine Workers of Ame
rica. šiai organizacijai priklau
so apie 500,000 narių.

Kitos dvi pašalintos organi
zacijos tai Fiat, Glass Workers

POTVYNIAIAPŠEMĖ TŪKSTANČIUS 
AKERIU ŽEMĖS

ir International Union of Mine, 
Mill and Smelter Workers.

William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
iki šiol buvęs angliakasių uni
jos nariu, pasitraukė iš United 
Mine Workers. Rezignavęs, jis 
pareiškė, kad mažai vilties esa
ma taikai unijų tarpe.*

Apskaičiuojama, kad viso iš 
A. D. Federacijos išmesta 700,- 
000 sakytų trijų unijų narių.

DETROIT, Mich., vasario 7. 000 suma. Chilsdale damba, į 
— Potvyniai Michigan ir Wis- šiaurę nuo Grand Rapids, sek- 
corisin valstijose, taipgi Onta- madienio vakare neatlaikė. Gy- 
rio provincijoje apsėmė tūkstan
čius akerių žemės, užliejo na
mų skiepus, išplovė tiltus ir už
blokavo vieškelius pirmadienį.

Potvyniai kilo pasėkoje lie-

ventojai prie Grand River ap
leido savo namus.

Apskaičiuojama, kad 10 ket
virtainių mylių žemės Wiscon- 

„ . _ sin valstijoje yra apsemtų van-
taus praėjusios savaitės gale ir dens. Dešimt vieškelių Racine 

kauntės rytinėje dalyje uždary
ta. Fox ir Whitc i.’pės išsilie- 

Du tiltai išplauta prie Va- jusios iš krantų. Kai kuriose 
sar, Mich. Dinamitu sprogdin- vietose išsiliejus iš krantų ir 
ta ledas susigrūdęs Pine upėje 
prie Alma.

Vanduo apsėmė mięstelį Se-.rio jprovincijoj privertė West 
bewaing, kuriam potvynis 1935 ” 
metais buvo padaręs žalos $150,- juų. > __ ,

- ...... Į>~ ................ .

Kickapoo upe.
Upės Thames kilimas Onta-

London gyventojus bėgti iš na-

VVASHINGTON, D. C., va
sario 7. — Jungt. Valstijų už
sienio reikalų departamento se
kretorius Cordell Hull, kalbė
damas per radio pirmadienio 
vakare pareiškė, jogei Jungti
nės Valstijos sutinka bet kokiu 
laiku prisidėti prie kitų val
stybių, kad bendromis jėgomis 
apriboti ginklavimąsi. Tarp ko 
kita sekretorius Hu‘11 akcenta
vo “alarmuojantį visų tarptau
tiniu santykių pairimą, kurį pa
saulis. pastaruoju laiku stebė
jo”. '

HENDAYE, Francuzija, va
sario 7. — Ispanijos valdžia 
skubiai siunčia į mušius šiau
rėje nuo Teruelio sustiprini
mus. Sustiprinimų tarpe yra ir 
tarptautinė savanoriu brigada.

Lojalistai deda pastangas su
stabdyti sitkilėliirs, Kurie, vado
vaujami gen. Davilla, prasimu
šė per respublikos gynėjų eiles 
ir veržiasi pirmyn.

Sukilėlių pranešimais, šiuo 
savo ofensyvu jie išgelbėjo Te- 
ruel-Saragossa vieškelį, kuris 
yra svarbus sukilėlių susisieki
mui. .

United Steel Corporation * Jei sutartis su United Steel 
samdo apie 200,000 darbiniu- Corporation bus atnaujinta, tai 
kų. Vienas unijos viršininkų tikimasi, kad kitos mažesnės 
pareiškė, jogei tenka tikėtis plieno kompanijos paseks Unit- 
greito, susitaikymo. John Lewisėd Steel Corporation pavyzdžiu, 
derybose nedalyvauja. Darbi- kaip kad jos padarė pernai. Bet 
ninku atstovai yra Philip Mirr-’tai yra tik spėjimai. Tikrovė 
ray, plieno pramonės organiza-; pasirodys neužilgo.

Kinai atakavo 
japonus

SHANGHAI, Kinija, vasario 
7. — Keletą dienų kinų armi
jos traukėsi atgal. Pirmadienį 
betgi kinai staigiai perėjo ata
kon Tientsin-Nanking frontuo
se. Kinai padarė sunkių nuo
stolių japonams. Japonai gi pa
ėmė svarbų miestą Lungkovv 
šiaurės Kinijoje.

Sumažins Londono 
policininkų ūgį

Britai skandins pirą 
' tų submarinus — 

sako Eden
Miestas paėmė fede 

ralius trobesius
.LONDONAS, Anglija, vasa

rio 7. — Plačiai paskilbęs yra 
Londono policininkų ūgis. Iki 
šiol Londono policininkui ma
žiausias ūgis buvo nustatytas 
5 pėdos 9 coliai. Ateityje polį- 
cininkais galės būti ir asmenys 
5 pėdų 8 colių aukštumo* žino
ma, jei atsakys sveikatos ir in
teligentiškumo reikalavimams.

ta

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

Debesuota; truputį šilčiau; 
vidutinio stiprumo vėjai; saldė 
teka 6:f$, leidžiasi 5:12 valan
dą.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 7. •— Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Eden pirmadie
nį pranešė atstovų butui, kad 
Didžiosios Britanijos karo lai
vai ateityje skandins kiekvieną 
pasinėrusį submariną, užtiktą 
Viduržemio juros vakarinėje 
dalyje, ir keršys Ispanijos su
kilėliams už oro atakas britų 
laivams.

Eden nepaaiškino naujų ko
vos su piratais priemonių smul
kiai. Jis betgi pasakė, kad gen. 
Franco buvo įspėtas, jogei An
glijos kantrybė jau išsisėmusi, 
po to kai praėjusią savaitę Is
panijos sukilėliai paskandino

LOŲISVILLE, Ky., vasario 
7. — Federalė valdžia čia yra 
pastačius dvi grupes namų pi
gioms rendoms. Iki šiol fede
ralė valdžia pati tvarkė juos. 
Dabar trobesiai pavesta pačiam 
miestui tvarkyti pagal 1937 m. 
aktą.

Al Capone prašo su
mažinti jam bausmę

VVASHINGTON, D. C., vasa
rio 7, -4- Ąl. Capone, paskilbęs 
prohibicijos: laikų butlegeris, 
dabar sėdįs Alcatraz kalėjime,

Vokietijos armijos 
“valymas” nepasi- 

baigęs
BERLYNAS, Vokietija, vasa

rio 7. — Praėjusį penktadienį 
Hitleris pavarė iŠ vietų pen- 
kioliką' generolų ir paėmė ar
mijos vadovybę į saVo ran
kas.

Po to Hitleris išvyko į Bercii- 
tesgadeną, Bavarijoje, kur tu
ri posilsiui dvarą. Iš paviršiaus 
atrodo, jogei Vokietijos krizis 
užsibaigė. Bet aukšti naciai val
dininkai kalbą, jogei yra dar’ 
daug kitų ąsmenų, kurių mili- 
tarei ar politinei karjerai Hit
leris artimoj ateityje padarys 
galą.

Užmušti du fašistai 
Rumunijoj

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 7. — Susiręmime su žan
darais pirmadienį buvo užmuš
ti du vadinamos geležines, gvar-, 
dijos -nariai. Tarp antisemiti
nės Gagos valdžios ir grynųjų 
Rumunijos fašistų šis įvykis 
žymiai įtempė santykius,

MIAMI BEĄCH, Fla., vasa- 
pirmadienį kreipėsi į Vyriausią'rio 7. —- Ankstį pirmadienio 

britų laivus Endyniion ir Alei-'teismą prašymų paliuosuoti jį rytą mirė čia Harvey S. Fire- 
ra. Be to, Eden pranešė, kad nuu sėdėjimo Cook kauntės> ka- stone, žinomos tuo \ vardi^il{gu- 
ir italai pritaria naujoms ko-liejime, Chicago j e, metus laiko mos produktų firmos yiršipin- 
voms su piratų submarinais po to, kai jis atsėdės Alcatraz kas. Mirė jis būdamas 69 jnew 

• - r . tų senumo.

TOKIO, Japonija, vasario 7.
• Japonijos užsienio reikalų 

ministerijos atstovas, ryšium 
su Jungt. Valstijų ir Anglijos 
notomis, pirmadienį pareiškė, 
kad japonai neplanuoja statyti 
milžiniškų 43,000 tonų karo 
laivų.

Tačiau Domei — Japonijos 
žinių agentija — paskelbė, kad 
japonų laivyno vadovybė nuta
rė neinformuoti apie karo lai
vų Statybos detales nė Jungt. 
Valstijų-, nė Anglijos. Pasak 
Domei, Japonijos vyriausybė 
duos atsakymą į Jungt. 
stijų ir Anglijos notas 
vasario 20. dienos.

Val- 
pirm

ĮVAIRIOS LIETUVOS 
ŽINIOS

KAUNAS. — Tarp Lietuvos 
ir Brazilijos susitarta prekybos 
santykius praplėsti.

Kaunas. švietimo Mi
nisteris Tonkūnas patvirtino 
V. D. Universiteto Senato pa
teiktą Studentų Atstovybės 
Statutą. Atstovybės rinkimai1 
rinkimai įvyks kovo mėnesio^ 
pradžioje. /

KAUNAS. — Vasario 2 d. 
Kaune, dalyvaujant Valstybės 
Prezidentui, Vyriausybei ir Di
plomatams, atidaryta Italų Me
no Paroda. 1

KAUNAS. — Vasario 2 d. 
Poniai Smetonienei pirminiu-

Lietuvos Naujienos
Jokių pabaudų už ug
niagesiu iškvietimų 

mokėti nereikia Šiemet Palan-

Kunigaikštienei Birutei 
paminklas.'

KAUNAS, 
goję pradedamas statyti kunig.
Birutei didingas trylikos metrų 

KAUNAS. — Dauguma Kau-' aukščio paminklas.
no ir priemiesčių gyventojų yra} ___________
susidarę klaidingą nuomonę,j KLAIPĖDA. — šiomis dieno- 
kad už ugniagesių iškvietimą į mis Klaipėdos m. įregistruota 
gaisrą reikia mokėti 50 lt. bau- 2,330 bedarbių, iš jų 437 mo
dos. Ši klaidinga nuomonė daž- terys. Šilutės ir Pagėgių apskr. 
nai sustabdo skubaus reikalo kiekvienas turi po kelis šimtus 
ištiktus namų savininkus kvie-j bedarbių. Tačiau pinigines pa- 
sti ugniagesius, nes niekas ne- šalpas gauna tik Klaipėdos m. 
nori mokėti tariamosios bau-} bedarbiai. Šilutėje ir Pagėgiuo- 
dos, nuo ko, kilus gaisrui, su
sidaro didesnis pavojus. Kauc 
no miesto savivaldybės ugnia
gesiai prašo pranešti, kad už 
ugniagesių iškyietima jokių pa
baudų mokėti nereikia. - Kilus 
gaisrui, pirmasis gaisrą paste
bėjęs. turi nieko nelaukdamas 
skambinti ugniagesiams, 
menkiausias pranešimo 
gaisrą suvėlinimas yra 
j’ingas.

nes 
apie 

pavo-

Sunki krovikų būklė

se bedarbiams suteikiama dar
bo prie viešųjų darbų. Dalis jų 
skaldo akmenis, kiti dirba prie 
kanalų kasimo. Pagėgių ap. be
darbiams šelpti išleidžia kiek 
daugiau, šalia viešųjų darbų 
išlaidų, kurios į metus siekia 
arti 50,000 Lt, dar tenka išmo
kėti apie 20,000 Lt pašalpų.

Direktorijos sąmatoje bedar
biams šelpti šiais metais nu
matoma 450,000 Lt. Klaipėdos 
m. skiria 360,000 Lt.

Kalėdų priedo viso buvo iš
mokėta 54,587,5 Lt. 2,098 as
menims. Tuo budu kiekvienas 
gavo vidutiniškai po 25 Lt.

KAUNAS. — Kaune yra ne
maža asmenų, kurie turi auto- 
sunkvežimius ir jais verčiasi. 
Tie asmenys daugiausia aptar
nauja paskiras firmas ir įstai
gas, atlikdami pervežimo dar
bus. Autosunkvežimių savinin- 

............... i turi pasi- 
samdę po 3—4 darbininkus, ku
rie atlieka visus pakrovimo dar
bus. šiems darbininkams už 12 
—14 darbo valandas moka 3,50 
—4 Lt. Be to, šie darbininkai 
nėra įregistruoti nei į ligonių 
kasą, nei nito ųelaimingų atsi
tikimų -kasą, nors jų darbas 
yra pavojingas ir sunkus. Rei
kėtų atatinkamoms įstaigoms 
atkreipti dėmesį į sunkią dar- 
bininkų-krovikų būklę.

kaujant, įvyko Lopšelio Drau- kai Pagelbininkais
gijos susirinkimas, kuriame 
plačiai aptarti vykdomos kūdi
kio globos reikalai.

• -- i - i ' ■ ■ ' — - - r-

KAUNAS. — Vasario 5 d. 
Lietuvos bankai už 100 dolerių 

moka 589 litus, o už 
100 dol. banknotais - 
tus.

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
584 Ii

kalėjimo bausmę. ’ '
voms su 
priemonėms.

New York City 
1938-II-5 d.

NAUJIENOS 
1739 S. HALSTED ST.
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Kavinės Pietų Amerikoje 
ir Europoje

W KAViNlŲ ik mtGALV tsTOfttaOS 
BRUOŽAI. -

(Musų specialaus korespondento Urugvajuje)

(TęsiUyš)
Kaip girdė arbatpinigiai

Arbatpinigių davimo papro 
tys, kuHš gimė iŠ UrištOkrati- 
jos, Prancuzioj, prasidėjo XVII 
šimtmetyje. Arbatpihigių Var
das, kurį aristokratai ištardavo 
duodami tarnautojui ant arba
tos-, buvo šitoks:
—Į spausk vyno!

jeigu fųos du žodžius ištar
tum dabar, tai tarnautoj as, ne- 
suprasdariiaš / tų žodžių reikš
mės, Ui arbatpinigius įspaustų 
vynd. feet anų laikų tarnauto
jai už “fšpausk Vyno” tik man
dagiai padėkodavo.

Arbatpinigių davimo vardas 
ir cėtfemohijos šiek tiek pasi
keitė, bet pats tradicinis pa
protys Višuose pasaulio kraš
tuose tebeegzistuoja' dar ir šian
dien. i

Etimologija arbatpinigius su
pranta kaip “mažų dovanėlę” 
už mandagų patarnavimų, ir ji 
anais “riebiosios dvaro karvės” 
laikais patarnautojams buvusi 
tikreshe. Šiandien moderniška
me gyvenime, arbatpinigiai taip 
pat gali būti tik keli centai, ly
giai kaip keli šimtai. Bet ka
dangi arbatpinigių 'davimo ak
tas bazuojasi davėju ir ėmėju, 
tai visais laikais Viešpatavo 
bizniška politika: arbatpinigių 
davėjui išeina gėriau duoti ant 
arbatos kuo mažiau, o arbatpi
nigių ėmėjui — kuo daugiau..,

Rio de Janeiro, Buenos Aires

ftbrs ir bdržuUžinėše, paprastai 
Bht arbatos duūdaiM* 5-10. cen
tų. Tik europiško išauklėjimo 
kavinių klientai esą duosnesni. 
Gi iš “kredžų” kUėUtiį kfižis 
padaręs taip, kad jie visi likę 
proletarais... Ir jei tokie klien
tai, išgėrę puodelį kavos, daž
nai kavinėse klausosi muzikos 
be jokių arbatpinigių-, tai kavi
nių tarnautojai Jiems nepady- 
vina: krizis — viena arbatpini
gių nedavimo priežastis, ir 
“kreožiškas” išauklėjimas—ant- 
rū-

Kadangi daugelis kavinių tar
nautojų buržuažinėse kavinėse 
dirba tik už arbatpinigius, be 
pagrihdinės algds,, tai dažnai 
juos išgirsi kalbaht:

-—MUSU kolegos, kurie “gau
davo ant arbatos anais “riebio
sios dvaro karves^’ laikais Eu- 
Popoje^ Urugvajuje, Argentinoje 
ir Brazilijoje negauna nė pu
ses, — dejuoja kavinių tarnau
tojai kalbėdami apie savo tar
nybos istorijų.

Ir Kauno kavinės turi savo 
istorijų

Perkausko ir Kandroto kavi
nėse buvo suredaguoti pirmieji 
“hienos” ir žurnalo “Naujas 
žodis” (dabar pavadintas “Lai
ko žodiš”) numeriai. Galimas 
daiktas, kad tose kavinėse be
sisukinėdamas poetas Teofilius 
Tilvytis, kaip koger’iš Boivoir’aS 
jumorizmų, davė įžangų “Kūn-

Lietu Voš politikė! siiktap šėime-. 
lis, iždo vagyš, tautlhittkija ib 
“t’adtoš vadai,” kuHų riėkėhčįė, 
Visa tauta. ;■ "■ j ' '• ■ j

Nors'-“Kuntaplio” kritiM iki' 
šiol nebuvo pilna kritika, bet 
viš dėlto geHKu, negu riiekb> 
Reikia manyti, kad Tilvytis 
“Kuntaplyje” pavažinės atsa
kančiai “tautos vadus,” kada 
Lietuvoj nebus kafo dbnzbrdš, 
kada Lietuvos visuomenė bus 
nuvertusi sektantiškų fašistų 
diktatūrų. Kol viešpataus Lie
tuvoje diktatu H, tol Vieljpatauš 
daugiau ar mažiau aiškios ir 
drųsibš kritikos baimė visuose 
LietUW laikmėiUdš'ė ^ė iš» 
ties. Prie diktatūros bebus Lie
tuvoj hė viėttb iėg&iaUs tįALbi- 
ninklj laikmčio, hė Vaitos 0T- 
ganizaėijos^ — Visės LiėtuVdš 
darbittittkijoš to ValditttoMjds 
progrAtoas bažudsis kavittėšė ir 
traktieriuose.

• Bė to> urnut Liėtuvdjė ėivi^ 
linčš toetHtaijos, daugėlis jėtif 
nų mergaičių ir Vyr’ų kaViliėse 
užsimaūila’ žiedus, ir het savo 
naujagirtliatoš VapdUs tltibd^ |ėi 
negali tais rėįkalais išvažiltoti į 
Pietų AtUėHk’ų, ai- į kUHų kit^ 
kultUftogėšhę šalįi kur dešėtkai 
meti) kaip Vėlkia* jaU civilinės 
metrikacijos hUostAtai vaišlybL

Cicero Namų 
Sųvininkų 
Susirinkimas

ir Montevideo miestų kavinėse,
tapliui,” kuriamę šiandien ju- 
moristiškai skamba šiandieninė

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

—Šk^šUniiš griebiasi if UŽ 
brittoš! — sakb kaUhiėčiM.

A trottoii kad jei hebu'tų Kau
ne kaviiliųi tai kauhiečiĄfhš hė-; 
butų riė tos “britvoš,” Už kurios 
norottiš h'enūtorrts jauiiųjai Lie
tuvos kurtai tebka griebtis.

Todėl viėn'Ume “Lietuvos Ži
nių” bumeryjė rundatoe dėl ti- 
neviiihėš frtetrikacijdš taip ilgo 
nei vedimo šjViOfe graudžius Žo
džiui: <

—^Lietuva likutinė priėmė 
krikštų^ Liettiva paskutinė pra
dėjo savo kalboje spausdinti 
laikraščius ir knygas, nejaugi 
Lietuvai dar kartų teks toji 
“garbe” su civilinės mdtrikaci- 
još įvedimu? —- klausiu “Lietu
vos žinių” bendradarbis^ ,

Gr'eičiaUsįa tfiįj Lp3^“gar
be. ’’’ LietuVo^ diktato 14ai'!'negali 
apseiti be kunigų, o kunigai be 
diktatorių. Jų “tautiška” poli
tika — steigti Lietuvoje pavyz- 
di’rigų eržilų ir kuilių karkimo 
punktus,’ nes jiė kunigams ne
reikalingi, o bažnytinė Metrika
cija — milijonus pelno duoda 
kunigams per metus. Užsi'ehio 
Spaudoje dažnai giriamės šUvo 
lietuviška kultūra, bet kur fak
tai? Kuilys su eržilu stovi pir
moj vietoj!...
. Lietuvos diktatoriai išvarę 
musų mylimų tautų iš kantry
bės, Lietuvę privėrs prie baž
nyčių de'ginimp, prie Ispanijos 
likimo! To reiktų vėn'gti Var
dan Lietuvos /išlaikymo, nės 
Dievų liaudis vis mažiau tėpai- 
so. ■ , ' k

MUnte'vidėo, R.O.U. į

(GALAS)

UICERO ŠĮVakar, vasario 
8 d., Liuhsyb'ėš šVetotačjė įvykš 
LfetuViU Nafm) Šavihihky Pb^- 
litikdš Ėliufeb 'mėnesinis susirin
kimas. Viši klųbieČiai^ ihaloneki-' 
te atšiiahkyti ir atlsivėšti kai-' 
mynų prirašymui kliuban.

šis laikotarpis yra labili svar
bus. Atoifi'ė pk^ąsįifis, šb jtto 
rinkimai. Įteikia apie tai rūpin
tis*. Be to, yra eilė dalykų, iiep 
čiaučių musų kolonijos pageri- 

fcuriuoš pėifcia a^svamy- 
ti. S',- ' ■’/

SehMiftiaš jpižžMės 8 vai. 
■vakarė;. > * VaMyba

7. ja a-.—
I

Lobiai Pavirto 
Popiergaliais

Pfts Mrš. ABM.
nuo 8(51.5 Wėst UeHftnk jftoad, 
atėjo eiti bėMUMi vyirai ft 
pa’affiiib., kad jiėfflus teku 
000 ■įalikifttas » jfė teška tel-, 

; šiiig'o ktirts
; tuos ipihittis jtefig jKtlaikyli.

paliko MdteljH 
šttfdifttj dŽŽEj. feikakii .jai 
ž6s iieatiteyti, bet imšM is 

1 moteriškės pilnių HW0 “1»C- 
gaįtčiffltiis 1 iŠlaidotiiS”-. Vakar 
ittotetiŠkg stiiiiah^ škAHiihį &H- 

; daryti, ir, kaip gailina spėti, la
bai misieljo, ka<l viduįp i-atid «ė 
lobį, teėt saują poptettgdii'ij.

Ieško Dviejų Brolių; 
Mano, Kad Abu 1 
Prigėrė

Sausio 17 išvyka žvejoti
Shakespeare policijon atėjo 

lietuvis John Murza ir raporta
vo, kad š&ušib 17. d., du jo gi
minaičiai Roy ir Williams Hen- 
neek, vienas 17 kitas 22 metų, 
itvykb žvejoti į ‘Grasė Lakė eže-

Lakė ^ėkrityje. brito tos 
dienos jie nebepasirodė. / Gyve
no su Murza ties • 2846 North 

stet.
^olifeijA ėjpėja) kad ėbh jau- 

hUOli^i, jėigU ftėi^bėgd nezu- 
Vo kitu btldlL fei grėsliausiai 
prigėrė ėžerė.

•-■4. —įj’A.

metų,

Kaltum N& 12
Tik ką gavdtoė ii Lietuvės 

h KUltUfbš
_ . V-. .Z- k k lai « /V ■ «»/ » ‘itkta.'

Nau

SoviŽtiį ftžttijdii, 10Š8 M kohstituci- 
ja—^Vpf. M. .

Rūdeūio VieŠkėliO SMbhiėja Neris 
IŠ Va^kMtų — Ųrof. P.
„.. .•.LeuMk, . L. ' ■

Wtaant - 

įBMUAš Mtaja Neris.
Pajuto iAėto'Vojė —
v ■ .. v . .' * ■

Pa^^ ’̂gšlv^ mm — 

Dalba K. JakuhSftėk 
Pb£uitfatWš Mėtota. 
Apžfaigg*

A.

'i aistėd st.

! ;" LA1PWUVIŲ- DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO (STAIGAAMBULANCE

■ i>!^ DlENA IR NAKTĮ-------
Viši Telefonai YARDS miT742

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Pairfiėld AVeiltle

■ ■■ tel. LAėAVĖtTk 0727 .
‘ iU‘i13f ^ 'ifiĮTūTfMl WUA|

T:-- 4 koplyčios visose
; <l,A 1 Uhiėagdš dalyse

Klausykite lU'tfsų LiėtUviU ¥06 /programų FirmaUibiiiė vakarais, 
ididė vM. vėkard iŠ W.II.F. t. šttitiėfc <1420 KO ~ PritoeŠ^ 

p* šaLtiMirUas.

Laidotuvių Direktoriai

Nusišovė W» K. 
Kellog Ainis

LIETIMAI
MUistė dirbtuvėje tiės U00 

North Franklirt Street UttofŠo.Vė 
John L. Kellogg Jr., anukUS W. 
k. Kėitogg^, guršuuš muisto 
prodUkttį fabrikanto iŠ Ėattlė 
Greek", Mich.

, , * * - * ' ' ; - ------------------------

.... ............
TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Ekspertė radio taisymas—^ykfti 
apSkaiči a viintaš — atliekama jušų 
fiamuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams,

Marąuette Radio
AL fcNžuLis

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietdvi^kai, 
Hemlock 2343

Mrs. Anėlia K. JaruSz
Phyšical Uierapy 

1 '• and Midwife
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdyino faafnuo- 
se ar ligoninėse, 
d Uodu mhšsage 
eleętrfc t r ė a t - 
ment ir magnę- 
tič blankėts ir tt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-14Š4—Tel. Central 4411-2
j^anh) bfisės--3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
K&tvirtAdieniaii ii* Sekmadieniais— 

pagal sutarti

8L

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tclepjione i BOulėtėrd 2800 

463*. I^OUTH" ASHLAND AVENUE 
' Aes., 6515 Sė* Rockvrell ,St. 
.' ę Telėphonb: Repnblic *723

fcybVTOjAl IR DENTISTAI ‘ 
Amerikos Lietuvio Daktaru 

Dt-autijbs Nartai.
Phone ČANAL 6122

.GYDYTOJAS 1R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Streėt 

Valandos: nuo, 1—-8 ir 7-^ 
Seredomis ir nedll. pagal Atitarti 
Rez. 6631 SO. Califėrttia Avėnue

Telefonas Reonblic 7868

Ofiso TeL boulevard 5018

DR. RERTASH
756 West 35th St

Cof. Of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos tfuo 1-3 itoo 6:30-8:00 

RėdSliėtois pagal sutartį.
Rez. 4910 tSO. MICHIGAN BLVD.

Tat ftėnwbod 5107 
. :—s:--------- :——................ . .............................

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
Gydytojas ir chirurgas

- 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vak vakaro 
Kėzidėncija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedalioj pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeley 7330
Nathų telefonas BrnnsWidk 0597

Dr. A. J* Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 S(h Fairfield Ave<
1 Tel. Lafayette 8016

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

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

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

•i

KL. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

3i07 Lbfrfe Avė. Tel. Varde 2510

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
. ki^arti ,47th‘ Street - .4 

Valandoj nuo. 9 iki 8 vikaro 
Setodoj pagal sutarti.

; ■- • ■■ ■■ j ' ■■ - •- ■ ■■■*■ J r.

Kiti Lietuviai Daktarai .

ADVOKATAS
7 So. Deatborn st.

Room 1230 "
Ofiso Tel. CENTRAL 1824

Namų Tėl.—Hydfe Parlt 8395 
.._____ t-:_ ;__ X—------- —_ —__ i

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

GRIPSHOLM
23,000 toftiį įtalpos

Gegužes 28 d., 1938
laivakorčių kainos

Iš New Yorkb i Klaipėdą .i..*..... E.....$106.50
I abi puses .............  .......a.—.-. $206.00

Turistine Klesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą-t.......... ........ $152.00
Į abi puses .............    $289-.00

Taksai $6>00 atskilai.
Ši ekskursija JaU yra labai p'opuliariška, nes 
kas metai vis daugiau if datigiau važiuoja.

ši ekskursija yra uŽgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos,

Dėl dokumenty ir visą informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių ištaigą.

NAUJIENAS
1739 South halsted Street 

Chicago, Illinoiš. 
Jij.iiĮĮĮ iii■iiiiUIĮliimii J Įi .i!r...... .. ......■H" imi

INSURANCE
(APDRAUDA)

t Pilhų aįjdraūdų auto- 
mbbihahiš

■ L f '

• Apdraudų namų mid 
1 ugnies

< Apdraudų ralcandy \
4 Apdraudų iiūb Vagių
• Apdraudų langų
• Apdraudų gyv&stiėš

gausite

NAUJIENŲ 
faštihėjė 

per A. RypkėViČių

1739 S. Halsted St*
t

Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietųc

Garsinkite^ “Nonose0

NARIAI
\ Chicagos, 

Cicero
Lietuviu 

Laidotuvių 
Direktorių 
AšOdafeijO

Artibulance 
Patarnavi
mas Dieną 
Ir Naktį

TVriMė 
KOPLYČIAS 

VISOSE. MIESTO 
DALYSE

J. MULEVIČIUS
4348 Šo. GUlifoTida A vende thnito Lafayeltė 3572 

------ .j..— :■ . _ i . r r   

A. PETKUS 1 ;
6834 Sd. Wėštėrn Avė; Phone Grovehill 0142
1410 South 49tlf Gourt Cicero iftionė Cicero 2100 

——      y.i, ; y  ». .»■ .r,;,-•■u.;.-—‘ .t- . : t:.;-—

3354 So. Halsted Street.
p. J. Ridikas '

Boulevard 10X9 iii-;--- ii—---- -■■■. ----n .;.r; r.

r " ■ i. J. ZOLP Phone Bolrl. 5203 
164'6W’ėšt 4ČI1I Šteeet Bhllfev&M 5566

. . &M.ŠKUDAS ■ \
718 West 48tfe Street Phone Monroe 3377

■ > ' .............. I: . ■•Ą..Vr : r. ......-----------2_T

S. P. MAŽEIKA Yatds 1139
I 3319 Lituaiiiėd Avetiue ’ ■ Vardš 1138

y'»- -Į. - v .........................................-r---------- ------ - ---------------------

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 Wes1 23r<I blaee ' Phbile' Čnnal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street Tel. Pulltaah 12^0

. '--r ■ ~ ■■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TeVAS
4704 So. Westorn Avė. Pitone Vingiui a 0883

ji ; ' -.. A. MASALSKIS .
H 3307 Lituanica Avenue Plione Loulevard 4139

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

63Ž2 So. Western Avė. 
, .. VALANDOS:
PanfedClj, Utaminke, ir Ketverge 

nūtt 2 iki 0 fhl. vakare.
Seiedųj ir PEtnyėioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Šubatoj nuo 12 iki 6 /v. v.
Tel. ^rospėčt 1012

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office WėntWdfth 6330 
Rez. Hyde Park 3395,

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis
■ r ab.į.i i-..i m r.. ...........ui...AKIU SPECIALISTAI

. r * » z    __ . » , . , . . .

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 Metų praktikavimas, 
jūsų garhntavlmas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akiiį jtėinpimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, rieVvūotu- 
riio, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumpąregystę ir toliregystę. Priren
gia tėišingai akinius. Visuose atsi- 
tikimUėsė egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias; 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i Mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomas.
VALANDOS: nuo. 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
.Daigely atsitikimų akys atitaisortos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.
-X—---- - ------- -

DR. G. SERNER
Lietuvis akių gydytojas

Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas it Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal Būtartj.
8

■

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gėrai lietuviams žinofnas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vy?ų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ršy ir kitokius plė
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., rtėtoli MorgMU St.

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

Tėl. Canaį 3110 
Rezidenfcijos telefonai;

‘Stiperior 9454 ar Central 74’64

Dr. Charles Sega!
' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: .

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, duo 2 iki 4 
vai. po piet ’ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki L? 
valandai xli«nų.

Phnnė MTDWAY B880
Telefonai Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo io iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Ned61. nuo 10 iki 18
Rez. Telephone PLAZA 2400

i ii
. %
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S.L.A. PILDOMOSIOS TARY
BOS rinkimų Reikalu

Kandidatų nominacijos į Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
Pildomąją Tarybą pasibaigė ir 
kovo mėnesį prasidės rinkimai. 
Nominacijose penki dc.bartiniai 
viršininkai, • kuriuos remia pa
žangieji SLA nariai, gavo nepa
lyginti daugiau balsų už tauti
ninkų rekomenduojamą ‘“slei- 
tą”. Aišku, kai ateis galutiniai 
balsavimai, tie viršininkai bus 
išrinkti.

Iš patikimų šaltinių patirta, 
kad tautininkų “sleitą” sudarė 
su tikslu paimti' Susivienijimą į 
atžagareivių rankas, p.p. Stasys 
Gegužis, M. J. Vinikas ir A. B. 
Strimaitis. Kadangi Vinikas (o 
veikiausia, ir bustoniškis Moc
kus), įsivėlė į tą atžagareivių 
politiką, tai Vakarų Komitetas 
atsisekė tuodu asmeniu remti.

Apie Mockų čia nekalbėsiu, 
nes apie jį daug nežinau. Jisai

skandalai įvairiose kuopose. Ki
lęs per jį skandalas SLA. 152 
kuopoje dar iki šiol nėra Pildo
mosios Tarybos likviduotas. Tos 
kuopos kelių narių aplikacijos, 
jtu bus apie metai laiko, kai 
guli Susivienijimo centro rašti
nėje ir jokio aiškaus atsakymo 
negauna nei kuopa, nei apykan
tai.

Bet 152 kuopa tai tik vienas 
pavyzdys, kaip “darbuojasi” da
bartinis SLA. sekretorius. Pa
našių dalykų yra ir daugiau 
centre. Be 'to, p. Vinikas turi 
dar ir kitą labai blogą ypatybę: 
jisai mėgsta girtis, blefuoti ir 
visokius nebūtus duktus pasa
koti. Tai pas jį lyg kokia įgim
ta liga, ką pripažįsta ir tauti
ninkai, kurie jį arčiau pažįsta? 
Bet su šitokiu palinkimu žmo
gus yra tiesiog kenksmingas 
tai vietai, kurią dabar Vinikas

. ■ o

užima. Įsivaizduokite, kalbi su 
atsakomingiausiu savo organi
zacijos viršininku ir nežinai,

veikia išvien su fašistuojančiais i kada jis tau sako tiesą, kada 
tautininkais. P-as'Vinikas man' blofuojU Kur čia gali būti pa- 
žinomrs, kaipo frakcinių intri-j sitikėjimas? Dėl šitokio jo bu- 
gų varinėtojas. Būdamas SLA. do gali kartais skaudžiai nu- 
sekretoriaus vietoje, jisai ne kentėti organizacija, kuri turi 
t ek rūpinasi organizacijos au- daug visokių keblių reikalų su 
girnų, kiek siaurais partiniais valdžia ir žmonėmis.
reikalais. Ačių jam sukelta Pildomoji Taryba jau turėjo

Si vi MetvĮ
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor

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

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

Trečia ekskursiia birželio 11 diena. 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klainėdą nėr 9 dienas. Kai
na $209.50. bet e-rižtant po rugsėjo 25 d., 
bus «ngražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aouitania”.

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

šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aąuitania”. .

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

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

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

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

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

. . , f
nėsmrgumų dėl kai kurių Vinic
ko išsišokimų, <tik gaila, kad ji 
apie tai nieko nepasako viešai, 
kad ir SLA. nariai patirtų, kaip 
tas viršininkas elgiasi. O tuo 
tarpų p. S. E. Vitaitis “Tėvy
nėje” nuolatos Viniką giria ir 
reklamuoja, taip kad SLA. na
riams gali atrodyti, kad jisai 
kokių tai stebuklingų gabumų 
žmogus Susivienijime. Dėl šitos 
priežasties p. Vinikas ir praėju
siose nominacijose Agavo daug 
balsų. Bet jeigu SLA. nariams 
tektų arčiau susipažinti su p. 
Viniko tais. “gabumais”, tai jie 
kitaip į jį žiūrėtų.

Dabar kyla klausimas, kai su 
kovo mėnesiir prasidės Pildomo
sios Tarybos rinkimai, tai už ką 
mes nariai turime balsuoti sek
retoriaus vietai? Tai vietai tu
rime tris kandidatus: Viniką, 
Miliauską ir adv. P. Andziulai
tį. Apie Viniką jau kalbėjau ir 
manau, kad už jį balshoti ne
verta. Mįliausko vistiek neiš
rinktume, nes dauguma SLA. 
narių bus jam, kaipo komunis
tui, priešingi. Abejoju, be to, ar 
jisai tą vietą galėtų užimti.

Taigi palieka tik Andziulaitis. 
Jisai dar nėra išpopuliarizuotas 
Susivienijime taip, kaip kiti 
kandidatai. Bet tai jaunas, ga
bus, išsilavinęs ir rimtas vyras. 
Jisai daug dirba New Yorko 
Darbo Partijoje ir, nežiūrint, 
kad gimęs ir augęs Amerikoje 
(Wilkes-Barre, Pa.), gerai var
toja lietuvių kalbą ir rašybą. 
Kaip advokatas, jisai lengvai 
suprastų įvairius klausimus, 
kuriuose Susivienijimui tenka 
susidurti su valžios organais..

Pagaliau, yra pageidaujama, 
kad jaunos kartos atstovas įei
tų j svarbią vietą Susivienijime. 
Jaunuolių, tiesa, mes turime vi
sokių, bet adv. Andziulaitis vie
nas iš rimčiausių jų.

Todėl aš stoju už adv. J. An
dziulaitį ir patariu SLA. na
riams už jį balsuoti, renkant 
sekretorių. ’ ,

’1’ Pasvifkalnietis

MALONI SKAUSMO 
PAGELBA

Milioriai vartoja šj pasauli
niai pagarsėjusį plasterį nuo 
raumenų skausmo dęlto, kad 
jis veikia be sukrėtimo, riks- 

s mo ir keblumo. Pirmam skau
smui gnyptelejus, pridek—-

RED CROSS.
PLASTER

Pastebčkit Rauddną Kryžių 
ant PlasteriO kada pirksit.

Padarytos Johrison & Johnson, didžiausių 
pasauly isdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

torijai faktus, ir suradęs, kad 
nevien Kosciuška 
Washinglono armijoje, 
daugelis kitų lietuvių.

S. Pieža pareiškė, norįs su
rinkti pilnas žinias apie tai. 
kiek praeitam kare buvo lie
tuvių ir. kiek jų atsižymėjo. 
Jis jau. suradęs, kad du lie
tuviai - yra apdovanoti aukš
čiausiais ordenais. Žinios apie 
Amerikos lietuvius ir jų dar
bus Amerikoje bus atspaus
dintos American dienraštyje, 
per tris numerius.

—D. G. . Legionierius-

kovojęs
bet

Rockford, III
D-r o Jovaišią'įšeimyno f? 

nau jas 'h^lįs.

Judrus, Veiklus 
Tie Lietuviai
Legionieriai

vadas 
pirmas

su A- 
Brigh-

Calumet City
Lietuviai Baigia
Ištautėti
Gyvena apie. 60 šeimynų, bet

56 s ui e n k ėjusi os.

CALUMET CITY --Beveik 
visos Amerikos lietuvių kolo
nijos; skundžiasi, kad jaunoji 
gentkartė baigia suameriko- 
nėti, bet mes turime skųstis 
visai kitokiu apsireiškimu.

Pas mus jaunuomenė, kaip 
ir kitur, eina savo keliais, bet 
keisti dalykai dedasi su ■seną
ja, gentkarte.

Pas mus yra apie 60 lietu
viškų šeimynų; bet tik gal ke
turios dalyvauja-tarp lietuvių 
r yra lietuviškos, o visos ki- 
os—sulenkėjo, su lietuviais 
leturi jokio reikalo.

Lietuviai priklauso prie len
kų parapijos, prie lenkiškų 
draugijų, dalyvaują lenkų va
karuose, tuokiasi su lenkais, 
ir, bendrai, gyVena lenkų 
veniniu.

Neseniai mirė lietuvis, ku
ris priklausė prie lenkų 
šelpinės draugijos ir buvo na^ 
rys lietuvių D. L. K. Vytauto 
Draugijos.

Tris grabnėšius 
rūpinti lenkiškoji 
tris ■— 
Draugija
grabnešių negalėjo surikiuoti. 
Rado tik du nuošiirdžius lie
tuvius, o trečiu buvo sulenkė
jęs lietuvis, kuris visur užsi
gina esąs lietuvis ir lietuvių 
kalbos nenori nei girdėti.

Gaila, kad turėjo tokiam 
lietuviui suteikti Draugijos at
stovo privilegijas.

' . — Vietinis.

gy-

lietuvių
tų tr

pa

turėjo pr.i-
draugija ir

Draugija.
ų lietuvių

Pirmadienį,■■ vasario 7 d<, 
daktaro Jovaišo žmonai (bu
vusiai konsulo į sekretoriai 
Ghicagoje, Aldonai Bernotai^ 
čiutei) - gimė. ąųnųsv Daktaras 
ir žmoha, ir gimines džiau
giasi šeimynos padaugėjimu.

Ruošia Dkskųrsiją Lietuvon 
Statys Vėliavos Stulpą, ętc.

BRIGHTON PARK — Sau 
šio 24 d., Dariaus-Girėno Po
stas turėjo susirinkimą, ku
riame nariai svarstė daug la
bai svarbių reikalų* , Narių 
buvo daug. Svarbiausias klaip 
simas buvo Posto ekskursija 
Lietuvon laivu ‘Normandie”, 
gegužės mėnesį. \

Susirinkime paaiškėjo, kad 
Posto ekskursija aplankys įvai
rias istorines vietas Lietuvo
je ir kitur, ir padės vainikus. 
Pav., bus Soldine, kur žuvo 
Darius ir Girėnas, Paryžiuje, 
etc., etc. Ekskursijos 
bus p. Mickeliunas, • 
posto komandantas.'

Postas statys stiebą 
merikos vėliava prie
ton Parko lietuvių parapijos. 
Mat, Brighton Parkas yra pos
to distriktas, tad čia stulpą ir 
statys.

Nariai, be to, nutarė apdo
vanoti medaliais po vieną 
mergaitę ir berniuką iš kiek
vienos lietuviškos mokyklos, 
pasižymėjusius moksle.

Vasario 12 d., Postas iškil
mingai minės Lietuvos Nepri
klausomybės iškilmes. Rengia 
vakarą, su “floor show’\ kal
bomis, ceremonijomis ir kito
kiais pamairginimais. Iškil
mės įvyks Hollywood' salėje, 
kur yra Posto “headąuarters.”

Svečias Pieša.
Susirinkime buvo atsilan

kęs svečias Stasys Pieža, vi
siems gerai žinomas Ęvening 
American reporteris. Jis labai 
pagyrė postą, kad energingai 
veikia ir vykina svarbius, di
delius darbus. Aiškino, kad 
renkąs Amerikos lietuvių is-

■i

13 tūbų radio gražiame ka
binete, senas radio mainais 
ir' $49.50
Mažučiai 5 tųbų nauji radio 
po ■ ....$9415

BUDRIKO
Radio ir Rakandų
Krautuve

3409-17 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

____________ _ _____ ___ ___ ___________-

Budriko programai: ; Nedalio
mis. WCFL, 920 kil. 7:30 vak. 
Ketverges WHFC, 1420 kil. 
7-8 Vai. -vakaro.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

1 “NAUJIENOSE”

MADOS

No. 4696—Sesutei arba dukrelei 
suknele. Sukirptos mieros 2, _4, 6, 8, 
ir 10 metų amžiaus mergaitėms.,

JNorint gauti vieną ar. dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
E rašome iškirpti paduotų blan- 

utę Urba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš- j 
to ženkleliais kartu su užsaky« i 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattem Dept.
S. Halsted SU Chicago, HL 

, čia įdedu 15 centų ir praJtau 

fttohprtt man pavyzdį Nn
, .' ■ ’ .....

Mforctai ..... ....per krotiną

.. ................................. ................ ■ ■■■■■■■■'■ .i ■■■■ 

(Vardas ir pavarde)
I ’ • • . • ■ k ' •

(Adresas)
m—l Hl... ,1 ■ , ........... ........

ATYDA!
Miisli milui, llislsinntii
"T 46 Kubiniu

Jį®

KELVINATORIAUS SAVYBES
1. Naujas plus-powetėd kompresorius užtikrina patikimą, 

žemos kainos refrigeraciją.
2. Kompaktas, našios fin-typo- šaldymo vienetas viršuj pa- 
« į,aįQ./eising^, temperatūrą ir atatinkamą drėgmę.
3. Pritaikomos ilgo -našumo išimamo bar-typo lentynos.
4. Pilnos trijų colių stangios durys ir sienų insuliacija.
5. Pilno aukščio kompartmentas su skersbalkiais mėsai ka- 

: binti, kaip parodyta; arba du atskiri kompartmentai.
6. Ilgai,laikąs Dulux finišas iš vidaus ir iŠ lauko; nespro- 
s giries, neaižėš. ir negeltonuos.- Lengvas valyti.

• Tarkitės su mumis bile kuriuo savo refrigeratoriaus 
kiaušiniu. Mes turime' reikalus ’-str-gėrimų šaldytuvais, re- 
frigerated display cases, vandens šaldytuvais ir pilna eile 

' refrigeracijos mašinų: Visi įrengimai parsiduoda mažą 
įmokėsnį įnešus, o likusią mokantis patogiais mėnesiniais 
įnašais su savo Elektrikos Patarnavimo bila.
Palūkanoms ir kitoms išlaidoms padengti skaitysime kiek aukštesnę 

karną tais atvejais/ kai perkama refrigeratoriai- ant išmokesčio.

C0MM0NWEAETH EDISON COMPANY
Refrigeration Division, RANdolph 1200, Local 143

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMĖS DIENA

DAMP WASN

49c
Už 10 SVARŲ 

4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama.Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosyti.

MARŠKINIAI J “A IGIM.AS Į Į Į
su ryšuliu po <72€ 1 Į Į

ARCHER I t ABNDRY^S
Ainio to^ Pfaa— Alwayt*

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

■miiiBin...į...... .........................

Night and Morning I
5 Promote a Clean, Uealthy Condition I
j Dėl Akių suerzintų nuo Saulfcs, Vijo, 

arba Dulkių, vartokite keletą lažų Mu- 
rine- Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

TOlI R Lito Sale for Infant ar Adui t. all Druggists. |
ITH/e for Free Eye Book Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

USB-

GARSINKI® “NAUJIENOSE”
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NAUIIENOS
The Llthaantan Daily News 

Publishad Daily Except Sunday
The Lithnanian Newa Pub. Con Ine.

1739 South Halsted Street 
Telephone CANAL 8500

- ••

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00! per year outside of ęhieago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

——— an— i. ■m- * h...............................  ■■■ i 11

.......... . "
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Chicageje—pašto:
Metams __ ___________
Pusei metų --------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams' ___
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per išnešiotojus
Vieną kopija ......—.....
Savaitei
Mėnesiui f ......... ................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago!
l

Metams
Pusei metų ...——
Trirųs mėnesiams ...
Dviems mėnesiams 
Vięnam menesiui .
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams • • • •«**« • • • 2.50 
Pinigus reikia siųsti palto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

18c
75c

Entered as Second Class Matter 
March ’7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, HE under the act of 
March 8rd 1879.

$5.00 
2.75 
1.6įO 
1.00 

. .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halstęd St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Gamyba

Mirtis iš dangausApžvalga
ii i ,i i i u j in 11 i ' lįui

Aukščiausią gerovės laipsnį Amerika buvo pasie
kusi 1929 ni. Pramonės gamyba tais metais buvo virš- 
normališka. _____ _

Kas yra “normališka”, tai, žinoma, reliatyvi sąvo
ka. Federalinis Rezervas laiko norinališkais gamybos 
atžvilgiu 1923 iki 1925 metus. Tą metą pramonės gamy
bą jisai pažymi skaitline. 100, ir lygina su ja kitus me
tus,

Ta|gi> palyginti su 1923-25 metais, 1929 metų gamy
ba buvo aukštesnė, negu normališka, būtent; 119. Pas
kui atėjo depresija ir gamybos skaitlinė ėmė smarkiai 
smukti. 1932 m. ji nukrito iki 64 tai buvo pati žemu
ma.

Po to skaitlinė pradeda vėl kilti. 1936 m, pramonės 
gamyba stovėjo vidutiniškai ties 105, o tų metų gruo
džio mėnesį ji pašoko net iki 121 —• vadinasi, gamyba 
pasiekė aukštesnį laipsnį net už 1929 m. Ji stovėjo aukš
tai iki 1937 m. rugpiučio mėn., kai ji buvo 117.

Bet nuo pereitų metų rugpiučio mėn. gamybos 
skaitlinė vėl ėmė smarkiai kristi, ir jau gruodžio mėn. 
ji nusmuko iki 83.

Įdomu tai, kad sunkiosios pramonės geležis, plie
nas ir t. t — nukrito daugiausia.

Merą konferencija reikalauja $400,000,000

l,i Iii

Antradienis, vas. 8, 1988
Trečią vietą užima Vokietija, 

jos farmaceutinė (vaistų) prą-' 
monė 1910 m- sunaudojo 15Č0 
tonų aršeniko, o 1920 m. jįtT 
2,500 tonų.

Bet 1934 m. Vokietija • im
portavo 50,000 tonų aršeniko.”

galima pasigaminti iš krašto vi
duje esančios žaliavos. Ir jos 
bus, gąmipajmos tokiu budu ir 
;ękięų vietoj, kkd jas butų len- 
jyą transportuoti į tokias vie- 
žss, kur jos išbandomos ir kur, 
dlųs karui, galėtų būti jos nau

dojamos.
ĮJujų transportavimo klausi- 

mąs. yra dideles svarbos klausi
mas. Išrinktosios dujos tupi tu
rėti tą savybę, kuri apsaugotų 
darbininkus, jas dirbtuvėse ga
minančius, ir kareivius, kurie 
jas paleis į priešą, nuo jų nuo
dingo veikimo.

Dujas feikia gerai laikyti, 
nes niekas nežino kiek laiko tu
rės praeiti nuo jų pagaminimo 
iki kils sekantis karas. Be to, 

[ jei jos bus' paleistos į priešo 
pusę, jos neturi per ilgam lai-, 
kui užnuodyti ten orą, nes juk 
kareiviai, kurie užnuodijo prie
šo teritorijos plotą, turi į jį įei
ti ir jį užimti, kai dar nepraėjo 
ilgas laikas.

Todėl yra suprantama, kad iš 
pusės milijono nuodingųjų dujų 
formulių svarbiausios pasaulio 
valstybes išsirinko penkias du
jų rūšis:

1. pujas, kurios galutinai su- 
ąrdo plaučių veikimą.

2. Ašarines dujas, kurių pa
čios žymiausios yra bromoace- 
tonas. i

3. Paraližuojančias dujas, to
kias, kaip prūsų acidas 
rinis hydrogenas.

4. Visas mėlynąsias 
nes (blųe-cross), dujas,
ypatingai veikią į akis, nosį ir 
plaučius, ardydamos jų funkcio
navimą.

5. Dujas, kurios sukelia odoj 
pūsles. Jos ne vięn tik ėda odą, 
bet ir įsiveržia į žmogaus kūno 
vidų.

I^ą gi daro Vokietija? Dr. 
štolcenbergas yra antras žy
miausias po Haberįo Vokietijos 

i dujų gamybos chemikas — spe
cialistas. šiaurės Vokietijoj, 
Hamburgo priemiesčiuose,, jis 
turi keletą dujų fabrikų, kurie 
yra magesni už kitus tokius Vo- 
kiętijos fabrikus. Bet šie dr. 
Štolcenbergo fabrikai yra visuo
met minimi,^ jei tik kalbama a- 
pie nųędmgąsiąs dujas.

Jis chemijąs / darbus dirba 
daugiau negu dešimts metų. Jis 
nuodingąsias dujas pradėjo ga
minti dar.t^ę metu, kai Vokie
tijai buvo uždrausta gaminti 
nuodingąsias dujas ‘ karo tiks
lams. ,, .

Vieną didną — tai buvo tuo

1. Mirties debesy
' atsarga .

Neseniai Londone išleistą į- 
domi knygą “Death from the 
skies’* (Mirtis iš dangaus}. Ją 
parašė Heipcas Lįėpmannas, 
jau anksčiau išgarsėjęs savo 
knyga “Murdęr made in Ger- 

!many“, kurį iŠvęrsta į aštuo
niolika kalbų, čia savo skaity
tojams duosime kelętą įdomes
nių naujosios jb knygoj vietų.

LENKIJOS PILSUDSKININ- Gtfitfųs parašę ^elįų Lietuvos 
adiehmšcių žuriąalų vędakto- 

rįąms, ąiš^indamąs, įcodėl jisai 
pasirąžę po 5 Ainjiestijęs įstaty
mo sįuąHymiį Ląišįęį turinys 
toks: - -7

Meldžiamasispone 
l/ Redąktioriaų1

. Pasiųaudojęs 22 Konstitu
cijos, straipsniu, aš buvąu pa-Į 
sirašęs po amnestijos įstaty
mo suiųanymų, kuris,1 kail 
prisirinks 25,000 parašų, ža
da bųt įtęjįktaą ą^imui svar
styti? Kąį pąrąšąms. rinkti 

• lakštai padėjo kursuoti, tai 
saųgunič ’ de^artmento agen
tai ir šiaip kaįkųrię gyven
toją! paabejojo, ar tikrai tuo
se ląįštųosę piano parašai 
padėtį. Bandžiau “Liet, žinio
se“ ir “XX amžiuje“ praneš
ti trumpai, kad taip, ir kad 
aš savo ranįta tenai pasirą
žiau. Deja, tuos dienraščius 
ęenzuruoją ovgąpai mąpo lai
šką nepraleido, gal, dėl to, 
kad nebuvo smųlkiąi paaiŠ- 
kiątą, kodėl ąš po amnestijos lPranUuzijos karo ministerijos 
įstatymo sumanymu pasira-Į narys, kitas užima labai atsa
kiau.

/ I

Šiuo kartu noriu duoti tuo 
reikalu kąi kurių paaiškini
mų. Kas skaito valdžios lei
džiamus Lietdvęs statistikos 
metraščius, tas galėjo juose 
pastebėti, kad musų suimtię? 
ji kasmet prasėdi įvairiose 
yiėtosę apie pusantro miliję- 
no parų, kas valstybei atsiei
na skaitant valdžios nusta
tytą taksą po 3 lįtus parai, 
apie puspenkto milijono litų. 
Tai musų nętu.rtingai valsty
bei nęix»aža naštą.

Teisinai ir kitos baudžią- 
mosioš Įstaigos kasmet nu-, 
baudžią ■pėtoli 9 tukstančįų 
žmonių. ' Kalėjimu tuštėjimo 

' nematyt?'Atbulai, rodos, kad 
yra ! linkimo suimtųjų skai
čiui augte' / 

’ f J C; . H 

Musų kalėjimai perpildy
ti, o kąivkad net prikimšti. 
Juose t; nevienas uždarytas 
gauna džiovą, proto ir kitų 
ligų. Vądinasį daug žmonįų 
pasidaro invalidais, ir išėję 
iš kalėjimo būna nedarbingi. 
Kiti pabuvę kalėjime ištvįrk- 
sta, pasidaro išdavikai, pro- 
vokatoriąį, visųemeiiės atma- 

?. tos,

Pataisyt žmogų kalėjime 
pas md® dar nepajėgia. Nę- 
daug jie gelbsti ir kovoje

KŲ NESUTIKIMAI.
? ‘
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Iš Lenkijos Tautinio Susivie
nijimo Partijos (O.Z.N.) vado
vybės pasitraukė pulk. Kocas. 
Lenkijoje tai laikoma svarbiu, 
politikos įvykiu^ nes Kocas 
trauke tą partiją dešinėn. “Vil
niaus žodis’* apie tai rašo:

“Lenkijos vidaus gyvenime 
š. m. (sausio) 10 dieną įvy
ko didelė naujiena. Būtent, 
pasitraukė tą dieną pulk. Ko,c 
iš Ozono pąrtijos vadovybes 

t įr jo Vieton atsistojo gen. St.
Skwaręzynski.”

' Toįiąus vilniečių laikraŠtįs 
sako, kad pulk. Koco -vadovy
bė Ozonas (Tautinio Susivieni
jimo Partija) tarėsi su deši
niaisiais, ir bandė pritraukti 
prie savęs kąį kuriuos “ende- 
kų“ (tautinių demokratų) par
tijos sluoksnius. Kairieji pil- 
sudskininkai dėl to pyko ir jau 
rengėsi atsįmesti nuo Ozoilę. 
Bet Koco pastangos nepasise
kė ir jisai buvo priverstas pats 
pasitraukti. Jo vietą užėmė ■ 
buv. lenkų divizijos generolas 
Vilniuje, Skwaręzynski, ■

' ■. ' ■ i

“Gen. Skwarczynski (sako: 
“V. ž.“) yra Ilgšio! buvęs iš- 
tikimas marš. Pilsudskio mo- ‘ 
kinys, artimas marš. Ryd?- 
Smigly draugas ir Vilniaus 
demokratinio legionininkų 
sparno vadas. Spauda vadina 
jį kairiuoju pilsudskininku.

z Tai butų kairiųjų legioniųįiri 
kų ir peovįąkų laimėjimas. 
Ar jis pasuks Ozoną demo
kratine legionininkų krypti
mi, tuo tarpu nežinia.“
Kaip matome, ir tarpe pįl- 

sudskininkų yra dešinysis ir: 
kairysis sparnai.

*1 I>» fi» ■ ■■(■■■■ e Itmhti.i
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Vienas neva tautiškos .min
ties ląikrąštįš sako, kad Airi. 
Lietuvių Kongresas; neprivaląs . 
rūpintis politiniais faliniais1 
Lietuvoje, nes, girdi, Lietuvoje 
tėra tiktai 6Q0 politinių kalį-, 
nių, q sovietų Rusijoje 500,- 
000. Taigi pirma reikią Ištuš-t 
tinti Rusijos kalėjimus,

Ret kodėl “pirmą“? Kodėl 
Lietuvos pelitįniaį kaliniai tu
rį laukti, iki bnsz ištąstiutį Ru
sijos kalėjimai? Q jeigu tię 
kalėjimai nebus ištuštinti d? r 
per penkis ar dešimtį metų 
ąr tai per tą laįnįą nereikią gei* 
stų kąd butų dųsętą amnestiją 
Lietuvos politįiūems kaliniams?
; Juk tai visai neišįąikąą kriT 
įtikės argumentas, Juoką® iin'a-

<

Vidurinių Vakarų merų konferencija Chicagoje nu
tarė reikalauti, , kąd. Jungtiniu Valstijų kongresas pa
skirtų 400 milionų dolerių WPA darbams, nes milio- 
nams bedarbių gręsia didžiausio skurdo ir bado pavo
jus,

Šitą konferenciją sušaukė Chicagos meras Kelly ir 
joje dalyvavo 11 miestų merai (mayorai). Panašios kon
ferencijas ketina įvykti ir kituose Amerikos centruose.

Rezoliucijoje, kurią konferenciją priėmė, nurodo
ma, kad 1934 m. vasario mėnesi 4,200,000 darbininkų 
buvo aprūpinti darbais prie WPA. 1936 m. vasario mė
nesį turėjo darbą prie WPA 3,600,000 darbininkų, o da
bar, kai nedarbas visame krašte yra žymiai padidėjęs, 
tik 2,000,000 bedarbių gauna pagelbą iš WPA. Konfe
rencijos rezoliucija sako, kad mažiausia trims milio- 
nams žmonių, kurie gali dirbti1 ir nenori gyventi iš lab-\ 
darybės, privalo būt suteiktą proga užsidirbti duonas 
Msnj. . i: ■ |fi.|j!*l M

Tuo tarpu stambieji kapitalistui spaudžia valdžią, 
kad ji ^eeikvo.tų” pinigų bedarbių rengimui. Mat, jie 
nori, kad darbo žmonės labiau .vargtų, nes tuomet jie 
lengviau duodasi išnaudojami.

Skilimas darbininkų judėjime paaštrėjo

t

i.

!

įvietų Rusijos ištųš*
[tinimą” ąu pamėgimu kartoją 
;kitas ‘‘tautiškos mįntieą“- lailę-

t

Po ilgų ginčų slaptose konferencijose, Amerikos 
Darbo Federacijos vykdomoji tąryba nutarę atšaukti 
čarterius trijų unijų, prisidėjusių prie Industrinės Or
ganizacijos Komiteto (C. I. O.) — angliąkasių unijęsy, 
stiklojdarbininkų unijos (Federation of Fiat (JJass Wcr- 
kers) ir rudos kasyklų darbininkų unijos (Union pf. 
Mine, Mill and Smelter Workers). <

Tuo pąčiu laiku, kai vykdomąjį taryba pašalino iš 
Am. Darbo Federacijos tas tris unijas^ ji paskelbė, kąd 
tarybos prezidentas Wm. Green rezignavo iš United 
Mine Workers of America, į

Green buvo per daugelį metų angliakasių unijos ųą-

tiškųmas’k Jie galvoją taip: koj, 
yra bloga kitose vaį&tybęse, taj; 
[blogumai turį bu t toleruojami ■ 
ir Lietuvoje 1 Vadinasi, Lietuvą f 
neprivalo atsilikti blogume nud 
kitų. i - •
i \ ■ ’• . !
? žmonės, kurie tikrai myn ąa* 
vo Kraštą, galvoja visai kitaip t 
jie geidžia^ kąd jų krąštas tVąr* 
įytųsiv g^u^ kad jame butų i 
daugiau ląiavcs^ kad jJsai pyo? ■ 
gresuotų sparčiau/ negu tos 

rys ir vėliąu jos iždininkai Rąbąr taį vadavau- šalys,, kuriąs yra ktilttręoję at>^ 
? T 1 ♦ * . ......................... . '• - • ' • “takugiosV 1

DR. K. GRINIUS STOJA 
^9tNęSW.'

ja John L. Lewis. Unijos viršininkai rengėsi teisti: 
Green’ą už jo “išdavikišką’* elgimąsi ir į jį išmesti iš uni
jos. Bet pirma negu unija prisirengė pątrąųkti Grėen’ą 
tieson, jisai išmetė iš Federacijos uniją. \

Keista, kad kitos dvi unijos, kurioms Federacijos 
vykdomoji taryba atėmė čarterius, yrai palyginti nežyi 
mios darbininkų judėjime organizacijoj Buvo kalbama, 
kad Federacijos viršininkai mes ląut Amalgamatecj 
Clothing Workers of America, kuri vaidina daug žy
mesnę rolę C. L Q. judėjime, negu stiklo arba rudos 
darbininkų unijos. Matyt, kad Federacijos vadai tos 
stiprios rubsiuvių* unijos prisibijo. • ! -

v?

Vienas svarbiausiu chemikalų 
ir amunicijos fąbrikų uždavinys 
yra kuo stropiausiai viską lai
kyti paslapty ip saugotis šnipų, 
žiūrint, kad srityje dirbą 
darbįninkai butų vienas nuo. ki
to. kiek galindą toliau' izoliuoti, 
kad kiekvienas darbininkas nie
ko daugiau be mažos savo dar- 
;bo dalelės nežinotų.
Į Tie patys principai yra tai
komi ir patiems žymiausiems 
[chemikams.

Todėl man tiesiog nepatogu 
suminėti tuos asmenis, kurie 
man suteikė šiems straipsniams 
medžiagos, žinių. Vienas jų yrą

Ikingą vietą Vokietijos genera
liniam štabe, trečias yra vokie
čių chemikas, turįs pasaulinį 

tvardą, ketvirtas didelis britų 
pramonininkas ir penktas Jung
tinių Amerikos Valstybių sena
torius.

Kiekviename krašte, kuris tu
ri, palyginti, nemažą kariuome
nę, eksperimentai su nuodingo
mis dujomis yra daromi ir jos 

[ten vietoj gaminamos arba im
portuojamos.

Bet penkios ar Šešios didžio
sios valstybės pagamina dau
giau nuodingųjų negu visas ki
tas likusią pasaulis, kartu jį pa
ėmus. Ir iš šių penkių ar šešių 
valstybių Vokietija daro plates
nio ind^to eksperimentus šioj 
grit’y KėgtfK kitos kėtiirios ar 
penkios valstybės, kartų jas pa
ėmus ir Vokietija, nuodingųjų 
dujų pagapiiną didesnius kie- 
kius negu visos kitos didžiosios 
valstybėse kartu.

Tačiau tie keturi ar penki 
kraštai, kurie nuodingųjų dujų 
produkcijoj yra atsilikę nuo Vo
kietijos, per paskutinius dešim
tis mėtų nuolat didino pinigų 

[sumas, skiriamas karo chemi
jai- .... '

Ir tuo budu organinės che
mijos tyrinėjimų rezuįtate yra 
surastą daugiau, negu pusė mi
lijono įvairių nuodingųjų dujų

ir sie-

jungti- 
kurios

su yątetybęs. grioyįkaus. Ęai [sintezių, mikstūrų ar chemiškų f,aikl’’?k»4 buvo susirinkusi tai- 
IriiV'Vrtao žrdlvaa Ir ai Atimftt 1 Imc Vnnfavnn^Hn {». knvA -fnv_kųno^e šalyse kalėjimai tiriĮ- nuodingųjų dujų kombinacijų, 
tėją?, bęt pąą mus nepastebi- jr visos nuodingųjų dą- 
me* $įą, gaį kalti baųdžin-i gausybes, pusės milijono for- 
mieji.statutai ir apskritai ne- žymiausi chemijos spe- 
rąętonąl^, įstatymą!, o £aH cialistai išsirinko tas dujas, ką- 
pati rios jiems atrodė busimam kąre

Turi būtį tu ręWw, rim- efektingiausiai veikti. Vį- 
tų ii-M eksperimentų rezultatas
nros turėtų prįvę^ątį su$i- fyra tas, kad to pusės n^ilįją-' 

. pratusius žmones susirupin- no nuodingųjų dujų, tėra no 
ti, kad su kalėjimais ir bąu- daugiau penkios, kurios yra lai
diniais — ne viskas pas mus komos pirmos ęušįes dujų kąro: 
yra tvarkoje. Iki bus įstįa- priemonėm. < ,
tymai pakeisti, kaip pahaty- Nėra tarptautinės pęofesįnm 
vas galėtų "čionai sunkiai pa- nuodingųjų dujų specialistu są- 
ke^čiamą buitį pagerinti a^- jungos, norą net tąutįpįų jų są- 
nestijos įstatymas, kuris pas Jun£U- specialistai dirba, 
muę jąų labaį senaibuvo iš-kaip kokie veįnįši vilkąį. , Kad 
leistas. [ surastų kųri.oą, gi, pagaliau, įš

. i, -r v. pusės milijono tępretiškai.gali-
, kąęį sis mano I nųo<įmgųjų dujų yrą geres-

paai||pnpna$ padės po mmę-| ^-^ ląbįąu tinkamos jų mirties 
tu amnestijos^ istatyino su- įpa^jrčiąi, turi padaryti 
Uianymu pąrąsąjną rinkti ir dąugęlį, kartais šimtus &r tuks- 
pagreiti^ ^tątymo sjąr- pančius ekspęrimeptų. Ir tos 
stymą, prašau P°ną Redak- rungtynės yra daromos milita-
1 -XI ' J r. rimams tikslą#^ laišką jo redaguojamame jje specialistų rungty-

'■ •; ■ | niavimą , labai didina iš kitų
Vienas laikraštis paske^ Prašau• priimti mano pą- kraštų nuodingųjų dujų gamy- 

laišką, kurį' buv. Lietuvos ręfc>« 
.publikos prežidentaš Dr. KaW

garbos žodžius. , [bąs. Tiesą, kartais šnipaL-išga-
(pąsirašo) K,, GRINIUI Ivę kįtų valstybių išrastų nuo- 

.......... ....... dingųjų dujų formules, darbą
, . ..... [palengvina. Ir žinios apie “‘idea-

Vistiek sis Aid. Dąrb^.FėdetaciJoš vy Adomosios, t a-r nuodingąsias Ju j as skliri
rybos žipkspfe yra. apgail^inąK dar paąštrino; skj- kfiažto i kraštu

Ąmerilęos darbininkų judėjime,, Tuo gali pasi-l Daugiausiai įvairios valstybės
džiaugti;-tiW.'.4wildWNiasa,- . . Jnaudos. tas dujas, kurias-bustoj vietoj

kos konferencija ir buvo for
muojama Tautų sąjunga — vie- 
nąs jo fosgeno ęflirideris spro
go ir pats fosgenas išsisklaidė.

Nors ir nedaug to fosgeno iš- 
šįdido/ bet butų jo. pakakę iš
nuodyti visus Hamburgo gyven
tojus, kuęių ten yra apie vieną 
milijoną* Laimingai pasitaikė,, 
kad tik keletas valstiečių, dir
busių lauke, buvo nunuodyta.

• Jie nežilojo, kąs jiems daror 
■ si; jie pradėjo kosėti; paskui 
■jie pradėjo kriokti. Jausdami, 
kad jie dūsta, skubėjo bėgti į 
savo namus, bet; netrukus jie 
[parvirto ant žemės ir, nagais 
draskydami, žemę, mirė.

I »•’ ■ ‘ - -L - - r , - -_t _

< ‘Nuo Didžiojo karo pabaigos 
yis kąs metai augo pasaulinėj 
rinkoj aršeniko pareikalavimas. 
Jo dabar daug daugiau sunau
dojama, negu prieškariniais lai
kais. Per paskutinius 18 metų 
•aršeniko su varioj imas pakilo 
.50%. žinoma, /aršenikas yra 
vartojamas ir nė vien tik karo 
tikslams.

[ Normąlus arseniko pareikala- 
’vimas per metus visam pasauly 
;Siekia apie 25,000 tonų. Iš šių 
25,000 aršeniko tonų Jungtinės 
Amerikos Valstybės, taikiems 
tikslams sunaudoja 12,000 to
nų.- Didžiausią aršeniko tiekėja 
pasaulio rinkai yra Švediją, an- 

Brįtų imperija.

Šiemet Kaune biiš 
atidarytas zoolo

gijos sodas
Lietuva jau turi keletą gerai 

įrengtų ir turtingų muziejų. Tu
ri didelį ir gana turtingą bota
nikos sodą, kur sutelkta daug 
Lietuvos ir kitų kraštų augme
nijos. Buvo jau labai jaučiamas 
zoologijos sodo (žvėrinčiaus) 
trukumas. Sumanymas steigti 
Kaune zoologijos sodą jau buvo 
kilęs prieš keletą metų, bet jo 
įgyvendinimas dėl įvairių prie
žasčių vis buvo atidėliojamas. 
Zoologijos ‘sodo steigimu labiau
siai rūpinosi žymiausias Lietu
vos gamtininkas, gamtos muzie
jaus steigėjas ir vedėjas, pro
fesorius Tadas Ivanauskas. Pa
galiau jo pastangos apsivaini
kuoja pasisekimu. Pernai Kati
ne susidarė zoologijos sodui 
steigti akcinė bendrove, kur 
pradžiai sudarė 100,000 litų ii 
tuojau ėmėsį darbo.

Ties Kaunu, Mickevičiaus slė 
ny, labai gražioj vietoj, nedide 
liais kalneliais, grioviais, upe 
liais ir medžiais paįvairintoj, į 
sigyta zologijos sodui 23 hekta 
rų žemės plotas, kuris jau ap 
tvertas gražia tvora su cemen 
tiniais stulpais, čia bus įreng 
tos patalpos įvairiems žvėrim 
gyventi taip, kaip jie gyven 
laisvėje. Be to, bus padaryta 
tvenkinys vandeniniams paukš 
čiams ir gyviams, taip pat nu 
matoma įrengti akvariumą ži 
vims. . Pradžioje zoologijos sod 
bus apgyvendinti visų Lieluvo 
žvėrių, paukščių ir žuvų atstc 
vai. Vėliau bus stengiamasi Įsi 
gyti ir kitų kraštų gyvunijo 
pavyzdžių.

Į Zologijos sodo įrengimas i 
jam gyventojų surinkimas tęsi 
keletą metų, kol sodas bus gž 
lutinai praturtintas įvairiai 
siais žvėrimis, paukščiais i 
vandens gyviais. Tačiau zook 
gijos sodą atidaryti jau nums 
tyta šiemet apie birželio mene 
sį. Iki to laiko tikimasi jau pt 
sėtinai sodą įrengti ir suringl 
gana didelį kiekį gyvunijo: 
Paskiaus sodas bus nuolat pk 
čiamąs, tobulinamas ir turtini 
męs. Tokiu bjidu, 20 metų N* 
priklausomybės Sukaktuvėm: 
Lietuva įsigys dar vieną s vai 
biązkulturinę.bei mokslinę įsta 
gą. Tsl

Pervežimai musų ge 
ležinkeliais lapkričii 

mėnesį
••

, KAUNAS. — Pereitų met 
lapkričio menesį, kaip neseni: 
suvesti duomenys rodo, mus 
geležinkeliuose buvo intens; 
vus įvairių > krovinių pervež 
mus. Iš sezoninių krovinių bi 
vo baigti į cukraus fabriki 
vežti runkeliai. Jų pervežta fe 
likučiai — 753 vagonai, o 
viso sezono metu, cukrinių rui 
kelių musų geležinkeliais bi 
vo pervežta per 7,000 vagon 
Daugiausia pervežta .kįaulių - 
1,977 vagonai, iš kurių 557 v 
gonai išvežti į SSSR. Nemai 
buvo pervežta ir mėsos į V 
kietiją ir Šveicariją; mėsai pe 
vežti buvo panaudota per < 
ledainių. Miško medžia-medži; 
gos pervežta 1,664 vagonai, ž; 
mią pervežimo poziciją sūdai 
iš Latvijos j Tilžę tranzito 
popiermalkių, kurių buvo pe 
vežta net 1,725 vagonai. Iš v 
so ‘ per lapkričio mėnesį mu« 
geležinkeliais buvo pervežl 
18,209 vagonai ■ krovinių.
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d.* 1938 m

KONKURSANTAI 
Senas Petras .... ...............
Benediktas Vaitekūnas . 
Frank Bulaw..................
Stasys J. Petrauskas .... 
Vincent B. Ambrose ....
Stasys Jurčis .................
Kazimieras Jokubka .....
Thomas Šalkauskas........
Joseph Ascilla ...............
P-nia Marion Ascila.......
Joseph Augaitis .............
Geo. Izbickas ................
P-nia EIz. Norgailienė....
Adomas Markūnas..........
Antanas Visbaras .........
Alex Ambrozevičia ........
Povilas Milaševičius........
P-le Suzana Gabris ........
P-lė Josephine Miller .... 
P-lė Jennie Laurel .........
Kazys StepanaviČius ......
P-ia Magd. Ratkevičienė 
John Šliužas ................. ...
Antanas Steponaitis 
John P. Grieunas .........
Peter p. Lapenis .........
Petras Galskis 
Stasys Mocktfs
Stanley Statkėvich

ĮRAŠĖ dar 
MIESTAS NARIU ĮRAŠYS 
. Chicago.... 181...... .... 119

.... Chicago 146 ..... . 104
98 

.48 
48 
30

Ratine ... j -15

.... Chicago.... 102.....

..... Rockford. ... 77..
.... Chicago .... 77.....
... Roseland.... 56...,
...... Cicero.... 52
.... Chicago.... 46...
..... Chicago.... 40....
....... Cicero.... 37....
...... Cicero.... 36....
.... Haryey.... 28....
.... Chicago*.... 26 ....
.... Chicago.... 27 .....
...... Cicero.... 23....
.... Chicago.... 24....
....  Chicago.,.. 21.....
Waukegan ...* 20....

.. Evanston.... 18....
Waukegan.... 15....

.... Chicago.... 15

.... Chicago.... 15....

.... Chicago.... 20,.....

........ Gary..... 20.....
St. Charles.... 21....
.... Chicago.... 17....

Chicago.... 25 ....
...... Ratine.... 15.....

MANO SPAKTYVA
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Rašo Patricijus m
Iš anksto atsiprąšąu Draugi

jos narius, kad šiame škyriųje 
rašysiu apie visokius niekų 
niekniekius, žinoma, daugiausia 
eis iŠ, po. Draugijas pastogės,, 
bet retkarčiais pasitaikys palįs
ti ir po svetiniu stogu.

Prieš kelis menesius man 
Draugijos prezidentas yra pa
reiškęs, kad jis, girdi, rengiąs 
planą po metų- kitų ekskursi
niam konkursui Draugijoje. Ge
rini pasakius, tai bus rengimas 
Draugijos jaunimo ekskursijos 
Lietuvon. Be abejo, butų gali
ma gerai prirengtu planu į- 
traukti trejetą — ketvertą tūk
stančių jaunų narių Draugijon. 
Manau, kad prie to bus einama.

■ » » «
Draugijos sekretorius Vincas 

Mankus užimtas su “Namai ir
žeme” skyrium "“Naujienose”. 
Patartina p. Mankui, kad jis 
“namais ir.žeme” pirmiausia ap
rūpintų daugumą Draugi j oįs 
valdybos narių, taipgi daktarą- 
kvotėją ir legalį patarėją, taipgi 
ir pats bent (keletą “akerių” žę- 
rnės įsigytoj, paprastai “naro- 
das” Žinovais skaito Ūktai tuos, 
kurie patys “savo specialybės” 
srityje ką nors turi.

Sakoma,? kad į Washington 
biznįerių konferenciją buvo, 
daug ątvykdsių tokių biznierių, 
kuriems: jau< seniai . depresi j a 
biznius suvalgė, tačiau turėjo 
poro duoti lekcijas kitiems biz- 
pjeriąms —> net ir prezidentui 
— kaip galima sėkmingiau biz
nį vesti.' ;

DRAUGIJOS MĖNESI
NIS SUSIRINKIMAS

Adv. K. Gugis

Musų draugai 
gerokai pailsėję stropiai 
darbo. Iš praeitos savaitės dar
buotės atėjo džiuginančių žinių 
— darbas atgijo, greitu laiku 
jis pilnu tempu išsisiūbuos.

Neabejoju, kad apie šio mė
nesio pabaigą regėsime stebi
nančių rezultatų. Musų drau
gai konkursantai kaip buvo, 
taip ir yra į>iliii kilnių* norų, 
energingi, gero linki organiza
cijai, Tokie nuoširdus darbuo
tojai niekuomet neužmiršta bū
tinų pareigų, o tos pareigos, 
tai dirbti organizacijai, buda- 
voti ją naujais nariais, kelt) 
jos garbę ir prestižą lietuvių' 
visuomenėje. Tą draugai kon
kursantai darė pirma, tą patį

konkursantai mą nereikės ilgai laukt): kurios 
imasi kolonijos dirbs, tai jų- darbo 

vaisiai greitu laiku pasirodys
konkurso žemėlapyje, p kurios 
snaus, jų darbų nematysime. 
Konkurso vedėjas pasitiki, kad 
kolonijos nenorės atsilikti veik
los užnugaryje, — progresuos.

Dviejose kolonijose turim po 
naują kortkursantą', tai Rose
land ir Kenosha. Roseland p. 
Senko, o Kenosha — H. Laban. 
Abu jie aktyvus vietos lietuvių 
gyvenime. Resdand nuoširdžiai 
darbuojasi kontestantas Stasys 
JųrČis, jis konkurso pintame 
periode tikrai pasižymėjo *— 
įrašė 5.0 narių. Bet Roseland 
kolonija yra plati, ji t apima: 
Roseland, Westį Pulbnan, Burn-

35
35

15
35
35
32
31
34
15
17
15
35
20
35
15

Smagu pažymėti, kad šį 
Draugija tu$ gana sveiką dak
tarą, Penkiolika metų organiza
cijai priklauso, bet dar nei kar
to nesirgo, nei pašalpos reikala
vo. per tą patį laiką jam pri
siėjo beveik 'visus valdybos ir 
komisijų narius gydyti. Retai 
pasitąiko. rasti tokių ištvermin
gų žmonių, kaip dr. A. Montvi- 
das. Jis ne tiktai nuolat “biži’ 
su ligoniais, bet jis podraug yra 
vienas aktyviausių darbuotojų 
musų pažangiame lietuvių gy
venime.

Daug tnUsų gerų darbuotojų 
pradėjo sunegalėti -— sirgti. 
Buvo apsirgęs drg. Petrauskas 
iš. Roękford, dabar apsirgo. Juo
zas Ascilla. Pirmasis jau pa
sveiko, o antrajam dar kelias 
savaites teks pagulėti lovoje. Y- 
pačiai kon,kursantai ir konkur
so vedėjas neprivalo sirgti kon
kurso metu.

18
50
10
10

i . Šiandien vakare, 7:30 vai., į- 
, vyksta Chicagos Lietuvių Drau
gijos susirinkimas. Susirinkimo, 
vieta Northwest Masonie Tem
ple svetainę, 1547 N. Leavitt St. 
Susirinkime kalbės adv. K. Gu- 
gis.

Į-

Antanas L. Skirmoptas ...... .............. . Harvey.... 15 .J...
Vincas Černauskas .............. ........ Springfield.... 15....
Jonas Cinikas .................... ..... ‘..........  Cicero .... 13 ...
Chester Prakurotas ............. ...................  Gary..:. 11...
Louis Antonavičius ............... ....... . .....  Chicago .... 10....
P-nia Petronėlė Markauskas ....... .......  Chicago .... 8....
Juozas Albauskas ............... Chicago Heights.... 13...
Peter Giniotis Chicago.... 7 —.
P-nia Julia Luketis............... .......... Springfield.... 1 6...
Antanas Stankus ................. ................  Aurora.... z 5...
P-lė Antoinette Kąc^vičius ... ...............  Chicago.... 6...

im ori 5
Mike Senko ............... ...... . ........... Roseland..., 5...
Pavieniai nariai ne konkursantai įrašė ..............  319

Aplamai naujų narių kvota konkurse ...........
Konkurse naujų narių įrašyta ......................
Kvotai trūksta .......... .......................................

Draugijos prezidento, hesvei- 
kavimas, sakoma, įvare pusėti
nai daug baimes sveikajam vice 
prezidentui. Gandai eina, buk 
ieškąs žinių apie savo sveikatos 
padėtį. Kaip bų£ su kitais val
dybos nariais,-ar ir jie seks vi- 
ce-prezidento pavyzdį ? ’4 ’ \

.. 10 
.. 22 
.. 10 
.. 10 
.. 10 
.. 9 
.. 15 
.. 10. 
.. 10
~ to 
... 35 
,. 35 
... 271 
3,000 
1,650

Draugijos finansų sekreto
rius P. Miller dabarlabą! ‘įi- 
zi”, žmogus daug dirba, bet dar
bo vis daugiau ir daugiau yra, 
Laimė dar, kad konkurso; rei
kalai buvo suliesėjękalai buyo suliesėję — galėjo 
nors naktimis atsikvėptį. Koyo 
ir balandžio mėnesiai jam' bus 
Dievo koronūs sunkumo merier 
sjais, —‘ vajus bus vėl išsisiuba- 
vęs.

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popiot Tą pačią 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo VakarąS. 
Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd.s

2. Visi nauji nariai, įsirašę nuo gruodžio 11 d., 1937 Hgi ba
landžio 30 d., 1938 m., į sakytą vakarą tikietus gaus nemokamai. 
Taipgi tikiettts gaus nemokamai visi tie Draugijo® įtariai, kurie' 
įrašys naują narių.

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursai*- 
tai. v

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus 
nemokami. Taipgi prie kiekvieno įžangos tikieto bus kuponas; 
stambių dovanų laimėjimui. Dovanas turės progą laimėti kiek
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau
gijos narys.

5. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir lųoterys nuo 15
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji nariai bus priimami tiktai 
nuo 15 ligi 40 metų. Įsirašyti gąlima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arba reikia atvykti asmeniškai į Draugijos 
ofisą. i ' , •'

6. Draugijos ofisas adaras pirmadieniais nuo 9 ligi 4 vai. 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare.

MUSŲ NAUJAS 
KONKURSANTAS

P-nas Mike Senko tai naujas? 
mtisų konkursantas Roselande. 
Jis čia pradėjo sėkmingai dar
buotis 'drauge su JSt. Jurčiumi,. 
kitu aktyviu musų konkursan- 
tu, Kon. Senko iš karto įrašė 5 
naujus narius. Galima tikėtis* 
kad jisai iki konkurso pabaigos 
40 naujų narių tikrai įrašys.

Dar turime kitus du naujus 
konkursantus. tai Jurgį Stepo-

navičių ir Henry Laban iš Ke- 
nosha. Tačiau dar Jie vienas iš 
jų savo darbu iki šio laiko ne
pasirodė. Galimas daiktas, kad 
netolimoje ateityje jų darbo 
vaisių susilauksime. I 

žinoma, šis laikas nebuvo 
patogus konkurso darbui, tai 
gaj todėl ir šie du musų kon
kursą n tai neparodė konkurso 
darbe aktyvumo. Laikams pasi
mainius, dabar lauksime rezul
tatų.

{ , “Tėvynei0 tfugojant ąnt LDS, 
kam, jis pasisavino &L.Ą. planą, 
įkųrį prirengė p.: Vinilas įrašy
mai čielų Draugijų organizaci
jom Blogai,: kad Vijikas sa
vo išradimof neužpatentavo. La
bai svarbus, išradimas gauti hu- 
riui' mirštančių įmonių į orga- 
nįzaciją, ar ne? kolei S.L.A. iįo- 
kiais išradimais girsis, bus nę 
kaS SttsžVienijimUi. Jei jau S#iL, 

,Ą, nesugeba surasti būdų į- 
traukti jaunUs narius organiza- 
cijon, tai butų daUg Sveikiau, 
kad senų narių įrašymą ir dat 
'grupėms padėtų ant lentynos* 
Jeį tiktai, taip bus daroma ir ąt* 
eityje, kaip iki šiam laikpi, 
skąitlinime organizacijos jau
nais nariais, tai gal kada nors 
prisieis įvertinti' “Sandaros” pa
sakymą apie mirštantį liūtą.

Chicagos Lietuvių Draugija,, 
regis, žino šiek tiek apie senų 
organizacijų įrašymą, jei S.L.A, 
žmonės pasiklausytų, tai jjiemš 
(butų pasakyta — vyrai, j ūpų 
planas S.L.A. žalingas. Jei L.D< 
S. seką S.L.A. pavyzdžiu, ia| 
daro stambią klaidą.

Atseit, šiemet dar turėsimo 
vieną didelį “šurum-burum’\ taį 
konkurso finalo vakarą. Bus tai 
šių metų Draugijos vakarų va
karas, kuriame bus. padėtas 
stambus taškas musų svarbiam 
konkurso darbui. Vargiai Drąu-? 
gija • panašų konkursą gieitų 
laiku * vėl turės. * Jei konkursas

■ •’’**. . D • •>*...

ir bus, tai turės būt kitokio po-
budžiu,/-

Musų konkursantai
Rašo Konkurso vedėjas

šioje grupėje visi konkursan
tai yra pasiekę laipsnį Tertiup, 
yra įrašę nemažiau kaip 35 na
rius. Ąts.ęit, jau yra laimėję 
$20.00 vertes dovaną. Be abejo, 
.to ųęuztępką?,fkorikųrsantai eis, 
jei nedaug^ąp, tai nors prie laip
snio Secunįįus, kad galėtų lai
mėti dovaną vertęs $50.00. Juo 
labiau, kad kai kuriems jų ne
daug narių- tereikią Secundtfs 
laipsniui 'pąsiekti. Pavyzdžiui, 
St, Jurčis turi 5(1 narį; jam ri- 
kia dar įrdšyti 24 narius. K. 
Jokubka turi 50 narių — j am 
reikia tiktai 25 narių. Galimas 
daiktas, kad kai kurie jų. nepa
sitenkins. SeCUndus laipsniu, eis 
prie laipsnio Primuš. Konkur- 
santai, pasiekę laipsnį Primuš, 
ląįnm do,vauą vertės. $100.00. 
Laipsnis Primuš reikalauja 125 
narių. Konkursantai: Thomas 
Šalkauskas^ Juozas Ascilla ir 
p-nia Marion Ascilla — visi ei
na greta viens kito.

Stasys Jurčis
• ' . "i ■ , , . . • . . ■

• Kon. Stasys Jurčis, tai Rose- 
land konkursantas. Jis panašia
me darbe buvę visai naujokąs. 
Konkurso vedėjas nemanė, kąd 
p. Jurčis taip sėkmingai suge
bėtų irtis priekin konkurso dar
be. BUVo apširikta: Jurčis pK- 
mamė- konkurso periode įrąšė 
51 narį, jis atsistojo, šeštu kon- 
kursantu : iš eiles. Tai s'veikln- 
tinas darbaš,

<* ' ■ ■ / y X

St. Jurči-ą yra sekretorius, 
iždininkas Roseland Lietuvių 
Kultūros Draugijos, vietos lie
tuviuose turi pasitikėjimą, ge
rąvą^dą. Be abejo, tas jam-ne
maž pagelbėjo sėkmingam na
rių įrašymui.

lįUs nę pro šalį prisiminti, 
kad p. St. Jurčis yra vieninte
lis parapijohas konkurse vedįe- 
jo. Aitsęit, pažinties ryšiai kon.- 
p. Jurtio1 ir konkurso, vedėjo J. 
Mickevičiaus paeina iš “seno 
krajaus”.- Abu jie Medingėnų 
žemaičiai. Ne tiktai kad j,ų pa
žintis yra iŠ “senO' krajaus”, bet 
jų ir glaudus draugiškumas yra 
iižmegstaš pas “draugą” šoįu- 
miskį, Medingėnuose. Taip sa
kant, St.: Jurčis pjęięš keliaujant 
J. Mickevičiui į Ameriką! nupir
kęs krupniko bonką gausiai \pą- 
vaišino. Po to greitu laiku. J.

Mickevičius išvyko pas savo tė
vus į Ameriką, o p. Jurčis po 
poros metų atsidūrė Rusijos ka
riuomenėje.

Tai jaunų dienų prisiminimai.. 
Tiesa, nors drg. Jurčis buvo 
trejetu metų Vyresnis už Mic
kevičių, bet krupnikui gerti am
žius nedarė didelio skirtumo. 
Vien prisimenu, kad buvau ke
liolika nuošimčių gįrtesnis už 
savo draugą Jurčį. Bet musų 
“draugas” šolumiskis buvo tik-' 
re i džentelmonas žydas, — jis) 
mums prie krupniko dar davė irį 
užkandos. Mudviejų lauk jam? 
neprisiėjo išmesti, kaip su dau
guma Medingėnų jaunikaičių 
atsitikdavo. Atseit, mudu su

darys ir dabar jiems rupi 
labas įstaigos, kuriai dirba Jr 
dėl jos pasišvenčia. Draugija 
sveikina savo darbuotojus, lin
ki jiems ištvermes eiti šias 
svarbias pareigas iki konkurso 
pabaigos. Konkurso finaliame 
vakare atsisveikinsime su savo 
sunkiu, bet organizacijai reikš-, 
jningu darbu.

Pirmame konkurso periode 
daug veikė musų kolonijos. Pa
sižymėjo Rockf ordas, Cicero, 
Roseland, Waukegan, Gary, Ra
tine, Harvey, St. Charles, Chi- 
ėago Heights ir dar poras ko
lonijų. Butų gerai, kad šios ko
lonijos ir dabar nesnaustų. 
Prospektų randasi visur, juos 
reikia sugebėti įtraukti į orga
nizaciją. Apie Rockford, Cice
ro, Roseland, Waukegan, St. 
Charles ir Harvey, tai nėra ma
žiausios abejonės, kad čia dary
bas eis sėkmingai, bet klausi
mas su kitoms kolonijoms, ži
noma, apie jų veiklos išvysty-

side ir kai kurias kitas kolo
nijas. žinoma, jiem# neuždraus
ta rašyti naujus narius ir Chii 
cagoje. Manome, kad per šiuos 
tris menesius veikdami, du 
konkursantai savo darbą išplės 
po minėtas kolonijas tiktai sėk
mingai. Musų konkursantai Ro
seland turi subrusti išbudinti 
šią koloniją, tad Jurčis* ir Sen- 

: ko — marš į darbą.
Kon, H. Laban Kenosha Fe- 

į tuvių gyvenime lošia gana žy
mų vaidmenį, —* jis daug vei- 
kįą kitose organizacijose, pa
žįsta vietos lietuvių nuotaiką, 
su jais moka gražiai sugyventi. 

(Nėra tad mažiausios abejonės, 
kad jo darbo pasekmes čia bus 
sveikintinos.

Well, yra sakoma — negirk 
dienos be vakaro. Geras pata
rimas — laukti ilgai nereikės, 
kai gražus darbo rezultatai pra
dės dygti ne vien Chieagoje, 
bet ir kolonijose.

J. Mickevičius.

draugu Jųrčiu buvome ir tais 
laikais pažengus: supratę, kad 
laikas eiti namo, nelaukdavome, 
kad kas mudviem patarnautų. ’

Na, kaip ten bebūtų, aš džiau
giuos, kr d p. Jurčis dar ir šiam 
dięn tyrą aktyvus, sumanus, dar-’ 
buojasi, organizacijos reikalais. 
Neabejoju, kad jo žemaitukas 
kraujas leistų jam snuduriauti,
— jis progresuos iki konkurso 
pabaigai. Well, Stasy, marš į 
darbą naujų narių įrašyme.

Kazys Jokubka
Tai Cicero. Lietuvių Kultūros 

Draugijos sekretorius — iždi
ninkas. žmogus rimto budo, 
nuoseklus darbe, gerai pasižy
mėjo pirmame periode konkur
se. Nors Ciceroje konkuršantų 
yra keliolika, bet praeitame pe
riode jis pralenkė visus. Kaip 
jam seksis, dabar, tai netolima 
ateitis parodys. Kad kon. Jo
kubka pasieks Secundus laips
nio, nėra mažiausios abejones; 
galimas daiktas, kad jam kelias 
yra atidaras prie laipsnio Pri
muš.

Ciceroje dar turim keliolika 
kitų gerai pasiįrusių konkur- 
sąntų, tai p-nia Marion Ascilla, 
Antanas Visbaras ir Jonas Cini
kas. Tiesa, p. Cinikas ■ pirmame 
konkurso periode buvo sUsnu- 
dęs-, dabar sakosi pasiprovysiąs
— eisiąs prie įrašymo 35 narių. 
Todėl čia p. Jokubka turės sun
kokai-padirbėti, jei norūs prie 
aukštesnio laipsnio progresuo
ti— Ciceroje didelė kompetici
ja. Kazy, pradėk spausti iš 
anksto, butų baisi sarmata, jei 
tave p. čifiikaš sumuštų.

Thomas Šalkauskas
Jei kas pernai šiuo laiku man 

butų s^.kęs, kad T. Šalkauskas 
galės taip sėkmingai progresuo
ti konkurso darbe, tai nebūčiau 
tuo tikėjęs, Mano buvo skau
džiai apsiriktm Kon. Šalkaus
kas pasirodė viencą iš pirmaei
lių. konkuršantų, ypač jo nepa
prasti pasisekimai prieš 'pat 
bankietą konkurso vedėją nu
stebino. Konkurso vedėjas bu
vo* nustatęs kvotą p. Šalkaus
kui įrašyti 20 narių, o jis įrašė 
43 narius. Jo įrašyti nariai dau
giausia jauno amžiaus. Nekal
bu, kad p., Šalkauskas pasieks

laipsnį Secundus ir laimės do
vaną vertės $50.00; atrodo, kad 
jam šis laipsnis yra per žemas, 
jis gali pasiekti laipsnio Primuš 
— dovaną laimėti $100 vertės.

P-no Šalkausko inteligentiš
kumas, linksmas būdas ir pa
slankumas, tai - trys jo puikiau
sios ypatybės, kurios yra di
džiausiu pliusu naujų narių įra
šyme. Well, Thomai, pradėk 
darbuotis — iki 125 narių ga
li prisiįrti, tau drąsos, energi
jos ir sumanumo netrūksta. Pir
myn į darbą!

Juozas Ascilla
Tai senes šios organizacijos 

darbuotojas. Buvęs Draugijos, 
pirmininkas, buvęs vice pirmi
ninkas, buvęs ir veikęs įvairiuo
se komisijose. Juozas čia pradė
jo darbuotis prieš 20 metų, jo 
darbas buvo visuomet nuošir
dus. Kad kiekviena Rietuvių or
ganizacija galėtų turėti būrį to
kių darbščių darbuotojų, kaip 
kad yra musų Juozas Astilla, 
tai tąsyk galėtų reikšti didelį 
pasididžiavimą. Tiesa, pas Juo
zą kai kada yra yda reikšti ne
pasitenkinimą. Te s, žinoma, 
daugiausia išplaukia iš jo gerą 
norų organizacijai. Jis pats nuo
širdžiai dirbdamas nori, kad to 
paties masto laikytųsi ir kiti.

Draugas Juozas jau ne pir
mą kartą dalyvauja šios orga
nizacijos vajuje; jis jau čia. dar
bavosi kaipo vaj įninkąs prieš 
10 metų. Kiek atsimenu, įrašė 
daugiau nei 30 narių. r Atseit, 
draugas Juozas Šio konkurso 
vedėjui visuomet buvo pirma 
ranka paramos organizacijos 
auginime nrriais. Pradžioje šio 
konkurso Juozas dirbo lėtai, 
darbas jo voa per spaktyvą bu
vo įžiūrimas, bet prieš bankie- 
tą Juozas pafodė, ką gali. Taip 
sakant, per trumpą laiką paju
dino žemę. Kad Juozas lengvai 
pasieks, Laipsnį Secundus, tai 
aišku kaip diena, bet kad ko
kios, jis gali prisiįrti laipsnį 
Primuš, — laimėti dovaną šim
tą dolerių vertės.

Well, Juozai, svarbus darbas 
tavęs laukia, neleisk laiko-be 
reikalo, tuoj pradėk darbuotis 
organizacijos labui. Laukiam.

Marion Ascilla ~
P-ilia Marion Astilla dar nau

ja organizacijos drrbuotoja, 
nors kaipo narė čia priklauso 
senokai. P-nia Ascilienė yra 
Striūna "p. Vinco Ascillos, cice- 
riečio. Vincrš Astilla gana se
nas šios organizacijos narys, 
savo laiku yra daug veikęs; da
bar pradėjo darbuotis jo žmo
na, o jis pats, matyti, nori pa
ilsėti. Tiesa, p. V. Astilla vei
kia Chicagos Vyrų chore ir Pir
myn chore.

P-nia Marion Ascilla turėjo 
garbės laimėti pirmą ’ dovaną 
kvotų išlyginime Draugijos 
Triumfo Bankiete, kuris įvyko 
gruodžio 11 d., Amąlgamated 
Center. Ji pirmame konkurso 
periode išlygino savo kvotą su 
kaupu ir pasiekė laipsnį Ter- 
this. Dabar p-niai Ascillai rei
kės sunkokai padirbėti, kad ga
lėtų pasiekti laipsnį Secundus. 
O kad galėtų pasiekti Secundus 
laipsnis, tai reikia sunkiai pa
dirbėti.

P-nia Ascilla paskutiniuoju 
laiku daug darbuojasi Pirmyn 
chore sukėlime pinigų kelionei į 
Lietuvą, bet neabejoju, kad jai 
užteks atspėjamo laiko darbuo
tis ir Chicagos Lietuvių Draur 
gijai' įrašyme naujų narių. Na, 
p-nia Ascilla, pradekite spausti, 
—‘ Jūsų skaičius narių turi pri
augti iki 75. Lauksime.

(Bus daugiau)

TIKIETAI NEMOKAMAI
■ . * i

Pravartu kiekvienai^ Draugi
jos neriui žinoti, jog jis gali 
gauti tikietą nemokamai į Drau
gijos Konkurso Finalo Vakarę, 
jei įrašys naują narį. Vakąre 
nę tiktai kad valgiai ir užkan
džiai bus nemokhtnai peikianti, 
bet dar bus progos ir dovanų 
gauti.

į • ■ , . ■ ■ -J

Todėl, kviečiam Draugijos na
riu® darbuotis, — kiek galima 
daugiau nauju narių' įrašyti (4- 
už kiekvieną įrašytą naują na
rį gausite po tikietą Į sakytą 
vakarą. Laukiam jūsų pąsidtff- 
bavfrno.

(Tąsa M pusi.)
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Diena Iš Dienos

Nedaug

Kariavęs Rusų-Japonu 
Kare

BBIDGEPORT.
lietuvių terasi, katrie 1904-05
m. kariavo rusų-japonų kare. 
Vienas iš \ tokių yra siuvėjas 
Kazimieras Laucius, turįs siu
vyklą (tailor shop) adresu 
3317 S. Lituanica avė. Su juo 
įsikalbėjus, jis pasako apie tą 
karą daug įdomių dalykų.

Jo nuomone, japonai buvo 
papirkę rusų generolus, nes* 
karas butų pasibaigęs rusų 
naudai.

Siuvėjas Laucius yra ne tik 
geras savo amato žinovas, bet 
ir geras dainininkas.

Rep. B. P.

Andai per Ago-

Cicerietė Minėjo 
Vardadieni

CICERO.
tų vardadienį susirinkę gimi
nės ir draugai širdingai pa
sveikino cicerietę Agotą Kaspa- 
rienę, gyv. ties 1608 So. 50th 
avė. Kadangi ši moteris turi 
plačią pažintį, todėl ir sveikin
tojų buvo ne tik iš Cicero, bet 
ir iš Chicagos. Visi dalyviai 
gri žiai pasilinksmino ir palin
kėjo p. Kasparienei geriausios 
laimės. —Rep. B. P.

Kaip*

Ago-

Biznierė Czesnienė 
Minėjo Vardadieni

T0WN OF LAKE. — 
žinia, vasario 5-tą išpuolė 
tų vardadienis ir biznierė
ta Czesnienė, 4501 So. Paulina 
st., tą dien,ą gražiai paminėjo. 
Tu proga ją sveikino Czcsnų 
draugai, giminės ir kostume- 
riai ir visi linkėjo p. Czesnie- 
nei daug laimės ir ilgiausių me
tų.

Prie progos tenka pabrėžti, 
kad Antanas ir Agota Czesnąi 
užlaiko modernišką pirtį, ku
rios įėjimas yra iš šono t dresu 
1657 W. 45 St. —Rep. B. P.

Namas Turės Daugiau 
Kambarių

T0WN OF LAKE. — Gerai 
žinomos bizniavietės adresu 
4625 So. Paulina St. naujas sa
vininkas Stanley Bartkus šio

namo vidaus pusėj stato su 
meistrais 2 kambarius. Reiškia 
namas turės daugiau kambarių. 
Name yra pirtis, kuri yra tvar
koma pagal moderniškumo tai
sykles. Pirties maudimosi die
nos nuo ketvirtadienio iki sek
madienio popiet. Tos pačios die
nos dėl vyrų.ir moterų.

Kiostumeris.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms < 
(Chicagoje)

Edward Kubiak, 36, su Stase 
Mos k ai, 31

John Balza, 26, su Mary Hra- 
bor, 24

Charles Morris, 25, su Ethel 
Yprgutis, 26

Anthony Talmont, 26, su Ag* 
nes Katerakis, 38

Frank Subleske, 39, su Ca- 
therine Safranek, 36

Joseph Lupa, 19, su 
Malek, 18.

Auna

RADIO
Dainos Radio Granadieriai. — 

Graži muzika. — Įdomus pra
nešimai, e te.
Primintina radio klausyto

jams užsistatyti savo radio ant 
stoties WGES šiandie, antra
dienį, 7 valandą vakaro ir pa
siklausyti gražaus ir įdomaus 
radio programo, kokiu Peoples 
Rakandų Bendrovė 
šauniai 
nuos 
trio, 
zika, 
mių 
' pie
reikmenes per dabar einantį di
dį vasario mėnesio išpardavi
mą Peoples Krautuvėse. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Rep. x x, x ,

•rengiasi 
visus pavaišinti. Dai- 

harmoningas granadierių 
žymus solistai, graži mu- 
etč. Be to, bus daug Įdo- 
pranešimų ir gerų žinių 

pirkimus visokias namam

Nudurė Draugą 
Už 50 Centų
'Biliardų lošimo įstaigoje, ties 

8418 N. Halsted Street, susitiko 
du draugai, Virgil Bohannon, 24 
nuo 3442 N. Halsted Street ir 
Stephen Ligoratis, 23, nuo 660 
Roscoe Street. Kartu: su vyrais 
buvo jų žmonos.

Staigiai jie susiginčijo dėl 50 
centų ir ėmė muštis. Išsitrau
kęs peilį Bohannon Ligpratį nu
durė.

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

vr.sario 9 d. 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. Susirinkimas 
svarbus, — bus įstatų pataisymo klausimas. —Valdyba.

Amerikos Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros Draug jos No. 
1 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks utarninke, vasario 
8 d., JDarbininkų 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., Northwėst Masonic Tample svetainėje, 1547 N. 
Leuvitt St. Susirinkime kalbės adv.< K. Gugis.

L. M. Norkus
Beer Distributor

AMBR0S1A & NECTAR

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. '

2415 W. 64th Street Tel. Heriilock 6240

Chicagos Lietuviu Draugija
(Tąsa iš 546 pusi.)

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOMS

Prašąu visas Lietuvių Kultū
ros Draugijas prisiųsti vardus 
ir adresus visų naujos valdybos 
narių. Centras turi apie tai ži
noti. Prašau siųsti mano vardu. 
Ačių.

■J. Mickevič’us

KON. ST. JURČIS 
PROGESUOJA

Atrodo, kad Roselando kon- 
kursantas Jurčis greitu laiku 
pusieks laipsnį Secundus. Der 
šimtį narių per mėnesį ir dar
bas bus baigtas su kaupu. Su 
Roselando konkursantais “įdu
bėlio” nebus — vienas Secun
dus o kitas Tertius laipsnių t k 
rai prisiįrs.

NAUJI NARIAI

Senas Petras įrašė šiuos 
menis:

Franas Dauginas ą
Adomas Zubavičius^
Aldona Zubavich
Marcelle Zubavice
John White

John A. Bagin, kuris 
kontestant: s, įraše:

Jennie Serpetis

as-

nėra

ST. CHARLES, ILL.

meisteris 
serga ir ;

ištirti, kuomi narys 
ir ar tikrai serga, ir kaip 

jo liga gali tęstis. Jis re- 
oja ne visam susirinkimui, 

tik Draugijos valdybai, todėl 
sergančio nario liga ir sveikatos

stovis nėra, garsinami visam 
svietui.

Neveltui žmonės taip skait-į 
lingai ir rašosi į Chicagos Lie- j 
tuvių Draugiją

10 Marshfield Avė.;
Vice-pirm. P. Stonis 

So. Halsted St.;
Prot. rašt; Alex Lemert, 156- 

09 So. Halsted St.;
Sekr. ižd. A. L. Skįrmont, 

15723 Latrhop Aye.; '
Ižd. glob. Alex Ambutis, 160 

and Lincoln St.; Zukoff 15736 
Tinch Avė.; v

Mtršalka Z. Putramentas, 
15725 Tinch Avė.

A^ L. Skįrmont.

Sausio 28 d. S t. Charles Lie
tuvių Kultūros Draugija laikė 
savo metinį susirinkimą. Pir
miausia valdyba išdavė raportą 
iš pereitų metų. Raportą susi
rinkimas vienbalsiai priėmė. 
Puskui sekė valdybos rinkimai. 
Pirmininkas buvo įteikęs rez g- 
naciją, kuri vienbalsiai buvo at
mesta. Narių prašomas . pirmi
ninkas sutiko ir 'toliau pirmi
ninko pareigas eiti, tačiau pa
reikalavo, kad ir kiti 'valdytos 
nariai pasiliktų. Tas reikalavi
mas liko priimtas. Vadinasi, pa
siliko visi senieji viršininkai, tik 
į pramogų komisiją įėjo vienas 
naujas nurys. *

Draugijos jvaldyba susidės iš 
šių asmenų: pirm. R. Gricunas^ 
vice-pirm. J. Tomosiunas, prot. 
rast. A. Novogrudsky, fin. seku 
J. Gricunas, iždo globėjai J. Kii- 
koraitis ir J. Sherpitis, maršal
ka L. Novogrudsky. Į pramogų 
komisiją įėjo A. Ablin, S. Chu- 
kas, J. Janunas ir D. Brazonis.

—J. P. Gricunas

DeKALB, ILL

Wanda
Valeria

Marcella
Petraus-

DeKalb Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 16 d. Viking sve
tainėje. Iš svarbesnių dalykų — 
tai buvo valdyboš rinkimas. Iš
rinkti liko: pirmininku Jonas 
Karėta, vice-pirrriininku Virgi- 
nia Baron, raštininku 
Šalkauskas, iždininku 
Zelnis, iždo globėjais 
šagtmogas ir Antanas
kas, maršalka Bernadas Blozis.

Draugijos nariai nutarė,/kad 
pirmas parengimas turįs būti 
maskaradas. Maskaradas įvykš 
vasario 12 d., 8 valandą vakaro, 
Finų svetainėje, north Eleventh 
St. Bus trys dovanos geriausiai 
apsimaskavusiems: pirma, ant
ru ir trečia.

Šokiams grieš geras orkest
ras; įžanga tik 25 centai. Tai 
bus smagu praleisti vakarą. 
Kviečiame visus iš DeKalb ir 
aplinkinių miestų dalyvauti mu
sų “Valentine Masųuarade”.

—Valerija Zelnis

HARVEY, ILL

Čionai prisiunčia Harvey* Lie
tuvių Kultūros Draugijos 1938 
metų valdybos narių vardus ir 
adresus:

Pirmininkas J. Yzbickis, 156-

15714

Ligonių Lankytojai
Visos lietuvių pašrJ^inęs , or

ganizacijos dar tebepraktikuoja 
senovišką, keblumus sudarantį 
paprotį — apsirgusių narių lan
kymą. Lankytojai sįųnčįami ne 
sam,' kad ligoniui patarnautų ir 
pareikštų užuojautą,- o kad iš
tirtų, ar jis tikrai serga. Atsi- 
ankę jie turi p:siraš$iti blan
kas. Kuomet jie neatsilanko ir 
blankų nepasirašo, bandoma li
goniui pašalpos nemokėti. Tar
tum jis yzra. kaltas, kad jie ne
atsilankė. Tartum jis gali pri- 
zersti juos atsiląnkyti. Jei jie 
■r atsilanko, ligonis yra tik var- 
'inamas ir erzm. mas, nes jis 

Žino, kad jie t tėjo ne draugin
gumo tikslais, o šnipinėti. Susi
rinkime jie turės paskelbti, kaip 
ligonis serga. O gal jie praneš, 
kud. jiems neišrodo, jog jis ser
ga, nes rado kopūstus bevalgant 
ir alaus stiklą begeriant, nors 
•:ai butų ligonio paskutinė vaka
rienė.

šitokį kvailą paprotį Chicagos 
Lietuvių Draugija seniai yra pa
naikinusi. Kada sėrgantis narys 
randasi ligoninėje, yra aišku, 
kad ne vakacijom^ jis ten išvy
ko. Kada jis nųsįk ūžė kaulą, y- 
ra aišku, jog sir^ bent 6 ar 8 
savaites. Po. didžiųjų operacijų 
irgi nėra reikalo jį erzinti bent 
po kelias savaites, kol jis su- 
gys ir sustiprės, širdies, inks
tų ir tūlos kitos ligos yra ilgos 
Ir bile tik druugijos daktaras 
sykį ištyrė, kuo ligonis serga, 
yrą numanu, kaip jlgai jis sirgs.

Pas. ligoninėj besirandančius 
ligonius ne daktaras nesiunčia- 
mas. Kurie serga namie, pas 
tuos nuvyksta draugijos dakta
ras, nes ne lankytojai, o jis yrą

KRONIŠKOS NEGALĖS 
DUSULIAI 

SLOGOS 
REUMATIZMAS 

SINUSITIS 
SKILVYS, KEPENOS 
ŽARNOS, INKSTAI 

TULŽIS 
TANSULAI 

MOTERŲ LIGOS 
GOITERIS 
BLUŽNIS 

PROSTATE 
KYLA

HaudonGyslės 
VARICOSEVEINS s, • C

Tūkstančiais pagijo nuo jung
tinio Gamtos Gydymo ir moksliš
ko medicinos bu.do. Gamta nie
kad nesuvils! Kodėl ųepamėgina- 
te? Ypač tų gydytojų, kurie su 
>0 ir 20 metų patyrimu taip pa
sekmingai tūkstančius pagydė. 
Lengvuose ir rimtuose atsitiki
muose gydoma sii šaknų vaistais 
saugiu ii* tikru Namų Rudu tik
rai, arba ofiso budu. Be laiko su
gaišties, be skausmo ir operaci
jos. Kreipkis dėl Herbalisto gy
dymo pasiūlos.

Gauk patarimo DYKAI ir 
mokėk-tiktai už Šaknų Vaistus 
įr atnešk skelbimą. Re Prievolės 
Siemos Pasiūlai gauti. Dvkai ek- 
ząminacija ir vienas gydymas dy
kai. Tęsk gydymu, kai patenkin
tas su medicinos ar of<so gydy
mu už-$1.00 ir. $2.0Q. Kreipkis ar 
rašyk dėl informaciją be prievo
lės ar paliudymus kitų pamatyti.

DR. P. SZYMANSKI
SPECIALISTAS

Įsteigtas 20 metų
1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

Konsultuojantis Daktaras-Sunus 
Helenos Šimanskienės 70 metų 
jaunos Herbalistės, *

(steigta 40 mettp i

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

6 Šmotų Servizas
r Vienam

Žmogui

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

15c stiklelis 
Labai • gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTERNATIONAL 
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long A ve.

Tel. Repnblk 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(Screened) .................   tonas
SMULKESNĖS $7.25 '
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO
1 ■ . ■ ■ ■ ■

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

. /.• v . TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- Am ■■ Ha V* • 
nia įsigyti setų. Tie. kuponai yra spaus- M 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba ĮH
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus j musų ofisą su savo mokesniu. « ♦
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- as
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.  šu 6 Kuponais

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

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

' Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I ' ”

šmotų'ROGERS-■■•-I
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už
> kiekvieną setą I____________

su 6 kuponais ‘Larm Šarvinę Spoon 
■uHarkalf •. Sugar Spoaa

šioj dėžėj Jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

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 dėže 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

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

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

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

Siunčiu .
, .. > ,

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 47

kuponus. Taipgi pinigais.

Valstija .

Vasario 8 d.

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
•antuotas. Taipgi pristatom an

glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

Preferred by millions 
to mayonnaise..

• Choice ingredi- 
ents whipped to 
amazing creami-

I ness iri the
Kraft Mir- 
acle Whip 
machine.

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 jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 
darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Pp| ENG 588R-5840

LTGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

Už .........................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ............
RKZAMTNAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

>12 
>50 
>20 

" >1
HOSPTTAL
Avenue 
5727.

RĘSTA BRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t 81»t'Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Vlctory 9670
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Demokratai ir republikrinai jau užsire
gistravo kandidatus

Kova už balandžio ničncsio 
n omi nacijas ’Chica^o.įe bus 
labai AmArfcį ftes pėfsiinis dfc- 
inokratų frakcijos: Kelly-Na- 
sh mašina ir gubernatoriaus 
H. HoTher grupe. Abi frakci
jos ^l'ato savo kandidatus.

KeDy-Nash grupė ir repub- 
likonai savo sąrašus jau užte- 
gistrėvo su balsavimų komi
sija, bet Hornerio “tikietas” 
dar neparuoštas. /Horner rems 
Edmund K. Jarecki į apskri
čio teisėjus, be to, statys savo 
kandidatus stambesniems aps
kričio diedams. Mažųjų vietų 
hedeškos. Turės kandidatus 
šerifo, apskričio iždininko ir 
klerko vietoms.

Ikišiol užsiregistravo seka
mi demokratų kandidatai: 
Keily-Nash frakcijos ir nepri
klausomi kandidatai- Kandi
datų registracija pasibaigs

John T. Conley, 5214 W. Quih 
cy St.

Vasario 21 d.
Kelly-Nash kandidatų var

dai bus pitiili balotuose.
Dėmokratų Kandidatai

(*—Dabar urėduose; x^-Kelly- 
Nash Kandidatai)

Sanitary District Trustees
*xJohn J. Touhy, .*x J. L. 
Friedman, *xRoss A. Woodhull,

County Člerk
*xMichael J. Flynn^ Fėter 
Schmitt, 6025 Ridge Avė.; 
Frank J. Szykowny, 4907 Ar
cher avė.

Cbiinty Judge
Prystalski ; William John 
1217 N. WaDer ave^
County Trėasurer
Toman

’ Shetiff
•' Y. T J.

xThomas J. OBrien.
Probate Judge

• • 4 •

*xJohh F. O^Conrteli.
Probate Court Clerk

*xMitchell C. Robin; Lavvrėiice 
A. Barrett, 900 N. Michigan av., 
Ambrose J. Kelly, 1412 N. Liri- 
der avė.

Criminal Court Clerk
*xThomas J. Bowler.

County Superintendent 
Schools

*xNėbel J. Puffer.

xJbhn
Boyd,

xJohn

of

METINĖS MIRTIES
SUKAKTUVĖS

KAZIMIERAS KETERIS

MIKOLAS MARTINAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 7 dieną, 1938 m., su
laukęs pusės amž., gimęs 
Šiaulių apskr., Žagarės parap., 
Minkių kaime. •

Paliko dideliame nuliudime 
brolį Kazimierą, brolienę Ci- 

gciliją Mortinaitįeftę, brolio 
Szaikus: Pranciškų, Stanislovą 

*%• x Martinaičiufc'-.Ąi* kitas
’ gimines.

Kūnas pašarvotas 2546 W. 
“45th Street.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, Vasario 10 d., 8 vai. 
ryto iš namų bus nulydėtas 
j Nekalto Prasidėjimo Pan. 
šv. parapijos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiefo ka
pines.

Visi a. a. Mikolo Marti
naičio giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę ..liekame, , 
Brolis, Btolieriė ir kitos 
giminės.

Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS T138 .

Persiskyrė §u šiuo pasauliu 
9 dieną vasario, 1937 m, .su
laukęs puses amžiaus, gimęs 
Lietuvoje. „ „ , , , ;

ii •• □ ■ Oi..> t. i.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, 3 dukteris, žentus ir 
gimines.

Liūdnai atminčiai muslį 
brangaus vyro ir tėvelio, bus 
laikomos šv. Mišios Šv. kry
žiaus bažnyčioje, 9 d. vasario, 
1938 m., 8:00 vai. ryto. Kvie
čiame visus giminės, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti i 
pamaldas, o paskui if į na
mus po nr. 4530 So. Paulina 
St. Mes Tave musų brangusis 
vyre ir tėveli, niekuomet ne
užmiršime. Tu pas mus jau 
riebesugrjši, bet mes arikščiaus . 
ar vėliaus pas Tave ateisime, 

. Lauk mus ateinant! \-
Nuliūdę liekame,

Moteris, Dukterys, žentai 
giminės.

—4.

County Assessor < 
s 1 V , i

*xJohn S. Clark
Board of Appeals’ Members

*xPaul Drymalski, *xEmmett 
Whealan. Willard Turiftėr, šl'4 
N* LaVergne avė.; Frank Mc- 
Hale,9436 S. Latliii st.

Čoimty Commissiohers 
(Ckicago)

*fcClaytort F. Smith,
Kavanagh, *xPTed Fischman, 
xE4ward M. Sheed, 4318 India
na avė.; *xDaniel Ryan; xPe- 
ter Fosco, ^16 Š Ashland avė.; 
*xFi^iiik ĖbbtyižkeJ *xjĖliza- 
beth A. COnkey, xJohn E. 
TrAegėr; *x Mary MėEnerney; 
Edwatd Heller, 4330 N. Hermi- 
tagė aVė.; Martin Fi Hogan, 
7742 Valės avė.; Geraidirie Ma
lone, 6428 S. Justine st.; Leoną 
Murphy, ..0623 N* Grėenview 
avė.; Edwin C. Gordon, 1633 
W. Fierce avė.

County CommissiOners 
(Cburttry TowKš)

xJoseph Jk ..LeliVelt, ,.1828 S. 
Fifth avė., • MayWood; xRoman 
Ė* Pbsanski, 932 Golf čt., čal- 
umėt City; xWalter W. L. Mey- 
er, 927 N. Oak Park avę., Oak 
Park; xNicholas Hendrikse, 
1442 Si 58th avė., Cicero; xWiL 
liam J. Kriz, 1842 S. Ridge* 
land avė., Berwyn.

Municipal Judges (12)
*xĖtigene J. Holland; xVictor 
A. Kula, 2114 W. Homer st.; 
*xNuncio J. Bonelli; ..*xJohn 
GUtkhėčht; *Cėčil C. ’Srtilth; 
*kMichael G. Kaspėr; xWilIiam 
V. Daly, 6539 S. Justine st; 
xFrank E. Donoghue, 4129 Ni 
Hermitage avė.; xMason S. SuF 
livah, 2048 N. _.Mohawk st.; 
*xLambert K. Hayes; *xJosėph 
H. McGarry; *xjohn J. Rooney.

v

Sangamon street.
■ 4 County Treasurer

.* George A. Curian, 5912 • W. 
Washington blvd.

Sheriff
* Patrick Sheridan SiUilh, 6414 
Š. Kėpwood avė*

Probate Court Judge
n-*' * ’ n , ’ ■ . '-‘.'j

* WiIIiam john Granata^ 1508 
W. HaYtisbh št.

Criminal Čbtirt Clėrk 1 
*Otto 1L tarseri, 6420 N. AHė- 
sian avė.

Cėnhty Superintendent bf
r , y. Šdiobls .. . J
*ClUe V* Wirtlder> 1804 S. 50 
ct.j Cjteėfbi

/ •' County Assessor . • I 
*Raikond L Pėacock, 3tW N J 
KėeleP avė, ‘,
" ' , į 5 ■ ' . r } . t’' ' ■ ' .V ' , ' - ■ '

Bobrd Of .ApDenis’ Membėrs !
* Charles R.rHusseyj 1033 Fer- 
dinand, Oak Park; ^Phillip 
Mitchel, 907 Airtslėe Street.

County Board Presidėnt
^Henry D. Lindblad, 330 
Normai pkwy.

County Commissioners 
(Chicago)

* Henry D. Lindblad, 330

Repubiikonų Kandidatai
Sanitary District Trustces 

*Lfetchėt Lusby, 200 E. Super- 
iw st.; W Tipper, 3529 
Su. Parkvvay; ^George OsCar 
Lehri, 3245 W. 64th pj.

County Clėrk
*Leslie P. Volz, 5143 N. Cris- 
tiana avė.; Clarėnce A. Snyder, 
725 Hayes avė., Oak Park.

■ f ■ ' ’ . '

Cbiinty Jiidgė H
• Z ' ■ 'V*'” •

*Theodbrc F; Ehler, 6004 S.

Lyons vietai) Anthony P. Zič- 
kųs.

Balsavimo vietos atsidarys 6 
Hl. Tyto, b užsidarys 5 ' Vai. 
popiet, v

Lietuvis Čampionas 
Laimėjo Dar Vieną 
Čampionatą /

jiiczas Plhtak-Blatakis

H.

CLASSIFIED ADS.
’ ’"ir" I" 'l    11 ■»■*>»—      imi IMHwj
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Misėeilaneous

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisomi visčkidš 
rųšies stogus, taipgi dirbame būties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

Bridgeport ROOFING CO. 
8216 So. Halsted Stieet

For Rent
PASIRENDUOJA ROADHOUSE 

prieš lietuvių Tautiškas kapines su 
visais įrengimais, barais, stalais, 
svetaine ir pragyvenimui kambariai. 
Buvusi St. Svilainio vieta.

8428 So. Halsted St.

Business Charites 
ChMarintui Bizniai

v Tavernas ir s platai — 
kampas 71-rifoš Morgan — vienas 5 
ir du 4 kambarių garažas—-Visi 
išnuomuoti — 50x125 lotas — ge- 
tos najamoš $6,500 ~ lengtųs iš
mokėjimai. ....

ABERbEEN 1123.

dribs rieatstimtą Northern Seal fūr- 
kautį, tiktai $10; gražų naują Silvėr 
Pox. wholesale $49.56.

HEkMANO GANGEL, Room 848, 
190 North State Street.

i i i į i ii i ■■■. ii.   į  i Ii

Help Wanted—Fėmale

Bridgėportiėtiš Juozas Pla- 
tak-Platakis plačiai pagarsėjęs i 
ir Chicagos sportininkų rate
liuose labai mėgiamas jaunuo
lis, prie SAVO čampiohatų sura
šo pridėjo dar Viehų titulų.

Jis yra hacionalis “handball” 
Žaidimo čampionas, nėtur|s sali 
lygilį. Madisod A. Č. rūmuose 
sekmadienį įvykto ^handball” su
sirėmimas už Central American 
Athletic Unidn valstijos čampio- 
hatų, ir kaip visi spėjo, Platak 
laimėjo. Jis visai neturėjo kon-' 
kurencijos. Prieš jo 168 pUnk- 
ttiš oponentai padarė 42.

tųšdaniaš UUb Lake Shore 
Athletic Club, Platak nugalėjo 
Vili McCarthy nUb Illinois A. C., 
Frank Turk, Marty McElligoot;. 
Milt Woodward, Chicago Ame-, 
rican sporto reporterį,- ir Fred 
Dillon.

MERGINA 24-30 patyrusi namų 
darbui, skalbimas, paprastas viri* 
rifas; naktimis liriosa, gėris. mokes
tis. AVėnue 7890.

$1800. PERKA 3553 SO. . KALS
TEI) ST. jšriiokčtlnai filminę 
krautuvę, 5 kambarius, karšto van
dens šildomus, didelį garažą.

WlNTdN and NARTEN, 
6829 So. Halsted Street.

PATYRUSI MERGINA prie abei-“ 
rib namų džirbo. Vienai kambarys ir 
maudynė, nėtė, skalbimo; $8.00 sa
vaitėj. Šaukite Hyde Park 8370.

; REIKALINGA 2 MOTĖRU. paty
rusių valyti ir darinėti • paukščius. 
Turį turėti packing house patyrimą. 
|16.00 savaitei.

Majestic Eriiployment. Agency, 
25 E. Jackson Blvd., 10 floor.

...ui ■■tViV.il i Iii .fa ■ ^.iA^i fc-| i (ii   . jim.'.;

Furniturfe & Fixtutes 
Rakandai-Itaisai

SKUBUS PARDAVIMAS 5Ž prie
žasties negales paakoju barzdasku
ty klą (Barber Shop). 724 West 18 
•St., Chieago, IR.

mm 4t njiįiąg.i.,1

Real Estate For Salė 
Namai-žemč Pardavimui

TAŪtYMAi, PIRKIMAI, PAlt&A- 
VIMAI, PASKOLOS . APDRAVDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos’ Spulkos—galite taripyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ttm- 
dtiot,. apdrausta

Kreipkitės pas:
j. P, EWALD REALTY GO.

840 W. 33rd St., Tel. YAlldš 2790 
•, arba_

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

išparduodame BARU FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Goil 
Bakšais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurid biznio iškai
tant svarstykles, registeTiufi ir ide 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

Š. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. ŠTATE STREET 

CALumet 62Š9.

N. 
Norkual pkwy.; *Lėona M. Rb- 
hen, 4419 W. Monroe sK; * Ja
mes B. Waller, 1365 N. Astor 
st; *Lloyd C. Larsbns, 4902 
Cbrnelia avė.; *0. StafttoiF Dė- 
Priest, 4538 South Park way.; 
*Walter McAvoy, 6100 S. Wašh- 
tenaW avė.; fyjįrthur W. Sulti- 
vžiti, 6335 Si Union avė.; *Ak- 
el Seeder, 10600 Langleyslavė.; 
*Ernėst W. Fbrsberg, 4864 N., 
Sėėlęy avė.; * George W. Nage! 
Sr., 647 W. Bųena avė.; John 
UagneV, Halsted st.

< ■'> ft 'Į ' ■ ■ ■’ J ' l •
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County ; Goinmissioners 
(Country Towns) 

*William Rif^ė, Mt. Prospėct; 
* Georgė Al.J ^fller, Oak Park; 
*Unri' S. Blue 'islaiid;:
*WilliaWi \Mk'Eriękson, Evahs- 
ton; * H. AVallace Caldwell, Oak 
Pai-k; Matt Rlippert, 2518 
Cnylėf aVė., feerwyn; George 
J. McKefr, 020 Ifconme Brae, Ri- 
ver frbrėŠt; ‘George F. Nixbh, 
GlėntiėW ti, Glenview; Al^tt 
Ė. Ashėratt Jf.^ 731 Forest 
EVanston; Prėd A. Fullej; 1416: 
Ashland aYė?/ UesPlaines; Kūrį 
Bėrlineh, lllt Troost avė., Fb-t-, 
ėst Park; L. Thomas Pelnar, 
2102 S. Wėsley avė., Berwyn....

Keistučio Kliubas 
Ūž Demokratiją 
Lietuvoje
PatfiMč fė^rai'ną Lietuvos

TURIU DAUG PLUMPINU Tit- 
tings — visi nauji — parduosiu 
labai pigiai. 311'9 West 89th St. %
tings

bloko muo Kčdžic.
šėtiriui

Farms fot Sale

VAKARINĖJE DALYJE ILL. 
fąrmos nuo 65 'akerių iki 520 ake- 
rių, žeme išdirbta, prie gero, kelio, 
tinkama dėl grudV, pieno bifcntui, 
ganykloms, galvijus auginti ir 
kiaules. Kairia nuo $20.00 iki $75 
už akerį. Parduosime UŽ 25% depo
zito, likusią dalį ant 15 mėtų iš
mokėjimo su kasmetiniu humokė- 
jimu. , ‘

EQUITY BEALTY CO., Inė. 
BARRY, ILLINOIS.

i- iiir.ti i.nY.Į ■ iii;'.‘lv>iii..-.«iin..7 i\r-.'.~.il...-,u>-.ir',-- -~-1

publikonų kandidatuoja Char
les Baker.

Trustee urėdo ieško: Hu- 
dolph J. Kriejei, dėmokratės, 
dabatitifUis deputyj-koron^rls, 
ir Ahton Vėndley, repbliko- 
nas. iLildolĮih Ilurt, klirio ter
minas baigiasi, nėbekahdi- 
datuoja. /

A u Irą laikos t ('išėjo v ak un
cijų norėtų Užpildyti James 
Novothy, demokrataš, dabar
tinis mokyklų tarybos narys 
ir Jerry' Frantik, Pepubliko- 
nas. Antroji vakancija pėši- 
darė mirus teisėjui John I5. 
Svcrak.

■■ • K r. ■ »■ ■ • ' '

Keistučio Pašalpos kliubas 
pėrėitų sekmadieni 
tei’aį priėmė rezoliucijų Lietu
vos sėimiii, kurioje reikalauja 
įiepaneigti dėmokratų princi
pų n art jo j konstiiuci j o j, k u-
rių Sinetonote Vyriausybė ruo-

? r: (/telegramų
piėtuvųU> nurodydamas tų 
reikalavimų. ? t

bariai /taipgi vienbalsiai 
priėmė telegramų Rooseveltui, 
kurioje pasisako už ■ naujos 
tiaijfeš įyrčgramų ir ragina 
^'Tėži'dėnių tų progėainų vy
kinti ir toliaiiš

Kliubas priėmė ir dvi kitas 
režbliucijas. Vienojė reika
lauja 'tmmažftlti gašo ir elek- 
triOš kainas Chiėagoje, o kito
je pasisako už konferencijų 
prieš hūkštas gyvenimo reik
menų kainas,1 kuri įvyks Wa- 
sjiingtohe. Kliubas nutarė į tų 
kojlferencijų pasiųsti delega
cijų. Kelionės lesų padengi
mui nariai sumetė keliolikų 
dolerių aukų.

Susirinkime kalbėjo P. Gri
gaitis, “Najienų” redaktorius 
ir Dr. M. T. Strikolis. Keli 
šimtai narių, atsilankę susirin
kime, jų kalbas labai entuzi
astiškai priėmė. —K.

vienbal-

<

Business Setvice 
Bižrito Patąrnarimąš

Fataisyk Stogą it 
RYKAS DABAR

Pašauk riiris dčl dykai apskaitliavi- 
ftttf: *25 fįatyriitto. Blčkoriūs ir 

stogų dengejaš.
Leonas Roofing Co.

■ 8750 WALLACE STREET • 
Tėl. BOULEVARD 0250.

■iMį—.a Tilteli fiTimiitTi-iirTTitniMflrrgitiriiiiĮįg

Financial 
FiriėrishLPaskom

KAM REIKALINGA PASKOLA
ANT PIRMU MORGIČIU, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BUILDING

Įdomios Apeigos 
Jurgio Tvaroho 
Laidotuvėse

GAUSITE PASKOLA ANT UENG- 
V^17^ SO.^HALSTED STREET

-■ -—-r—, rr.-n.-.-.iii; r .Kti '..■■,-4-.

TtiRiMĖ $10,000.00 nnt ran
kų, kuriuos išduosime ailt pil
nio morgičihUs lengvais išmo
kėjimais. Kreipk i lės į Nbujiė- 
nų Spulkų, 1739 ŠOt Halsted 
StfeeL - .

ČOAL
Anglys t. tI:___

-A-.-';' A.'f A. ■ '
PETRONĖLĖ ZAWASZKIE- 
WICŽ, po tėvais Štankiėwicz

Persiskyi’Č su šiuo pasauliu 
VašariO, 5 d, 8:15 vkl. popietų 
1938 m., šulauk'uš apie 63, m. ' 
amž.-, gimus Ramygalos mies
te, Ramygalos pat., Panevėžio 
^apskrity. ■ ■

Amerikoj išgyveno 39 m.
Paliko dideliame nuliudirife 

dvi dukteris: OnąPletkus, žen
tą Juozapą, Frances Lukas, 
žentą Kazimierą; du sūrių: 
Juozapa ir marčią Elėną ir i 
Mikolą, gimines ir pažįstairiris į

Kūnas pašarvotas 2836 W.
3'9th St. 5

Laidotuvės įvyks Trečįadie-. 
nį, vasario 9 d., 9 v'ril. ryto iš 
namu į pankfatious, 41 ir Ke- 
dzie avėntfe parap. bažnyčią, 1 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už veliones sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines. . ,

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

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, sūriai, marčios, žen

tai ir kitos giminės.
Lafd. Direktorius I. J. ŽOlp, 
Tel. Boulevard 5203 j

į

ir

KSDfiMS APDENGIMAS.

| Vardas ir pavaylfi ....

No.1 NAUJIENOS N^EDLECRAFT DEPT.
1 1N9 So. Halsted St., Chicago, III.
I ' - U

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. .

inVFIKISLUVUlIVIU Visas Pasaulio 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vėsttivėms. Bankiėtrimė 

, ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Streeit

Tel. BOULEVARD 7314 J

'V

FCE11CROCH£T<>IAIRSET ČATTERNJ266 

1266—Filet mezginiai kedei apkloti.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
j—Bankietams—Laidotuvėms—- ,

Papuošimams į ■
4180 Archer Ąvenue

Cicero
/

šiandien “primary”
‘balsavimai. Ūemokratų partijos 
tikiėtu į trųstisuš kandidatuo- 
j a itadolp'h ■J.: Kr e j ei; į taikos 
tėisėji'fe '(riiimsio John P. SVe- 
rak ytėtai) James Novotny; į 
taikos teišėjus . (mirušib Daniel 

....... .. .

r

Dalydavo organizacija
Order o f M o ošė

šeštadienį po pietų Lietuvių 
Tautiškose kapinėse buvo pa- 

miręs 
Jurgis 
Enie-

lietu-

kOTRiNA BRIZGIENĖ 
tėtrilB* Antulaitė

PersiškytČ Su šiuo pasauliu 
vasario 4 d.,’ 9:00 vai. vrikaro, 
1938 hi., suląrikus pusės amž., 
giipųs Telšių .apskr., Alsėdžių 
TaTrip.-, Joriįkaičių kaime,

Veliohė , Kotrina . Brižgienė 
gyVėrio 11210 S. Vernon Ave.į- 
Tel. Comiridclore 0155. , 

Amerikoj. išgyveno 27 m. 
P&liko didėliame nuliudimė 

dvi dukteris Petronėlę ir Ani- 
četą—2 žėnttis Alexandcr Fur- 
lick it Jurgį Žukauską, 3 anū
kus, 2 sumiš Juozapą ir Ed- 
\vkrdą. pusseserę Agotą Kas-

I parlėriė it gimines.
, KuririS pašarvotas koplyčioj, 

11511 So. Michij>;an Ave; Lai
dotuvės įvyks Antradienį, va
sario 8 d., 3:00 vai. ryto iš 
kopi. į Visų šventų par. baž
nyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pariiaįdos už velionės 
sielą, d iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kažimiėrb kapines.

Viši a. a. Kdtrinos Brizgie- 
nes girriiriės, draugai ir pažįs* 
tamį esat nuoširdžiai kviečia* 
mi dalyvauti ;laidotuvėse ir su
teikti jai Mskiitinį patarna
vimą it -atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Dukterys, Žentai, $unai, Anų-< 

kai ir Giminės. ,
Laid. Direktorius J. F. EudeU 
kiš, Tel. VARUS 1741

Lietuvis'Kandidatas
J Cicero Taikos 
Teisėjus
šiandien CtdėVO

; nacijos balandžio 5 d.,

šiandiėD GitfėPO pilič'^Ai ėfe 
balsuoti nominavimtii kAftdid'A- 
tų trijieiiVš Ū*tė^lAirtš; ktiTiUDSiėi 
yria vakUneįjo'š, Tfe itPėiA’Uii 
yi’a vien A i'biė'šTeliD
stėe tarpe iT dvi lafete 
jų vietok

Į urėdus ūbi puHiljDš, ’de*: 
nlokratai ir TėptiblfeTiiii, tuTij 
po vienų kandiilAl^, thd Ifo- 
nlinacijos , tik . JdiirtAiUrtlAsd 
Todėl ir gyventojų Wpe SU-i 
si d oni č j iift o n omin Aei j omis į
n€ra. ‘J

Į teisėjus kUndidatuoja “Ci
cero licltiviš Arilhony Žič-į 
klis, deniėkf'AtUS. jis uoTi UŽ* 
pildyti vak-ėnčiją, kuri pasidarė 
taikos teisėjui tlaniel Loyns 
pasimiruš. Tai vietai nuo re-

'ftdifii

Bridgeporto lietuvis 
Tvaronas, 3139 Soutli 
rald avenue.

Laidotuvių iškilmes 
viams buvo įdomios ir keis-4
tos. Ceremonijas prie grabo 
pildė delegacija nuo organi
zacijos Royal Order of Moosė, 
prie kurios velionis priklaii4- 
sė. Lietuviškai kalbą pasakė 
V. H. Ambrose.

Latdoiųves4 tvarkė Uid. dr- 
rektorius Pu 1. ftidikas, nuo 
3354 Snnth Halsted slidei, 
pfiš kurį vdferio kurtas buvo 
a tgatetdbš po itelakningo jvy* 
kkr gatvėje’. •

feidafes- Halsted
gatve, tarp 33-^čios ir 344us, 
Jurgiš Tvenas netikėtai pa
slydo, pavirto ir mitinai šu- 
teiMdė galvų. Jis buvo apie 
59 fetų amžiaus, gimęs Med
žių kaime; Šiaulių‘ apškHtyjo. 
Laidotuvėmiš rūpinosi velto* 
nio bene vienintelis gimmai* 
ils Amerikoje, brolis Pranas 
Tvaronaš, su kuriuo gyveno.

- . —

t

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
ŠAKALŲ Svetainėje

į-f-

Kainos Numažintos
ANGLYS i

MINE RUN ................................. 75
BIG LUMP ..... .............  $6.00
EGG ............. .J.......A..... $6.00
NUT ..............       $6.00
SCREENINGS ...................... $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

pristatymas Mieste Ir 
priemiesčiuose

Tel. ARDMORE 6975
art - "-N -------a-—aVitii .

^====s=

JUS fiALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSiNRIT
SAVO BARBENUS

i

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
\'ISI SKAITO...

r ASAtfKlT mus TtfoJAtr
CANAL 8500

• Misti apgaifctaini* knino. 
prieinamos. Už pakartoji- 
w dūddatfiė jebii atrb- 
laid*.

%25e2%2596%25a0%25e2%2596%25a0tViV.il


BAISI AUTOMOBILIO NELAIME PRIE 
35-tos IR WESTERN AVĖ.

Du Žmonės Užmušti, Du Lietuviai Kritiš
kai Sužeisti

Bandydamas pralenkti gatvr- 
karį prie 35th ir Western ave
nue, motoristas įvažiavo į gru
pę žmopių ir du užmušė vieto
je, o tris pavojingai suže’dė.

Tirp sužeistųjų yra .du Brigh- 
ton Parko lietuviai:

Feliksas Šlajus, 26 metų am
žiaus, 4245 South Maplevvo’ad 
avenue, ir Vera Šlajus, 22 motų 
amžiaus, jo žmona.
; Abu yra kritiškoje padėtyje. 
Veri i Šlajus buvo perskelta gal
va ir nemanoma, kad ji ilgai 
gyvens. Abu, kartu su trečiu 
sužeistuoju, buvo pagu’dyti 
Švento Antano ligoninėje.

Nelaimė. įvyko* naktį, iš sek
madienio į pirmadienį. Norėda
mas pralenkti gatve k r į, nctoji 
35th ir Western kampo, moto
ristas pradėjo 'važiuoti apie 6() 
mylių < į • valandų. Negalėdamas 
sustoti, puolė stačiai į grupę 
žmonių lauku nęių gatvekario ir 
kai kuriuos vilkdamas šovė p;r 
kryžkelę ir atsimušė į medį 
pietrytinėje Western avenue 
pusėj e.

Motoristas buvo James V.

Vallera, 24 metų jaunuolis, nuo 
4659 West 95th Street, Oak 
Lawn. Nelaimės vietoje buvo 
policistas Joseph Mitchell ir jis 
tuojui Vallerą suėmė. Nežiū
rint didelės žalos, kurių padarė 
kitiems, pats Vallera iš iko 

('sveikas. Jis prisipažino policijai, 
kad buvo “šiek-tiek” įsigėręs.

Du žmonės, kurie žuvo nelai
mėję, yra: ‘

Albert Doran, 45 metų am
žiaus, nuo 2450 West 60th St.j 
ir Isaįęlle Doran, 40 metų, jo 
žmona.'

Doran tarnavo už restorano 
vedėją didmjestyje, o. jo žmo
na už maisto ekspertę Cook ap
skriejo ligoninėje.

Trečias sužeistasis buvo Na- 
thaniej Daniels, 34, negras nuo 
519 East 341 h Place.
... I

Kaltininkas Vallera buvo lai
kinai įkalintas Brighton Parko 
nuovadoje, prie 39-tos ir Cali- 
fornia gatvių. Vakar rytą pra
sidėjo koronerio tyrinėjimas, 
kuris VaĮlerą' veikiausia atiduos 
graad Jžiurei ir apkaltins jį an-

Kilą sekmadienį, vasario 13 d., Sokolų svetainėje įvyks “Naujienų” 'metinis koncer
tas. Programa bus labai įdomi ir įvairi. Dalyvaus visa eilė musų geriausių dainininkų, 
keturi chorai ir šokėjų grupė. Šį kartą tcnką4 pažymėti štai kas: Andrejevas specialiai 
“Naujienų” koncertui paruošė vaizdelį var-du “Ukrainiečių kaimas.” Tas vaizdelis įdo
mus bus tuo, kad čia bus vaidinimas, šokiai ir dainos. Įvairiausius ukrainiečių liaudies šo
kius (o taip pat vieną k’tą ir lietuvišką šokį) išpildys Andrėjcyas su. savo grupe. Misa 
Mira, žinomas ukrainiečių dainininkas, sudąjmios kelias gražias ir mdiodingas ukrainie
čių dainas. Be to, j\s dalyvaus ir ‘Ukrainipčiij kaimo’’ vaizdelyje. Koncertas prasidės, 
3:30 vai. popiet. Įžanga 40 centų. ...

.... ............................. ..................... r=

tros kategorijos žmogžudyste.
Sužeistasis lietuvis Feliksas 

Šlajus užsiėmimu yra kepėjas.
R.

Cook apskričio ligoninėje mi- 
rė 31 metų amž., ugniagesys 
Krank D. Ewold, nuo 4323 EEis

■ • d’ ■* • ’.i, . ■ ■ > . .

avenue. Jis tarnavo už gelžkelio 
forminą. Buvo rastas be sąmo
nės gatvėje, netoli Superior ir 
Clarlc • . ■ •, a . '

Stambus Gaisrai 
Chicagoje
Apdegė Tuley High Mokykla ir 

Policijas Stotis
Ugnir.gesių departamentas va

kar pradėjo tyrinėjimą nustaty-. 
mui 'priežasties didelio gaisro, 
kuris kilo Tuky High school 
rūmuose, prie Claremont ir Po- 
tomac avenue ir padare $150,- 
000 nuostolių.

Laike sprogimo mokyklos la
boratorijoje, žuvo ugniagesys 
Thomas Vaid, 27 metų, amž., 
nuo 26161/2 N. Lrramie avenue, 
o sunkiai buvo sužeistas — ug
niagesys John Kaiserlik, 34 me
tų amžiaus. ...

Gaisras sunaikino Grėsliam 
policijos nuovadą, ties 8501 S. 
Green street. Nuostolių padarė 
$10,000. Liepsnos, be to, su
naikino trijų aukštų namą ties 
1816-20 South Wabi.sh avenue.

Ateinančiais Metais 
Sumažins Auto Lais- 
nių Kainą

Valstijos Sekretorius Edward 
J. Hughes Vakar paskelbė, kad 
1937 metais automobilių laisnių 
mokesčiais surinko $20,861,020 
:.rba suvirs du milionu dolerių

daugiau negu 1936 metais.
Kadangi laisnių pajamos ėmė 

žypiiai didėti, tai sekretorius 
spėja, kad 1939 laisnių kainos 
bus žymiai sumažintos. Kai ku
rie sjėjr.^ kad gali būti tik $3 
metams.

Vasario 13

NAUJ I E N U
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.
Pradžia 3:30 vai. po pietų.
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PAŠA U L I N I A I NU O T Y K IA I PAV E I K S L A I S

kas, leidžia atostogas Bermudoj drauge su savo žmona. 
Tai buvo pernai. Užvakar jis nusižudė Chicagoj.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

CHICAGO. — Gaisrinin

kas Thomas Vaid, kuris žu-
/

vo Tuley mokyklos! gaisre.

CHICAGO. — Tuley aukštesnė mokykla prieš gaisrą. Gaisras padarė nuostolių 
už $150>000t i : .. . . ; i

CHICAGO. -— Didelis gaisras Tuley aukštesnėje mokykloje. Gaisras įvyko užvakar ir padarė daug nuostolių*

I AUMS-MUMIMIV FoUM- 

PALM BĘACH, FLA. — Harry Dillon su savo motocikliu važiuoja per degančią iš lentų padarytą sieną. Moto 
ciklininkai čia darė visokius pavojingus triukus, kad tuo būdų galėtų suteikti smagumo susirinkusiai miniai-




