
The First and Greatest Lithuanian Daily in Aiųerica

NAUJIENOS
Th« Lithuanian Daily Ncws

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Ralsted Street, Chieago, Illinois

Phone CANal 8500 '

NAUJIENO
■. The Tithuanian Daily News

The First and Greatest Lithuanian Daily in America 
.................- ■-------------------------------------------------- ------------------------

th« uthuamiam Daily ncw» • 
PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO.. TNG 

1739 South Ralsted Street, Chlcago. Illinois 
Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje Entered as second-class matter March 7, 1014 at the Post Office at Chieago, III 
, under thč Act of Mftrch 3, 1879

Pirmas ,ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

VOL XXV Kaina 3c
------ r ■ 11 1 ■ ■- ■ f

Chicago, III, Trečiadienis, Vasario-February 9 d., 1938
------------—  ; ————----------- ------------------ . ■' '4—— '* > >»■ *

• ■ " ' i .

No. 33

Rusu dirižablis sudužo; 13-ka žmonių žuvo
DIRIŽABLIS, LĖKDAMAS ŽEMAI, ATSI
MUŠĖ Į KALNI PRIE BALTOSIOS JUROS
Dirižablio įgula ruošėsi keturių rusų, šiau

rės tyrinėtojų, Grenlandijos vandenyse 
gelbėti

MASKVA, Sovietų Rusija, valandos sekmadienio ryto, kai 
vasario 8. — Rusų dirižablis 
(balionas) V6 sudužo praėjusį 
sekmadienį, žinios apie nelai
mę paskelbta antradienį. Nelai
mėje žuvo 13 žmonių, jų tarpe 
dirižablio kamanduotojas, kapi
tonas Gudovancev. Trys asme
nys dirižablio įgulos išliko gy
vi* /

Dirižablis darė bandymą lėk
ti iš Maskvos į Murmanską. Jei 
bandymas butų pavykęs, tai di
rižablis butų lėkę3 gelbėti ke
turių rusų, šiaurės tyrinėtojų, 
kurie dabar randasi ant ledo 
lyties apie 50 mylių į rytus niio 
Grenlandijos.

Dirižablio kelionė buvo sėk
minga iš. Maskvos iki Lenin
grado. Jo komanductojas teikė 
reguliarių pranešimų iki 6:56

ROGĖMIS VYKS PRAPUOLĖ SOVIE 
GELBĖTI RUSUS 
MOKSLININKUS

TŲ PASIUNTINYS 
RUMUNIJOJ

OSLO, Norvegija, vasario 8. 
— Norvegijos valdžia antradie
nį pasiuntė per radiją įsaky
mus septyniems Norvegijos sto
ties Grenlandijos rytų pakran
tėje prižiūrėtojams ruoštis tuo
jau, su šunų rogėmis ir apsi
rūpinus provijantu, kelionėh 
per susigrudusius ledus ketu
rių rusų, šiaurės tyrinėtojų, gel
bėti. Ru*sai plaukia ant ledo ly
ties apie 50 mylių nuo Gren
landijos kranto.

Kopenhagoje Danijos keliau
ninkas Dr. Lague Koch prane
šė, kad jis instruktavo savo 
bendradarbius esančius Sčores- 
by Sound, rytų Grenlandijoj 
priruošti 12 šunų rogių ir vyk
ti rusų gelbėti, jei bus galimu
mo.

Townsendui teks sė 
dėti kalėjime

ROSEBURG, Ore., vasario 8.
Paskilbęs senatvių pensijų kelionėn į pietų ašigalio apie- 

au’torius Townsend atsisakė ]jnkes
duoti Jungt. Valstijų atstovų 
buto komisijai liudymus. Dėl to 
j ant gręsia bausmė sėdėti vie
ną mėnesį kalėj ime.\

Lindberghai neužil
go apleis Ameriką
ENGLEWOOD, N. J., vasa

rio 8. — Garsusis trans-atlan- 
tinis lakūnas Charles Lind- 
bergh ir žmona artimoje atei
tyje išvyks į Angliją.

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

Daugiausia apsiniaukę; gali 
ir lietaus būti; šalčiau popiet 
arba vakare; saulė teka 0:55, 
leidžiasi 5:14 valandą.

radijo susisiekimas staigiai nu
truko.

Negalėdamas gauti kelionei 
nurodymų radijo pagalba, diri
žablis artinosi prie Kem, lėk
damas žemai. Po to dingo tam
soje. Apielinkės gyventojai iš
girdo garsų motorų virpėjimą. 
Kaip virpėjimas urnai -sustojo, 
gelbėtojų būriai išsirengė ieš
koti dirižablio. Kuone 24 valan
dų ieškojimo pasėkoje rasta di
rižablio laužas.

Pasirodė, kad dirižablis, snie
go pugbs metu, atsimušė į kal
ną -Kandalakša apielinkėje, arti 
Raitosios juros. ■

Valstybė palaidos žuvusius 
Maskvoje. Vyriausybė nutarė 
duoti žuvusiųjų šeimynoms pen
sijas, kiekvienai $5,000 suma.

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 8. — Sovietų legacijos 
Buchareste samdiniai kreipėsi 
į Rumunijos policiją prašymu 
surasti sovietų pasiuntinį Mi
chailą* S. Ostrowskį ir legaci
jos patarėją Fiodorą Ęudenko. '

Budenko šoferis pranešė po
licijai, kad jis.matė kraujo dė
mių, kai. pirmadienio rytą at
vyko vežti Budenko iš reziden
cijos į darbą.

šoferis aiškina policijai, kad 
jis parvežęs Budenko namo sek
madienio vakare. ‘ Tačiau* kiti 
namų tarnautojai tvirtina, jo- 

| gei Budenko sekmadienio naktį 
’ visai nebuvo namie. Nežinia nė 

kas atsitiko su Ostrowskiu.

Britų laivas išplaukė 
Į pietų ašigali

DUNEDIN, Naujoji Zelandi
ja, vasario 8. —Britų laivas 

iDiscovery II antradienį išplau-

Laivu keliauja 52 žmonės, jų 
tarpe keturi mokslininkai, ku
rie studijitos bangžuvių gyve
nimo sąlygas ir \ darys planus 
mažiau žinomų pietų ašigalio 
apielinkių.

• ■<

Ekspedicija tikisi pasiekti 
miestą Cape Town, pietų Afri
koje, gegužės mėnesį. Tai bus 
pirmas laivo sustojimas 20 mė
nesių kelionėje.

. 12 angliakasių pa
skelbė sėdėjimo . 

streiką '
NEATH, ‘Valija, Anglija, va-tarimo /kitų šalių. Tuo reikalu 

sario 8. — Dvylika angliaka-, jie visųpirma kreipsis į JungŲ 
šių dirbusių Onlywyn * kasyklo- Valstijas, Italiją, Vokietiją ir 
je, 2 mylių žemės gilumoje, pa- Francuziją.
skelbė streiką. Tarp 509 ir 600- Oro atakos norima paskelb- 
kitų angliakasių atsisakė dirb- (ti nelegaliomis, išėmus /tuos at- 
ti irgi, kol paskelbusieji streį- vėjus, kai jos yra kreipiamos 
ką neišlips į viršų.

, lACME-NAUJIEfcVPotųj

DETROIT, MICII. — Automobilių pramonėje dirbančių darbininkų milžiniška 
demonstracija, kurią surengė unijos.

IR LOJALISTAI A.D.F. VYKDOMO- C.I.O. ATIMS UNI 
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TURI LAIMĖJI
MŲ ISPANIJOJ

pripa- 
svarbų 
Alfam-! 
Terue-

HENDAYE, Francuzija, va
sario 8. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimais, Teruelio fronte, 
rytų Ispanijoje, jie paėmę ne
laisvėn ąštuohis hfedistų batal- 
jonus, apie Š,0()0 karių/-'

Lojalistų pranešimai 
žįsta, kad jie prarado 
miestelį Alfambra, prie 
bra upės, šiaurėje nuo 
lio, ir kad jiems teko pasitrauk
ti gan plačiu ruožu.

Tačiau lojalistai kitose vieto
se turėjo laimėjimų. Tiesiai į 
vakarus nuo Teruelio jie pa
ėmė kalną — svarbią strate
ginę vietą. Dabar jie valdo di
delį Muela de Teruel kalną, ku
ris dominuoja Teruelį iš vaka
rų pusės.

Saginaw upės van
duo kyla iki potvynio 

lygmens
DETROIT, Mich., vasario 8. 

— Potvynio pavojus antradie
nį buvo rimtas Saginaw ir 
Grand upių kloniams, z

Kitose apielinkėse nuslugstąs 
vanduo leido sugrįžti į namų's 
500-ms šeimynų. Bet į Sagi- 
naw upę, kurios vanduo buvo 
žymiai pakilęs, tekėjo perpildy
tų Tittabawsseė, 'Cass, Flint, 
Shiawassee, Pine ir Bad upių 
vanduo. * Kaip antradienį tikė
tasi, Saginaw upėje vanduo pa
sieks aukščiausio lygmens. ■

Anglai ruošia planą 
oro atakoms pa

smerkti
LONDONAS, Anglija, vasa

rio 8. — Anglijos valdžia ruo
šia planą, kuris pasmerkia ata
kas iš oro prieš civilius mies
tų gyventojus.

Anglai nori gauti planui pri- 
1 tarimo -kitų šalių. Tuo reikalu I • • • • 1 • »

į militares kliūtis

SIOS TARYBOS 
KONFERENCIJA 

UŽSIBAIGĖ
WASHINGTON, D. C., vasa

rio 8. — Amerikos Darbo Fe
deracija ‘ paskelbė’ karą C.I.O. 
Antradienio prąjįęšimai sako, 
kad< sava keliti C.I.O. vadai ren
giąsi' ištraukti iš Federacijos 
tas unijas, kurios simpatizuoja 
C.I.O. Tokių unijų yra keletas. 
Laikui bėgant jų atsiras dau
giau. ' •

C.I.O. ruošiasi naujam orga
nizaciniam vajui, ir jam vary- 

11 Ainjoc vaioLijunc. x un.iauovao .. . ..
. , . a ta-n ti vien angliakasių unijos su-apie tai Wm. Green, A.D.Ęi pre- v. . \ V,_.v.. , x i- i i j • f važiavimas yra ni/taręs uždėti zidentas, atsake, kad davimas1 ... ■ ,

MIAMI, Fla., vasario 8. -
Amerikos Darbo Federacijos 
vyk(|ompąios >torybos suvažiavi
mas užsibąige antradienį, vasa
rio 8 d. ‘

Suvažiavimas pašalino iš Fe
deracijos angliakasių uniją.

■ i Manyta, kad .Federacija1.duos 
Progressive ■ .Miners unijai čąr- 
terį veikti ne tik Illinois, bet 
ir kitose valstijose. Paklaustas 
apie tai Wm. Gyeen, A.D.Ęx pre-

UCVO, C4U£>C4n.V, 
plataus čarterio Progressive 
Miners unijai priklausys nito 
t*o, kaip dalykų padėtis klosis 
ateityje.

Jungt. Valstijos ne 
turi karo sutarties 

Anglija
WASHINGTON, D. C., vasa

rio 8. —- Pirmadienį, vasario 
7 d., senatorius Johnson (iš Ka
lifornijos) įnešė senatan rezo
liuciją, kuri reikalauja valdžios 
atsakymo į tris klausimus, bū
tent: ar yra “supratimas” tarp 
Jungt. Valstijų ir Anglijos dėl 
priemonių, kurių tektų imtis, 
jei karas kiltų; ar yra su*sita- 
rimas, kuris reikalauja pavar
toti Jungt. Valstijų laivyną ben
drai su bet ‘kuria kita šalimi; 
ar nėra padaryta kokios Nutar
ties, pagal kurią Jungt. Valsti
jų laivynas turėtų patruliuoti 
kokį nors vandenyną ar van
denyno dalį.

Užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hull antradienį atsakė, 
kad tokių sutarčių, nė supra
timų Jungt, Valstijų Valdžia ne
puri padariusi.

Japonai mėgina ap 
supti kinus

SHANGiHAI, Kinija, vasario 
8. — Ažuot pulti tiesiai mies-. 
tą Suchow, svarbų Kinijos ge
ležinkelių mazgą, japonai siun
čia dvi stiprias kariuomenės 
dalis atakoms kinų iš šonų. Ja-4' 
ponai mėgina kaip ir apsupti 
400,000 vyrų kinų kariuome-

JAS IŠ FEDERA 
CIJOS

specialių asesmentų savo na
riams $1,200,000.

Dėl potvynio dirbtu
vės uždarytos Ster- 

ling miestelyje
.STERLING, III., vasario 8. 

— Ledais užsikimšusios Rock v
upės vanduo dar kilo aukštin 
antradienį. ■ Dėl potvynio užda
rytos buvo penkios vietos di
džiosios dirbtuves, ir 3,500 dar
bininkų laikinai neteko' darbo. 
Vanduo Rock upėje pakilęs jau 
12 pėdų aukščiau normalaus 
lygmens, bet antradienį vis dar 
kilo po pusantro colio per va
landą.

Al Capone pamišo
SAN FRANCISCO, Cal.,’va

sario 8.4-— Dienraštis The San 
Francisčo News antradienį pa
skelbė, kad paskilbęs Chicagos 
butlegeris iš prohibicijos laikų, 
Al Capone, rodo pamišimo žen
klų. ; ■ •; ■ - . ‘ -■

Ca'ponė dabar randasi Alca- 
traz kalėjime, bet bu*s atgaben
tas į federalį kalėjimą, esantį 
rytinėse valstijose, gydyti.

Pamišimo ženklai pas Capo- 
nę pradėjo reikštis pora savai
čių atgal. Jo sveikatai išekza- 
minuoti buvo pakviestas Dr. 
Edward Twitchell, žinomas San 
Francisco psichiatras.

Sakoma -taipgi, kad Capone 
serga sifilio liga, kuri jau pa
siekusi paskutines stadijas. Ca- 
pdnės pamišimas esąs triukš-
mingo pobūdžio

JAPONAI GRŪMO
JA SUNAIKINTI 
KINŲ MIESTĄ 

IŠ ORO

SHANGHAI, Kinija, vasario 
8. — Pranešimais iŠ miesto 
Amoy, kuris randasi pietų Ki
nijoje, Kantono apielinkėje, ja
ponai pasiuntė miesto vyriau
sybei įspėjimą, jogei jie sunai
kins miestą iš lėktuvų, jeigu 
jis nebus atiduotas japonams. 
Civiliams gyventojams gręsia 
didelis lėktuvų pavojus, nes čia 
nėra įtaisytos priešlėktuvinės 
apsaugos.

Iš šiaurės Kinijos pranė^i" 
mai sako, kad kinų 80-to kelio 
armija povai apsirpa miestą 
Yuanping, kurį gina 20,000 ja
ponų. Kiti pranešimai sako, kad 
kinai paėmė miestą 1 Yuhang, 
Hanchow apielinkėje, į pietų 
vakarus nuo Shanghajaus.

IŠ LIETUVOS 1 .
Apelsinų epidemija

KAUNAS. — Kaunas dabaj, 
galima įsakyti, “po apelsino 
žepkluf. \I)aųgejįs kas, atrodo, 
nieku daugiau “*!r nesirūpina 
kaip tik—apelsinais.

Prekybininkų tarpe girdėt 
trynimosi. Urmininkai konku
ruoja, detalistai nesutaria. Ko
operatyvai (“Parama”) jafi- 
nius • apelsinus vardavinėja kg. 
(po Lt 2,30), šešetas apelsinų 
įeina 1 kg, o kiti verslininkai 
kilogramais visai nepardavinė
ja, jie surųšiuoja pagal dydį 
ir ima po 35 et ir brangiau už 
vieną. Ir “Parama” tik jafinius 
parduoda kilogramais, kitus 
skaičiumi. Kainos, bendrai, ky
la, tur būt “tempiamos;’ ligi 
buvusiųjų.

Vakar parašius, kad tūlose 
įstaigose apelsinai, perkami dė
žėmis, po kelias iš kart, par
duodami po 1,50—1,85 Lt su
sidomėjimas padidėjęs. Kai kas 
net redakcijoj teiraujasi kur 
tokių pi^ių apelsinų galima gau
ti. Nors redakcija tokiu klau
simu nėra informacijos šaltinis, 
bet, skaitytojų klausiama, ji 
dar kartą šį reikalą tikrino ir 
pakartotinai gavo Įžinių, kad 
kaikuriose įstaigose tarnauto
jai apelsinų nusipirkę po 1,50 
—1,80—1,85 Lt. Gali būti, kad 
tai kokios išimties keliu.

Iš vieno kooperatyvo mums 
skambino, kad 1,50 Lt esą pi
giau savikainos ir negali būti 
tokia kaina pardavinėjama; esą 
parduodama urmine kaina po 
Lt 1,85 kilo.

Užmigo rogėse ir 
'sušalo

ŠIAULIAI. — I. 5 d. Meškų- 
čių valsčiaūs žmirklių kaimo 
gyventojas Močius Pranas, apie 
60 mt. amžiaus, ' išvažiavo į 
Meškučius, kur rado progą ge
rokai įsigertu Namo Močius va
žiavo jau visai girtas, taip kad, 
atvažiavęs j savo kiemą, nak
ties metu nė iš rogių nebeiš
lipo, o paliko jose miegoti. Ki
tą dieną rastas rogėse sušalęs 
Mociaus lavopas. >

JAPONIJA PRI
VERSTA GINKLUO
TIS - SAKO KARO 

MINISTERIS
TOKIO, Japonija, vasario 8. 

— Japonijos karo ministeris, 
gen. Sugiyama, antradienį pa
reiškė atstovų buto biudžeto 
komitetui, jogei esančios pa
saulyje sąlygos verčia ją, Japo
niją, didinti ginklavimąsi.

Pasak ministerio, Sovietų Ru
sija smarkiai ginkluojasi, taigi 
ir Japonijai tenka ginkluotis.

Paklaustas atstovų buto na
rio, ar Japonijos oro laivno pa
jėgos yra tinkamai ištobulintos, 
gen. Sugiyama atsakė, kad ša
lies oro laivynas stiprinama vy
stymu' komercinės aviacijos. 
Komercinius aviatorius galima 
skaityti rezervais karui. Tokių 
aviatorių Japonija numato tu
rėti 5,000. Viso Japonijos oro 
laivyno programa ruošia pilotų, 
navigatorių ir mechanikų karo 
aviacijai 10,000.

Sako, spaustuvinin
kai remia Bakerį

. H . * 1 Jl - ' ‘* * \

INDIANAPOLI^, Ind., vasa
rio 8. — Neoficialiais praneši
mais, spaustuvių dailininkų 
unijos 97 lokalai pritaria Ba
keno kandidatūrai j unijos pre
zidentus, o 20 Howardui. 20 lo
kalų susilaikė* nuo balsavimo. 
Baker yra A.D.F. pritarėjas, o 
Howard C.I.O. šalininkas.

Nustatyta minimum 
alga patarnautojoms 

valgyklose

WASHINGTON, D. G., vasa
rio 8. — Columbia ’distrikto mi
nimum algų taryba nustatė mi
nimum algą patarnautojams 
valgyklose, kavinėse ir viešbu
čiuose (veiterkoms) Washing- 
ton' mieste $13.25 savaitei. Jei 
patarnautojos gaus dovanų 
(tipsų), tai tie tipsai bus jų 
uždarbiu virš sakytos sumos.

Anglų laivas šaukia
si pagalbos

LONDONAS,. Anglija, vasa
rio 8. — Anglų laivas Peck- 
ham antradienį prašė pagalbos, 
nes jį vijosi nežinomos šalies 
lėktuvai bombonešiai. Pcckham 
plau’kia, į Barceloną*

i

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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Kaukių Vakarėlio
Praeitą sekmadienį p. Gir

taus salėj įvyko pirmas šių me
tų žagarieėių klubo parengimas. 
Svečių atsilankė vidutiniškai, y- 
pač grąžus būrelis buvo jauni
nau. Jų tarpe Chicagos universi
teto lietuvių studentų klubo 
pirmininkas Stanislovas Drigo- 
tas. Patį vakarėlį paįvairino iš 
ąpįe (įyicješįpit susidedaiphų 
ip^ąf^iipplįų, kurie buvo ųp- 
gįFgngę vį^pįiųis aprėdają|s. 
Vieni vaizdavo senesnių ir jau
nesnių čigonėlių ' ir Rasputino 
tipus, kiįi jų-upi yaikiųąį ipiija- 
vo jaunns mergaitės išvaizdų. Ir 
h ai kuriu ir npnprinf (arėjai 
jųęktis. Jie visą vakarą figųpą- 
vo ir fones krėtė. Kada muzika 
groją, vįųi rųaršpyp sutartinai, 
o teisėjai ant pagrindų pasisto
ję. Stebėjo ir dovanas 4^JĮn<Q.

Rasputino (John Klevinskas) 
su sąvp genge pirmą prįzą lai
mėjo. Gavo pilną ' saują “bu- 
maškų” — cash, kitiems irgi pi- 
nigišką dovana teko, dar kiti po 
didelį bonką arielkos ir vyno ir 
kitokių gražių daiktų. 'Paskui 
susirinkę prie bufeto gere iš 
$veĮpuolus atgabentą alų ir yal- 
gė iš pcčįos Žagarės atvežtus 
minogąs (|c.ęndzita$ žuveles),

kumpius ir be razinkų pyrągą. 
čia tikrai visi buvo linksmi ir 
pątęnįąnti. Vakarėlis rypestin- 
gai buvo prirengtas. Jeigu, bu* 
tų daugiau atsilankę žmąnių, tai 
visai butų buvę gerai. JSlors ir 
dabar .niekas nerugoja įr nusi
minimo ant veido nė pąs vieną 
nebuvo matytisi Visi nesąstingu- 
siom kojom vaikščiojo, bet dau
gelis “noriu miego, negaliu už
migti“ ratelį šokdami mikliai 
pąją-epsėjo. Kurie nepatingėjo 
atvažiuoti, tie vieną kitą yąlan- 
dą prąte$o sųiągįąi sų pąžįsta- 
rųąfs tyęsiĮ^hpdąmį ir g^roj 
nųptąį^ųj įipįąiųį pąąįvąįšipo, 
užmiršę kasdieninius rūpesčius 
ir vargus. Ąr šiaip ar taip kąl- 
Įjėsime, ir vėl žągąrįęčjų atlai
dai praūžė sų D. K.

Šypčįa$ iš Gruzdžių
«* * • f

H)ąų,dyjiHnaę ■ ■ gępoks|į nųp 
saulės ąpdeg^S' 
.4$ySžiuo<įftIpas jį qūęągQS, 

ii^ g»ye?« P- SJn-
liųgo acjresą. Pąsfąrasi^ gyve
nąs Floridoje^ bet netekę pas 
jį užsukti, jiems bįiyę jš 
kelio. Juo labiau, kad P. Vai
švilas skubėjęs grįžti į Chica- 
gą. Buvę sustoję Floridoje 
pas lietuvį farmerį p. Jonaį|į.

Juozui. Young farm.os Flori
doje išrodžiusios daugumoje 
skurdžios ir1. ,$kurdų§ 
nieji inįpstęlįąį.

UTukaten&tai pasieki p«!engvf-jn
I nlmo gėlimų Ir skįiuamų nuvar- N

1 ■

I PAIN-EXPELLERIS I
•u \7mkrQ’* vaipMpnkUu ;

IIInaudojama* per 70 metų. T

ifei ro^j.
PJl bWR F-> A§ftland 

tą BW§ey paFfc^y;
giybBUB m- ?!HP §i^rsey 

parkw^y iki įVesterti av.
gUfety^venth SL I»W An‘

IfrPP? $ j Soutij£jjię%0 avs.
Forest ay., įjuf) jSongcommon 

dr. iki Gol<j rd.
W: »MS fih

L 1 N i M L N f

Grįžo iš Atostogų
BRIDGEPORT. —Pradžioje 

praeitos savaitės grįžo iš Mia- 
ini, Floridos, Juozas' Young 
(Jurgelaitis), 3152 So. Eme- 
irald ąvenue. Jis buvo nuvykęs 
su dviem draugais p. Vaišvilo 
automobiliu. Iš viso jip suva- 
žinėję pusketvirto tuksitančio 
mylių. Ilgiausiai išbuvę Mia- 
mi,. Floridoje, kur turėję pro
gos maudytis vandenyne 
.'(okeane). Juozas irgi besi-

užeigas, liptejįąį ir bį^piąį esą 
puošnus ir pragyvenimas pi
gesnis kaip Chicagoje. Jis ža
da visai žiemai pasiimti atos
togas įF yą^upfĮ į
kad galėtų sptruippįpfį Sig
mos sęzppą- —j. Ą.

Pittebft^ho gru?dh 
čiąi apig Chtogos

U I m ■ ■ I »*■ f I im

■ . f ’ ‘ ' 1 w '

Chicagos pietyąkąiĮjus. Ji reĮ^p- 
menduoją' tęjęį yigąkelj lį^i^ 
paraleliai sų GJpcągp įf Įjopįh 
Western gplįkgji^ įį^ė{f)į§. .

Rengiasi ‘‘Lopyti”

Foundryrd., nuo Northwest 
ltighway . įį;i Rąnft rd.

Foundty rd., nuo Rand r|l. 
įkj Ęjyep $.

rd> n«o $ir£F.d 8“

Homęwood-Lan$ing rd., nuo 
Mapie st. iki Indiana statė line,;

Trving Pąrk blvęl., nuo Čent-

gelžkpjįo tunelio prie iGhaun- 
sey • §t? ,

Oąjc Park av., nuo M«»W 
avė. jki Gunnison st.

lO^rd st., nuo Gottage Oro ve 
įky IJoty avs. .

jlljth st,, nuo Pulaski j?d. iki 
Grap^ -Trunk ir Western R. R. 
bėgių.

Bratt av., nuo Carpenter rd. 
iki McCormick bl,vd.

RIdįe ąv., nuo Devon av. iki 
St.

.SUfg st. pijo 123rd sf. iki 
...

lYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Atherlkbs Lietuvių Daktaru

* Phope CANAL 6122

Valandos: nuo 1—8 ir 7-^ 
Seredomis ir ned#. pagąĮ sutarti 
Rez.J5631 So. Califoraia Avenne

• Telefonas Rennhlic 7808

itefe lOffišs iFpng?

KIUS RADIOS
Eksperto radio taisymas—dykai

Cor. qf 35th apd gįstyjĮ Sfc 
Ofiso vafaųcfos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutarti 
Rez. 4910 SO. MĮCHIGAN BLVD.

'v ' Tel." Kenvrood 5107

. /

11

■■> q

Pullman
>1 L4

Telefonus LAFAYETTE' 4496 M. p. CYNAL, Prqp;

Cynal Studio
Vestuvių Grupes, šeimos įr Bankietai. Ypatingi Namų 

Paveikslai -:- Nutraukimas ir PadL4il)įjnąs.

2449 West 47th Street.
CHICAGO. ILLINOIS^ '
* « 1 *» ' J •- 1 ■ • *■ r 4 ■ \

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

, Iš Pa*
Stulgis, khi’is pp^epįąį pįripą 

a bųyo ątsiląnkę^ į

Chicągo Jiątįkųs įy I<įpk 
jęs ląpp.es nueiti gąyp 
jonus ir kilus 
tarp kitkP ųąk.Q:
apie mirtį T- J9ciai^, bpt PF" 
žinojau iš kpp paeiną. Ąfąjt, 
miruąip Jociaus žipppą? kurį 
gyvepą Gary, Ipdįąpą* yFP iš 
Gruzdžių miestelio Pigą QąJ- 
kytė. Matote, mielas mano 
kaimynėli, jus turite šermenų, 
ale ir turite smagių veselių- 

\u o ląįk sų JPąųgąįą susičj ąu 
y’ kalbėjomės, bet nęatsipiįpė 
apie sidabrinės savo vestuves. 
O gal buvote ir Petpučių si
dabrinėje ve^elįoj. Buvo iš 
Pittsburgh.o mano geri pažįs
tami ant tos veselios J. ir B. 
Šįmkąi, Chas ir Julė Švelniai. 
,Gal sueinate .Gasparaičius ati- 
luokite didelį glėbį labų ir 
taipgi iPąugąmąį Aš /pridaviau 
i’iĮilgiJ įaŲcį-
kai.; J. ,Paugą,šauniau
sioj sijdąbrinė^ vestuves įvyko 
ir praėjusį ^ęšįacjiepį Nąiijie- 
nųse tilpo atvaizdai ęu p. Ka
peika, yra abudu Gruzdžių 
piliečiai — kaimynai. Toliau, 
sako, susėjau Chas Savicką 
(Nuomininkų kaimo) parapi- 
joną. Jis turi taverną ir yra 
rėmėjas pažangaus judėjimo 
darbuotes. Bet Savickas 
sveikauja, uždrausta gydytojo 
nieko negerti . net nei papso 
ir sųnienkėjęs. Pas pilis labai 
oras nepastovus,—kožpą die-

SBsJcripip tifyfe nįj^- 
rė sulopyti 22 SHMfc 

iv pMa 
Utie

O
S 0jstevo? Nau-

Rądip
' AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue
■ • Kalbame Lietuviškai.

Bemiock"2843

kart 
go.

ISJJ r
- prof> 

rųjp konstituci- 

Salomėja Nerią 
ųįį ~ Pr°h I* •

Mts.

Kavaliauskų adresų
Kavaliauskai gyvepa

čiai ir pąspigo ir keliai labai 
leduęti. Po Reniųisylvanijos 
kalinis labai suraitytas ke
lias, labai atsąrgu su mašinom 
yažiuoti. Dėl to ir negaliu nu
važiuoti pas Poviliūnus pasi- 
imUyii 
R-hai
\Cįpeągoje; p. Elena Kavaliau- 
skienė yra A. Stulgio pussese
rė. JpįgKl susrebiate ką iš gru
zdiečių pažįstamų, fąi nuo 
mapęs dųpti geras dienas- 
Rittsb.urgo ir ąplinkinių mie
stelių gruzdiečiai daugumus 
skaito NĄŲJJENAS ir kitus 
lą ikrą§.čį ųs. > —Zi

$1QMQ 
$206.00

$152.00
$289.00

GRIPSHOLM
< ’ 23,000 tonų jtalpų^

Gegužes 28 d., 1938
LAĮVĄKORČĮŲ K A INOS 

Tjecia Klesa:
Įš New yprko į kląjpėdų ' ...
I abi puses ...... ........ ......................

Turistine Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ...........
I abi puses -—.... . ....................

'Į’ąk^ai $5-00 atskirai.
Ši ekskursiją jąu yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau jr dąųgiąu važiuoją.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dpkųmentų ir visų informacijų kreipki" tės j patikėtinu 1teįųy|ų fsfaigą,

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
* ~ "4157 'ARCHER ^yE^UE

Qfiso valandos:
nuo 2—4 jr nuo vaL .vakaro 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLARĖMONT AVR

Valandos—9—10 A. M.
Nedalioj pagal sutarti.Anelia.K. Jarusz

Physical Therapy 
and Midwife

6630 So. Wėsten>

Patarnauju prie 
gimdymų namuo
se af
d u o dtr massage 
ęteęfcric treaf-

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

2.406 JVEST MADISOSr STREET. 
yąį. 1 ųd 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas ’ Ur.unsw4dk Q597

Dr. Ą. J. Shųpkus
GYDYTOJAS ĮR CęijąU^GAS 

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

Sekmadieniai^ pu^itanjs 
OFISAS IR REZlbĘNCįJA 

43OP So, FąirfieM Ąyp.
> Tet Laįayette 8pl6

a Neris.m išteisti apie
ftslyRS; Jisfi

),W4 i!<i P^įfte ’
Bęimeiii ms Fasifte Ai

Meteis ms.-- ■
Diversey ay., hųo Rimbai! ąv 

iki Logan blvd.
Caldwell av., nuo Oakton st.
.—-----.......----

LAIDDTUyiŲ DIĘĘkTOąiŲS

John F. Eudeikis

Moterjjns ir mer
ginoms patari
mai dovanaj.1

ADVOKATAI
Naujienose

1739 So. Halsted Si.
k ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborįi $t. 
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Vąįando^ yą^ą.fąis nuo 6 iki 8:80

r T^Ietynaą ĮBroiĮeyatd 1310
Ketvįrtajdieniaij ip Sekmadiępiąis— 

pagal sutarti.

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojąs ir Chirurgas 
Ofisas 4615 SO. ASąLAlJJD ĄVE.

Ofiso vai.: Nup 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

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

Phone Boulevard 7042

ŠĖ^JArt^4 4^ DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

> AMBULANGE;.
r 9, > DIENA IR;NAKH* .

Visi Telefonai f74^1742
1 460^-07 So. Hermitąge Avę. 

4447 gojjg Avenpė
•• ». d . .Tel. LAFATEnE

T“S -v r I ; koplyčios visose
4—r*-fčJ-1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radįo programų jrirmąd(ęnio vakarais, 
10:0.0 vai. yakąrp iŠ W. U. F- C.' stoties (4420 K.) rr Pranešėjas 

p. šALTIMIERAS. ■'/ ‘

...... <..»,,l^< H.. ...... ‘ |’|

Laidotovių Direktoriai
‘M

*

KOPLYČIAS 

. ,;l)A|Lys^

NARIAI 
Chicagos, 

Cic.e|*o

Laidotuvių 
Direktorių 
Ą^ciaĮcų^

Ambplance 
Bąjąrnavi- 
^Dieną

J*

Titephone:. Boulevaj-d ; 2800
4631 SOUTH ASHLAND AVENUĘ 

Reą. 6515 So. Rockwell St.
. .. BybUe ,723

Ojubgeuonis
J|07 Lpyrc Avp. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St

Room 1239

DENTISTAŠ ■
4645 So. Ashland Avė.

į ,a?tį 4?įį Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.
... ■* * '*

_ ____ J^įti Lįptuyiąj Daktarai____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

yąlapd.og: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
įr nuo ,6 iki § vakar?

Svėntadieniaią tik ‘ susitarus
Phone BOULEYARD 8483

1 . -------------  -

KAI & ZAIILISK Y 
63^2 ^estepi Ąye, 
Pcųiedčlį, Ketverge

■’ įiup 2 iki 9 vai. vakarė.
SeF«te fe w 2 ikj 6i

. ,7 Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
Tėį. Prospe^t J012

S ' ’

Res. Phope: F^pne:
1^. .7^ frąs. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. AVegterų Avė.
VAL.: 0:00 ryto iki 8:80 Popięt 

išskyrus ' sekmadieni ir' tre^adięni. 
1 >■>> . nu-------- ■■.tf,,'’.-r, ~ .i, Vii. . —^1. ■<

B

Raginą Statyti 
Iškeltą Vieškelį 
Vidiinnįestįn .

Įnžįųįerių raportas pliekto 
tarybai

gpecįalė iųžįniprių < (mųiįsija , 
tąrybąi abtorj^ųpfi sta

tymą iŠkeĮjtų- vieškelio į Chicę..- 
gos vidurmįesFį iš yakąriųęs 
miesto dalies. Gatve \tokiam j 
vieškeliui numatoma Congress 
street, ktiri randasi 600 į pie
tus ir eina iš rytų į vakarus.

Pirmiausiai planuojama Con
gress gatvę praplatinti, )o vė
liau pastatyti vieškelį iškeltą J 
ant tiįto. Tokiu bųcįu sųsisįęki-I 
mąs poųgress gatve ęijtų rdvię- 
jaįs aukštais.

Ta pati kųmįsiją pątąrią tiek
ti ir antrą vieškelį iš miesto į

4348 Sp. CąĮĮforibą 4y£PPc . Rhonc Eafayeltc 3572
' > A. PETKUS

6834 So. Western Avė. Rh.OD# \Q1.42
1416 South 49th Court Cicerų Rbopę gįc^P fflOp

■ . .< • « .* 4 A.s r » Mot F • 4 »TW* 1 W f - --- - r- -?V'7

R. 4. RIDIKAS
33.51 So. Halsted Street D,,?L)eviiFtJL į(>81)

I-Jį zobF FliffflgfHfflji- W
1,6|C> We.sĮ 4fį|ji Street ! : ' poulevard 5566

■ • ? ■s.ĮU..ŠKUDAs:-""v''‘ i
718 West 18111 Slreet BlĮfliįĮC AjcĮProę 3.'j77

3319 J.į,t.U3nį^ ^yynue ■ ■ Yards 1138
“■''T^C®AWlCZlR:sUNŲS-'? • 1

aątą w.ėsj ailrd pi3.ee < f ; p|me Gq»wI 2515
.SKyKįUS: lOh Htrysį. ~ Į^rp

■ JUOZAPAS ajpĖIĮflŠ Ip ĮBVAS '
4701 Sp. Wegįėį-p A-yę. . / - pilone Virgiiįjti

........................... ................ ----------------------- r——--------r—--------- .... .....u....... u

: A. f MASALSKIS - > .
Pilone > Bouleyard 14139 I

t
t tWas

\3307 Lituąiįicą Ayępįiė*

DR. VAITUSH, OPT.
, . LIETUVIS

Majio 20 naetą pjra|U,į^ayįpiaą, 
• : ’' ' jušų garantavimas.' ‘
Optoiąetricall^ Akių Specialistas
F^lep^viąa ajkių įtempimą, kpps 

fistį ’priežąstimi gąlyos skaudėjimo, 
svaigimo,, akių apfėmifno, nervuotu- 
ino,> skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Prireri- 
gia t,ejsingąį ųkinigs.’ yįs,uosę ~ *atsi- 
tikjmūose eg?įimįna.vįmaą daromas 
su elektra, parodančia' mažiausias 
kįailįąŠV- Špeoialė atyda atkręipjama 
į įmjkykjoą yaįkjųis Rreivos akys ętL 

VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NĘDĖįlQJ nuo l.Q ryto iki 12 piety 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos

4712 gęųth Ashfand Av.
į ’ -Pwieverį

DR. G. S1ERNER
: LIETĮĮVI^A^IŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1339 • 
pritaįko Akinius

. Kreivas Akis 
■ ■' Ištaiso.

Ofisą? ir Akinių Dirbtuvi 
: W 35ih‘ Si. •
, . i ■■ kaippės. jjalstęd

Valandom W 4; wb 6 iki
1 ■ ' - Nędėlioinįš pakai ’sUčartf.

Tel. Office IVęntyorth 63^0 
Rež. Hydę Pafk 3395 /

Dr. Susanna Slakis
• ' » a • • « .« • t

Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. yąk. 
' išskyrus serjedomis ir subatomis*

KITATAUČIAI
• 4* *■ • -* *•

~ *- • * * - - ' ' * ‘ ’ * * 4 *'

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo 'patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.
1 Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal fiaųjali- 
sius metędųs X-Rąy ir kitokius ėle- 
frps prietaisu^.

Ofįšas įr Laboratoriją:
1034 W. I8th St., netoli Morgan Si. 

Valandos Bąo lį-rl2 pįety ty ‘iiūb: B ikĮ^:< yąJ. vakaro
•jįl CąnaI 311p ‘ :

Ręzųiėncįjoš teleronai:
Superior’9454“ ar 1 Central 7464 

...................... . . y. ..j.—■. *i \

31

_ __ XX—•
Dr. Charles Segąl

' OFISAS T

4720 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
(Juo 10 iki 12 vfcL'ryto? hpo 2 iki 4 
yįl. po piet ir puo 7 ikĮ §;30 yat 
vakaro. Nedaliomis nuo * 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone 7MIDWAY 2880
■ . ■ n !■■■ .i.fcw» a..—————— 

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 ŠOĖTH ASHLAND AVS. ' 

btlso yalan^os: - '
W i’o w 

Rex. Tįlephdaė- PLAZA MM;T
<ų.-'

£
Ži’kįA ~ b

•3' 

t

, W>-'

-.m«w

l%25c4%2585pp.es


Trečiadienis, vas. 9, 19S8

KORESPONDENCIJOS
Los Angeles, Calif. So. Milwaukee, Wis

Lietuvos Neprigulmybės 20- 
tos sukaktuvės Los Ange
lėse. Iš vięrro paminės vi
sos vietinės grupės vasa
rio 20-tą dieną.
Gal ne krrtu su kitais lietu

viais, gyvenančiais Jungtinėse 
Valstijose, bet pietinės Kalifor
nijos kolonijos rengiasi nepa
prastai iškilmingai minėti 20- 
tas sukaktuves Lietuvos Nepri
gulmybės. ; .

Visų lietuvių organizacijų 
bendras komitetas parinko .va
sario 20-tą dieną kaip tinka
miausią tam paminėjimui. Se
kančios, Čionai gyvuojančios 
draugijos, bendrai prisidės, kad 
galėtų tinkamai itžymėti Lietu
vos neprigulmybės dieną:

Los Angeles Lietuvių Choras, 
Liet. Laisvės Klubas, Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas (35- 
ta ir 221 kuopos), Liet. Tautiš
kas Klubas, Susivienijimas Lie
tuvių Amerikoj 75-ta kp. ir A. 
L.D.D. 145-ta kuopa.

Bendras rengimo komitetas 
nutarė apriboti kalbas iki 15 
min., kad liktų daugiau laiko 
meno programai. Menišką pro
gramos dalį pasižadėjo išpildy
ti ir klubai, be paties choro.

Kalbėtojai bus šie: K. Lubi
nas, senas veikėjas ir neseniai 
lankęsis Lietuvoj. Kalbės apie 
Lietuvos susikūrimą 1918 me
tais; Repečka, mio L.D.S., apie 
Amerikos Lietuvių Kongresą de
mokratijai Lietuvoj atsteigti; 
H. Rado (čirgimis jaunuolis) 
r nglų kalba,, ir buvęs chicagie- 
tis Kastėnas apie dabart nę Lie
tuvos padėtį pašalio įvykių ei
goj ir Lietuvos perspektyvas 
ateičiai.

Sukaktuvių paminėjimas j- 
vyks Danish Hali, didžiojoj sve- 
t: inSf/ 1359 W. 24th St:,''netoli' 
Vermont. Pradžia lygiai'6:30 
/ai. vakare. Po programos bus 
mokiai prie gero orkestro.. Taip
gi bus užkandžių. Įžanga 30 
?entų.

Visus laikraščio skritytojus 
šviečiame atsilankyti.

P., Pupis, 
Bendro Komiteto Pirm.

i i i.

Binghamton, N. Y.
___________________ \

Rengiamės iškilmingai pa
minėti Lietuvos 20-ties 
metų nepriklausomybę. — 
Bus prakalbos, koncertas 
ir šokiai.

NAUJIENOS, Chicago,III.
j.ibi' I, I iii ' IĮ • ~ I ,11 r ' ‘»*T Ii ri

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

BUDRIKO
Radio ir Rakandų
Krautuve

3409-17 S. Halsted St
Tel. Boulevard 7010
Budrike programai: Nedėlio- 
mis WCFL, 920 kil. 7:30 vak. 
Ketvertais WHFC, 1420 .kil. 
7-8 vai. vakaro.

SLA 10 apskr. konferencija
SLA 10 apskr. konferencija 

įvyko So. Milvvaukee. Toje me
tinėje konferencijoje teko ir 
man dalyvauti. Įvyko ji sausio 
23 d. negausingoje lietuvių ko
lonijoje, kur gyvuoja 133 kuo
pa. Apie tą kuopą tenka pasa
kyti tik tiek, kad ji turi gana 
veiklių narių ir todėl organiza
cijos reikalais nemažai veikia.

Sakyta konferencija buvo la
bai rimta. Buvo gana plačiai 
aptarti Susivienijimo, reikalai, 
kurie yra susiję su cėntro ir 
apskričio veikla. Ypačiai daug 
buvo kalbėta apie tai, kaip su-? 
įdominti musų jaunimą SLA or
ganizacija. Delegatai pareiškė 
tą nuomonę, kad busimas sei
mas tuo reikalu turės tikrai 
rimtai susirūpinti. Svarbu, kad 
kuopos iš anksto, pasirūpintų 
priduoti naudingų sumanymų.

?

Išrinkta liko pramogų komi
sija, kuri rūpinsis parengimais. 
Pirmrs parengimas nematoma 
turėti birželio mėnesį Bacine.

Valdyba kitiems metams liko 
išrinkta iš šių asmenų: pirmi
ninku J. Radavięia, vice-pirmi- 
ninku J. Baukus, raštininku' M. 
Kasparaitis, ižd. J. Mačiulis,- o 
organizatorius ' S. Mockus ir 
Jennie Laure).

Tenka pasakyti, .jog So. Mil- 
vvaukee kuopos nariai visada 
pasižymi savo vaišingumu, šį 
kartą irgi atvykę delegatai liko 
pavaišinti pietumis. Pats savai
me aišku, kad patiekti pietus 
buriui žmonių nėra lengvas da
lykas. Ypačiai tenka sunkiai pa
dirbėti šeimininkėms, šiuo at
veju didžiausias kreditas pri
klauso ponioms Onai Jurkus ir 
O. Urlakis. Be tor-negalima*-ne
paminėti ir tų grakščių panelių, 
kurios prižiūrėjo, kad niekam 
nieko netruktų, atseit, patarna
vo prie stalų. O tomis panelė
mis buvo šeimininkių dukrelės, 
Anna ir Helen.

Man labai malonu buvo su
sitikti su senais pi žįstamais bei 
susipažinti su naujais žmonė
mis. Kalbant apie pažįstasis, 
turėjau progos susitikti ir pasi
kalbėti su J. Banku, Staupicku, 
F. Jurkų, Urlakiu, J. Mittka ir 
kitais veikėjus iš 177 ir 135 
kuopų. Iš Milwaukee buvo at
vykusios delegates Agota Gigie- 
ne bei Rožė Povilanskiene.

Vakare po konferencijos toje 
pat svetainėje SLA 133 kuopa 
surengė šeimynišką vakarėlį. 
Mes irgi buvome į tą pramogą 
pakviesti, vienok su apgailesta
vimu priversti buvome nuo to 
malonumo atsisakyti, kadangi 
reikėjo grįžti atgal į Kenoshą 
automobiliais. Pasitaikė labai 
nepalankus oras: slidus kelias 
ir didelė migla. Dėlei tos prie
žasties ilgai svečiuotis buvo pa
vojinga, todėl ir nuo . įsakmaus 
so. milwaukiečių pakvietimo te
ko atsisakyti; Aš daruge su C. 
Braze ir J. Radavičia išvažia
vau namo. i.

Kai jau visi pavojai praėjo ir 
mes pasijutome esą netoli na
mų-, tai paėmė pagunda sustoti 
p;, s p. Juozą Balčaitį, kuris lai
ko gražiai įrengtą užeigą visai 
netoli nuo Racine. Galima saky
ti, jo šauni užeiga yra Racine 
priemiestyje.

šia proga noriu pažymėti, 
kad Pa J. Balčaitis jau per eilę 
metų dalyvauja lietuvių judėji
me. Jo žmona, p-ia M. Baičaitis, 
yra pasižymėjusi dainininkė. !

P-nų Balčaičių užeigoje užti- 
kofne ir kitus Kenosha delega
tus. Būtent, A. Minotą, J. Kas
parą, J. Kasputį ir F. PoVilans- 
kę. Drauge kiek pasisvečiavę, 
mes atsisveikinome su malo
niais šeimininkais ir išvykome

Kalbės K. 
Michelsonas ir Bernard 
H. Chernin.

Be to Teikia -paminėti, kad ; 
vietos fašistė’iai, susidėję su ' 
vietiniu klebonu, irgi rengia ne- 1 
priklausomybes minėjimo vaką- u 
rą vasario 11 d. ir parsitraukia 
net p. Budrį,. Lietuvos konsu’ą 
iš Nėw Yorko. žinoma, jie ten 
garbins Smetoną ir užgirs, Lie
tuvos ūkininkų ir darbininkų 
persekiojimus, tad protaujan
čiam lietuviui sų; fašistais nepa
keliui. ' ; ' • - X ;

Užtąi diena vėliau Lietuvių 
svetainėje yra rengiamas kitas 
vakaras, kuriame demokratijos 
šalininkai pareikš, ko jie siekia 
Lietuvi i. Tad pasistenkime, kad 
Kongreso rengiamas vakaras 
butų sėkmingas visais atžvil
giais.

KĄ ŽMONES MANO
VIENAS SAIKAS ROMOS KLEBONUI, 0 

KITAS SVIETKKIUI

DIRBA 2 BUDAIS NUO

ŠALČIO
NEPATOGUMŲ

Amerikos Lietuvių Kongreso 
vietinis skyrius stropiai rengia
si prie Lietuvos nepriklausomy
bės apvaikščiojimo. Paminėji
mas įvyks šeštadienio vakare 
Lietuvių svetainėje. Yra pakvie
sti du geri kalbėtojai, būtent, 
Keistutis Michelsonas iš Brook- 
lyn, N. Y., kuris yra teisių fa
kulteto studentas ir gabus kaL 
betoj as. Antras tai vietos ge
rai lietuviams žinomas advoka
tas Bernard H. Chernin, kuris 
pereitą vasarą lankėsi Europoje 
ir tarp daugelio kitų, šalių ap
lankė ^Lietuvą ir Vilnių; tad la
bai įdomu bus išgirsti, ką mai
no1 amerikietis apie miisų seną
ją šalį Lietuvą.

Be prakalbų, dar bus koncer
tas ir šokiai. Koncerte dalyvaus 
dainininkas St. Vaineikis, pia
nistė Emilija Undrejunaitė, 
smuikininkas p. Speetor ir kiti 
artistai. Po konęerto seks sma
gus šokiai iki vėlumai nakties.

Tad visi vietos lietuviai turė
tų būtinai atvykti į tą musų 
tautos apvaikščiojimą ir išgirs- jo varginti ir išnaudoti vietos 
ti gerų kalbėtojų kalbų. „ gyventojus.

P. B. Balčikonis

Iš New Yorko Išvijo, 
Tad Persikėlė 
Chicagon

Specialiai paskirta “Dewey 
Komisija’’ prieš kurį laiką pra
dėjo iš New Yorko valyti įvai
rius gengsterius ir raketierius. 
Komisija ėmėsi darbo rimtai ir 
New Yorką apvalė, bet, kaip dr - 
bar pasirodo, Chicagos sąskai
tom

Visi piktadariai, kuriems NeW 
Yorke užėjo juodos dienos, per
sikėlė Chicagon ir dabar prade-

Marijonų kunigų leidžiamas 
“Draugas” sausio 5 d., kada ė- 
jo klausimas apie žemą atlygi
nimą Šv. Jurgio parapijos jani- 
toriili BoTodeckiui, pralotą M. 
L. Krušą teisino ir gynę, k; d 
$50 per mėnesį už janitoriaus 
darbą ėsąs pilnas ir teisingas 
atlyginimas. Tai matote, ten ėjo 
reikalas apie musų lietuvius 
Ęomoš katalikų bažnyčių klebo
nus, kurie faktiškai yra darbda
viai dėl janitorių, zakristijonų 
ir vargonininkui

Tačiau sausio 26 d,
gas” vėl rašo savo vedamąjį 
straipsnį antrašte “žmonių įei- 
gos ir sveikata”. Ir ten randa
me, tarp kitko, štai ką pasaky
ta: “Yra susekta, kad šeimyno
se, uždirbančiose mažiau kaip 
po $1200.00 į metus, vaikų mir
tingumas yra penkius sykius 
didesnis, negu tose šeimynose, 
kurių jeigos yra virš minėtos 
sunios.”

'ten, mat„ ėjo klausimas apie 
įvairias kompanijas, samdan
čias darbininkus. Tai, matote, 
kokia teisybė pas kunigus Ro-

‘Drau-

C

turkiškų tabakų, kokius tik pinigai gali nupirkti.

Reikalaukite Dvigubai-švelnių Old Golds dėl šviežumo. Dėl pilno pa
sitenkinimo pasauliniai rihktiniaušiais prizinio derliaus tabakais. Dėl 
sveikumo. Tikram pasitenkinimui teisingą kokybe- Kaipo geriausių 
Amerikoniškų ir turkiškų tabakų, kokius tik pinigai galį nupirkti.

Du Cellophane užvalkalai... ne vienas, bet DU. . . saugoja šviežumų 
Dvigubai-švelnių 01d Golds. Kiekvienas iš tų užvalkalų yra drėgnumą-

♦ ' •* ' • 1 , i’*!"’ ' ' ’ I . ' " 'f ‘ ' * ' ’ e •’ •

neperleidžiantis Cellopliane; aukščiausios rųšies kokį begalima gauti.

Tas dubeltavas Cellophane apvyniojimas neperleidžia drėgnumo, sau
sumo ir kitų cigaretų gerumo priešų- Jis suteikia juriis FABRIKINIAI- 
ŠVIEŽIUS cigaretus, taip šviežius kaip tas pienas, kurį žalmargė duo
da ant ūkės! Jus negalite nusipirkti nuvėsusio Old Gold.

PRYZINIO 

DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

; Vidujinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

atsidaro II VIRŠAUS

2 UŽVALKALAI 

DUBELTAVO 

"CELLOPHANE" 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI 
ŠVIEŽIAIS

KLAUSYKITE, ŽMONES!
AR JUS KADA NORS GERETE STIKLĄ 
^VlE^Ipį PIENO, PA ČIO.^E PIENIN ĖJĘ? i

Koki tdi Skirtumą tas SVIĘŽUMAS 
letkia!

AR JUS KADA NORS RUjKETE FABRIKŲ 
NIAI-ŠVIEŽIĄ CIGARĖTĄ, KĄ TIK Iš CIGA- 

RETŲ MAŠINOS PAČIAME FABRIKE?

Kokį Skirtumą Teikia TAS 
Šviežumas!

"a
| lllauklnls Užvalkalas f
i Iš "Cellophane" Į 

atsidaro H APAČIOS I

UŽSISTATYKITE Radio i Old , 
Gold IIollywood Judžių Na- 
uiienybių Antradienio ir •
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lutnbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

Copr.. J038. by P. Lorlllard Co.. Ino..

mos katalikus. Kada darbinin
kas dirba dėl jų, tai jisai gau
na “pilną ir teisingą atlygini
mą”, nors jam mokaiha tik $50 
į mėnesį arba $600 per metus. 
Bet kada jis dirba dėl svietiškų 
žmonių arba kompanijų, tai čia 
jau jisai turi gauti mažiausiai 
$1200 per metus.

Kur čia skirtumas darbinin
kui, dirbančiam Romos katalikų 
klebonui, ar privatiškai kompa
nijai Ar tokis darbininkas nę- 
tui-į taip, kaip ir , svietiškoje 
kampanijoje, užlaikyti savo šei
myną, ją aprūpinti maisjtu ir 
drabužiais, šilima ir t.t.: Supran
tama, kad taip. Jis taipgi turi 
ir nori leisti savo vaikus į mo
kyklą ir aprūpinti visų tuo, ką 
gali darbininkas uždirbąs $1200 
per metus.

Lietuviai tavernų savininkai 
žmoniškesni už lietuvius 

r I ' ' ' ■ k

Romos klebonus
Kiek laiko atgal turėjau pasi

kalbėjimą su pirmiau tarnavu
siu šv. Jurgio parap. už janito- 
riu ponu Matjošaičiu. Jis dkbar 
tarnauja, pas vieną lietuvį ta- 
verno savininką. Tik už 8 va
landų dafbą gauna per savaitę 
$10 ir valgyti. Nl, sako jis^kei 
dirbau pralotui M. L... Krušui, 
itai už 16 valandų ir dažnai dau
giau per dieną tegaudavau tik 
$50 per mėnesį. Taigi pasirodo, 
kad lietuviai Romos klebonai y- 
ra didesni darbininkų išnaudo
tojai ir moką, . taip sakant, 
“starvation wages”, negu lietu
viai smuklininkai. O jau prie 
svietiškųjų, kompanijų, tai ne
galima jų nei iš tolo lyginti.

Lietuviai Romos katalikų klė- 
‘ «• Fru • •bonai didesnes' algas ' moka sa

vo gaspadinėms^ ir tai iš para
pijos iždo, negu janitoriui, ku
ris turiz dirbti prie parapijos 
daugiau kaip 16 valandų per 
dieną.Pavyzdžiui, Šv. Jurgio 
par. klebonas pralotas M. L. 
Krušas savo gaspądihel moką 
per metus net $1,226.50,( o jani
toriui tik $600. <Kifek yra žino
ma, klebonų, gąspadines. papras? 
tai yra nevedusios merginos ir 
šeimynos neturi., • O algos vis 
dėlto gauna daug daugiau, negu 
janitorius, kuriis ' turi moterį,* 
vaikus,-ir turi‘‘samdyti sau at-: 
skirą butą, pirkti kurą, šviesą 
ir maistą. O, Llėbęno gaspadi- 
nės juk gyvena klebonijose, kur 
joms nereikia nei rendos už bu
tą mokėti, nei kuro bei šviesos 
pirkti, nes kiek yra žinoma, pa
rapija už viską klebonui iš sa
vo iždo sumoka. Taip bent yra 
pi žymėta parapijos metinėse 
atskaitose.

> . • ........................................

Na, štai tau Kristaus ir arti
mo meile, apie kurią taip gar
siai ir išdidžiai mūšų romiško
jo tikėjimo lietuviai kunigai 
mėgsta bubnyti. Jie garsiai šau
kia, kad tik Romos katalikų 
bažnyčiose yr& tikra teisybė ir 
artimo meilė, o kitos visos tiky
bos yra netikros ir neteisingos. 
O kaip jie tą Kristaus mokslą 
ir- artimo meilę praktikuoja na
mie, pas. sayę? Amerikonų prie
žodis sako: ^‘charity begins. at 
home’\ Na, tai kodėl musų tei
singieji Kristaus mokslo skelbė
jai tos artipip meilėj neprakti
kuoja pas save? Kodėl jie savo 
darbininkams moka taip žemą 
atlyginimą už darbą, kad žmo
gus net nė nuo: bado negali ap
siginti? .

Reikia pasakyti, kad taip da
ro ne; vienai, tik Šv. Jurgio pa
rapijos klebpnas ir dar pralotas, 
bet ir kiti < lietuviai romiškoj o 
tikėjimą klebonai. Jie Visi nu
mažino j arti toriams,. zakristijo
nams ir vargonininkams, algas, 
kad žmonės tiesiog nebegali iŠ 
tų algų bepragyvėnti. Tai daro-

1. Paimk 2 Bayej* 
Aspirin tabletes 
ir ifigerk.su pilna 
vandens stikline. 
Pakartok j 2 
valandas.

. .  —. 'm i. i

/ 2. Jei skaudą
gerklė nuo šalčio 4
sutrink ir ifimai- p* JjMI \
Syk 3 Bayer As- f 9 1* 
pirin tabletės •/> Lt.
stikle vandens ir 
gargaliuok 2 kart V W

Išviso, ką šiandien kainuoja vargi
nančiam Šalčiui pašalinti — tai 3 
iki 5c — visos ligos laikui pagelba 
—15c iki 25č. iŠ to seka, kad nei 
vienas šeimos narys, net ir jaunuo
liai neprivalo galvos slogų nepaisy
ti. .. .. < ”,

štai ką padarykite: Paimkite dvi 
BAYĖR tablėl kada pajausit slogas 
besiartinant — su pilna vandens sti
kline. Paškiii, pavartok, jei reikia, 
taip kaip pasakyta nurodymuose prie 
kiekvieno pakelio. Pagelba ateina 
greitai.

Bayer uagelbos būdas, tai kelias 
ką dauguma gydytojų dabar pripa
žįsta. Jus pagelbai imkite Bayer As- 
pirin — tada, kadą nepasitaisvsite 
greitai, šaukitės prie šeimos gydyto
jo. . . .. .'Z.. .

15 cvt ii■'wYtabletv '
2 Pilni Tuzinai 25c.
tikrumoje 1 centas tabletas

Aukštą Kraujo
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

Moksliški bandymai parodo, kad 
Aukšto Kraujo Spaudimu galima * 
daugel atvejais sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant ALLIMIN, česnakų ir Pet- 
rušku esencijos tableteš, Tai grynas 
Česnakų ir Petraškų 'junginys aptai
sytose tab.letese be skonio—be kva- 
po^-užtikriĮ^gs nuo bite kokių vais
tu pavojaus. Klauskit būtinai tik tų 
table&4"»&uo vardu—ALLIMJN—ir 
štengkites k gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse vidutinis pakelis 50c, Eko
nomiškas $1.00. Normt DYKAI gau
ti. žymaus ..gydytojo knygelės, rašyk 
VAN PATTEN CO-, 54 W. Illinois 

’ Street, Chicafco.

INSURANCE
(APDRAUDA)
*• -• /

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų
gyvasties

1 • Pilnų apdraudę auto- 
* mobihams

• Apdraudę 
ugnies ,

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

gausite

NAUJIENŲ 
raktinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted SL *
Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

METINIS 
KONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje
kur Romos katalikų bažnyčia 
neturi jokios svietiškos val
džios.
.. Galima lengvai įsivaizduoti, 
krs dėjosi Meksikoje ir Ispani
joje, kur Rotnos katalikų baž
nyčia turėjo pasiglemžusi ir 
svietiškų valdžių { savo rankas. 
Ne be reikalo ten žmonės buvo 
priversti sukilti prieš savo iš
naudotojus.

ifigerk.su
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Nepilnateisiai piliečiai
Noble kauntėje Minnesotoje visi saliutai gavo iš 

labdarybės komiteto laišką su šešioms dešimtims vardų 
Žmonių, kurie gauna pašalpą, kaipo bedarbiai, arba se
natvės pensijas, su tokia pastaba:

“žmonėms, kurių vardai čia paduoti^ neprivalo 
būti parduodamas alus?’
Kažin kodėl tiems žmonėms draudžiama gerti tik” 

tai alus, o ne degtinė arba vynas.
Bet toks patvarkymas iš viso yra neteisingas. Ar 

dėl to, kad žmogus gauna nedarbu pašalpą arba senat
vės pensiją, tai jisai pasidaro nepilnateisis pilietis? Jei
gu alų gerti yra nusidėjimas, tai visiems žmonėms'tų-1 
rėtų būt uždrausta jisai gerti — tuomet butų prohibi- 
ei ja; o jeigu tai nėra nusidėjimas, tai nėra jokio pagrin
do siaurinti teises tiktai vienos dalies žmonių.

tai senoji tvarka pasidaro netinkama ■*— ir įvyksta re
voliucija.

Kaip matome, čia revoliucija nėra kokių nors agi
tatorių, kurstytojų arba ddrbi^Rkų Vadų pudras, Ji 
yra tam tikrų sąlygų vaisiui Kur tų sąlygų nėra, tai 
kad ir tfehai buM dai* taip smarkus revoliuciniai agita
toriai, revoliucija negali įvykti.

Šitas revoliucijų aiškinimas tačiau turi tą ydą, kad 
jisai yra gana komplikuotas. Ne tik papragtani žmogui, 
bet ir, apšviestam Jnteligeniui jisai y ta sunkiai supran
tamas. .

Lengviau ir paprasčiau dalyką išaiškiną šitokia vie
no rašytojo teęrija (Henry A. Kleįii, uNew LeądėF, 
šąusio 29 d,): jisai lygina revoliuęiją su “sprogimu’^ 
Sprogimas, anot jo, įvyksta tuomet, kai labai susikio^- 
centmoja turtas, Ir jisai duodd pavyzdžius iš istorijos:

Privatiniu monopoliu paremta sistema šenoves Ro
moje ^sprogo” 44 iri. prieš Kristaus Gimimų, kai buvb 
nužudytas šeriatė diktatbrius Cezaris ’ (arba Kaisaris).

Feiidoliztųb sistėtną žbriieą nuosavybes sušikon- 
ceritravimaš, Europos šalyse, vštdrtibiUjų dvarinifikų ran
kose “sprogo” 1789 nų kilus didžiajai Frančuzijos 
revoliucijai, f . M / . ’

Amerikos pietinių valstijų sistema, paremta vergų 
darbu, kurio dėka žemvaldžiąi-plantatoriąi buvo susi
krovę milžiniškus turtus ^sprogo” 1861 m:, iššauku
si pilietinį karą.

Šiandie neapsakbini lobiai koncentruojasi kapitalo 
savininkų rankose. Pereitas pasaulio karas tą koncent
raciją labai pagreitino. Privatinis monopolis vis labiau 
ir labiau įsigali pramonėje, finansuose ir prekyboje, Jei 
taip toliau eis, tai ir vėl bus kada nors eksplozija.

Ar* šita teorija yra teisinga, gali spręsti kiekvienas. 
Jeigu ji teisinga, tai tuomet kyla klausimas, ai* tų tur
to konbėntračiją galima sulaikyti, nes jos nesustabdžius 
“sprogimas” bus nėišveilgiamas. ':
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Vorošilovo žvaigžde leidžiasi
Akylesnieji stebėtojai Europoje spėja, kad Stalino 

“čistkos” auka netolimoje ateityje gali būti dabartinis 
apsaugos komisaras ir Sovietų Sąjungos maršalas Vo- 
rošilov. '

Paviršium žiūrint, atrodo, kad yorošiiovas yra vie
nas galingiausiųjų asmenų Rusijoje. ‘Sovietų spaudoje 
jo vardas yra nuolatos minimas kartu su Stalino ir Ežo- 
vo (vidaus reikalų komisaro ir žvalgybos viršiiiink^o) 
vardais. Skaitančioje tą spaudą, arba oficialius prane
šimus iš Maskvos, publikoje susidaro įspūdis, kad Sta
linas, Ežovas ir Yorošiiovas yra kaip ir trimviratas, ku
ris šiandie valdo plačiąją bolševižmo imperiją.

Bet. kai kurie faktai rodo, kad vienam tų trimvirų, j 
Vorošilovui, jau pradėjo sprūsti dirva iš po kojų. Nuo 
jo komisariato buvo atskirti karo laivyno reikalai, ir 
jie yra pavesti ištikimam Stalino tarnui P, Smirnovui. 
Sovietų valdžia aiškina, kad karo laivynui esąs paskir
tas atskiras nuo apsaugos departamento komisaras dėl 
to, kad Sovietų Sąjunga nutarusi kreipti daugiau dėme
sio į savo jėgų išplėtimą jurose. Tačiau kitose šalyse 
(sakysime, Franęuzijoje) daroma kaip tik priešingai: 
tikslu sustiprinti krašto apsigynimą visos ginkluotos jė
gos — armija, laivynas ir aviacija — yrą jungiamos pb 
viena vadovybe.

Kitas faktas yrd. dar reikšmingesnis.1 Apsaugos ko
misaro pavaduotoju ir raudonosios armijos politinės 
valdybos viršininku tapo paskirtas L. Mechlis, kiiris bu
vo asmeninis Stalino sekretorius ir patikimas jo žmo
gus ^Pravdos” redakcijoje. Su karo reikalais jisai iki 
šiol neturėjo nieko bendro — ir staiga jisai pateko į 
apsaugos koiųisaro pavaduotojus! »

Tokiu budu maršalas' Yorošiiovas dabar yra ap
suptas iš visų pusių aklais Stalino tarnais, i taijį kad ji
sai faktmai nebeturi jokios galios. Vieną gražią dieną 
su juo gali atsitikti tai, kas atsitiko su raudonosios ar
mijos “tėvd.” Trockiu arba su maršalu Tuchačevskiu.

r ’ , ' ----------- . • .

Kas daro revoliucijas?

Apžvalga
STALINO BUDELIAI SUŠAU
DĖ DU SOCIALDEMOKRATU.

Pereitų metų gruodžio men. 
20 d. buvo sušaudyti Sovietų 
Sąjungoje 7 žymus bolševikai 
ir du seni socialdemokratai —• 
Seid Davdariahin ir Gerasim 
Macharadzė/ ' 7

°Soc. Vestriik” rašo, kad 
Seid Devdarianin buvo socialde
mokratų vyriausiojo komiteto 
narys Ukrainoje, o Gerasim 
Macharadze buvo socialdemo
kratų atstovas antrojoje Val
stybės Durnoje.

Per paskutinius kelis metus 
juodu buvo nutraukę oficiali- 
įnius ryšius su socialdemokratų 
partija; norėdami išvengti bol
ševikų teroro, bet savo idėjų 
juodu nėatsižadėjo,

Stalinas, dabar galabija žmo
nes ne tik už darbus, priešiū’ 
gus jo diktatūrai, bęt ir ūž jų 
įsitikinimus.

ŠUNMAZGI AI ANT TYSLIA-
VOS LIEŽUVIO;

' , • i č

Juozas Tysliava kalba apie 
liežuvius, iš kurių butų galima 
užmegsti “didelį, neątmezgamą 
šunmažgį”. Bet jo liežuvis tii 
tikrai yta susimezgęs į šūnhiaz-* 
gį. Tai įrodo ne kąs kito$, tik 
pačios “Vienybės” bendrovės 
direkcijos narys p. Strumskiš, 
kurio laišką p. Tysliava buvo 
priverstas paskelbti.

Tas direktoriūs protestiibja 
prieš šmeižiančius paskubs,‘ kiK 
riuos pt Tysliava įdėjo į laik-i 
raštį apię jį ir jo asmeninį dratn 
SQ‘ * k

sukurstydatni žrtionęs prieš valdžią prieš įstatymus 
prieš dorovę, šitokį revoliucijų aiskmimą įabai mėgstą pareiškime atrėmusi ganaus 
visokie moralistai, pambksiininkai, : apie tai, °kad Viėhybe gaįna

Tam aiškinimui pritaria ir komunistai; j nes jie iria- pinigų iš Kauno”. Bet tame pa- 
no, kad jeigd toje arba kitoje šalyje neįvyko po paišau- reiškime tokio atrėmimo visai 
lio kriro revoliuciją, tai bUvo kalti “obOrtuiiistiški dar- ne\a‘. . . , , bininkų vadai” — vadinasi, jeigu tie vadai biitij Ž
geri (tokie, kaip, pay. Leninas), tai jie butų revoliuci- artima kaitoinka, Brooklyno 
jas “padarę” - ’ į'. “Amerika”, z >

Visai kitaip aiškina revoliucijų priežastis tie žmo- 
nės, kurie laikosi materialistinio istorijos šriįyratimo (ji žiurėjo, bet NEMAT®.
gabiausiai išreiškė K. Markeris). Jie sako, kad tisiiomfe- T?1 ., ” . < , „ •
nes gyvenimo pamatą sudaro ekonbiriiniai reikalai, ku-• giriasl> jjgai tnatęš 
rie priklauso nuo tb, kokiais įrankiais ir kokiu budfr vien” kopiją.
žmonės dirba. Išrandant vis naujus įrankius '{ir keičiant jeigu taip, tai j&ai ir jo ben- 
darbo budus, žmones stoja vieni su kitais Į kitokius sari-' dradarhiai nematė,’ kas jame 
tykius. Kai šitie gamybos santykiai žymiai pakitėja, 'parašyta. Apie tai, kad Smeto-

Kodėl kyla, revoliucijos?
Daugelis sako, kad* revoliucijas padaro agitatoriai,

bininkų vadai

nė ;
žmones dirbą. Išrandant
darbo budus, žmones, stoja vieni su kitais Į kitokius sari-ldradarbiai nematė,

1 *» ■ . ** 
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nos seimas dar prieš Kalėdas I 
atsisakė priimti Smetonos kon
stituciją, jie patyrė tik iš °Nau« 
jienų”.

\ ' I

VISUOTINK DAINŲ ŠVENTĖ 
LIETUVOJE NEĮVYKS.

••••■■ « 1 ■ • \ Z./ įl

“L. žiniAfe” sakosi patyrusios 
iš kompetentingų asmenų, kad 
numatyta šiemet Kaune suruo
šti visuotinė dainų šventė ne
įvyks “dėl chorvedžių ir kt. 
muzikų nerangumo”.

“Pirmiaus buvo norima 
(rašo Kauno dienraštis) vi
suotinai dainų šventei paruo
šti tinkamą repertuarą. Tani 
reikalui buvo paskelbtas mu
sų kompozitoriams konkur
sas parašyti keletą kurinių, 
tačiau jie beveik neatsiliepė. 
Konkurso terminas buvo ke
letą kartų pratęstas, bet ' ir 
vėl laukiamų rezultatų iie* 
gauta. Tada tekę kiekvieno 
kompozitoriaus atskirai pra* 
šyti jo parašytų kokių nors 

. dainelių. Pagaliau sudarytas 
trečias dainų šventės tepeis 
tuaro gaidų sąsiuvinis, kuris 
netrukus bus paruoštas.”
Pirinteji dti gdidų šąšiUririiai 

buvę išdalinti chorvedžiams dar 
prieš dvejetą lųetų, bet retas 
choras ruošėsi dainų Šventei.

Tbkiu bildd esą nutarta šlę- 
met visuotinęs dainų šventės 
nerengti, bet pasitenkinti tik 
rajoninėmis dainų dienomis, 
još bus: Ukmergėje (birželio 
iį’12 d.), Klaipėdoje (liepos 9- 
16) ir KŪune (rugsėjo 6-7-8). 

f ■ J •• v .
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ŲĖN. FRANCO ŠAUDO KA. 
TAUKŲ KUNIGUS.

I| Paryžiaus “L- žinioms” 
pranešama:

“IsįiĮapi(jos ambasada Lqii- 
doiiė skelbia įinių 4pie Fran- 
cq daromus katalikų d^asįš- 
icijbą persekiojiimjs Baskų 
šai^jį. iki šiol Fraribo, valdžia 
jaii sušaudė 15 kunigų, 138 
kUriigal lalkbmi kalėjime, 153 
yfe pavaryti iš jų parapijų ir 
jiems atimta galimybe eiti jų 
pareigas, ir 70 kunigų iš
tremta iŠ jų gyvenamų vie
tų.”
CKicagos “Draugas”, kuris i u pr 

beveik kasdien * rašo entuzias- llr 1.1

butent, paskelbti 10 ar 15 n 
į laisvą valstyb 

prancūzų—len 
globojamą. Tada prancūzai 
bai bičiuliavosi su lenkais, 
lenkų propagandos dėka, nei 
vo palankus Lietuvai. Leril 
įrodinėjo prancūzams ir kitie 
santarvininkams, kad Lietu 
esanti vokiečių ir rusų pol: 
-kos įtakoje ir kad Lietuva ; 
daranti Santarvei pavojir 
tiltą tarp Sovietų Rusijos 

. O tada Vokieti 
nugalėtojai labai bijojo, i 

jSov. Rusija* nesusijungtų 
Vokietija ir nekeltų naują 1 
ropos karą. Lietuva negal 
tinkamai atremti lenkų pro 
gandos jai daromą žalą. Pr 
oužų komisaras Petisne Klai 
doje rodė didelį palankumą 
kiėtininkams ir lenkams, ki 
Vedė krašto agitaciją už f: 
štatą. Klaipėdoje jau sėd 
lenkų konsūlas šanrota su 
su štabu agitatorių, švaisi 

| pinigais, papirkiriėdamas ’ 
Itoš veikėjus, supirkinėdai 
hUosavybes. žodžiu, jau ler 
Klaipėdoje buvo pradėję šei 
ninkauti...

Kai Lietuva jau buvo pr:

1938-tii metu Lietuvos 
svarbesni rūpesčiai i(^lstat4) 

\tt.'..k ■„ ............................. . ."i ,

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

ge yra nelengvas daiktas. De
mokratinės srbvės veikėjams 
nėra galima veikti. Todėl vieša
me gyvenime gali tinkamai liz
dus sukurti tik hitlerininkai. 
Darbininką daugumą čia suda
ro iš visos Lietuvos suplaukęs Vokietijos, 
proletariatas. Juos paveikti de
mokratiškai nusiteikę žmonės 
negali, nes nėta tokių sąlygų, 
todėl šitas proletariatas yra vi
siškai palaida masė. Tiesa, juos 
mėgina patraukti į tautiškai or
ganizuojamas ęrganizacijas, bet 
šios jų sučiupti negali ir nesu
geba. , Juk vien tik tautiškais 
šūkiais proletariato nesuvilįosi. | 
Todėj šių proletarų balsų dau
guma visai dingsta. O kaip 
iš jų net tampa hitlerininkų su
vilioti.
" Kasmet į Lietuvą atvyksta 
nemažas skaičius amerikiečių 
lietuvių. Tikrai butų gera, kad 
jie apsilankytų Klaipėdos kraš
te, kuriame tiek daug yrą tikrai 
šaunių poilsio vietų ir čia. ame-p^nta be jure, neliko juridi] 
rikiečiai nemaža paveiktų viė- teisinių kliūčių Klaipėdos k 
tos gyventojus, kurie iš kitur |tą prijungti prie Lietuve; 
atvykusių išgirstų daug įdo
maus ir tuo pačiu labiau lietu
viškai, o kartu ir demokratiš
kai juos paveiktų.

Be to, amerikiečiams ir iš vl- 
; so butų tikrai, pravartu ir nau

dinga susipažinti su vietos gy
ventojais, kurių absoliuti dau
guma yra ftikri lietuviai., tik vo
kietininkų pusėtinai demorali
zuoti. —B.

dienomis.
Ukmergėje (birželio
Uaipėdoje (liepos 9-

*wr

1938 metais vienas iš didės-r 
nių rūpesčių tai bus Klaipėdos 
krašto seimelio rinkimai, šitie 
rinkimai biis rudenį. Normalia* 
se gyvenimo sąlygose šie rinka
mai praeitų niekieno nepastebė
ti. Didelis lyg čia daiktas pro
vincijos seimelio rinkimai, kad 
ir autonominiai bešivaldančibje 
Liėtiivbš provincijoje. Bet visąs 

I reikalas tas, kad šiais .rinkiniais 
!yra gyvai, suinteresuota kaimy
ninė valstybė, tai Vokietija. Jds 
didžiausias noras žūt būt įrody
ti, kad Klaipėdos krašte daugū- 
riioje vokiečių gyvenama; na, o 
jei 'vokiečių ir kiti juos valdo, 
tai, žihofna, jau ir tuo pačiu 
skriaudžia, na o skriaudžiamuo
sius reikia užtarti, o vokiečius, 
žinoma, tik Vokietija ir ne ko
kia kitk Vokietija, b tik Hitlerio 
valdoma Vokietija tūri užtarti, 
Ap tai nęparadoksas, kad Vo
kietiją visiškai pas save palai
dojus demokratinę valdymosi 
sistemą, atsidėjusi gina Klaipė
dos demokratinius rinkimus ir 
atsidėjusi rūpinasi, kad tokie 
čia dalinai užsilikę demokrati
nės sistemoj likučiai ir toliau 
pasiliktų, Klaipėdoje vokiečiai 
daug daugiau teisių turį,, negu 
pačioje Vokietijoje jos piliečiai. 
Bet *taip yra. Vokiečiai gyvai 
yra suinteresuoti Klaipėdos 
kjbašto* gyvėnimUt Jiems juk 
Klaipėda tai vienas iš tų argu
mentų delko jie Lietuvą gali 
pultį. Jei vokiečiai čid prarastų 
rinkimus, Ui dalibai šitas jų 
argumeritas butų išmuštas. Ir 
labai galintas daiktas, kad jei 
čia vokiečiai prakištų rinkimus, 
tai visokiais budais veiktų Lie
tuvos gyvenimą iki vėl seimely
je nesudarytų sau palankią dau
gumą. Klaipėdos kraštas yra 
tirštai''nusėtas savos rūšies kar- 
čiamomis. Šios-karčiamos tai .y- 
ra ne kas kita, kaip vokietinin
kų lizdai. Iš čia seka po visą 
kraštą vokišką, atseit, hitleriš
ka propaganda. Neabejotinai, 
kad dalis šitų karčiamų laikyto
jų gaunid pašalpas iš tam tik
rų vokiečių propogandos biurų.

Mat, Klaipėdos krašte jau iš 
senesnių laikų yra toksai įsiga
lėjus paprotys, kad gyventojai 
turėdami liuoslaikio mėgsta jį 
praleisti karčiamose. čia prie 
alaus stiklo jis aptaria įvairius 
savo reikalus, Tai hitlerinin
kams gerą, proga čia varyti sa
vo agitaciją. Be tb, Klaipėdos 
krašto pblieihiiikų tarpe, ku
riuos išlaiko tasai patsai seime
lis, taip pat yra nemaža hitleri
ninkų, kurte reikia manyti dar 
paspirties gauna iš kitur ir už 
tai Auti gerai pasitarnauti, todėl 
ir jie varo hitlerišką agitaciją.

Krašto mokyklose mokytojų 
dauguma taip pat yra hitleriški 
ągentąi, kuriems mažiausiai ru
pi mokyklų reikalas, bet kurie 
heabejbtihai yra geri vokišku- 
mo agentai.

Tai štai tie trys žymiausi 
Klaipėdos krašte vokietiškumo, 
atseit, hitleriškumo apaštalai, 
žinoma, šitie visi vyrai dirba nė 
dėl idėjos, bet tik dėl savo ki
šenės. /

Šituos lizdus nugalėti dabar
tinėse vidaus gyvenimo sąlygo-

Klaipėdos atvada 
vintas

Šviesulis naujosios Lietuvos 
istorijos įvykis

1922 metai turėjo gana daug 
labai reikšmingų įvykių atsta
tytos Lietuvos valstybės gyve
nime, Tais metais Lietuva su
laukė pagrindinių įstatymų: 
Steigiamasis Sėimas priėmė 
Respublikos Konstituciją ir že
mės Reformos įstatymą. Tais 
metais vasario men. 16 d. bu
vo įsteigtas universitetas. Nuo 
spalių mėn, 1 dienos įsivesda- 
ma pastovius pinigus litus, Lie
tuva išsigelbėjo nuo ekonomi
nes katastrofos, kuri jai gręse 
dėl Lieiuyoje buvusių vokiškų 
pinigų ostmarkių žlugimo. /Tais 
pat metais Lietuva susjjaukė 
daugumos pasaulio valstybių 
teisinio (dė jure) pripažinimo. 
Vasarą Lietuvą de jure pripaži
no Jungtinės Amerikos valsty
bės, o gruodžio mėn. 20 d. de 
jure pripažino vadinamoji San
tarvė

pinigų ostmarkių žlugimo

T
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“Draugas”, kuris

tiškus panešimus apie Ispani
jos sukilėlių “pergales”, dabar 
gilės pMsįldžUūįrti tokiu “kata
likų bažnyčios gynimu”, kokį 
gen. Frūričb pykina Baskų že-

I ' <meje.

DANĮ JA ftEKiOKRATI- ■ ‘
1 ZUOJAMA

Danijos socialdemokratų ini
ciatyva tapo pasiūlytas konsti
tucijos pakeitimas, kuriuo no
gima panaikinti “aukštuosius” 
parlamento rumus, paliekant 
tik vienų rūmų atstovybę; įves
ti proporcinę rinkimų sistemą,

Anglija, 'Prancūzija, 
Italija ir Japonija, kiek vėliau 
ir Belgija.

šis Eutopos viešpačių pripa
žinimas apvainikaVo skaisčia 
pergale Lietuvos sunkias kovas 
už Nebriklaušbmybę. Tokiu bu
du Lietuva į 1923 metus įžen
gė viso pasaulio pripažintu ir 
įteisintu laisvųjų tautų bei val
stybių šėimbs nariu.

Tačiau nežiūrint 1922 metais 
ir anksčiau atsiektų laimėjimų, 
Lietuva 192$ metus sutiko la
bai neramiai, dideliai susirūpi
nusi, Vilnijos ir Klaipėdos at
vadavimas buvo du stambiausi 
ir opiausi uždaviniai, Jeigu Vil
niaus atvadavimą dėl susidėju
sių nepalankių aplinkybių, te
ko atidėti tolimesniam laikui, 
tai * Klaipėdos išlaisvinimas bei 
į>riė Lietuvos prijungimas bu- 
vb neatidėliojamas klausimas ir 
ilgesnis delsimas buvo neįma
nomas.
Klaipėdos kraštą laikinai valde 
prancūzų komisaras; kraštas 
buvo SaritarVės (Europos Di
džiųjų valstybių) žinioje ir jos 
turėjo išspręsti jo likimą. Jail 
i922 metais pradėjo aiškėti, 
kokiu budu Santarvė ruošias 
išspręsti Klaipėdos - klausimą:.

tuo budu įvykinti Versalėa ' 
kęs sutarties nuostatą, kui 
Klaipėdos kraštas buvo ats 
tas nuo Vokietijos.

Akylesnieji Lietuvos imt 
jau sutikdami 1923 metus 
tė, kad netrukus reikia la 
audros, kad Lietuva nepi 
jai nepalankaus Klaipėdos k 
to sprendimo, o turės tam 
Sipriešinti gal net ginklu, ž 
Ina, kam buvo reikalinga, 
žinojo apie ruošiamą Klaip< 
sukilimą... Šaulių Sąjunga 
šai pareiškė, kad šauliai ] 
šinsis ginklu, jeigu bus Li 
vai nepalankus Klaipėdos t 
simo sprendimas, kurį tu 
padaryti Santarvės valst, 
atstovai Paryžiuje arba 
vadinamoji Ambasadorių I 
ferencija.

Berods Lietuvai neteko 
laukti nepalankaus Klaip 
reikalų sprendimo: Klaip 
sukilimas suardė visus lenk 
jų rėmėjų planus, kuriais 1 
numatytas lenkų įsitvirtini 
Klaipėdos uoste ir krašte, 
sukilimas suardo ir vokieti 
kų siekimus, kurie, kaip ir 
kai norėjo padaryti Klaipė 
freištatą (laisvą valstyb 
kad Vėliau ją galėtų priju 
prie Vokietijos.

1923 metų sausio mėn. 
dieną prasidėjęs sukilimas i 
je Lietuvoje ir visoje liet 
tautoje buvo sutiktas di< 
džiaugsmu ir susijaudinimu, 
sį jautė ir numanė, kad. n< 
klausomai Lietuvai ir Klaip 
kraštui išmušė Šviesi isto 
vdlanda, kuri kartu pareil 
vo daug drąsos, sumanum' 
ištvermės, — tų dorybių li 
Vių tautai užteko, ir Klai] 
buvo atvaduota. Per pen 
dienas sukilėliai užėmė 
kraštą, b satišio mėn. 15 d 
paėmė ir Klaipėdos krašto n 
tą ir uostą. Tačiau Lieti 
vėliava Klaipėdoje buvo išl 
tiktai vasario mėn. 19 dien; 
valandą. Tą dieną į Klaip 
miestą ir kraštą įžengė Li 
vos kariuomenė, o santarvi 
kų kąra laivai ir kariuon 
apleido Klaipėdos kraštą. 1 
faktiškai Klaipėdos atvat 
mas įvyko 1923 metų sa 
mėn. 15 dieną, bet juridiški 
iėišiškas tiktai vasario 19 
pa. Vasario 20 dieną Kt 
Karo Muziejuje bokšte buvo 
kelta Mažosios Lietuvos v 
va ženklas to krašto priju 
mo prie Lietuvos Respubli 
Meisterių pirmininkas ] 
Galvanauskas, Lietuvos vyr 
sybės vardu, ties Karo MuZi 
mi susirinkusiai dideliai žm< 
miniai paskelbė, kad Klaipi 
kraštas ir miestas su uostu 
jungtas prie Lietuvos Respi 
kos.
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Bendro Veikimo 
Reikalu

kaipPaskutiniuoju laiku 
spaudoje, taip ir susirinkimuo
se diskusubjama bendro veiki
mo, arba “bendro fronto” reika
lai. Pas mus Toronte šiuo rei
kalu pasireiškia gana aštrokų 
susikirtimų. Nežinia iš kokios 
priežasties komunistai sumanė 
reikalauti nuo socialistų, kad 
pastarieji pasmerktų “Naujie
nas” ir jų redaktorių Grigaitį 
neva už simpatiją trbekistams.

Bet Toronto socialistai ne tik 
nepasmerkė “Naujienų”, bet vi
sapusiškai apsvarstę surado, 
kad šiuo laiku “Naiijien°s” uži
ma teisingiausią demokratišką 
liniją,

“Naujienos” niekuomet nepa
teisino Trockio ir jo darbų, hei 
tuomet, kada jis buvo Rusijos 
valdžios žvaigždė ir sykiu su 
Leninu Džeržinskiu ir kitais ku
re Rusijos politinės žvalgybos 
aparatą (nuo kurios ir pats tu
rėjo bėgti), taipgi nemato rei
kalo teisinti jo dabar. Todėl vi
sas komunistų šauksmas prieš 
socialistus ir “Naujienas” yra 
jų pačių sugalvota provakacija!

Komitetas Lietuvoje Demo
kratijai atsteigti (kuriame dau
giausia ir pasireiškia ginčai) y- 
ra suorganizuotas ne komunis
tinę diktatūrą garbinti, bet 
dirbti ta linkme, kad Lietuvoje 
žmonėms pagelbėti greičiau' nu
sikratyti to fašistinio jungo, 
kuris Lietuvos • liaudžiai prie
varta buvo užkrautas. Taigi tik
tai, gyvas reikalas pagelbėti 
Lietuvos liaudžiai atkovoti de
mokratines teises ir suburė į- 
vairių politinių organizacijų 
žmones į *tą komitetą!

•. Komiteto ‘užduotisJyra kovoti 
už demokratiją! Bet komunistai 
ar tai nematydami naudos iš to 
veikimo, ar stačiai norėdami 
drumsti ramybę sugalvojo rei
kalauti, kad to komiteto nariai 
iižgįrtų komunistų partijos dik
tatūrą Rusijai. O jeigu jus ne- 
garbinsit Rusijos diktatūros, 
tai, sako, komiteto darbas ne
bus sėkmingas.

Iš šitokio jų pareiškimo ma
tosi, kad komunistams Lietuvos 
liaudies reikalai mažai rupi. 
Jiems pirmoj vietoj stovi jų 
partijos reklama, o liaudies rei
kalai antroj. Komunistams la
bai norėtųsi visus komiteto na
rius padaryt jiems labai paklus
niais ir tuomet pasigirti lietu
viškai visuomenei, kad štai tik 
mes komunistai kovojame už 
Lietuvos liaudies reikalus. Bet 
kaip tu čia žmogus pasigirsi, 
kad tie prakeikti socialistai pa
stoja kelią; pastarieji sako: Lie
tuvos liaudį gali išvaduoti visų 
demokratinių lietuvių susibūri
mas, ir jeigu komunistai pripa
žįsta demokratinius principus 
geru dalyku, tai prašom į ben
drą darbą, bet jeigu jus dėda
miesi prie to bendro darbo no
rite atsigabenti ir savo dikta
tūrą, tai už tokią pagalbą labai
ačjų! Lietuvos liaudis irgi pa- kas lietuviška. ' ■ 
sakys jums ačiū, nes jau ji vie-

ną diktatūrą velka ant savo pe
čių ! .

Tai toksai Toronto lietuvių 
socialistų nusistatymas. Musų 
nusistatymas labai artimai su
puola su Lietuvos kovotojų nu
sistatymu, kurie suorganizavo 
visų demokratinių grupių '“Ben
drą frontą”, bet nekokių ten 
nors diktatūrų garbinimo fron
tą! Kam rupi Lietuvos ateitis, 
kas nori matyt Lietuvą demo
kratiniai susitvarkiusią, tas, įe 
abejonės, komitete Lietuvoje 
demokratijai *atsteigti ir dar
buosis tąja linkme.

Netolima ateitis parodys ar 
ir toliau Toronto komunistai 
statys aukščiau savo partijos 
reklamą, ar Lietuvos pavergtos 
liaudies reikalus?—. Jokubynaš
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SLA 236 Kuopos 
Vakaras Ir Svečiai 
Toronte

Lankėsi DelKPiečjai Treigiai
TORONTO, ONT. — Sausio 

22 d., SLA 236 kuopa surengė 
Vakarą su vaidinimu dviejų ak
tų komerijos “Petras Pampali- 
jonas”. Lošimas išėjo vidutiniš
kai. Geriausiai pasirodė S. Bat- 
kienė, Motinos rolėje, ir Leonas 
Vekteris — “Petras.”

Po vaidinimo įvyko šokiai. 
Nemalonu, kad du muzikai ap
sirgo ir grojo tik pusę orkestro 
iš dviejų narių. Jie turėjo ge
rai akis kaityti, prieš publiką.

Toronto turi nemažai lietuvių 
ir gerų veikėjų, bet muzikai ne
gali susitaikyti ir įsteigti savo 
orkestrą. Butų malonu, jei se
nieji muzikai pabustų ir pradė
tų veikti, kaip pirmiru.

Kaip išrodo, vakaras pavyks 
neblogiausiai, nes publikos atsi
lankė nemažai. Liko pelno. Bu
vo ir svečių — tabako auginto
jų iš Delhi.’

Pasibaigus šokiams buvome 
užkviesti vakarienei pas drg. 
Kavoliunus. Suėjome keletas 
šeimynų. Tarp ‘namiškių” buvo 
ir švečiai iš Delhi, pp. Treigiai, 
trijų ūkių savininkai. Jie yra 
SLA nariai ir “N.” skaitytojai. 
Galima sakyti, kad yra visub- 
meniški ir demokratijai nusi
statę žmonės. Pasilinksminę ir 
skanią vakarienę suvalgę, išsi
skirstėme gana vėlai. Drg. Trei
giai buvo pakviesti nakvynei 
dr-gčs Indrelienės.

Rytojaus dieną- visa kompa
nija vėl susirinko, šį kartų pas 
drg. Frenzelienę. Kaip visiems 
yra žinoma, drg, Fręhželis bu
vo išvykęs,. į Montrealą su pra
kalbomis, tad • namuose kaip 
kažko truko, Vienok svečiai bu
vo patenkinti vaišėmis ir šeimi
ninkei už jas suteikė daug gra
žių komplimentų.

Drg. Indrelienė pakvietė iš 
eilės visus, kad ir juokais, kas 
kuo gali, pasirodyti. Pradėjom 
juokais, bet užbaigom rimtai.

Yra malonu matyti tokią gru
pę, kur visi vienminčiai ir vis-

Prano Stankūno
Koncertas
Montreale

Gražiai pasirodė svečiai ir 
vietos talentai

MONTRĖAL, QUE.. — Sr.U- 
Sio 30 d. Vytauto klubo svetaL 
nėję įvyko klubo surengtas kon
certas, garsiam dainininkui F. 
Stankūnui, šis parengimas pa
vyko kuo puikiausiai, nęs tdi’ 
tetehybė mahtręaliečiams friaty- 
ti geresniuosius lietuvius pro- 
feskmaius dainuojant.

Publikos buvo kimšte prikinj* 
šta svetainė. .Buvo matyti ir 
svetinitaučių,

F, Šitankunaš, savo galingu 
balsu stebino publiką. Juk nieks 
ne nemanė, kad lietuvis gali tu
rėti t4ip išlakintą ir stiprų bab 
są. Programos papildymui, tų- 
rėjome šavuosjus jaunus talen
tus, kurie taipgi savo gabumais 
stebino publiką, Šfąi jie: p-lės 
D. Juraitytė ir ' ■ Juškevičaitė, 
jaunutės šokikės, savo mikliais 
gestais, kuteno žmonių jausmus. 
Galiu pasakyti, kad jos laimin
gos, nes gamta retai kuriuos 
apdovanoja tokiais gabumais.

O, kaip gražiai dainavo jauni 
lietuviiikai, Brazauskas, Jasiu- 
nas ir Rajeckas. Tai tikri atei
ties menininkai — artistai. Jų 
gabumai neužginčijami, tik rei
kia saugot, kad butų nenumes- 
ti į užpečkį. Pastebėtina, kad, 
šių jaunų artistų mokytoju yra 
kęmp. žižiunas. Na, bet publi
ka jiems ir nepagailėjo katučių.

Taipgi buvo malonu klausytis 
aukštai prasilavinusių gitaristų, 
kuriems berods vadovauja, Alį. 
Pocius. Tai jauni vyrai pasiren
gę Havajų uniformomis, vik
riai .• virpina gitarų ;r stygas. Jų 
ateitis, muzikos. srityje, jei ne
nustos vilties, tikrai galima 
spėti, bus neapgailėtina.

Už tokį aukštos vėrtybes 
koncerto sprengimą, galima ati
duoti, Llubo valdybai kreditas, 
Juk buvo gerai žinoma, kad šį 
koncertą surengus, nenumatoma 
daug pajamų, nes išlaidos susi
darė didelės. Vienok klubas da
vė labai žėnią įžangą, kad butų 
prieinama kiekvienam lietuviui.
Tai žingsnis j kultūrą, tai dar

bas rimtos Organizaęijos, kurio 
nejstėiigla at,ljktį nei viena or- 
gahfeacija Montrealy. Klubui 
niekuomet nerūpėjo politinės 
krašttitįiibs riėtendš% todėl turi 
laisvas rankas dirbti kultūri
niam dąrbųi. Tai pavyzdys vi
siems Montrėalo lietuviams. La.i 
gyvuoja “Vytauto” n.eprigul- 
mingas Klubas Montrealy!

Tik Dabar Suprato*

M. Du

Kaldras padaro
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus itnpilUs- 

39c yd
IR AUKŠČIAU 

ONDRUS 
KALDROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road
Tel. Crawford 4088

TAI DOVANA KJĘKVIE- 
NAI JAUNAJAI

Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 
Trečiadieniais iki 5.

l AUAUlrNAUJ lU.i'i ų Koiuj

Walter P. Chrysler Jr», automobilių magnato sūnūs, 
su savo sužadėtine Peggy Sykes iš New Yorko.
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SLA ir socialdemokratų kuo
poms atsišaukiame”.

> Reiškia, jau dvi organizacijos 
pasilieka be komunistų simpati
jos, o tiek '“daug*’ jos turėjo 
ligi šiam laikui. Bet už vis keis
čiausia, kad komunistai Toron
te tik dabar sužinojo, jog so
cialdemokratai yra antikomu- 
nistai. Visame pasauly eina aš
trus trynimasis taip komunis
tų ir socailistų, be to, Rusijoj 
socialistai ne tik kad neturi or
ganizacijų, spaudos ir žodžio 
laisvės, bet' dagi sukišti 'ir pū
domi Rusijos kalėjimuose. Vi
sais atvejais. komunistai arčiau 
kovoja pri^t socialistus, negu 
prieš kapitalistus ar kitus. Tu
rint visa tai prieš akis, atrodo 
perdaug, keltas reikalavimas iš 
komunistų ^pusės. Ir jeigu jau 
tenka kai kuriais klausimąją 
bendrai veikti su komunistais, 
tai turi nestik savo idėjos 
sižadetį,,. bet dar ir jų veikimui 
nesigailėti kredito — bus vis
kas gerai. .

Tai pgi,, nęmažai ke ’ sta, kad 
komunistai sayinąsi visas ko
vas k. t. < prieš karą ir fašiz
mą, prieš kapitalizmą' ir giria
si geriausi kovotojai už atstei- 
gimą demokratijos visame pa
saulyj (tik1 žinoma ne Rusijoj). 
Kad jie kovoja —tai netenka 
ginčytis, bet kodėl jie nenori 
nors dalį tos kovos pripažinti 
ir kitomis srovėms.

Mums gerai yra žinoma koks 
didelis skaičius šiandien yra nu
sistatę ir kovoja prieš karą, fa- 

I šizmą, kapitalizmą ip kiek yra 
demokratijos gynėjų, simpati- 
kų. Ar tai yra visi komunistai ? 
Ne. Tai kodėl visuomet savin
tis, kad tik mums viskas pri
klauso. tik mes vieni geriausi 
kovotojai. Paimkim kad ir To
ronto L. K-tų frakcijos pareiš
kimo pabaigą, kur skamba:

“Tokia tų antikomūiristų po
litika žalinga liaudies frontui ir 
darbo žmonių reikalams, todėl 
tos organizacijos, kurios tokios 
antikomunistinės politikos lai
kosi neturi turėti jokios simpa
tijos iš tikrų antifašistų, darbo 
žmonių reikalų ir laisvių gynė
jų ir jų šimpa tiku”.

Pagal tą pareiškimą išeina, 
kad jei ne kbmdnistas ir komu
nistų idėjai nepritari' — negali

Jeigu
I socialistai negeri kovotojai virš 
suminėtais klausimais, tai ko* 
kių kovotojų galima tikėtis iš 
katalikų, kuriuos komunistai 

Ir kadangi A. Franzelis, tajn I bendrj> front*?
' pačiam Toronto Lietuvių Kenti- j 
teto Lietuvoj Demokratijai At- 
steigti susirinkiinc, pareiškė, 
jog už suvienyto fronto sierių 
socialdemokratai veiks taip, 
kaip jiems patinka, tai yršj, vys
tys antikomunistinį vęikimį;-^, < . . .

“Mes, Toronto lietuvių komų- ĮVasario-Feb. 13 d. 1938 
nistų frakcija, randame reika-| x •

Buvau, Mačiau Ir 
Girdėjau

SLA Moterys dainuoja
Toronto SLA 236 kp. teatra

lė komisija deda visas ’ pastan
gas suruošimui įdomesnių va
karėlių. štai kitam parengimui 
ruošiamas moterų choras, žino
ma, musų kuopa nėra skaitlin
giausia moterimis ir dar nevi
sus gali ir nori dainuoti, vie
nok pirmoji repeticija sutrau
kė gražių būrelį ir su didžiau
siu entuziazmų liejosi iš krūti
nių švelnus, gražus balsas.

Permečiau akimis dalyves, — 
toks jaukus vaizdas, taip links
ma, „visos dar jaunos, gražios, 
energingos,;<visoę it vienos mo
tinos vaikai, it viena šeima. 
Praleidome vakarą smagiai ir 
naudingai.

Po valandos laiko gana sklan
džiai ėjo jau primirštos daine
lės, o tos, kurios pirmą kartą 
jas dainavo, sugebėjo mums be
kartojau t ir išmokti. Tur būt, 
neblogai dainavome, kad tuoj 
gavome pakvietimą prisidėt prie 
16 Vas. paminėjimo, kuris įvyks 
13 vas. Denison svet. ruošiamas

kiu, kad esu užsitarnavęs to
kios dovanos.

I
Kuoširdingiausių linkėjimų vi

sam Naujienų štabuj.
Su gilia pagdrba

A. Butkus

Paskutiniu laiku komunistai 
pradėjo girtis, kad jie davė 
daug gerų ir išlavintų veikėjų 
kai kurioms draugijoms. Ypa
čiai primygtinei tvirtina, kad 
tik jų dėka šiandien Sūnų ir 
Dukterų pašalpinė draugija pa
siekė tokį laipsnį. Esą, draugija 
turėtų būti dėkinga komunistų 
veikimui, kurie davę eilę gerų ir 
sumanių veikėjų.- Beit kur tie 
sumanus veikėjai, kada reikia 
rinkti kuopos valdybą. Iš komu
nistų į kokį nors darbą dėl kuo
pos ar į valdybą nei už pinigus 
negausi. Ir štai dėl ko. Pirma, 
visi gabesni ir sumanesni iš ko
munistų kp. narių atsidavę po
litinėms draugijoms. Visas jė
gas ir laiką sunaudoja tik savo 
politiniams tikslams. Reiškia, 
pašalpinę draugiją velnias ne
ims. Antra, paskutiniais keliais 
metais valdybų rinkimuose ne
buvo srovinių susikirtimų. Kuo-

met lai buvo valdybos rinki
muose varžytines ir noras pra
vesti tik savus žmonės, tai ko
munistai statydavo kandidatais 
pačius geriausius asmenis. Bet 
dabar viskas pasikeitė. Dabar 
komunistai besigirdami draugi-x 
jos gerais veikėjais it igatigin- 
nus draugiją, neįstengia per iš
tisus metus nariams duoti nors 
vieną parengimą. Tiesa, pėr me
tinį parengimą, kuris įvyksta 
naują metų išvakarėse suteikia 
progos pasišokti, bet perstaty
mo ir tuomet nariai nemato, 
nors įžanga iš narių išreikalau
jama prievartos keliu, ar tu ei
si ar ne.

Taip, nariai pasiilgę geresnio 
parengimo, bet jo vargu su
lauks. Bet už tai draugija gau
na pagyrimą iŠ komunistų, kad 
pastaroji dažnai paaukoja iš iž
do pinigų jų veikimo palaiky
mui. Malonę reikšdami komu
nistai prisitraukė pašaipūnę 
draugiją salės išlaikymui, bet 
ar ji gaus kada nors ja pasi
naudoti išskiriant susirinkimus, 
tai klausimas. Bet užlaikymą 
salės savo dalį tai tikrai turės 
užmokėti; Daug kas galima bu
tų prisiminti, bet dėl “šventos 
ramybės’’ apie tai nekalbėsime.

—žinąs

Kanddos Liet. Kom. Toronto 
Frakcijos pareiškimas, kuris til
po “L. B.” nr?209 skamba:

“Kadangi tūla torontietė per 
Naujienas paskelbė, jog Susivie-r 
nijimo Lietuvių Amerikoj To* 
ionto kuopa nutarė kovoti prieš 
Stalino ‘skerdimo aparatą’, ki* 
taip šakant prieš Sovietų Są
jungos Valdžią”;

“Ir kadangi J. Jokubynąš 
pfereitam Toronto Lietuvių Ko
miteto Lietuvoj Demokratijai. J .
atsteigįi siisirinkimc visos TO-lbutl ^as kovotojas 
ronto lietuvių socialdemokratų 

(kubpes vardų pafėiške, jog mi- 
Įnima kuopa yra antikomunisti- 
nč;

Nutarėme pasiūlymą priimti, 
tik 'gaila, kad taip maža laiko, 
vienok musų moterys bravo, 
joms kliūtys kelio nepastoja. 
Tai gražiosios lietuvaitės — 
dainuokime. Dainos musų sielų 
penas. Repeticijos įvyksta pas 
gęrb. M. Z, Uzumeckus, todėl S. 
L.A. moterys, kurios dar neat- 
silankęte, pąsistenkite ateinan
tį kartą ateiti, nes turime ir 
malonią mokytoją p. G. Jakuby- 
naitę.

Nejaugi pavasaris
Pereitą sekmadienį nors lie

tinga, vienok šiltas, pavasariš
kas. oras, o nuostabiausiai tai, 
kad ir perkūnas gana smarkiai 
baladojosi, kažin ar pavasarį 
pranašauja ar dar užsilikęs iš 
pernai metų? ’ ■ x

Vas. 11 d. padengimas
v

Bendros Liet. K. Mok, vaiku
čiai duos gana gražių ir įvairių 
programų, bus sųvaidinla pora 
veikalų vienas: “žiema”, sekan
tis “Vienas iš musų turi apsi
vesti”. Po vaidinimų dar paį
vairins vaikučiai muzika, dai
nomis ir t.t. Po programos seks 
šokiai. Kviečiu visus ątsiknky- 
ti vaikučių ir savo labui.

‘ —Stella.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
GERB. ADMINISTRACIJA!

.Gavau Kalėdų dovaną, nors 
ir kiek suvėluotai, bet vistiek 
gačau. Ši plunksna bus man il
gas atminimas, nes ta graži do- 

__  , , vanayra vienintelė mano gauta 
lą pareikšti, kad savo simpatijai SAKAkŲ SVėtainejė iš panašios įstaigos ir aš neti*

Šių MetcĮ.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor

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

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

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

-Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

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

šešta ekskursija liepos 16 diehą, laivu 
“Aųuitania”.

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 sint lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius,
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NAUJIENOS, Chicago, UI. Trečiadienis, vas. 9, 1938

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

, Lee Calamaio, 21, su Helen 
Zauke, 20.

John D. Ryan, 32, su Marie 
Alexa, 31.

Joseph Azukas, 20 m., su 
Slella Zemincius, 17.

Laivrence Stepansky, 22, su 
Anna Kastelnick, 16.
Gavo
Perskiras

Theresa Polonis nuo Victor 
Polonis.

Jau pasveiko
MARQUETTE PARK__ Ne-

seniai buvo sunkokai susirgusi 
biznieriaus John Pauliaus žmo
na Marijona, taip kad reikėjo 
kelis sykius šauktis daktaro 
pagelbos, bet dabsr jau liga 
nugalėta ir ligonė Marijona 
Paulius grįžta prie pirmykš- 
čios sveikatos.

Biznierius J. Paulius užlaiko 
didelę hardvvare krautuvę ad
resu 2416 W. 69 th street.

Rep. B. P.

Veikėja Nausėdienė 
kandidatuoja i valstijos 
senatorius

BRIDGEPORT. — Kaip ži- 
nia, bridgeportietė veikėja An
tanina Nausėdienė (917 W. 33 
St.) kanddatuoja į valst jos 
(statė) senatorius. Lig šiol 
Chicagoje lietuvė moteris nėra 
kandidatavusi į jokią valdviečę.

Rep. A. B. C.

Studentai Laimėjo 
Streiką

Senn High School mokiniai 
buvo suorganizavę streiką 
protestui prieš vieno mokyto
jo pareigų susiaurinimą. Strei
ką pradėjo penktadienį, o va
kar užbaigė, laimėję savo rei
kalavimą mokytojui grąžinti 
pilnas pareigas.-

Budriko programa
Klausant Budriko programo 

iš WCFL radio stoties nedėlios 
vakare girdėjom daug įvairu
mo. Budriko orkestras, suside
dąs iš 12 muzikantų, - grojo 
naują “Thame song” — Kur 
Banguoja Nemunėlis. Ta vi
siems žinoma lietuvių liaudies 
dainelė dar niekados nebuvo 
grota didžiulio orkestro, taip 
gražiai sukomponuota; visi a- 
merikonai stebėjosi, kokia gra
ži lietuvių liaudies dainelė. St. 
Rimkus sudainavo 2 daineles 
“Kaip ateis pavasarėlis” ir 
“Daktaro daina”. Gražus, tvir
tas balsas. Makalų šeimynoje 
pasidarė daug įvairumo. Pas 
Makalus atvažiavo Rūtelė Ma- 
kaliutė iš Oklahomos, gražuolė, 
jaunutė. Pamatysime, kas bus 
toliau. Pas mus Kanadoje bu
vo girdima labai aiškiai. Budri
ko tik vienintelė programa, kur 
pasiekia tolumą. Taipgi Budri- 
kas pranešė, kad dar 2 nauji 
programai bus duodami iš sto
ties WAAF — “International 
Poutpuri” nedėliomis kaip 4 va
landą ir pėtnyčiomis 4 vak po 
pietų. —Kanadietis

Pranešimas Namų 
Savininkams

Kurie esate padavę (failiavę) 
už 1936 metus reikalavimą, kad 
Board of Appeals sumažintų 
taksus, tai šiuo pranešame, jog 
taryba nesurado jokio budo, kad 
gaiėtų tatai padaryti. Įstatyme i 
jums duoda, progos dar vieną 
kartą eiti į County Ccurt prie 
teisėjo Jarecki ir paduot reika
lavimą, kad jūsų taksų klausi
ni. s butų ištirtas bei sumažin
tas.

šita proga yra paskutinė, ku
ria pasiremiant taksų mokėto
jas turi teisę reikalauti, kad 
pataisytų nelegališką t. ksavimo 
klaidą arba klaidingą taksų me
todą.

Teisėjas Jarecki paskyiė nuo 
7 iki 19 dienos šio mėnesio, kad 
kiekvienas taksų mokėtojas, ku
ris jaučiasi, jog taksai yra ne- 
legališki, gali failiuoti “objec-

. Populiarus jaunavedžiai

Benediktas Pocius

BRIGHTON PARK. — Pra
vartu susipažinti su popu'.ū> 
riais jaunavedžiais Benediktu 
ir Veronika (Makauskaite) Po
ciais, kuriuodu sausio 29 die
ną Nek. Pras. P-lės šv. bažny
čioj susituokė. Tai buvo vienos 
iš labiau iškilmingų vestuvių. 
Aišku iš to, ki d 'vien pabrolių 
ir pamergių dalyvavo 15 porų.

Vestuvių puota įvyko Holly-
wood salėj, kur dalyvavo keli laimes ir ilgo gyvenimo, 
šimtai vestuvininkų. 1 Rep. A. B. C.

Veronika Pėcienė 
(Makauskaitė)-

Galų gale reikia pasakyti, 
kad jaunasis Benediktas yra1 
sūnūs biznierių Pocių, kuriuodu 
užlaiko pagarsėjusią Juliais 
Restaurant adresu 4656 South 
Western avė. 

[i .

Jaunoji Veronika Makauskai
tė (dabar Pocienė) yra dar jau
nutė, gražiai išauk'eta ir kukli 
mergaitė. z • *

Linkime jaunai porai daug

VĖL MĖSA PINGA.

Amerikos mėsos institutas 
skelbia, kad mėsa* žymiai at
pigusi per sausio mėnesį, pin
ga ir toliau. Skerdyklos va- atprato.

atimįin -Į lai'* IHI lifl' ■!! f Iii. linini...—

kar pradėjo vajų “Grąžinti 
mėsą j stalus”, tai yra pripra
tikti šeimininkes vartoti dau
giau mėsos šeimynų valgydi- 
nimui. Laike mėsos hrangy- 
mečio šeimininkes nuo mėsos

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų Servizas
Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPECIAL i
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 

Ta Vernuose
Tik 15c stiklelis

SUSIRINKIMAI
• ____________ . . . _________________________ ____________________________________________

Chicagos Lietuvių Moterų Kultūros Klubo susirinkimas įvyks 
trečiadienį, vasario 9 d., 7:3G vai. vakaro, Mark White Sųuara 

svetainėj, 30th ir So. Halsted st. Visos draugės klubietės 
dalyvaukitė susirinkime ir nepamirškite atsivesti n; uju na
rių. šiame klubo susirinkime galutinai aptarsime musų 
klubo “obuolių baliaus” parengimą. —Koresp^ndent. R. S.

Ketvirtadienį, vasario 10 d., įvyks LDD 4-tos kuopos labai 
svt rbus narių susirinkimas. Vieta 2244 W. 23rd place. 
Pradžia 8 vai. vakare. Prašome susirinkit visos ir vl^i.

A. Dainius, 4 ko. sekr.
Bridgeporto Dr-stės Palaimintos Lietuvos susirinkimas įvyks 

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

KAS PENKTADIENI YRA LAIMES DIENA

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

duališku. Kadangi įškaščiai yrą 
vienodi, arba vienas failiavimas 
arba keliolika šiitutų. Teismo iš
laidos yra tos pačios.

žinodamas savo lietuvių pa
dėtį ir jų sunkenybes, prr nešu 
jums šį dalykėlį. Tad kiirie ma
tote reikalą, galite pasinaudoti 
šia proga. —Charles P. Kai;

tionus.” Vėliau jo taksų klausi
mas bus tyrinėjamas prieš tei
sėją Jaj’eckį. Jeigu jis ras klai
dą arba nelegališkumą, jis tą 
kk idą pataisys. Aš manau, kad 
jus galite šiomis dienomis pasi
naudoti ta proga. Laikas yra 
galutinai paskirtas ir gana 
trumpas, šimtai tūkstančių fi i- 
liuoja panašius “objectionus”, 
bet vis daugiausia didelės kor
poracijos, dėl to, kad jos turi 
apmokamus savo advokatus, ku
rie rūpinasi korporacijų reika- 
ais.

PavieniemS ir mažiems namų j island stotyje^ Normai Parke 
savininkams panašus dalykai i įr pavogė $552. Stotis randasi 
gali būt išpildyta, kaip vadina prie 67th ir Yale/ave. Vagys 
kolektyvišku kimu, o ne indivi- kasą sudaužė kūjais.

“Faun”
Design
Gražus

Pavogė $552 
Iš Stoties •

Nežinomi vagys sudaužė 
saugią kasą gelžkclio Roc'k

kasą sudaužė kūjais.

RAGINA VISUS GYVENTOJUS PASIDUOTI 
SIFILIO EGZAMINACIJAI'

Vertė
$2.50

Sidabriniai Setai
' DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena, pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 

/ atsiųskite 6 kuponus, paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 

1 asmenų.

TIKTAI Už

99c
Setas

Su 6 Kuponais

Egzaminacijos Daromos Nemokamai 
Slaptai

ir

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
4 T I \ J ..

Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yrh 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

♦ šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą

• su 6 kuponais

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avez 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avc.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) ................ tonas
SMULKESNĖS . $7.25
Tonas ..........:..........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

DON T 
NEGLECT 
ACOLD .1

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng

vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik neostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk- 
■•i. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

k . • • ■

anglų kalboje. Su z ta 
nuėjusi į vieną iš že- 

----------  „„„ ----- ------ ------ ---- .............. egza- 
sius veda kovą prieš sifilio plė- minaciją gali gauti visa šeimy- 
tojimasi Chicagoje. |na arba vienas kuris jos na-

Tam tikslui tos įstaigos ati-jrys. Išsikirpkite tą kortelę ir 
darė dvidešimts septynias sto-! nueikite į artimiausią kliniką 
tis—klinikas Chicagoje, kurios j tą dieną ^kuomet ji atdara, 
nemokamai darys ‘sifilio egza-

WPA, įvairios sveikatos jstai- kortelė 
gos ir miesto sveikatos depar- kortele 
tamentas jau per kelis mėne-'miau pažymėtų klinikų,

nemokamai darys ‘sifilio egza- Pirmadieniais.—Diversey and
minacijas per penkias savaites A vers, 311 South Kedzie, 26th 

j and Wentworth, 4253 South 
State, nuo 9 to 1, ir 4647 No. 
Clark, 12 to 5 p.p.

Antradieniais—Montrosc and 
Western, 6100 Fullerton, 2009 
Walnut, 9 to 5, ir 1700 West 
69th, 12 to 5.

Trečiadieniais—9016 Cottage 
Grove, 9 to 5, Hoyne and Wel- 
lington, 12 to 5, 3902 West 
Chicago, 27 East 31st, ir 6312 
Wentworth

Ketvirtadieniais — Lavergne 
and Belden, 2401 South Kedzie, 
1223 East 55th, 8919 Commer- 
4—Pajarskas 
cial, visi 9 to 5; 4630 Milwau- 
kee, 12 to 5, ir 368 East 63rd, 
9 to 1.

Penktadieniais
Western, 43 East 51st street, 
nuo 9 to 1, ir 3955 West 16th, 
12 to 5.

šeštadieniais—77th and Ellis, 
8217 South Halsted, 5645 West 
63rd, 2411 West 55th, visi 9

yra

yra 
gy- 
ap-

laiko, iki kovo 12 d.
Sveikatos departamentas ra

gina visus chicagiečius tokiai 
egzaminacijai pasiduoti. Jos 
nemokamos ir slaptos.

Egzaminacijos procedūra 
sekama. Klinikose tarnaują 
dytojai paima iš kiekvieno
likanto po kraujo pavyzdį. Tą 
kraują pasiunčia į miesto svei
katos departamento laboratori
jas, kur padaromas analizas. 
To analizo rezultatai yra per
duodami tiktai asmeniui, ku
riam kraujas priklauso.

Daktarai perspėja1 žmones, 
kad sifilį pradžioje sunku pa
stebėti ir pačiam žmogui sun
ku žinoti ar jis serga ar ne. 
Vienok kraujo ’ analizas neabe
jojamai parodo ar liga yra ar 
ne. Jeigu liga užvilkinta, tai iš
sigydyti labai sunku. Daug len
gviau ją užgniaužti pradžioje, 
kol dar neišsiplėtojus ir neįsi
gyvenus žmogaus kūne.

Šio straipsnio pradžioje yral to 1.

9 to 1.

39th and

HELP TO PLACE SYPHILIS UNDER CONTROL
As a part of the nation-wide campaign in syphilis control, the 

Chicago Board of Health has made it possible for you and ąll members 
of your family to secure a free bfood tęst for syphilis. These tests 
are confidential. Reports on them will be given by the Board of Health 
only to the person involved. < ' ,

The tests may be secured at anv of the addresses listed bėlow, on 
the day and hour 'specified. Given the attachėd card to the Board of 
Health doctor in charge when you and members of your family go for 
the tęst. z

For your, health’s sake have this tęst madė.
Only one card is necessary for your family.

HERMAN N. BUNDESĘN,
President, Chicago Board of Health.

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

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

Lar*« Šarvine Spoon 
•MHaRtaHa, Snnr SpoM

m 1 _ _____

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS v
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 dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

; ‘ ufy ■ > . i ' ' < - M- /

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit mąn ................ ....... ................. .....

Vardas

Adresas .,

Miestas Valstija.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Oarbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG SRR3-5R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAT IŠIMAMI 
už ............ ..............

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............. .

RKZAMINAVIMAS
OFISE ...............—
DOUGLAS PARK HOSPTTAL

1900 So, Kedzie Avenue
Tel. Lavrndale 5727.

>12 
$50 
>20

• RĘSTA URANTAI

Kupono No. 48 Vasario 9 d.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

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

TeL Victory 9570



■ ■ " ™ '>. . i* . - H ' » . v T

■’i>

REIKALAUJA ŠAUKTI I,|>GISĮ.ATliRA 
SPECIALEN SESIJOM

Žggarječiai Augą 
Ir Napąis 
Ir Turtu

Susidaręs bedarbių šelpiiųų ^izįs
** • | *

A|s|ovai npę šimto ar dau
giau įvairių Chciagos organi
zacijų pasiuntė, peticiją gubęjr- 
natoriųi Ęorneriui su reikafą- 
vimų sušaukti JegisJatųrą spę- 
cialėn sesijom

Atstovai nurudę, kad sesįja 
reika|iųgą išrišimui bedarįjų 
šelpiipp krizio, kuris yra susi- 
daręę phięągpje.

Peticija buvo priimta kon
ferencijoje, kurią sušaukė gar
sioji labdarybės įstaiga Hali 
House, prie 800 So. Halsted st. 
Jšoųfęreųęijai pipųiinipkąyo 
Chicagos universiteto prezi
dentas Rpbęrt Mąynard Hut- 
chins. )•

Koųfęrenpįja taipgi pasiuntė 
telegramą jnąjonii Ke|ly, ku
ris dabar yra AVasbingtone,

su raginimu reikalauti Roose- 
velto ųemažipti W- R. A. .dar
bų ir duoti fed^fajių pinigų 
tiesioginiam bedarbių Šelpi
mui-

1 Konferencija buvo sušaukta 
pasitarimui apie pinigų tru* 
kurną bedarbių šelpimui 1938 
metais- Iš .Chicagos bedarbių 
šelpimo adjninistracijos ra
porto pasirodo, kad pašalpai 
trūksta sųyirš tryliką mijįonų 
dplerių. Nei valstija, nei pies
tas neturi pakaunamai pini
gų.

♦

Kai kurie konferencijos na
riai siuĮė imti daugiau pini
gų pašalpai iš sales taksų 
fondo. Dabar ir sales tax pi
nigų pašalpai tenka trečdalių. 
Kiti nueina įvairiems kitiems 
valstijos reikalams.

Jppo Griciaus 
Giminės Prašomi 
Atsišaukti < y

Roselando Bankas 
Žada Dividendu 
■* v

Dępozitoriams
PąjęšKomi įpėdiniai jo turtui

1937 metų pavasarį mirė Chi
cagos lietuvis Jonas Gricius. Jis 
buvę apie 6,0 metų amžiaus, 
šviesių plaukų, aukštas. Kiek 
žinia, nebuvo vedęs.

pąj’tųęrįųosę §u yienu Į.enku 
jis užlaikė alinę. Jonui Griciui 
mirus, ir ginjjnęms tuo Jąiku 
pęątsišąųkus, lepkas partneris 
rūpinęsi jo iąidotuvėmis. Vęlio- 
ųis bųv9 palaidotas Chicagos 
leąjtų jcąpįpęsę.

y.ęĮionis paliko nemęn|<ą tur
tą. Yra jo <ląlis ąĮinėje. Bę tą, 
jis ture j o. taupymp sąskaitą yįę- 
nąme banke. Sąskaitoje y^ą ne
maža suma pinigų. Gal yrą ir 
kito turto, bet dar neatrastas.

Žmopės, pažinę veliųpį, pąsą- 
kųja,' kąd jję turėjęs brolį var
dų Ąųtąnąs, kųrįs gyvenęs ar 
jępęgyveną East GTIĮcagoję J,q 
paskutinis ąįresąs nežįpomąs įr 
nežinią ar tas brolis gyvąę ąt 
pę. “ ' y

Suminėtas tuntąs priklauso 
Jono fiFįciąųs įpę4ii)įąms, jeigu 
tokių yra, arba jo kitiems ar- 
tįmįąųsiems gimip.ėmą, kųpe 
^dokumentaliai gaji įrodyti giipi- 
pystė^ ryši-

Giminės ar asmenys, kurie 
turi ipfąrmacijų apie gįminęs, 
yra prašomi susižinoti su “Nau-

Mokės ir kiti bankai.

Valstijos auditorius Ed- 
ward J. Bąrrctt paskelbė, kąd 
užsidaręs Roseland State Ban
kas žada greitoj afeityje JM-

Bankas jąų įįniokėjo 55%, l?et 
dar piok.es 1Q ar 15%, tad de- 
po^itgrjąi, kųpų pinigai buvo 
uždaryti banke atgaus 65 iki 
7,Q ęęptų p po cjpjprio.

JKiti bąnkpi, kurie žada po 
Šįek4icĮ< ąjn|pkętį tdepozito- 
rįain^, yra:

PriĮfįęuiiąl State Savings 
Bank;

Religgęe ' Bįfnk (įnd ‘ Trąst

įlįąqp State įiąnj<;
Ridgeu{ąg Stąįe fįgnk.
Rąnkąi, kurįę ųęfppkės arba 

mokės ląbąi inoąį įd|videndųf 
ypą šekąmį: ''

Rfftllip State Bąnk and 
Tri^Į. po.; (tdąr ųipko neiųo-

R/'.W'-e.W §Me ^Wl(: (jau 
įsmųkėjo pb%)•

Brogisg Sfąįe Bagk; (išino-

Turį įžde pi^ tūkstančio, 
narių — 206

Sausio 23 d., žagarįeČių 
Kliubas laikė sąyo metinį su
sirinkimą Hollyhvood- svetai
nėje. Narių susirinko apię 
šimtas, tarp jų šeši nauji.

Pirmininkavo p. Arlauskas, o 
sekretorįąv.o p. Sofiją Ambro- 
zaitė.

Knygų peržiūrėjimo kųmisi- 
ją išdavė labai aiškų raportą, 
iš įmrip pasirodė, kąd kliubas 
pereitais ‘ metais paaugo 4p 
narių, o iždas padidėjo $300- 
Kliubas dabar turi kasoje su- 
virš tūkstantį dolerių ir 20p

Suvirinkime vietas užėmė 
nąųją valdyba. P-ųįą pna Nc- 
j>ri|<iepė atsisakė iš iždinin
kių, o jos yįetųū buvo išrink
ta p. Ambrpząitiene-

Pramogų kopiisįja , pranešė, 
kąd vasario 6 <į., yrą rengia
mas Maskąrą(dinįs balius W. 
Side svetainėje, 2242 West 
23rd placp.

pąlyvįąi, kųfię bus gražiau 
jr įdomiau ap^reiĮgę gaus 
stambias dovanais. Vakarui 
komisija, pasapide pirmos rū
šies * orkestrą. Susirinkimas 
nutarė, kad kiekvienas narys 
privalo pasipirkti po tikietą, 
kuris kainuoja 30 ęentų. Mat, 
balius skaitomas metiniu. 
Vietoje jam bvo parinkti at
sakanti darbininkai.

Reųgs išvažiavimų.
Kįiųbąs taipgi ntitarė vasa

ros mętu surengti porą išva- 
žiayijpų ir tam darbui pasky
rė darbščių narių komisiją. Iš 
anksto galima sakyti, kad jie 
surengs puikius išvažiavimus.

Maskaradiniam baliui na
riai bus •■•'priimąm'i 'kliuban 
su ųųpigintų įstojimo mo
kesčiu: - r Į

nuo 16 iki 20 ariiž.—įstoji- 
mas veltui;wP\

nuo 20 iki 25 am-^-įstoji- 
mas 25 centai;

ųuo 254 iki 50. ainž.—įstoji
mas 50 centų. /.

Mėnesinis mokestis kliubui 
tik 10 cęptų. Pomirtinės iš
moka 50 dolerių, duodama 
grabn.ešiąi i'ę $10-00 gėlėms. 
Prie žagariepių lapsįmoka 
priklausyti. 1 —J. Bcdakps;

Mirė Talentinga
Dainininkė Albina
Trilikaite ■

Sirgo smegenų uždegimu

ĄlĮbiųa Trili^aįfė

yakar 2:25 valandą po pie
tų mirė Albina Trijikaitė, jau
na ir gabi daininink.ė-studen- 
t,ė.

yėjįoųę pęr ilgoką įaįką sir
go srpegęųų ųždegipių ir pąskų- 
tiniomįg dienpųiįs 1 bųyo mąžąi 
yįĮfies, kacį pasveiks. Jį gugė
jo RrąnkĮin Bpųlevąrd įigpniųė-

Velionė petf ilgus laikus bu- 
vo Pirmyn' Choro narę. Belan
kydama chorą, sųsidomęjo dai
navimu ir pradėjo imti pamo
kas pas p. Anelę Steponavičie
nę. Ji buvo bęnę įa|ęį)tipgįaų- 
sia ir daugiąųsįąį įqs
mokyjtojos rųojcįųę.

Jos mirtis, Jyęą ękg,i^ųę smo
gis nevien tėyąų)^ ppJ:7prį|i- 
kams, bet 
visiems lietuy'i^iųs, yefįp- 
nę gimdoj o į ^ąįųųej ąnį įi,ętuy|š- 
kuose parengiipnęsę.

Rooįięuelt fĮųu^ęrs State 
Bank (dar nieko nemokėjo).

• MIKOLAS MARTINAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario’■ 7 diepžp 
fątlk'ęš'’ puses7’ I®?
Šiaulių apsįm, Žagarės parap., tokių kaifeė. L '■ ’

PaJjko ' dideliame pųliųdime 
brolį ‘Kązįmięrą, brolienę ,Cį- 
ĮiiĮįją " Mortinaitiepę, brolio

Iš U^pĄL|UNŲ

PirĮijte sayp ąpįęjįpkes 
krautuvėse 
.*1 t' V V ■

tet

pROCHETED MEPĄLLJ.ONS EATTEfiN
ĮD8.5 — .Gyąži^i i^ĮĮiieįj^įą įtuIHpsė. fųį

gimiąęs.
Kūpąs pašarvotas 2546 W. 

454^ Strę.4.',T'; 51'' n
LaįJotųyęs įvyks Kętvįrta- 

diėni, ‘ Vasario 1.0 d., 8’ vai. 
fytč’ įš' napių feųs ''nųiydjtą's 
l, Nę^jąįto Prašįdęjįhio Pąn. 
šv. parapijos 'bažnyčią, k.uripję 

' gė^iiįipgos -pandos 
uz vėlionįo sielą,' o iš ten bus 
įįųįydetąs j Šy.‘įKązįipįęm k£- 
pįnėš. ..... "■'■
' yišį a. ą. Jųifcofo Mąytį-
naiČio gįminęs, draugai ir bą- 
Ijštajpį esąt kylį?-
čjami dalyvauti laidotirveše ir 
ktrtėįkti' “jąni "hąskutihį ' pątar-

g®« »t»»

gaminęs. ' ■
Laid?/Direktorius S. P. Mą- 
Žeika. Tel.-YĄ$t>S Įl^ 'ra

Morning Klubo 
Pareiškimas
< ’ - v, t z . ,

■i , ■■■

Pasišovė
■' ' ■ .į'jt Į------- ----- ;------- .

WilĮiam uįiriįg; 15 
žiaus lietuvis pąsįšpyę s^ų rąp- 
ką, bevalydavę ęępų 
Jame buvo užęiĮjį<Węi Ne
laimė įvyko paųių 'pąjpųoęę, 
ties 5919 Sų. Aypęb^ayv ayę. 
Jaunuolis paęyęjjts.

Sudegė 7^ Metų
Senelis

t ' ’ . '.A

Gaisre, kųrįs kijo Jpįįejt 
JJome Laiindry skąJbykĮoi^, 
633 Ęast Jefferson street, Jo- 
lįetę,'į^ęgę y 78 metų senelis 
^map^op '^peicher, skalbyklos 
ęęyipįnįp teyaę- Gaisras paba
rė $Į00,,0,0p puostolių.

Jlel p. XX prielvaišto
P-ąs XX ‘Naujienų” Nr. teį- 

kęsi prikišti Corning Star vai
dybai “nelemtą apsnūdimą”. 
Tuo pačiu metu jis siūlo ir re
ceptą, kaip valdybą butų gali
mą ‘.‘išjudinti”.

Pirmiausia nprįų pasakyti, 
jog .valdybą gųdąro tie patys 
žmonės, kurie įeina į pramogų 
Kųmįsiją- Per metus klubas pa
prastai surengia po tris ar ke
turis parengimus, — žiemą ba
lius, o vasarą, išvažiavimus. 
Maskaradai nėra rengiami dėl 
to, kad dabar yra kitokie laikai 
nei buvo prieš dešimt ar pen- 
Rięlilaį n},ęjtų.

Tąįgi, iš paduotų faktų neat
rodo, kad Jtlubo valdyba yrą ąp- 
spujduęi. Jei p. XX dažniau į 
musų parengimus atsilankytų 
ir susipažintų klubo veikla, tai 
gal ir gavo nuomonę pąkęistų. 
Juo ląbiau, Mprning Stąr val
dyba ir jos, pąriaį ne kiek nėra 
apsnūdę ir gana sumaniai vei
kia savo organizacijos gerovei.

tylės niekuomet nepadėjome į 
šalį ne yiepo laiško ai* pąkvię- 
timo, visapusiškai tai neapsvar- 
stę. Musų klubas atvejų, atve
jais yra rėmęs įvairiausius nau
dingus visuomenei sumanymus. 
Ateityje jis irgi yęa pasiryžęs 
ta kryptipi eiti. O klubas nau
dingus sumanymus gali remti 
ų.čj 't.Q» ka4 jis finansišku atžvil
gių peblogąį Jaikųsį.

Ęlųbaę gąrąnfuoją yįsą šįm- 
fą nųošįmėįų Į^ųiirŪnė^ ir ligo
ję pąšąlppš kiekvienam savo na
riui. Visą kp piuįųs reikią, tąi 
daugiau jaųpįpjp. Tačįąų męs 
galime pasididžiuoti ir su tuo 
jaųųinįp,. kurį |ųripie. Pravartu 
čįą bus paminėti, kad 1934—35 
ųį. musų jįųbo fcbįifti^i

Wi-
•npįifa.Įipifie rari- 

M yaefte Į? »•

Į CLASSIFIED APS. Į
Miscellaneouą 

įvairus

TeL Victęry 49fi5
STOGDENGYSTfi

Mes dęųgiąme i? pataisome visokios

tiu-jj?.’.*.j1r1-1.  ------ ' .T....’2.'u:r!

Help Wanted—Female
Darbininkių Reikia

daųjamą. * ■ 
BRIDGEPORT RQORĮNG CQ. 

3216 So. Halsted Street

WHOLESALE FURRIER per
duos neatsiimtą Northern Seal ’fiir- 
Jkautį, jtifcjtoi $10; gražų nąųją Silyer 
Fox wholesąįe $49.50.
‘ HERMANO GANGEL, Room 848, 

190 Nprih Statę Street.

Help yVanfed—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGI DŲ DARBININKAI 
dirbti ūž- porteri' ir už baro.

117 Soųjtįi pąįs^d ^treęt.

F............................. 1 1 ............. ................. ............................ ... ■ 1 HIBII

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

»N.” RASTINĖ PRIIMA 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI

7:30 V AL. V AK. 
feįpadjęniais nuo 9 rato įkj 
Į popiet ir ųųo 4 iki 7:30 

vai. vakaro. '
Tel. ČANAL* 8500

• • »**

“Pžiodžfflentaį”
Prieš 639,456
Namų Savininkus

7 fc^IENpS NEEPęECRAFT pĘPT., 
So* cp**0; JP «

J Čia įdedu 1Q centy ir prąjau atsieti ma|i Payyzįi No 

| Vardas ir pavarde ..................... ~.................. .......

1 Adresas »»••••••••••••••«•••••••••■•••••••••••••••••••••••••••••••  *••*»••••>•••••• ••••••••»•••••••••••*

i-JįtiA ‘

N9. 1(5^

•i.

*

REIKALINGA 2 MOTERŲ paty
rusių valyti ir darinėti -paukščius. 
Turi turpjtį packjng house patyrimą. 
$16.00 savaitei/
• Majesfic Employment Agency, 

25 E. Jącksoą Blyd., 10 lįoor.

Rakandal-Itaisai T -

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
tlŲS 1937, visokio didžio ftrCoii 

akšais ir s’inkom. Taipgi štonj 
fikKėritis dėl bile’kurio ’blžnio

įina tyki te mus' pirm negu r j>0
o,

J’ARpAVJMŲI D^YTON SCĄLES 
dėl būčernes ir grosėrtiŠS. ‘ 
'" ‘ ‘ ” 512 VVę^t* 37th Street, z
—r v*r i « jiym«>ri'rvCV - 

__,r_ Jhąnę^is 
Pardąyimųį Bizpįąį

$1800 PERKA 3553 SO. HALS
TED *' ST. ‘ išmokėtiUai freihiinę 
krautuve, 5 kambarius, karšto van
dens' 'Šildomus,* didelį garaža.

WINT0N and NARTEN, ' 
6829 Sę. Hąlstįeį SPJtį

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais lafyai pigiai. 4 kambariai gy
venimui. , ‘ ' *"

2301 South Leavitt Street.

Reąl Ęs|ate Fęr Sąlę 
Namai-žemė ' Pardavimui

Neatsiskaitė už 1936 metų

Apskričio iždininkas Horacę 
G. Lįpdheimer yąkąr J<reįpės| 
prįę apskričio teisėjo Edmųnd 
K.: jaręckio, reįkąląu^ąųias 
‘.‘džipdžnientų” prieš ,639,463 
nąrųų savininkus.’ Tie napių ir 
kįfp nejudinamo furto ąąyipių- 
jįąį nesnmpkčjo apskričiui J-3Š3 
ipęjtų mokesčių.

Teįęęjųs Jąrecld paskyrė pe- 
1$?)^ jM^-ikį ya-
^ri.9 19 d-’ '^VĮ'nįnką^

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKALOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa- 
šiYkėlint/ŪAlnūs pilki, par^uo’t. ren- 
duot, ąpdraųst. - • • ’

279084Q

708 W. 18th St. Tel.’Haymarket 5686
■jw-*7

Amittffi 4w-.> l»F^w ^mn 
b>&: fe? O WB-
fetei? JFHFis iyvte sRftlis mFD?- 
si- 4y»-

pMiH wte
WisL> 8# 40? ?b-

W> te8 Mmifis sIsf 
yftMyte? Jisai yw te F^te^<? 
PFteila i

4?

N^ypi.ękėitjeji ĮpoJe^čiaj sįj- 
.^Fi? yiste 1?^ mskegčiij
giąipflS 32 ffįjljpftąj .dųlerili 
|Į|yįpšųpą.

mjnteR pH«^yybw 
F?wfe« Chipa^ie, o 2^,00^

yĄKĄRINĖjp P4bXJE įpb- 
f jaunos 65 akerįų iki 520 ake- 
aų/ žernįė išdubta, pYię 'gefo ^ęlio, 

£kąma d,ėf grudų, pieho bįžmįii, 
ganyk$ms, galvijus auginti' ir
kiaules- Ka^a Uu.° ikį $75
Už akėrj. Parduosime už 25% depo- 

dalį '* pAsko-
fpįį, skaitalų, 4% palūkanų su kas-
ųiętipiu bjųmokęjįmij.
‘ kĮ(įlJlTY‘R^priES PO-, įųc, 

pAR]Ry, jpų^pią.

OLA

w

Naujas
Profesionalas

' A*:**- <? F‘

A. t A.
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

Vasirib 7‘ d., 5-tą vai: vaka- 
ro%T93? ' tn- sulaukus puses 
pĮtftž., gim(ąšr Eįetuvoj, Panevė- 

i žįo .ąpėškr. ir parap. yinclaviš- 
kiū 'kadnęk’

Ą/Aęrjkpj' išgyveno 35 m.
p.alikb Uidęlįame pujiudime 

yyrą'’ M^ dukterį' Eleną 
ir žentą <L0iiis Žilius, sūnų 
Prąpęiškų iį: rnarčią Veroniką 
Sliklįs, 3 ąnukus Rįchard ir 
Ųorojthy4' Žįiląš ir Prancišką 
pnkįųtę, pusseserę Pauliną 
KąJRępę įr 'jos dukteris Elz- 
biętą ir Stąnislavą ir kitas gi- 
mpięs’ Aįnęrikoj. Lietuvoj — 
špslri ąb^ąšę ’̂įr brolį Jurgį 
Kižąf R gibįlųęs.
' Prįk|ą,ušę prię Chicagos Lie- 

f<®Uotas 36O4 SO. 

Eųjerktd Avębųe, Laidotuvės ' 
įvyks' ųęąkfąJięnį, Vasario 11 
a.:W vŽj?Tg ryto iš namų į 

(es Šv. (Marųuet- 
te Pąrk) pąrap. bažnyčią, ku- -.4^._si|ęls •' geciuiįUgbs pa_ 

I vėljęnes šie)ąK o 
;. nulydėta į ‘ šv. Ka- •

a. yeromkos Dar- ( 
^į^i^es, draugai ‘ir 
ęsat nuoširdžiai kvie- 

laidotuvėse ir 1
. . pa-įarnaJ

cianų
suteikti' Jąi' pšbkutinį patarnai 
vlpią. jr 'ąit^isvęikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dulkto, Simus, Marti, 
žeiitafe, Anūkai ir Gimines.

Laid. Direktdrius A. Masal
skis, Tėį. .Bouilevard 4139

Ui

■■■■■FA ' '

GREĘNWQpp.— šiomis 
dieųpn)is čįą. sųęJĮąųkėme nau
jo pręfesįoųąlo. Bųįtęnt, baigė 
ųięęiicįp.Os mokslą ir gavo teisę 
gydytojo praktiką verstis Dr. 
^nfąųąę ŠųĮds. Jaunasis daktę- 
ęąę ętųdįjayp Illinois universitę- 
tc. Baigęs mokslus, jis vienus 
mętųs įraktįkąyo šv. Kryžiaus

9 yėjian .^fercy ligę- 
ųiųęję Gąry, Įnd. Dąbąr £r. Sų- 
kis gyyeųą ąitasii 3,587 W. 111 
§t. Jeų jįs ir ofl“
są. pĮųkįų jam kuo geriausių 
gąsįsę|5ių),Q.

’pę. Šų|<įs yęą 4jtnęrįkoje gį- 
m^S jp fąčįąų lietuviškai 
jisai yįsai ųę^l.o^aį kalba. Ne
trukus jaunasis profesionalas 
fęųgįąęį. ątęį.dąryti pastovų ofi
są. Vienųk, kaip jau minėjau, 
lįgęnįųs jįs įr dabar jau prį- 
įpųinėja. — J. j.

CICERO. — J?-įpą Ągętos J3a- 
F9$?te§ y,ąf4ii?is ' g9^-
rinko nemažas skaičius rdaugų 
jipkp nemažas gkaįpiųg draugų 
dus palinkėti laimės ir geros 
sveikatos. Svečiui buvo kpsjrįn- 
kę iš Afcfflugtįtp papk ir ĮkŲaj 
Chicagps dalių. Įinlgnl. ,<įa|yy£- 
vo ponui Jagip^cąj, Agt^ĄĮtję- 
nč, J#įĮ$į ip Utį, )<pp.ų yapįą 
neatsfipgpp. $ 
buvo .ą-tvykę pp. Žvalaųskaį, Pp. 
A. Sukis 8ų žmppą ir Mązrip/ąį- 
Suprąptąp|ąs daiktas, kad ęįcę- 
riečia/ dįįdžiąųsįą grupę. 
P-ios Brpzįepę ir Ppmbrąpskįę- 
nė stengęs j tipkamąi svečius 
pavai^ipįtį. I^adąngį buvo ir dp 
muzikoj, faį įiap^įpjį gagė
jo ir pa^jšpl<li. pnksipĮppsi ayp- 
čiai iki' tfpiiips yaĮj.p^S rytp.

iai Agptęį Bąrądięnei vigųkių
laimių. —4. į.

4 '' v- T*\

NepRsispkė Prąfąs#-

TPRIĮMĘ ęnjt jap-
kų, kuriuos išduosime ant pir- 
piO mprgičiąus lęngvąis išmo
kėjimais. I<reipkitės į Naujie
ną Sppįką, 1739 Sp. Jfąlsįed 
W.4 .
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Į KĄ PARDUOT
tį

Astuoni Kajejįinan 
Ūž Neatsargų 
MayM

Mįesįo teisėjas pharles S. 
Dpųgiierty nuteisė ągtuonis 
ąu.tompbįĮįų savinipkįLs pž ne
atsargų airbą “$įrtą” yažiavi- 
mą. Jie gavo po kelioliką die
nų už grotų įr prarado teisę 
valdyti aųtoinobilįus pęp tam 
tikrą laiką. Kęli turęjp sumo
kėti ir pinigines pabaudas.

Iš .sppfinlR a^l.o ąBar|a-. 
m e n tiųio yįeąbųčį,o |įę§ 2f)Į E. 
Delawąęe pjącę, Jiaųdę iššokti 
prof. Hąpry A. S,colį, lylątyj, 
norėjo bųfĮ tįkrąs, kąd jnįrg, 
kadaųgį pirui šų}<ąųį P^Jįų 
persipi.ųyę ^ąų krųtįųę, taiky
dami | $Mį.

}Pr$W& jp Mi
naite, stąigįąi įėjusį pkąR^^' 
rį- Jis buvo pągnįijyįąs lĮenro- 
Įin ligonįnęje. yeikiąųsįąi pa
sveiks.

Scoįl piųjkino lųtynų kalbos 
phio universitete-

SPAITVKIT
NApJI^Ą§

nelaukit

CĄNĄL 85Q0
Apgarsinimų kainos pri- 
eipąmo^. JJž pakartoji- 
rųus gąųąit nųoląidą.
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=
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NAUJIENOS, Chiijago. Hl.

Naujienų Koncertas

Vasario 13
ir kas mus

šias

METINIS

KONCERTAS

proku- 
narys

n a u- 
teise

Honterio-Jareckio 
“Bendras Frontas’ 
Chicagoje

SOKOIIĮ: SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

“Miss 01d Goki" 
Naujienų Koncerte

jis isge- 
ir nebu- 

Į važiavęs į 
Vallera neteko 

kontroles ir at-

Jatn'es yra kritiškoje padėtyje.
trečias 

Daniels

Ateinantį sekmadienį Chica
gos pažangioji visuomenė turės 
prcgos dar kartą pasidalinti sa
vo įspūdžiais, pasimatyti su sa
vo draugais ir apvaikščioti 24 
metinį “Naujienų” koncertų, 
kuris įvyks Sakalų svetainėje.

sekmadienį 
ir gerus pa- 
lietuvis ne

atsilankyti

mas. Visi trys buvo pavo
jingai sužeisti ir yra daugiau 
galimybės, kad jie įnirs, o ne 
pasveiks. * —R.

NAUJIENŲ metiniai koncer
tai visuomet pasižymi turinin
gais programais, gausumu pub
likas ir aplamai nepaprastu 
draugiškumu. Į šias iškilmes 
kas metai suvažiuoja NAUJIE
NŲ draugai ne tik O Chicagos, 
bet ir iš visų apylinkių, kad ga
lėtų išreikšti pasitenkinimą'1 ir 
parodyti simpatiją NAUJIENŲ 
BENDROVEI, jos vertėjams ir 
bendradarbiams, kurie be jokių 
iškrypimų skleidė apšvietą ir 
palengvino musų taip skaitlin
gai pažangiąja! visuomenei dar
buotis apšvietos labui tarpe sa
vo brolių lietuvių.

. šiais metais NAUJIENŲ kon
certas bus dar įspūdingesnis už 
visus buvusius, nes ji išpildys 
geriausios Chicagos meno jė
gos.

Tai bus kaip ir peržvalga 2-1

jo vietai nepriklausomai, ka
dangi Kėlly-Nash grupe atsi
sakė jį remti. Jo vietai ji pa
sirinko teisėją J. J. Prystalski 
įtakingą Roselando politikie
rių. Vietos “mašinos” >demO c

kratai labai supyko prieš Ja- 
reckį, kai tas nuteisė k,elif 
partijos darbuotojus į kalėji 
mą už šmugelius balsavimuo ligoninėje guli ir 

žeistasis, Nathaniel 
nuo 519 E. 31th place.

Valterį -skubėjo automobi
liu namo iš vaišių pas draugą 
James Lombardo, 1256 Sedge- 
wick strect. Gyvena Oak 
Law’n priemiestyje ties nume
riu 4649 Wcst 95th strect.

Eina kalbos, kad* Ilorperio 
šalininkai ragina įtakingą 
Courtnęy- kandidatuoti į J. V 
senatorius, bet kiek tam tiesos 
—nežinia.

metų NAUJIENŲ gyvavimo, 
kur visi susiėję pasidžiaugsime 
tuo, ką šiandien lietuvių visuo
menė yra atsiekus 
laukia ateityj.

Tikiu, kad kitą 
nė vienas pažangus 
rengimus mėgstąs 
patingės 
NAUJIENŲ iškilmes.

— Kvieslys

: 24 : metų jaunuoli
Vallera bus įtraukiamus atsa
komybėn' ir teisiamas’ už dvi 
žmogžudystes ir -pašikęsinimą 
kitus tris nužudyti.

Taip skamba kaltinimai, ku
riuos policija kelią jaunuo
liui, kuris su automobili m 
naktį iš šekmadienio į pir
madienį, .įvažiavo į grupę 
žmonių. Nelaimė' įvyko prie 
35th ir Western, kur užmuš-? 
tieji ir sužeistieji' lauke gat- 
viakarib. ;... . į

Užmuštieji yra svetimtau
čiai A. ir L Doran, nuo 2450 
West 60th sf. Bu sužeist i c j i 
yra lieluviat/kepėjas Feliksas 
Šlajus^ ir jo žmona Vera, 
nuo 4245 South Maplevvood 
aVe. Šlajus yra-26 Metų am
žiaus, 6 jo< žmoria 22. Abu 
guli šv. Antano ligoninėje irGubernatorius II. Ilorner ir 

Chicagos demokratų mašinos 
atmestas teisėjas Edmund K- 
Jarecki sudarė “bendrą 
tą” Chicagoje balandžio 
nominacijoms.

Jarecki kandidatuoja 
jam terminui apskričio

Ilorner Jareckio spėkos jau 
atidaro nominacijų kampani
jos generalį štabą Chicagos 
Sherman viešbutyje.

Horneriečiai pakol kas ne
gali susitarti vienu klausimu, 
tai yra*, ar statyti pilną apskri
čio urėdų kandidatų sąrašą, 
ar tik koncentruoti spėkas ke
lioms svąrbcsnėms vietoms.

Ilorner nuo seniai , kovoja 
su Kelly-Nash grupe, todėl 
Jareckis jam bus geras ir stip
rus talkininkas. Pastarasis ves 
kovą Chicagos fronte, o gub. 
Ilorner už apskričio. Tarp žy
mesnių Ilorncrio talkininkų 
Chicagoje yra Thomas J. 
Courtnęy, dabartinis 
roras i? legislaturoš 
Be n Adamowski.

. Besisvečiuodamas 
re kelis stiklus vyno 
vo labai blaivas 
grupę žinomų 
automobilio 
simušė j medį kitoj pusėj gat
vės Western a venų e. Pats iš
liko sveikas. Aukų skaičius 
butų buvęs didesnis, jei kai 
kurie gatviakario laukiančių 
žmonių nebūtų suspėję pašo
kti iš automobilio kelio.

Nors Vallera bus tuojau 
traukiamas atsakomybėn, vie
nok koronerio* ink vestas dar 
nepasibaigė. Pirmoji sesija 
įvyko užvakar. Antroji buvo 
atidėta neribotam laikui, tol 

nai. nepaaiškės su- 
dajų ir Daniels liki-

vanos pakeliu* Old Gold cigarę- 
tų. Ji neaplenks nei vieno. Tad, 
atsilankę “Naujienų” Metinia
me Koncerte nepamirškite pa
simatyti su MISS OLD GOT J). kol gal u Ii

; . R* J žejstųjų, "Š

TEIS AUTOMOBILIO TRAGEDIJOS KALTI- 
' NINKA UŽ ŽMOGŽUDYSTE

Miss Okl įGold
.. •/ j ‘ '■'■j-

“Naujienų” Koncertas, kuris 
įvyks Chicagos*^ Kbkolų salėje, 
2345 South Kedziė avenue^ tu
rės nepaprastą-viešnią. Ta vieš
nia, bus “MISS OLD GOLD”. ,

Tai labai graži; panelė, kuri 
dalyvavo įvairiose puošniuose 
bankietuose Chicagoje ir kitur, 
šį kartą ji sudės vizitą lietu
viams ir kiekvieną “Naujienų” 
Metinio Koncerto svečią apdo-

------r       — ■—■■■■    -a -   j  ----------------- -- ......... .................................... ... ' —"T" '
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bet
' | ji 1 į ėt y bę, - p ra Ibį šd ii in aš •; ŠP «• 
pjliętybęt praĮeįs(įąinąš spę1- 
cialį aktąj (Apąįgyve-bęš 
Iliadoje,' jo tėvas priėmė An- t

. ;glip>s; pilieįylęę., . • j- ■- - fe
‘ 'LONDONAS,' ANGLIJA. — Šuo Manse treniruoja

mas policijai pagelbėti. _____ ••— -Svarbiausia gatvė buvo

I ACME-NAUJIENŲ Koto]

dova
pre-CHICAGO. — Detektyvas Thomas Loveli laiko ran

kose šautuvą, kuriuo John Kellogg Jr. (909 N. Franklin 
St.) nusižudėt

MARLINGTON, W. VA. 
— Maryv No r man buvo nu
teista dviem melam kalėji
mo už degtinės šmugelia- 
vimą iš šlapios valstijos į 
“sausą”. Jai kalėjime be
būnant, trys kaliniai su
manė pabėgti. Mary pasi- 
tvėrė sargybinio revolverį, 
kai kaliniui sargybinį per
mušė ant žemės, ir privertė 
juos grįžti į kamerą. Tokiu 
budu pabėgimas nepasise
kė.

Savo drąsą p-nia Norman 
išpirko nusikaltimą:

Mg

;p-

zidentas Roosevėltas
nojo jai bausmę.

“IŠPRANAŠAVO” ANKSTYVĄ PAVASARĮ. — Amerikoje priduodama oro pranašo ypatybės “ground-hog” 
gyvunu, kuris yra žinoma Virginiško kurmio vardu. Vasario 2 dieną, kurmis išlindo iš urvo, kuriame žiemavojo 
ir “nepamatė savo šešėlio”. Tas reiškia, kad nebegrįš į urvą, ir kad pavasaris bus ankstyvas. “Pamatęs savo še
šėlį,’;' kurmis grįžta urvan žiemavoti dar kelias, savaites. Vaikai paveiksle seka kurmio “pranašavimus.”

■




