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Darbininkai ir Samdytojai Atnaujino Sutarti Plieno Pramonėje
UNITED STATES STEEL CORK IR C. L 0. 
PASIRAŠĖ KONTRAKTU ALGOS IR DAR

BO VALANDOS PASILIEKA KOKIOS 
BUVO IKI ŠIOL

Plieno kompanijos paskelbė nukapojusios 
kainą plienui

kainas šaltai kočioto plieno 
(cold rolled steel) tonui $4.

šios rųšies plienas ypatingai 
yra vartojamas automobilių 
pramonės. Vienam automobiliui 
padirbti imama jo apie 600 sva-

NEW YORK, N. Y., vasario 
9. — Trečiadienį, 1 valandą po
piet (Chicagos laiku), United 
States Steel Corporation ir 
C.I.O. išleido bendrą pareiškimą, 
kad atnaujinta samdytojų-dar-
bininkų kontraktas vieneriemsfrų. Manoma, kad neužilgo bus 
metams.

^Atnaujintoji sutartis palieka 
darbininkams buvusią iki šiol 
pagrindinę $5 dienai algą. Ji 
nusako 40 valandų darbo sa
vaitę. Pripažįsta seniau dirban
tiems darbininkams pirmeny
bės teises. Palaiko dirbtuvių 
skundų komitetus.

Bendrai, tik nežymių pakai
tų padaryta naujoje sutartyje, 
palyginus ją su sutartimi, ku
ri veikė iki šiol, žymiausia pa
kaita esmėje kąį taip
samdytojai, kaip ’• darmninkai, 
norėdami pakeisti sutttrtfjr turi 
pranešti vieni jBtfems apie tAi 
dešimtį dienų pirmiau. Jeigu 
nepavyks susitarti dėl pakaitų 
per dvidešimtį dienų, tai sutar
tis skaitysis pasibaigus.

Tuo pačiu laiku, kai United 
States Steel korporacija ir
C.I.O. pranešė atnaujinę sutar- nai plieno rųšiai tapo nuipuš- 
tį, plieno kompanijos viena po tos, o plieno darbininkų algos 
kitos paskelbė, kad jos numuša pasiliko nekapotos

paskelbta kapojimas kainų ir 
kitokių rųšių plienui. .

Kapojimas kainų plienui pa
sirodė nelauktas. Dar neseniai 
Benjamin F. Fairless, U. S. 
Steel korporacijos prezidentas, 
pareiškė, kad plieno kainų ne
galima sumažinti, jei darbinin
kų algos pasiliks nenukapotos.

Į šį pareiškimą John Lewis 
angliakasių * unijos suvažiavime 
griežtai atsakė, kad darbinin
kų algų negalima kapoti. Tuoj 
po to, prezidentas Rooseveltas 
išleido pareiškimą, kuris dave 
suprasti, kad .plienui kainas ga- 
Įima" šumažiriT^
Prezidentas nurodė, kad masi
nės produkcijos biznis, toks 
kaip plieno, savo paties intere
suose turi reikalauti tik tokių 
kainų, kokias publika pajėgia 
mokėti. ,

Trečiadienį kainos bent vie-

(
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SEBEWAING, MICH*—Miestas liko vandens apsemtas, kai dėl ledų užtvan
kos išsiliejo Sebewaing upė. ; ! ■

LOJALISTAI PRA- A.D.F. REIKALAUJA PALENGVINTI 
? DĖJOKONTR-

OFENSYVĄ
BIZNIO PELNŲ TAKSUS

[ MIAMI, Fl^., vasario 9. — mus, kurie yra taikomi biznio 
HENDAYE, Francuziją, va- 'ABierikos Ųprbo ' Federacijos įprieailglįo įf biznio pelnų tak-

< >-trečiadienį-^^
t urias dienas Išmani jos šųkilė- išleido pareiškimu? kuris reika- biąms pašaipos; nekapoti algų 
liai veržėsi rytų link šiaurėje lauJa pataisyti įstatymus lie-, darbininkams; darbuotis ta pra- 
nuo Terueiio. čiančius biznio prieauglio ir biz- 1_~J 7 ^ " _ -

PRIĖMĖ BILIŲ ŽEMĖS ŪKIŲ DERLIAUS 
KONTROLEI

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 9. — Atstovų butas trečia
dienį priėmė bilių nužiūrėtą že
mės ūkių derliui kontroliuoti. 
Bilius priimta vardošaukiu, 263 
balsais prieš 135. Jis dabar ei
na į senatą.

Pagrindiniai biliaus dėsniai 
yra toki: 1 — atlyginimas far- 
meriams, kurie pakeičia žemę 
alsinančius pasėlius augmeni
mis jai gerinti; 2 — kontrolė 
kiekiui medvilnės, ryžių, kuku- 
ruzos ir kviečių, kuriuos far
meriai augina rinkai (pardavi
mui) ; bausmės skiriama už par
davimą didesnio kiekio, negu 
bus leista paskiriems farme-
riams parduoti; 3 — ištrauk- vystyti.

tą iš alsinančių pasėlių žemę 
farmeriai galės vartoti pašaro 
auginimui, tačiau ne didesniam 
pašaro kiekiui, kaip tas, kurio 
patiems farmeriams- reikia; 4 
— nors bilius nenustato farme- 
riams subsidijų sumos, tačiau 
apskaičiuojama, kad visa sub
sidijų suma sieks per $500,000,- 
000; 5 — paskiriama $20,000,- 
000 kviečių derliaus apdraudos 
.pradžiai; 6 — vienas farmeris 
negalės gauti subsidijos dau
giau, kaip $10,000; 7 — žemės 
ūkio sekretorius 
ūkių produktams 
ieškoti ir naujus 
mus žemės ūkio

įgaliojamas 
naujų rinkų 
pareikalavi- 
produktams

Illinois republikonai Nenori duoti Chica- 
sudarė nominacijoms gai daugiau vandens 

iš Michigan ežerosąrasą
URBANA, III., vasario 9. — 

Balandžio* mėnesį įvyks nomi
nacijų (primaries) balsavimai. 
Nominacijoms jau sudarė są
rašus Illinois demokratai. ,A*Su-

DETROIT, Mich., vasario 9. 
— Miestų ir sėdybų, esančių 
Michigan ežero pakrante, atsto
vai trečiadienį ruošėsi vajui 
prieše Chicagą. Dalykas toks,

JAPONAI PASI 
RUOŠĖ MILŽINIŠ 
KIEMS MŪŠIAMS

DAR $250,000,000 — 
$400,000,000 PAŠAI

POS DARBAMS

Trečiadienį betgi respublikos 
gynėjai pradėjo ofensyvą įnir
šių fronto pietinėje dalyje, į 
vakarus nuo svarbaus vieške
lio, kuris jungia. Teruelį su Za- 
ragoza, sukilėlių baze Aragono 
provincijos šiaurėje.

Netikėta ataka sulaikė mū
šius, ėjusius Teruelio-Zaragoza 
vieškelio rytų pusėje, kur su
kilėliai nustūmė lojalistus. Svar
bus mušis vėl vystėsi vakaruo
se nuo sakyto vieškelio.

čiančius biznio prieauglio ir biz
nio pelnų taksus? '
( Federacijos reikalavimai yra:
pataisyti arba atšaukti įstaty-

sme, kad pramonė pati galėtų1 
suimti darbininkus, ažuot vald
žia kad rūpintųsi jiems darbo 
duoti.' .

publikohų 'Sąrašo priešakyje yra 
legislaturos narys Richard 
Lyons. Jo kandidatūra bus sta
toma nominacijoms į Jungtinių 
Valstijų senatą.

Teisia Vokietijos
kunigų 1

Capone pasiliks Al 
catraz kalėjime

IŠ LIETUVOS
Už

SHANGHAI, Kinija, vasario 
9. — Japonų armijos yra pri- 
siruošusios didžiuliams mū
šiams tikslu sutriuškinti Chiang 
Kai-sheko 400,000 armiją.

Japonai sukoncentravo savo 
armijas atakoms šešiose vieto
se. Jie mėgins uždaryti kinus, 
suspausti juos iŠ šonų.

Japonų vėliausias komunika
tas sako, kad jų kariai nekan
triai laukia tolesnių operacijų.

“Koridorius’', kuriame japo-» 
nai mano suspausti kinus, yra 
apie 300 mylių ilgio ir apie 200 
mylių platumo.

Tačiau kinai 
šiuos dalykus: 
atremia japonų
doriaus pietų pusėje.

Kinų partizanai vargina ja
ponus iš užpakalio ir trukdo 
japonų armijoms^reikmenų pri
statymą. Be to, Kinijos oro lai
vynas tapo sustiprintas.

z

turi omenejė 
Jų kariuomenė 
ofensyvą kori-

te
Chicagai ir apielinkei Tede

ramo oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gali būti sniego; žymiai šal
čiau; šalti šiaurės vakarų vė
jai: saulė teka 6:45, leidžiasi 
5:15 valandą.

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 9. — Numatoma, kad ar
timoje ateityje prez. Roosevei
tas kreipsis į kongresą prašy
mu asignuoti tarp $250,000,000 
ir $500,000,000 . pašalpos dar
bams.

William Audrey, W.P.A. ad
ministratorius asistentas, reko
mendavo $250,000,000 sumą pa
sitarime su kongreso vadais. 
Jis tarėsi antradienį taipgi su 
prezidentu, i 
Morgenthau ir 
torium Bell.

Ir Italijoj pradės va 
jų prieš žydus

, X - i

iždo sekretorium
biudžeto direk-

valstijų merai 
Namą ir prašė

Vidu vakarių 
atlankė 'Baltąjį 
prezidentą reikalauti, kad kon
gresas paskirtų $400,000,000 
pašalpos darbams.

Anglijos karalius at
lankys Francuziją
LONDONAS, Anglija, vasa

rio 9. — Ateinantį birželį An
glijos karalius planuoja atlan
kyti Francuziją.

Hitleris ketina atlankyti šie
met Italiją, pernai Mussolini 
lankėsi Vokietijoje. Diktatorių 
vizitai interpretuojama kaipo 
nacių ir fašistų draugingumo 
ženklas. Taigi ir Anglijos ka-

ROMA, Italija, vasario 9. — 
Italijoje žydų yra, palyginti, 
nedaug. Taigi iki šiol oficialios 
antisemitinės kampanijos fašis
tai nevarė.

Bet pastaruoju laiku plinta 
gandai, kad ir Italijos vyriau
sybe imsianti pepšekioti žydus. 
Tais gandais, ji yra jau pada
riusi šitokius tarimus: 1 — už
drausti vertimus į italų kalbą 
knygų, kurias parašė žydai, 2 
— reikalauti, kad visi Italijos 
žydai rašytojai gautų valdžios 
leidimus, pirm negu jie duos 
s&yo raštus spausdinti,' 3 — 
uždrausti žydų parašytus vei
kalus statyti scenoje, 4 — at
imti darbą .visiems žydams ak
toriams, dainininkams ir radijo 
transliuotojams, 5 — pašalinti 
žydus profesorius iš Italijos 
universitetų, 6 — apriboti skai
čių žydų studentų Italijos uni
versitetuose, 7 — sumažinti žy
dų

BERLYNAS, Vokietija, vasa
rio 9. ,— Dabartiniu*,laiku Vo
kietijoje yra teisiarnas kunigas 
Martin Niomoellcr, Didžiojo ka
ro laikais buvęs vokiečių .sub- 
marino komanduoto jas.

Nacių valdžia, kaltina Nie- 
moellerį varius bažnyčioje prie-i 
šingą valstybei agitaciją. Tai; 
sunkus kaltinimas Vokietijoje.

Niemoeller Reikalauja viešo 
teismo, kurio klausyti butų lei
džiama publika ir apie kurį bu
tų galima pranešti spaudai. 
Valdžia gi paskyrė jam slap
tą teismą. Teismo prezidentas 
griežtai .įsakė visiems, kurie 
yra leidžiami teisman, neduoti 
informacijų apie , bylą ypatingai 
svetimšalių spaudos atstovams 
ir grūmojo: sunkiomis bausmė
mis nusikaltusiems jo įsaky
mui.

SAN FRANCISCO, Cal., va
sario 9. — Jungtinių Valstijų 
teisingumo departamento pra
nešimu, Al Caponė, paskilbęs 
prohibicijos laikais Chicagos 
butlęgeriš, pasiliks dar Alcatraz 
kalėjime, nors jis ir rodo pa
mišimo ženklų. Valdžia nemano 

Ji perkelti Caponę j kitą vietą, pa- 
11 i reiškė teisingumo departamen- 

(to atstovas, jeigu jo sveikatos 
ekzaminavimas neparodys, kad 
perkėlimas yra būtinai reika
lingas.

Detalių žinių apie Capončs 
sveikatą nė valdžios atstovai, 
nė daktarai neskelbia.

Dėl potvynio neteko 
gaso 25,000 gyven

tojų

įtaką Italijos spaudoje.

Hoover išvyko 
Europon

NEW YORK, N. Y., vasario
raliaus vizitas Francuzijai aiš- 9. — Laivu Washington tre- 
kinama kaipo šių dviejų šalių čiadienį išvyko Europon buvęs 
ypatingo draugingumo akcen- Į Jungtinių Valstijų 
tavimas. . Herbert Hoover.

prezidentas
A

Rusai konfiskavo 
31/2 bilionus baž- 

k riyčios turto

abortų darymą
bausta metais

r ' •

kalėjimo

nu-

ir lifmoTs valfitljf^prašo Jungt. 
Valstijų kongresą duoti dau- 

fgiau vandens iš Michigan eže
ro į nuplovimo kanalą (drain- 
age canal). Michigano ir Wis- 
consino piliečiai argumentuoja, 
kad ežero lygmuo ir dabar esąs 
pavojingai žemas, todėl duoti 
daugiau vandens į nuplovimo 
kanalą, pasak jų, reikštų dar 
labiau sausinti Michigan eže-

KAUNAS. — Vilkijos gyven
toja Elena Milbutienė kelioms 
moterims padarė abortus^ o vie
na moteris, nuo Milbutienės pa
daryto aborto net mirė.

Apyg. teismas Milbutienę 
nubaudė šešeriais metais sunk, 
darbų kalėjimo. Ji padavė ape
liacijos skundą, bet Rūmai jos 
skundą atmetė.

IŠVEŽTA LENTŲ AFRIKON

Francuzų lėktuvas 
sudužo; 8 užmušti 

__1_____ ___ f

MARSEILLE, Francuziją, va
sario 9. — Anksti trečiadienio 
rytą francuzų hidroplanas, pa
sikeldamas iš vandens, atsimu
šė į vilnis sulaikančią sieną.

Nelaimėje žuvo penki pasa- 
žieriai ir trys nariai įgulos. Ke
turi pasažieriai ir du nariai įgu
los sužeisti.

Lėktuvas buvo pasiruošęs ke
lionėn į Tunisą.

STERLING, lilų vasario 9. 
— Dėl potvynio padarytos 
los Sterling miesto dalies ir kai 
kurių apielinkės miestelių 25,- 
000 gyventojų frečiadienio va
kare neteko įaso. 6,000 darbi- 

į ninku buvo be darbo. »

Prancūzai statys dar 
1,000 karo lėktuvų

.1.1 .„m.Miiiį I I, ;

PARYŽIUS, Francuziją,va
sario 9. — Francuzijos karo 
biudžetas peržiūrėta iš naujo, 
kad pastatyti 1,000 naujų karo 
lėktuvų šiemet.

RIGA, Latvija, vasario 9. '—• 
Dienraščio i Izviestija pareiški
mu, nuo bolševikų revoliucijos 
pradžios iki šio laiko Rusijos 
bažnyčių turto konfiskuota su
ma 7 bilionų 150 milionų rub
lių — Jungt. Valstijų pinigais 
pusketvirto biliono dolerių.

KLAIPĖDA. — Danų laivas 
“Marx” šiomis dienomis išvežė 
Afrikon 600 štandartų (specia
lus medžio pramonėje kiekis) 
apdirbtos miško medžiagos. Mi
ško medžiaga buvo apdirbta 
Klaipėdos medžio sindikato 
lentpiuvėse. Pažymėtina, kad 
medžio kroviniai Afrikon yra 
labai reti; pereitais metais Af
rikon tokių krovinių tebuvo iš
vežta vos vienas.

Kinai atsiėmė mies 
tą Wuhu

SHANGHAI, Kinija, vasario 
9. — Smarkia ataka kinai at
siėmė iš japonų Wuhu, svarbų 
uostą prie Yangtze upės. Toks 
pranešimas paskelbta iš Han- 
kowo, dabartinės Kinijos sosti
nės.

Dešimt Japonijos 
karių nubausta

SHANGHAI, Kinija, vasario 
— Japonijos Charge d’affairs9. — Japonijos Charge d’affairs 

trečiadienį pranešė, kad dau
giau nei dešimtį Japonijos ka
rių karo teismas nubaudė sun
kiomis bausmėmis ryšium su 
plėšimais kinų ir svetimšalių 
turto Nankinge. Tačiau japonų 
atstovas atsisakė painformuoti, 
ar buyo nubaustų ir karinin
kų- ; ■

Emigracija 1937 metais
KAUNAS. — 1937 m. iš Lie

tuvos emigravo 976 žmonės 
(1936 m. 1707 žmonės, 1935! 
m. 1911 žmonių).

Praėjusiais metais iš Lietu
vos emigravo: į Argentiną 296 
žmonės, Braziliją 39, Pietų Af
riką 155, Kanadą 39, Urugva
jų. 58, Š. A. V. 288, Kubą 8, 
Meksiką 17, Palestiną 50, Pa
ragvajų 20, Niufundlandą 4,; 
Boliviją 1 ir Australijon 1.

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937 ,
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
. 1739 S. HALSTED ST..
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Iš Pietų Amerikos I
ALBĖ B. GUMBTĘAGIS.

MISTERIŠKA TRAGEDIJA BRAZILU LAIVE
Barniai skrode Portugalijosy 

vandenis brazilų laivas “Raul 
Soaręs”, birželio 9 dieną palik
damas, užpakalyje . putęjąnčią 
baugų, yerpętųs, įaį ąuštąąt 5 
vatadą rytą p^sigįędo skubos 
žingąniai laiptais Į laivo kapi
tono kajutę. Atsidarė durys ir 
pasigirdę balsas: “Kapi(oąę, dėl 
Dievp meilės, mąpo draugas din
go, rodos, bus žuvęs...” Neiš
klausęs kapitonas tolimesnių Ž9,- 
džių, greit pasileido žemyn laip
teliais ieškoti dežuruojančįo ka
rininko. Laike trumpų minutę 
vairavęs pilotas laiyą pasiuntė 
nauja kriptimį, grįžo keliolika 
mylių atgal, ieškojo dingusio 
nuo laivo keleivio, bet po sun
kaus 10-ties darbo, valandų, ne
suradęs vėl pasukę laivą į pir
mąją vagą ir nuvažiavo.

Daktaras Dadiani
Maždaug prieš pusantrų me

tų atvykęs į Rio de Janeirą tur
tingo Lenkijos kunigaikščio ti
tulu ir su Paryžiaus universite
to medicinos daktaro diplomu, 
apsigyveno vienam iš geriausių 
Rio de Jeneiro hotelių Dr. Da
diani.

Po trumpų dienų daktaras 
Jean Dadiani, matydamas, kad 
šis didmiestis mažai juo susi
domėjęs, ryžosi apsigyvęntį kur 
nuošaliai, kad būti reikšminges
niu.

“Naują apsigyvenimui vietą e- 
lę^antiškasis daktaras pasirinką 
Cąjxo mieste, pietryčiuos puo 
Rię Grande do Sųl eątądo, lęur 
buvo daugiąusią apgyvęnta vo- 
kjįęčių ir ten gręiį $yyko.

šiame mieste po kurio laiko 
Jean Dadiani susipažino su Pe- 
dro Peroni, ląbąi turtingos bra
zilų šeimos sunumi. Dadiani da
bar jam prezentavosi, kaipo in- 
ternacionalio skautų štabo vie
nas šefas. '

S.usįdraygavo. Nuo dabar Pa- 
diani ėmė uždarbįąųti rinkda
mas pinigus skautų organizavi
mui ir jų judėjimo palaikymui 
visoje Caixo apylinkėje, bet tai 
buvo nelabai pelninga.

Kuriigaikštis
Po kurio laiko pažinties sų 

Pedro Peroni, Dadiani ėmė jam 
pasakoti ir įrodinėti, kad jis e- 
sąs Vienas Lenkijos kunigaikš
tis ir 132,00.0 dolerių paveldėto
jas.

Gudriais savo įrodymais Da
diani įtikino P. Peroni. Jų susi
draugavimas vis darosi tampres
nis. Kada Dadiani įsitikino Pe- 
ronio intinumu ir neperskiria
ma draugyste, vieną dieną, jis 
verkšlendamas ėmė skųstis: 
“Tūrių atsisakyti nuo savo pa
veldėjimo, esu žmogus be tėvy
nės! Gyvenimas mane padarė

1 "J1 L1.1 1 1, ■ J/!) . 'Ji » ____ _ fr

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĘ” yrą popuHarus savaitįnis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” ^kaįnąojn tik du doleriu; metąms.

Tai nėdatfg.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GĄDYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visuą didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yęa darbininkų laikraštis ir tokiu 

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

blanką ir bųt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, BrooJdyn, N. Y.
Gerb. Administracija:-

Čia prisiunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siųntinęti sekamu adresu:

Vardas ..... ............
Numęris ir gatvė
Miestas ir valstiją

vienu runpilęų karimnkįu, tay^ 
naujapčįu įėn^ų kąriuęmeu^- 
Dąbar neturiu nė cen^o ir esu 
ištremtąs... li^imąs žaidžią su 
manimi... Mane išplėšė iš žydi
mo. ir išbjoškę valstybės ribų, 
pilietinės intrigos. Neturiu kuo 
grįžti į Lenkiją atsiimti savo 
paveldėjimo nęt/dargi neužten
ka pinigų pasui vizuoti”.

Petro Peroni sujaudintai tokiu 
jo likimu pasižadėjo padėti, 
bet nęrs vėliau ir daų£ jam pa
dėjo, lenkų kunigaikštis vis tu
rėję kliūčių. Dądienę ėmė skųs
tis P. Peroni, kad išgavimui 
dėdės palikto .paveldėjimo, ei
nant paliktuoju testamentu, tu
ri būti vedęs.

Jaunąsįs P. Peroni ir čia dė
jo vis^s pastangas padėti nelai
mingajam dąktąrui, bet, ^WO- 
ma, surasti jąm atatinkamą mo
terį, kuri galėtų bųti jo žniOlią, 
buvo nei taip lengyą. Dąktąrą'ą 
Jean Dądįeni buvo kunigaikštis 
ir kaipo tękiam1 ręikėją paring
ti kilnios šeimos, garbingą iy 
turtingą mptęyį, q ftp^ip^ sup
rasti ^ęroniVA uepąvyko. SųąL 
sieloję§ d^gugp, likimu,, Peyoui, 
vieną vakarą, ^U; djdęlių >kW“ 
mu krutinėję Dądięnini t^Y?- 
Jean, tąyo lįkimąs. skaudus, 
kad pąlęngvibtį W 
kau nuo. savo meilutės ir ją su
pažindinęs. sų tąvipib ięisi(n bū
ti tavo žmoną. Qzji jąųną, kfr 
ni, turtinga ir žinopią visąm 
Porto Ąlęgre mieste.” Ir pp kę- 
lių dieną po td Pedro ^Pęr^pį 
supažindiną Da'dieną su §ąvo 
gi-ažiąją Arlindą, o veliąą su, 
ja nutraukęs meilę, pats užvedą 
Dadieno ir Arlindos'romaną. .

Dadiano ruošiasi atsilyginti
Anksčiau Pedro Arlindąi bu

vo sakęs, kad Jean yra. garbin
gas, heroiškas, ir turtingas len
kų karininkas, su daktaro ir 
kunigaikščio titulais. Prikalbė
ta Dadiano gražioji Arlindą, 
kac( būti garbingą' len
kų kunigaikštienė, ^įiiką bpti. 
jo žmona. , J ■.... v

Dabar Ąrlinda parduoda tu- 
rojusį Porto Alegre mieste gro
žio institutą ir 1936, mętą rug
sėjo mėnesyj išteka už Dadia- 

. . I 1X • , 4 I •

no.
Medaus mčnesis 

trupipas. Arlindą 
“Buvau bemananti 
juo ir atsiprašiusi 
grįsti pas jį, nes
Jeano idealąs buvo paveldėji
mas, pąvęld,ejimas ir niękąs ki" 
įąs kąip pąvęJĮdęjim'a's”. t

Kaip apsukriai Dadiani ap
gaudinėjo Peroni, tąip dąbąr 
vedęs JO. meilužę, tęsė tą pat. 
Jis Arlindą prikalbina vykti į 
mažą Coeho.eiros miestelį, po 
trpmpo lajko tai pavyko jam 
pądarytį. čia Dadianas, apgau
dinėdamas ArĮipdą suklastuoja 
jų kūdikio gimimą ir tatn pa
daro fa^Ų-i^otųs dokumentus. 
Jis aiškino jai: “Tai reikalingą, 
ąęs testamente pasakytą, kad 
ąš privalau turėti vaikų.”

(Bus daugiau) v

NAUJIENOS, Chicago, m.
--Į1' 1 ■■ ■. SĮA1

Lietuvos miškuose 
i dideli darbai

■ u

§iuo mętų Lį^UY/O^ 
^vykdomi dideli miško eksploa
tacijos darbai. Darbai vykdomi 
42 urėdijose. Kai kur tie darbai 
mažęsnj, kitur $ideąni. Iš viso, 
1937-1938 metais miško me- 
džiagos bus pagaminta apie, 1, 
500,006, kietmetrių. Prię. šią yi- 
,sų AMįŠkę, ękąpįęątąęįjjOS d^įių 
dirba ąpię 40,00.0- <^ąriį)i$n£ų jr 
vežėjų; • ;

: Miško eksploatacijos darbai 
pradėti praeitų metų rugsėjo 
1 d. Jie bus vykdomi iki gegu
žės 1 iliepos. Tuq? b,ųdų ^ąrbąi 
vykdomi su ^tųrių ’ ipęnęs.ių 
pęptrąu^a. Didžiausi darbai v.vk-

Ketvirtadienis, vas. 10. *88

buvo labai 
skundėsi: 

skirtis su 
Pedro, vėl 

vienintelis

Kw ¥rė<W> w $rba' 
£>ią bus 

.iMilffit# apie ktjn. Čia
įĮįtba ąęja flart^fykų.
Kaišiadorių urėdijoje miško 
.eįjSpJoąįtacHoje ĄirVą 2>000 dar
bininkų. Pajūrio urėdijoje— 
2,000 darb., Panevėžio—1,800, 
Tauragės 1,500 ir Trakų—1,500. 
Ęijto^e. urėdijosę ditba po 600- 
.■3^0-1,000. ir daugiau darbinin
kų. Apie 80% darbininkų yra 
vietoj apylinkių ir 20%
miesįęlęąą Ip^ąrbių. ęįi- 
desnjįąj.ų mįeiątų, yrą jau
giau Veįiąr^iįį, |e^ iy dtyhąn$ii|- 
jų miškuoąę miesteįęnų darbi
ninkų nuošimtis yra didesnis. 
Iš- ūkininkų, dirbančiųjų prie 
i^iš^ e^spl^ątąęijOįS, ęląugiau- 
Sįą, yyą? nijaža^tų. Tiek prie 
iinįskp, kįr^ę^ tįęk w?įe visų

kitų ęksploataęiioa darbą dir
bama akordiškai. . Darbinjnkąį 
per dieną uždirba 4-5 litus, ve- 
žėjai—rlOrlB litų., Viąp darbj; 
ninkaųis bus išmokėta apie^ 3, 
500,00p litų. f

šiuoį metu miškuose gamina
ma vigų rusių miško medžiaga: 
tęįęf.-telegrafo stulpai, pabe- 
kiai, popiermedis, dęgtukmedis, 
kartys, kuras (malkos, šakos) 
ir kt. Visa medžiaga gaminama 
ir suųaųęĮojama vidaus rinkoje.

Tsb.

»■ 1.. < r .. ..**

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktaru

Ųbppe CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1,—8 ir 7r—$ 
Seredomis ix nędil. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Tejefnnas Repnblic 7868- - T

AMBROSIA &NECTAR

GERĘŲT tik ALŲ, 1ll£Ežta
ĄMBRpSIĄ Aįą, bęį,pi’iętįO, ?ereS’
ąį ąją, kąri, gardino W ^P°r’
tuotu? pfrrąęs rąšjes prodįkt^ V

Ųrąią, i Vi"
sąoiąętj kręipkit^ės pas bĮOĘKŲt W WW Patar'
nayinįą. ^7
2415 w, m Stręeh Wk»A^«240

«''' ......................... ......... .... ................ "
' *■’" ■ . " ■' - —-r-- - ‘ -.......... - 1 • r ‘
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
K ■.« '' . * I < ■:> ■ • ■' ' . „ ‘

iSĘNIAUSU i IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' AMBULANCE.""
dieną ir NAKTĮ .. ._ _

4605-07 So. Hennitągę Ąyę, 
4447 South Fąjrfiejd Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

_ 4 lyoplyeios vispse
X—<zsl_ L Chicagos dalyse

TAISOME VIS0-
KIUS RADIOS

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

Mąi'duettę Radio
AL ENZULIS

56,1Q So. Maplęwo»od Ąvenue. 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Anęlią K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwifę 
6630 Šę. IVestęm 
Avė., 2nd floor 

Hendock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
ęlęętric t r e a t - 
męnt ir magnę- 
tic olankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

756 West ?5th St. 
Cor. of 35th and Halsted Sts, 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 
NedSliomis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 
z Tejį. KęipfoĄd yią?

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel BEVERLlf 8^4 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUĖ
Ofiso valandos:

i—4 iC nuo 6—ą v£d* vakare 
Rezidencija:

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

ADVOKATAI
K, P. G C G IS

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

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

Telefoną? BoulęvajĄ 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal ąutąrtj.

JOSEPH J. GKISH
Lietuvis advokatas 
Triephone: Boulevard 2800 

46ąi SOUTH ASĘLAND AVENUE 
Ęes. 6515 So. Rockvęll St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
3407 Lpwę Ąve. Tel. Yąrcjs 2510

nuo 2

8939

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

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

Tųl. Seeįey 7330
Namų tęlęfoąaų Bruąsyidk 0597

Dr. A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA .

4300 So. Fairfield Ąve.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgą^
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĘ.

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

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

Phoūe Boulevard 7042

DR. C. 4 VEZEL’IS
DENTISTAS

■ i - 'U'- ‘ '• 1
4645 So. Ashland Avę.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

I LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN:EUROPA
Greiti traukiniai prię pąt laivų 

i BREMĘN ir ĘŲRQPA Ęręm.erhavęnę 
> užtikrina patogią Kelionę į Kąąną 
i Arba keliąųkite populiariais laivais

COIJJMBUS
HANSĄ • DEUTSCHLAND
HAMBUR<3 t NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš
Bremep ar IJanjburgo,

Mes jums pagelhėsim gauti vizitiąių ir imi-
gnicijjos vizas jūsų Europos ginųnęrr\s

Informacijų klaupkite pas vietinį agentą arba

& HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH‘GERMAN LLOYD'.H

130 W. RĄNDOįtPH ST., CHICAGO

.1.. . . . I ..Į l. I,| | ..... „.U,! i, .......  . ,,

INSIĮRANCE
(APDRAUDĄ)

• Ęilną ap^rąądą auto; 
mobikams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies.

r

• Apdraudą rakandą
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą
• Apdraudą

langą ■« , 
gyvasties 

gausite x

NAUJIENŲ 
raštinėje y 

pęr Ą. Rypkevičią

' 1,73.9 S. Iląlsted St, 
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- 

; niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 
po pietų.

r-r

ęiaų^kite įpuąą Lietųyią, rųdią p^gr^m^ Ųirmadienia vaką^aisj 
Ifyįo yąi; vakaro H, F. C. stotieį/*(14^J&) tt:

* P. šaltimieęaš.

Laidotuvių Direktoriai

7? '

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DĄLYSE ,V . • .4 t '

Chicagos, 
Cicero '

Lietuvių 
Laidotuvių. 
Direktorių 
Aso,cia,cijps

Ambulance 
Pątarnavi-. 
mas Dieną 
ir Naktį

—— ----- . :—7T—'
J. LĮŲLEVIČIUS

■1318 So, Califoriiiii, Ąvciiue - Phone Lafayette 3572

/• ■ ■ A. PETKUS, '•;r' % '' '
6834 So. YVestcrn Avę. 9^
441.0, South Cicęyo PhPUe Grice.ro 21109

. >___ m. _________ ______________________________ _______________ ______________________________- - - - ’ ---------------------------*------------------------------------------
T—

P. J,RĮPjkĄS
3354 So.-įfolsfed Street _______ Įlpuįeyąrd, 4^89.

Į, J. ZOLP I ^iti^nę, II Ii j.

1646 West 46th StreęJ Boulevąrd 55.66
III ■ I ■■'■•71 ' ■V’.,; t ■ ‘t'f ... .„a,,..   _ ■ .n l''tĮ»į,,VįĄ!|(C'.įgi.l1

S.M.SKUDĄS
718 West 18th Street Pitone Monroe 3377

U > Į.A y ; 1 A: LCį-,'J J J

' S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Yards 113$

LĄęuAwtcz ir sunvs. " ’ '
2314 West 23rd Place Bhone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 ĮQ8th Street_________  Tel, Įfolljnan 1270

JUOZAPAS. ĘŲDlĘIKIS ĮR TĘVAS.
'^704 So. Wę§tern Ąve. y Pilone yįrginįa 0883

A. MASALSKIS
33,07 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

7 Su, Dęarhorn St, 
Koom 1230 

Otiso,;Tel. CENTRAL 1824
Namil Tel.—Hyde Park 8395

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDQS: 

Ųąąędėli, Ųtaminke ir Ketverge 
, nuo ^ iki 9 vąį. yakąre.

Sereęloj ir PStnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
’ Sųbątęj nuo 12 iki 6 v. v^.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

_____ Kiti Lietuv iai j.,

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Pfronę BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 W2

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadiepj.

Tel. Officę Węntworih 6330 
Rez. Hyde Park 339,5

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

Valandos 1—4 pę piętų, 7—8 v. yak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

DR. VAITUSH, OPT.
: LIETUVIS

Mano 20 mėtų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomctrięally Akių Specialistas 
yaįengviną akių įtempimą, kuris 

esti* priežastimi galyos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, ’nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia. tęisingaj akinąis. Visuose atsi- 
tikimuose , egzaminavimus daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
kląidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANŲPS: ųup 10 ryto iki 8 vak. 
NEDfiLlOJ nuo 10 ryto iki 12 piętų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A,v. 

Pilone Boulevard 7589./

LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS
T<J> Yar<ls X829-
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis
' Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756, Węst 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sutarti.
8

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

: ' IŠ RUSIJOS
Gerui lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodu X-Ray ir kitokius ęle- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija:
10U4 W. 18th St., netęli Morgan Su

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
ofisas

4729 So. Ashląnd, Avę.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto. 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedurnus uuų 10 iki 18 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos: •
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piętų 

7 iki 8 vai. Nedfil. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Grice.ro


B;
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štai šiomis 'dienomis liko pa
šaukti 3,500 darbininkų (nor- 
mališkais laikais ten dirba 7,- 
000). Beveik per dvi savaites 
tos kompanijos dirbtuvė buvo 
visiškai uždaryta. į

Ar šis darbininkų pašauki
mas rodo pramonėje pagyvėji
mą, kolkas dar sunku pasakyti. 
Kavalieriaus žvaigždė jan baigia 

visiškai nusileisti
. X . *■ I ’

Sausio 31 d. L. K. Darželio 
sąjunga laikė savo metinį susi
rinkimą. Reikia pasakyti,, jog 
tas susirinkimas buvo labai 
svarbus ir reikšmingas. Labai 
galimas daiktas, kad jis nusta
tys visam veikimui naują kryp
tį. .

Maždaug prieš dešimt metų 
kilo sumanymas gauti iš •mies
to administracijos plotą žemes 
lietuvių kultūriniam darželiui į- 
steigti. Tai daryti paskatino tas 
faktas, kad kitos tautos jau bu
vo gavusios po sklypą žemes.

Kai tik lietuviuose prasidėjo 
tuo reikalu bruzdėjimas, tai mu
sų Čalis pamatė auksinę progą 
pasireklamuoti ir prie to judė
jimo prisiplakti. Ir jam pasise
kė. Nors iš dalies jam teko va
dovybė. Čia jis tūrėjo progos 
stovėti priešakyje tikrai naudin
go lietuviams judėjimo. .Juo 
labiau4, kad apie lietuvių kultū
ros darželio gurimą kalbėjo ne 
tik Amerikos, bet ir viso pasau
lio lietuviai.

Per keletą metų čalis ėjo lie
tuvių kultūros darželio sąjun
gos sekretoriaus pareigas. Ir jis 
tiek putėsi, jog atrodė, kad štai 

Tą dovaną'jisai gavo už tiks-^ iš “fanaberijos”. Mažiukas 
liausį šaudymą. Vadinasi, šau. į vyras stengėsi vaidinti labai dx- 

I delio vyro vaidmenį ir daryt to-

CLEVELANDO ,1 ŽINIOS
h...........................      '■

A. L. Kongreso Komiteto susirinkimas. — Lai 
mėjo auksinę taurę. — Dirba tik pusė dar 
bininkų. — L. K. Darželio reikalai 
rinžs jubiliejus. — Nauja slaugė.
Svarbi konferencija

A. L. Kongreso komitetas 0- 
hio valstijai laikė savo pasėdį, 
kuriame aptarė daug įvairiausių 
reikalų, susijusių su dabartine 
Lietuvos būkle. Tenka pasakyti, 
jog Clevelande gyvuojąs komi
tetas pasidarė lyg ir centras ki
toms kolonijoms Ohio valstijo
je. Dalykas tokis, kad prieš ke
lis mėnesius įvyko įvairių kolo
nijų veikėjų pasitarimas/ kuris 
ir nutarė Clevelande įsteigti sa-j 
votišką centrą. Visai galimas 
daiktas, jog pavasari ir vėl tu
rėsime tokį pasitarimą.

šioje konferencijoje buvo pla
čiai kalbama apie tai, kas da
bar dedasi Lietuvoje. Pas visus 
buvo tokia nuomonė, kad tautiš
kosios valdžios pasimojimas val
dyti Lietuvą nieko gero kraštui 
nelemia. Smetonos siūloma kon
stitucija, matyti, yra tiek bloga, 
kad net ištikimas tautininkams 
seimas nepajėgia jos sugromu- 
liuoti ir nuryti. Rodosi, pirmą 
kartą tas seimas drįso “ragus 
pastatyti”. Iš to jau galima 
spręsti apie patiektosios konsti
tucijos “gerumą”. Aiškus daik
tas, kad konstitucijos projekte 
demokratiškų pradų nėra nė 
dvako.

Musų kolonijos atstovai pa
reiškė lyg ir nepasitenkinimą, 
kad centro komitetas pradeda 
apsileisti. Vadinasi, jis nesisten
gia labiau išplėšt veiklą. Ypa
čiai mažai kas tėra veikiama 
mažesnėse kolonijose. Į tai rei
kėtų daugiau dėmesio atkreipti. 
Girdėjosi nusiskundimų, kad 
dažnai centras nesiteikiąs net 
į laiškus ir vienokios ar kito
kios rūšies paklausimus atsaky
ti. O tuo tarpu mažesnėse ko
lonijose yra didelis pageidavi
mas tinkamiau susipažinti su 
Lietuvos būkle. Centras, rodosi, 
galėtų pasiųsti į kolonijas kal-

SUTRIUŠKINK
TĄ SULTĮ 

DABAR!

Lietuva — arklių 
augintoja

Sidab-

bėtojUs ir tuo budu patenkinti 
žmonių pageidavimą.

Prikišama buvo centrui ir tai, 
kad jis ikišiol dar nepranešė a- 
pie busimą kongresą. Būtent, 
ar įvyks tas kongresas, ar ne. 
O jei įvyks, tai kur? Tiesa, kon
greso klausimu pasireiškė įvai
rių nuomonių. Kai kurie yra lin
kę manyti, kad toks kongresas 
nėra reikalingas. Tačiau toks 
nusistatymas vargu yra tikslus. 
Paskutinieji įvykiai rodo, jog 

| Lietuvoje smarkiau ėmė veikti 
demokratijos šalininkai. Jie pra
deda burtis į daiktą ir reikalau
ja demokratiškos tvarkos atstei- į 

gimo. Taigi amerikiečams reikė
tų su jais sueiti į glaudesnius 
santykius ir kiek galima labiau 
paremti juos. . »

Be to, iš viso kongresas galė
tų pusėtinai musų visuomenę iš
judinti. Visi atsimename, kaip 
buvo sukeltas didelis entuzazr 
mas pirmąj kongresą šaukiant. 
Reikia manyti, kad tas pat bu
tų ir dabar.

Laimėjo dovaną
Iš dvylikos šimtų Clcvelando 

policininkų pirmą dovaną laimė
jo leitenantas Chester Burnett. j

Su . , ...
Daktaro formula, kuri tūkstančiam 
padėjo 1918 metų influenžos epide
mijos metu. Ta M-K formula buvo 
vieno gąršaus Įllinojaus Daktaro at- 
1 * “ ‘ 
didelėj praktikoj' per 20, metų ir tu-

M-K. ta greit veikiančia, našią

Kai kas vadina Lietuvę, dai
nų, kryžių ir baltojo žirgo šali
mi. šį kartų keletą žodžių apie 
žirgus. Gal būti todėl Lietuvos 
ūkininkai taip myli arklius, kad 
žirgas nuo senų senovės lietu
viui buvo geriausias talkinin-

rja?ta».ir \0x.,vaMtota oį.asdie.nitl.6i J° • kas ir draugas jo visuose dar- didelej praktikoj per 20, metų ir tu- . . v ..
re.jo nuostabias pasekmes Nuo šal- buose ir žygiuose. Tik 
čio, krutinės slogų, nuo persišaldy- greitiems patvariems 
mo kosulio ir bronchiolių dirginimų 
nėra nieko taip įtakingo kaip M-K. 
Tūkstančiai dėkingų vartotojų tai už
girio. , 1

M-K yra mokslišką, -Diko išban
dyta formula skystoj formoj — ne 
koks paprastas “švelninantis syru- 
pas.” Neturi savyje kenksmingų vais
tų. Tinka kūdikiams ir vaikams. 
sų vaistininkas parduoda su tikru 
nigų grąžinimo ga
rantija. Vartokite 
M-K šiandien — 
jųs džiaugsitės 
toj.

dymo konteste jo buvo geriau
sias rekordas.

Leitenantui Burnett buvo į- 
teikta auksinė taurė. Tą ver-|P v _ . 
tingą dovaną priimdamas, lei-’ lals zmonemis, 
tenantas pareiškė, jog policiniu-' viena nr<^ 
ko pareigas jis jau einąs dvide-l^ jis yra Clevelando,.lietuvių 
*_•_ x -l.__-.____ 4-..^ iv. nov izicci vadas. .

kį įspūdį, kad be jo niekas nie
ko nepajėgs padarti. Jis vedė 
plačius susirašinėjimus su dide- 

' i ir išnaudojo 
tenantas pareiškė, .jog policiniu-; kiekvieną progą pasireklamuoti, x I 1.A.J -a 1 trvn f I/AvrAln d hATIlTTlll

šimt trejus metus ir per visą
tą laiką jam netekę nė kartą re
volverio panaudoti.. . T »

Ceremonijos įvyko miesto ro
tušėje. Dovanas išdalino mies
to meras Burton.

Darbai ėmė krutėti
Fishcr Body kompanijoje !bai reikia ir kitoms spaustu- 

darbai ėmė po truputį krutėti, vėms duoti.

Tiesiogiai ar u j netiesiogiai iš 
darželio jis turėdąyg. įjųmędžja- 
ginčs naivdos. Jiį atlikdavo 
spaudos darbus, kurių vis dėl
to susidarė gana daug. Čalis pie-

<Įstu stodavo, jei susirinkime Ras 
[prisimindavo, kad spaudos dar-

VIENASIS musu
NE ŠĮVAKAR MAN PINA- 
KLIS! AŠ ESU TAIP SIL

PNAS NUO LIUOSINTOJŲ 
GĖRIMO, KAD NEGALIU

[R “RANKU” NULAIKYTI

DABAR!
O.SOGLOVV

. rytdieną I
TAIP TAD LIUOSINTOJAI JUS 

PARBLOŠKĖ, KĄ? NA, AR NESATE 
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Aš TAIP DABAR 
JAUČIUOS, KAD 

RYŽTUOS MĖGINTI
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PUSRYČIAI I
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TOJ, MES NUO DABAR
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simės PRIE r I
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KIEK VĖLIAU Į 
PAŽIŪRĖKIT Į JOE. JIS 
DABAR TIKRAI PRI
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“REGULIARŲJŲ” lAlkBRANnAvotfp w,
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Tad per ilgus metus čalįs 
Vaikščiojo krutinę išpūtęs ir 
bandė pusti žmonėms miglą į 
ąkis, kad be jo čia jokiu budu 
negalima apsieiti.’ ’

Bet štai pagaliau prisiartino 
ir atsiskaitymo dena. Sauso 31 
d. įvyko sąjungos metinis susi
rinkimas, kuriame musų Sme
tonos ordinu papuoštas kava
lierius gavo sagtį, atseit, pra
rado savo urėdą.

Kavalierius iš anksto nujautė, 
kad “diena ana. diena rusti” 9 t

jau prisiartina ir jis nebegalės 
savo pozicijoje išsilaikyti. Dau
geliui buvo žinoma, jog kavalie
riui yra rengiama nelabai gar
bingą “atstavka”.

žinodamas daugumo narių nu
sistatymą, čalis, pasirūpino už 
akių užbėgti ir išvengti didelės 
negarbės. Būtent, susirinkimui 
jis įteikė r.ezignaę^Ą. Girdi, jis 
ilgiau nebenorįs . /eiti sekreto
riaus pareigas, b is valdybos jis 
pasitraukiąs dėl .to/* kad sąjun-

Jei kas dar iki šiol abejojo, 
kad tas kavalieriuj nėra, sutu- 
pėtas, tai dabar tosabejonės li
ko išsklaidytos. '^Irik^šti sąjun
gai komunizmą; gali tik paskuti
nis neišmanėlis,' kuris visai ne- 
sųpianta komuniznio reikšmės. 
Vadinasi, kalba negalvodamas. 
Bet tai jau paprasta kavalie
riaus yda.

Reikia tikėtis, kad sąjungoje 
dabar darbas eis sklandžiau.- 
Nebebus kam ramybės drumsti. 
Valdyboj pasireikš didesnis vie- 
ninguriiąs. Seniau būdavo nusi
skundimų, kad kavalierius ne
patinkamiems sau 'asmenim^ nė
šių sdavo net pranešimų apie 
šaukiamus mitingus. Be to, jis 
gana dažnai surašydavo ir pro
tokolus taip, kad juos reikėda
vo taisyti. Taigi, jq iš valdybos 
“iškritimą” tikrai niekas nėap- 
gailestauja.

Iš raportų paaiškėjo, jog są
junga dar turi apie $3,500 sko
los. Vieningai dirbant, reikia ti
kėtis, jog netrukus tą skola bus 
išlyginta.

Sidabrinės vedybos
Sausio, 29 d. Lietuvių svetai

nėje įvyko didelis pokylis ry
šium su ponų Budų dvidešimt 
penkių metų vedybinio gyveni
mo sukaktuvėmis.

Pokylyje dalyvavo apie dų 
šimtai ponų Budų giminių, 
draugų ir šiaip pažįstamų.

, P-ai Budai yra išauklėję labai 
gražią Šeimą: keturis sūnūs ir 
dvi dukteris. Visi jie yra išauk
lėti lietuvių dvasioje. Svarbu 
dar ir tai pabrėžti, kad visa šei
ma priklauso SLA.

Visi susirinkusieji ponams 
Būdams linkėjo kuo geriausio 
pasisekimo ir kad jie laimingai 
sulauktų ir paminėtų auksinių 
vedybų sukaktuves.

Nauja slauge
Vasarįo 1 d. slaugės mokslą 

baigė p-lė A. Leimoniutė. Ji bu
vo Mont Seine ligoninėje. Jos 
tėveliai gyvena Elyria, Ohio.

—Jonas Jarus

dėka 
i A žirgams 

viduramžiais lietuviai galėjo 
apginti savo plačiosios imperi
jos rubežius. Kai nebuvo nei 
geležinkelių, nei autobusų, nei 
gerų kelių, tai tarp Juodosios ir 
Baltijos jurų išsiplėtusiai Lie
tuvos valstybei reikėjo judrios 
kariuomenės burių. šaunieji 
raiteliai sudarė tokius būrius. Ir 
vėlai, Lietuvos valstybei žlugus, 
lietuviai rodė < daug meilės ark
liams ir jų daug augindavo.' 
Prieš karą ūkininkai prisiaugin-' 
davo arklių pardavimui. Arklius ’ 
augindavo ne todėl, kad jų au
ginimas geriausiai apsimokėda
vo, bet kad mylėjo arklius, jų 
priežiūros bei auginimo darbus. į 

Per karą buvo labai ištuštinti 
Lietuvos ūkininko aruodai ir: 
tvartai. Daugelį arklių dar su-! 
skubo rusai suimti savo kariuo-' 
menei. Vėliau arklių likučius 
sugrobstę vokiečiai. Ūkininkams 
liko prasčiausi arkliai ir tų pa
čių buvo labai mažai. Tačiau 
po karo vėl pradėta daugiau ar
klių auginti ir gerinti jų veis-

Dabar ūkininkai ne tiktai ge
rais arkliais aprūpina Lietuvos 
kariuomenę, bet dar daug par
duoda ir išvežti į užsienius. Jau 
kasmet iš Lietuvos išvežama į 
užsienius po 14,000-15,000 ark-! 
lių. Tenka pastebėti, kad dabar 
į užsienius parduodami ne ge
riausi arkliai, o prastesnieji; ge
resni arkliai paliekami savo rei
kalams. Arklius Lietuvoje per
ka belgai, danai, anglai. Berods, 
Belgijoje ir Anglijoje Lietuvos 
arkliai naudojami anglių kasyk
loms.
; Lietuvoje yra kėlios arklių 
augintojų draugijos, kurios rū
pinasi arklių veislės gerinimu, 
šiemet tautinėje olimpiadoje 
įvyks įvairios arklių lenktynės, 
guriose dalyvaus daug jojimo 
sporto mėgęjų. čia bus proga 
pamatyti gražiausių ir greičiau
sių arklių. Tsb.

24 Butelių
50c

12 Butelių
25c

Ar teko kada pajausti—kad tada kada buvo
te daugiau gyvesni ir sveikata geresne—atro
dėte 100% geriau? Puikiausi, už. vis labiausiai 

' patraukli asmenybė yra pagrįsta ant gyvos ge
ros sveikatos pamato. Tobula sveikata pasirodo 
gyvoje šypsoje—didesniam gyvume—puikesnėj 
veido odos sudėtyje, plaukuose ir švelniose vei
do ir figūros linėse.

MALVAZ vertė kaipo Gamtai paskirtis per 
metų metus yra pripažįstama. Daktarai dažnai 
užsimena MALVAZ tiems, kurie yra be gyvu
mo, neurastenikai ar sveiksta. Nusilpę vyrai 
ar moterys visuomet mėgsta tas gaivinančias, 
maitinančias vertybes.

MALVAZ yra parduodamas su visiško paten
kinimo garantija, arba pinigus grąžina. MAL
VAZ turi jus patenkinti, arba jus turite teisę 
pinigus atsiimti pilnumoj. Užsisakykit kartoną 
šiandien. Išgerkit kelis butelius, uo vieną ar du 

■ kasdien reguliariai. Tada, jei nebūsit visiškai 
patenkinti su pasėkomis, galite atgauti viską, 
ką busit įmokėję—jųs neturite 
cento.

Kode! nepatelefonuot Canal

Kartonas 
grąžinama 

\

Kartonas 
grąžinama

rizikuot ir vieno

6500 dabar ?

.................. $2.75
už tuščius

.................. $1.40
už tuščius

. MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIRTĮ 

Telefonas BČULEVARD 4552
Užlaikom elėktrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbesim jūsų sveikatai • VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

NAUJOENO
— Rengia Metinį —

1 ----  sekmadieny - 1 1 . =

Vasario-Feb. 13 d., 1938
SoKolų Svetainėje

2345 South Kedzie Avenue Chicago, Illinois
iiiiaiiiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiii iniiniiiii

Programą pildys Andrejevo šokėjų grupė, G. Giedraitienė, 
S. Rimkus- Lulu Raben, A. Micevičius, p-lė Pečiukaitė ir šie 
chorai: Birutės, Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos 
Vyrų Choras..

Pradžia 3:30 vai. popiet Įžanga 40 centų
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Užsakymo kaina:
Chicago je—-paštu:

Metams
Pusei metų _ ___ _____
Trims menesiams__ _
Dviem menesiams ____
Vienam menesiui ....____

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ....................
Savaitei
Menesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštų:

Metams .... .............................  $5.00
Pusei metų 2.75
Trims mėnesiams --------------- 1.50
Dviems mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiui .75
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i Pusei metų .—______________ 4.00
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Plieno trasias tikisi gero biznio
Dabar eina derybos tarpe United States Steel kor

poracijos ir Plieno Darbininkų Organizacinio Komiteto 
dėl naujos sutarties sudarymo algų ir darbo valandų 
klausimu. Abi pusės praneša, kad derybose daroma 
“progresas” (vėliausios žinios sako, kad jos jau pasi
baigė),. '

Reikia turėti galvoje, kad Plieno Darbininkų Orga
nizacinis Komitetas tai — C. I. O. skyrius.; Apie C. I. O. | 
kapitalistų spauda rašo, kaip apie juodžiausią (ar rau- 
doniausią) baidyklę, bet milžiniškoji United States Steel 
korporacija jo visai nesibaido.

Be to, šitos derybos paliečia ne tiktai šitą korpora
ciją. Nors su Lewiso komitetu derasi tiktai United 
States Steel, bet sutartis, kurią pasirašys besiderančios 
šalys^ bus pavyzdys ir kitoms plieno kompanijoms, kai 
jos ims tartis su darbininkų organizacija. Tokiu budu 
United States Steel šitose derybose su C. I. O. komite
tu faktinai reprezentuoja visą plieno pramonę.

Jeigu pačios stambiausios plieno kompanijos, ku
rios yra susidėjusios į trustą, neatsisako turėti reika
lus su plieno darbininkų organizącija, tai galima numa
nyti, kad joms šiandie užvis labiausia rupi, kad plieno 
pramonėje butų taika. Matyt, jos tikisi, kad plieno biz
nis bus geras, ir jos'nenori, kad jį sugadintų streikai.

Kad plieno trustas tikisi turėti gerus laikus, maty
ti ir iš to fakto, kjad vakar buvo paskelbta, jogei tapo 
numušta kaina plienui, keturiais doleriais tonui.

Aną dieną “Naujienose” buvo pažymėtas tas fak
tas, kad toje biznio “recesijoje”, kuri prasidėjo antroje 
pusėje pereitų metų, smarkiausiai nusmuko plieno ga
myba. Dabar, kaip atrodo, ši pramonė pirmutinė ims at
sigriebti.

Trukdo — bet kas?
Komunistai vis nesiliauja dejavę, kad socialistai 

nesiskubina pulti jiems į glėbį ir visame pasaulyje su
daryti “bendrą frontą”. Jau, girdi, Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo prezidentas, Emile Vąndervelde, 
“suprato”, kad didžiųjų valstybių socialdemokratijai su
sidėjus su Rusijos komunizmu fašizmas butų sutriuš
kintas — bet “socialistai vis trukdo”. ■

Tačiau argi socialistai yra trukdytojai? -
Jeigu komunistai nori, kad Vakarų Europos de

mokratinis socializmas susidėtų su, Rytų Europos komu
nizmu, tai kodėl komunizmas neduoda pavyzdžio?

Socialistai yra demokratai. Jie nori taikos “be
aneksijų ir kontribucijų’ ir su teise spręsti savo likimą”; 
Štai Francuzijoje socialistai Sutiko veikti su komunis* 
tais ir radikalais lygiomis teisėmis. Ispanijoje taip pat. 
Kituose kraštuose, kad ir nėra jokių susitarimų su ko
munistais, bet socialistai vistiek pripažįsta jiems pilnas 
pilietines ir politines teises. Danijoje, Švedijoje ir N o r- _ 
vegijoje socialistai turi valdžią savo rankose, bet ar jie | cųkĮįoštoriąi). Prįvątines nuo-? 
komunistus persekioja, ar jie jų teises siaurina?,Ne.

NESIŽINO KĄ RAŠĄS.

“Draugas” bando išaiškinti 
socializmą ir kapitalizmą, bet 
jisai nesupranta nei vieno, nei 
antro. Apie socializmą jisai ra
šo taip:

“Socijalizmas, siekdamas 
privatinės nuosavybės (? 
“N.”- Red.), mano, kad visus 
žmones sulygins tadia, kada 
visi nieko nuosavo neturės. 
Bet labai, apsirinka, nes pri? 
vatinė nuosavybė žmogui 
įgimta (! — “N? Red) ir 
jokie išvadžiojimai to nęnu- 
griaus. Patyrimas rodo, kad 
darbo našumas, ešant priva
tinei nuosavybei, yra daug 
didesnis, negu be privatinės 
nuosavybės, ir suvartojimas 
yra daug taupesnis. Todėl 
privatinė nuosavybė yrą bū
tina, nes tik ji paskatina 
žmogų prie darbo, užtikrina 
rytojų, suteikia žmogui as
menišką patepkipimą, nes ži
no, kad sau dirba ir kad jis 
pats, o ne kas kitas savo dar
bo vaisiais naudosis.”

!| ' f ,

Kad vienokia arba kitokia 
nuosavybės forma esanti žmo
gui “įgimta”, tai <— gryna ne
sąmonė. Nuosavybė yra tam 
tikra visuomenės pripažinta tei
sė, taigi ji yra visuomeninio 
gyvenimo padaras, o ne įgim
tas žmogui dalykas.

I l •’

Jeigu privatinė nuosavybė 
butų žmogui “įgimta”, tai tuo
met reikėtų pasakyti, kad vie
nuoliai (sakysime, broliukai 
Marijonai), kurie yra atsiža
dėję visokio privatinio turto, 
gyvena priešingai žmogaus pri
gimčiai.

Bet be reikalo ^Draugas” 
stengiasi įrodinėti privatinės 
nuosavybės reikalingumą. So
cialistai visai nenori jos panai- 
kinti. Jie stoja už tai, kad vi
si daiktai, kuriuos žmogus var
toja savo reikalų patenkinimui 
(rūbai, maistas, rakandai — 
kur galimą, tai ir rezidencijos 
— papuošalai, automobiliai ir 
1.1.), butų privatinėje nuosavy
bėje. Socialistai reikalauja, kad 
butų įvesta visuomeninė nuosa
vybė tiktai gamybos ir paskir
stymo priemonėm^, nuo kurių 
priklauso visuomenės, gyveni
mas, būtent: dirbtuvėms, ka
sykloms, žemes turtams, gele
žinkeliams, bankams, stambio
sios prekybos įmonėms ir pa- 

įnašiems dalykams.
1 Primesdamas socialistams no- 

Įrą visiškai panaikinti privatinę 
nuosavybę, “Draugas” maišo 
socializmą su pirmųjų krikščio
nių komunizmu. Tie krikščip- 
nys tai, iš tiesų, norėjo įvestį 
tokią sistemą, kurioje viskas 
priklausytų kolektyvui, koipįf- 
nak Tą idėją dą ir šiandie ban
do praktikuoti vienuolynai

įh 

u...........
Pagal “Draugą” išeina, kad 

ūkininke, kuris tuyi keletą ak
rų žemės, arba darbininkas, pa
sistatęs, namelį gyventi, tai 
jau “kapitalistai”, nes jie irgi 
valdo “kapitalą”, kaip Fordas, 
RpckefeUms arba Markas.

šitokiomis pasakomis tas Mą- 
rijonų laikraštis nieko neišaiš
kina, tik mulkina žmones, steng
damasis įtikinti j’ųos, kad be 
kapitalizmo negalima apsieiti.

' ■ ' ■ j' • k '

Jisai ..i pasąkoja, kad ^krikš- 
čioniška dorovė” galinti pada
ryti piktus kapitalistus gerais. 
Bet jau 19 šimtmečių, kaip 
krikščionybė yra skelbiama, o 
ar ji padarė žmoniškesniais dar
bininkų išnaudotojus?

KAIP DANAI KEIČIA SAVO 
KRAŠTO ; KONSTITUCIJĄ.

komunistus persekioja, ar jie jų teises siaurina? .Ne. savybės panęigimę krikščionys 
Belgijoje ir Čekoslovakijoje socialdemokratai daly- taip toli, kad jie net atmes- 

vauja valdžiose, bet ar tenai komunistams uždrausta ^vo privatinę šeimą. Iš to yrą 
viešai veikti, organizuotis ir leisti savo laikrascius? Ne.Lucija r -

O tuo tarpu 'Sovietų Sąjungoje, kur visą galią savo t( * k . „ 
rankose turi komunistai, socialdemokratams neduodamai kapitą-
jokių teisių. Jie yra kankinami kalėjimuose ir kondent- 
racijos stovyklose. Du seni socialdemokratai neseniai Par juokingiau “Draugas” 
tapo sušaudyti! šimtai socialdemokratų veikėjų yra iš- nysiĮ®k* apie ^pitah^mą. Rą- 
* • x * • ' pitalwąs> Wt 3°» iš pagnn-tremti 1 užsienius.^ < ~ Lo n§ra blogas’k Bet esą nelai?

Kodėl gi komunistų valdžia šitaip elgiasi su sočiai- m5, kad kąpitąlistąi pikti žmo- 
demokratais? J nės — nemyli savo artimo, už-

Kur komunistai yra silpni, tenai jie prašosi sočia- miršta apie sielos nemirtingiv 
listams į talką, kaip lygus su lygiais. Ęet kur jie turi |ma ir nesi^ai11 varguolių. j 
valdžią, tenai jie nepripažįsta socialistams jolęių teisių j i JeiFu kapitalistai bptų 

, šnekė^ k^d 
trukdo”, vienybes įvykimmą tarpe tų dviejų judėjimų mo nereikčtų smerkti.

' kovai prieš fašizmą! ' ■ .
Anglų patarlė sako: “CharUV begins at home” (lab- e sa o ąr^

darybe prasideda namie). Tegu komunizmas pradeda jokia didžioji pramonė, jokia 
vykinti bendrą frontą su socialistais namie, Sovietų Są- prekybos įstaiga, o net Ir 
jungoje. Kol to nebus,, komunistų deklamacijos apie | amato didesnė ar mažesnė 
‘‘vienybę kovai- prięš fašizmą” skambės labai, lahaį ne
įtikinančiai. ......... i .

dirbtuvė. Mažiausias ūkis ir 
namukas jau yra kapitalas.”

“Naujienose” jau buvo minė
ta, kad Danijos socialdemokra
tai sumanė pakeisti krašto kon
stituciją, padarant ją demokra
tiškesne. Sumanymą patiekė 
parlamentui Danijos vyriausy
bė, kuri susideda iš socialdemo
kratų ir kurią remia parlamen
te radikalai. Kadangi abejuose 
parlamento rūmuose socialde
mokratai ir radikalai turi dau
gumą, tai konstitucijos pakei
timas > veikiausiai bus priim
tas.

Pravartu' bus su tuo įdomiu 
sumanymu susipažinti arčiau.

Danija yra konstitucinė mo
narchija. Jos valstybės galva 
yra karalius. Tačiau jisai “ka
raliauja, bet ne valdo”. Visas 
valdžios autoritetas yra sukon
centruotas’to 'parlamente, kurio 
valią pildei1 vyriausybe (minis- 
terių taryba).

Danijos parlamentas vadinasi 
rigstagas. Jjįsąi susideda jš dve
jų rūmų: atstovų buto (folke- 
tingo) ir ,bajorų buto (land- 
stingo). ,■

Karaliuj j. jaukia parlamentą 
ir jį paleidžia; skiria ministe- 
rius ir priima jų rezignacijas; 
pirmininkauja ministerių tary
boje, ir pasirašo kiekvieną įsta
tymą. Bet faktinai valdžią kon
troliuoja parlamentas. Karalius 
paveda sudaryti vyriausybę par
lamento daugumos vadui; pas
kui jisai daro tai, ką jam ta
sai daugumos vadas (ministeris 
pirmininkas) pataria.

Kadangi , monarchija parla
mentui j kelią nepareina, tai 
konstitucijos pakeitimo suma
nytojai tuvi'tarpu jos neliečia. 
Bet jie siūlo padaryti štai ko
kias atmainas:

Dabar, kaip minėjome, yra 
dveji parlamento rūmai. Folke
tingą (seimą) renka visi pilie
čiai (vyrai ir moterys) 25 me
tų amžiaus. Jisai susideda iš 
149 atstovų. Landstingą (ba
jorų rumus) renka piliečiai 35 
metų amžiaus. Konstitucijos 
pakeitimo projektas siūlo Jand- 
stingą visai panaikinti, palie
kant tiktai : vienus parlamento 
rumus, kurie vadinsis rigsta- 
gas (krašto seimas).

šitą parlamentą (arba seimą) 
rinks, proporcine sistema, visi 
piliečiai, sulaukę 21 metų am
žiaus.

Vyriausybei uždedama dides
nė atsakomybė. Prie jos dar 
bus patariamasis organas — 
valstybės tarybą, kurią rinką 
rigstagas (21 narį) ir visuome
ninės grupes (16 narių).

Tokiu budu Danijos konsti
tucija suteigs dar daugiau tei
sių liaudžiai.

Pastebėtina tai, kad net ir 
konservatoriai nedrįsta šitaip 
konstitucijos keitimui priešin
tis. O žmonių masės, "aišku, kar, 
štai pritąria.

Kadangi dąnai ankštai koope
ruoją su švedais ir norvegais, 
tai reikia tikėtis, kad ir tose 
sociąlistų valdomose šalyse ne
trukus bus įvestos panašios at
mainos.

Trumpos dienos ir ilgos nak- j 
tys. Tiršti debesys ir įkyrus lie
tus. Sakysite, tai nuobodus ru
dens laikąs? Tiesa, jisai nuobo
dus tam,-kas darbo neturi. MTa- 
note, kad javus iškulus, grudus 
nuo pelų atskyrus ir tą gamtos 
dovaną į aruodus supylus jau 
daugiau jokio darbo nėra? O 
kas gyvulius apliųobs, kur lina- 
minė ? O apsukri šeimininkė da'r 
pakulų brukti pakiš. Vakare 
manai, kad nosį pakabinęs jau 
dykas sėdėti galėsi? O kas pan
čius vys, kas vilnas kėdės, kas 
plunksnas plėšys? Ir mergoms 
nėra laiko vakarais dykaduo
niauti! Kas į stakles, kas Ii* 
nūs ar vilnas verps. Visiems 
darbo yra. Tik dirbk ir netin
gėk !

Vasaros darbas pasakos na- 
pra'šo. Vasaros gamta pati gra
žiausia pasaka! Rudenį kai lyja 
H’ namuose trusinėjiesi — šir
dis pasakose trokšta. O kas pas 
mus pasakų neseka? štai tasai 
pusbernis, dar J metus nesuėjo, 
jį mergos d*ar pienburniu vadi
na, o jau ir tašai vyrukas pa
saką, kaip koksai senis, riečia. 
Tik klausyk ir išmanyk, ką ji
sai sako! Viena pasaka — lai
kui praleisti, kįta' — 'širdžiai nu
raminti, o kitos jų — protui 
peno duoda.

Pasaka tai nepliuškių darbas, 
ne dykaduonių išmislas, o tik 
prasčiokėlių darbo žmonių iš
mintis. (

Kai pasaką seki, darbas sma
giau eina, geresnių vilčių masi
namas linksmiau į ateitį žiuri.

Kita pasaka rudens darganas 
gražiu rytojum verčia!

Tasai • pusbernis dar jaunas 
pasakorius, o jau štai kaip jisai 
rezga. Ar žinote tą musų tėviš
kės kryžkelę, kur, ana, laukų 
gale kelių keliai susieina? Ar 
matėte tą kapcių, kur ant tos 
kryžkelės lyg kepurė lygumose 
stūkso? l’

Stūkso, tai tasai kapčius am
žiais stūkso. O kaip ateina' nak
tis ir kaip tiktai žąsinas lygiai 
vidunaktį sugirksi, tai ant kap- 
čio tuoj ilgakojis kipšiukas at
siranda. Jjs sėdi ranka smakrą 
parėmęs ir Ilgas durnas dūmoja. 
Ir nakties tamsoje jo riesta 
kumpa nosis mątyti. Srnąilus 
smakras ilga ožio barzdele pa
puoštas. Ausys lyg kiaulės drib- 
so, o akys žarijomis blizga.

Kas gal išmanyti, ko jis čia 
sėdi, ko laukia? Šiurpu ir bau
gu žiūrėti į jį. Kaip tik gąidžiąi 
pirmą kąrtą sugieda, tasai kip
šas dingsta, tartum jo nebuvo.

Vieną kartą vyrai pas mer
gas ėjo ir tą kipšą ant kapčiaus 
pamatė tupint. Lyg nieko nedė
ję, kažkur vadžias sučiupo ir 
bernai kipšą pažabojo, tiesiog 
ant ka'klp kipšui vadžias užnėrė.

Vaipos, šokinėja kipšas, pa-
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. LOS ANGELES, GĄL,— 
Netoli Wąsco yra gręžia
mas ųuneęąliiuam aliejui 
gauti šulinys. Jap liko pa
siekta 12,790 pėdų gilumo. 
Manoma, kad bus gręžiama 
iki 13,000 pėdų gilumo. Tai 
bus giliausias šulinys pa
saulyje,

Paveikąle p ajr o d o m ą 
Grand kąnjono gilumas pa
lyginus su sakytu šuliniu.

. !«■!■—„.I. ■ IIIII

sprukti nori, bet vyrų' stiprios 
rankos vadžiomis. kaklą smau
gia'. ;

Nėra kas kipšui daryti ir ima 
vyrų maldauti.

Pąleiskit, girdi, vyručiai, 
mane nekankykit.

Bet kur tau vyrai tokį grobį 
nutvėrę, kipšo nepaleidžia, drū
čiai vadžias laiko. Kipšas ir šiaip 
ir taip vartos, išsisukti negali.

Maldauja, prašo, o tie bernai 
tik juokias, iš kipšo tyčiojas.

Kipšo kojos veik žemės nesie
kia, o jo jaučio uodega tik mas
katuoja, žemę rėžia.

— Pakliuvai nabagas į žmo
nių žabangus, gana bus tau ki
tus bauginti, žmones iš kelio 
vesti. Eisim pas mergas, o kai 
gaidys užgiedos, tu velniui, sa
vo tikram tėvui, dusią atiduosi. 
Tyčiojas, juokias vyrai.

O tasai kipšas tikru žmogaus 
balsu graudulingai prašo:

Vyrai, vyručiai! Nieko blo
go jums nežadu, aš čia tik iš
tisas naktis kenčiu, sau ramy
bės nerandu. Paleiskite, paleis
kite mane iki gaidys užgiedosi...

— A, matai, sako jam ramiai 
.vyr^i. Nagi, kipšeli, mes pažiū
rėsime kaip tu atrodysi, kai 
gaidys užgiedos, į ką tu tuomet 
pavirsi, kaip raitytis pradėsi...

— Vyrai, nedarykite man gė
dos, nekankinki ta mano^ n-r 
gaidžiams nepragydus paleiskim 
te!...

— Ar matai ir kipšas gėdą ži
no. Na pažiūrėsime, kaip kipšas 
gaidžiui užgiedojus gėdą išpa
žins ! ’ .

— Oi, vyrai, Vyrai, ką jus su 
manim darote, kam jus mane 
kankinate! Ir taip jau aš pasau
lyje vietos nerandu, sąžinė ma
ne kankina!’

— žiūrėk tu sykį, kipšas ir 
net apie sąžinę kalba! Ak, tu 
nelabasis daug žmonių kraujo 
busi prigėręs, daug busi žmonių 
nekaltų dūšių užkankįnęs...

Ir tuo pačiu metu, toli rytuo
se gaidys užgiedojo ir kipšas 
kaip sucyps, kaip pravirks, kaip 
mažas nuskriaustas vaikas, kad 
verkia.

Ugi, žiuri vyrai, kad tai ne 
kipšo butą', o tik kaimynų vyro, 
kurįs jau seniai geros valios 
žmones piktiems įdavinėjo.

Dyvų dyvais vyrai netveria, 
savo akimis netiki, tai tikrą Šni
pą sučiupo.

Tai ne kipšo butą, o tik vieno 
iš išdavikų !

Mat, tasai nelabasis nakties 
tamsoje kipšu atrodė, o čia’ gai
džiams pragydus ir rytuose pra
švitus, šviesoje tikru veidu pa
sirodė.

Ir tąsai kipšas nebuvėlis atsi
klaupė ant kelių ir visų maldau
ja, visų atsiprašinėja, savo blo
gus darbus supratęs, prisipaži
no kitys išdavinėjęs, daug žmo
nių nebaltai išdavęs, kreivą są
žinę turėjęs.

Nustebę vyrai žiuri, savo kai
myną pažinę, savo akimis išda
viką pamatę. Vyrai rankų nesu
tepę, šnipą su vadžio/nis vieto
je pąlikojr kąs savo keliu namo 
nuėjo.

Jau kaip ' saulutė užtekėjo, 
diena prasidėjo' ir visi į darbą 
ėjo, tame sename gluosnyje, kur 
šalįa kelip stovėjo, aukštai jo 
viršūnėje vadžios kabojo, o pa
gal žemę tasai nebuvėlis kipšas 
kadarojo.

Taip ir ątidayė velniui du
sią tąsai nelabasis.

Tais žodžiais ir baigė tasai 
pusbernis pąsaką pasakojęs.

—VISTASPATS

SkaitytojųBalsai
LIETUVIŲ KALBA 

AMERIKOJE
Keli J. V- Uniyersitetai turi He-t 
tuvių kalbos skyrius ir maldau
te maldauja klausytojų burių 
sudarymui. Manau, tinkamai 
prie esamos tvarkos prisitai
kant, laisvi klausytojai butų 
prileidžiami pamokomis naudo
tis.

Štai, “rodos, ir vidujinė Lind- 
blum Mokykla sutinka įvesti 
LIETUVIŲ KALBOS Skyrių.

Visoje plačioje Šiaurinėje A1 
merikoje rūpinantis, galima lie
tuvių kalbos mokytis, tiktai ge
ro noro nestokuojant. Kodėl lie
tuvių jaunimas nepateisinamai 
apsileidžia? Tiktai vieną, atsa
kymą žinau, tai lietuvių tęvi 
nesusipratimas. Tėvai, iš vaiki, 
anglų kalbos besimokindami 
praranda prigimtą gimdytoj i 
ant vaikų intekmę; gi tėvai, ne 
supranta, kokią dvasinę skriau 
dą vaikams daro, savus idealu: 
Svetimybėmis pakeisdami.

J. Basanavičiaus “Pasakos” 
Karolio Vairo “Aisopo” pasakos 
privalėtų būti visose lietuvįi 
šeimose. Kodėl laikraščių redak 
cijos, dažnai lietuviams nepri 
mena, kad jau penki metai pra 
slinko kaip eina mėnrašti 
“Gimtoji Kalba1’, (Kaunas, Pul 
vinskio 17) Jeigu tie, ką lai! 
raščiuose rašo apie kalbos m< 
kinimąsi, patys “Gimtosios Ka 
bos” neužsisako, ir patys nes 
mokina, tai it “aklas aklą v< 
da”. Daugiau negu perteklius j 
ra anglų kalba, net veltui bn 
karnų raštų. Mes skaitome li< 
tuvjškus laikraščius, kad pi 
remti savos kalbos kultūrą. Mi 
sų laikraščiai giriasi, kad j 
šviečia! ... (?) Taip, it nakt; 
je žvaigždynas šviečia svetim; 
bes. štai redaktoriaus pastab 
se tiktai viename perskyrin 
radau 40 svetimybių; “Hitler 
režimas, trafikas, eliminuoi 
aksidentuose, piratuoja, abiav 
se momentaliai, tempu, mize 
nai . . . Tokie “švietėjai” pe 
šasi musų jaunimui už vadus.

Man rodosi, laikas visų lai 
raščių redaktoriams ankiet 
budu pasitarti, kad ta švietin 
paversti dienos šviesa kalb 
reikaluose, o ne svetimyb 
žvaigždynu . . . “Gimtąja K; 
ba”, privalėtų visi laikrašči 
apsikeisti, ir net paprašy 
kad “Gimtosios Kalbos” reda 
cija tuos musų “švietėjus” p 
kritikuotų . . , Kad už kritil 
butų tinkamai dėkingi ... D 
bar, rodosi, kad Amerikoje 1< 
džiami laikraščiai, bene band 
su Boczkowskio vaikų “Saul 
susinti musų kalbą jei ne le 
kiškų, tai anglišku žargonu.

Norint lietuvių kalbos mok 
tis, yra galimybių pakankam; 
tiktai musų tautos įvairiausi s 
sintojai į dienos šviesą kei 
pastoja su savo fanatizmais 
svetimybių “žvaigždynais”.

A. K* Rutkauskas, M.

Kiek turime įmonių

ŠIAULIAI. — Šiaulių apskri
tyje 1938 m. yrą įregistruotą 
455 pramones įmonės, kurių 
218 yra Šiaulių mieste. Pernai 
iš yiso įmonių buvo — 443. Be 
to, įregistruota 3£9 dvarai. Vi
sose įmonėse dirba apie1 4,000 
darbininkų, kurių skaičiuje yra 
vyrų — 2600, moterų — 1200 
ip jaunamečių — 200.

AUTOBUSAI LIETUVO
JE 1937 METAIS .

Autobusų susisiekimas nuo! 
plečiasi. Tiek autobusų, tiek 
pervažiuotas kelias, tiek per\ 
žimai pernai žymiai padidėj 
palyginus su užpernai. Visai 
krašte veikė 10 autobusų ruoš 
kurių ilgis siekė 2,941 klm. Ji 
se pernai važiavo 163 keleiviu 
autobusai. Visi autobusai peri 
žįavo per 5,5 mil. klm ir peri 
žč 1 mil. 800 tųkst. keleivių 
per 30 mil. kg. bagažo. Už pi 
duotus bilietus gauta apie 4 n 
litų, šiefnet numatoma atidai 
ti autobusu susjsiekimui nauj 
ruožas taigi autobusų susisiel 
mas dar -pagyvės.

Prasidėjus žiemai, autobu 
susisiekimą visoje Lietuve 
trukdo dažnai pustymai. Del I 
snių jau kelis kartus, beveik 
soje Lietuvoje, autobusų susis 
kįmas buvo nutrauktas, kol i 
pustyti keliai prakasami.

Ti
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| Lietuvos Moterų Veikla
z Rašo V. Byanskienė
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paskai- 
srities

kaimus

Įsteigiamas Namų 
Ūkio Skyrius

Nuo gruodžio 1 d. 1937 m? 
Lietuvoje Žemės Ūkio Bumuose 
(universitete) buvo įsteigtas 
naujas — namų ūkio skyrius, 
kuris rūpinsis šeimininkių švie
timu ir panašiais reikalais. Sky
riaus vedėja paskirta agranomė 
E. Jacevičiūtė padėjėja 
Eug. Kraųniauskienė.

Dešimts Prisakymų 
Vedusiems

• ” r-, -• ■ 1 f r .

agr.

Higienoj ir vaikų auk
lėjimo paskaitos 
kaimuose

Šiomis dienomis žemes Ūkio 
Rūmų namų ūkio skyrius, pa
sikvietęs talkon gydytojus spe
cialistus, pradėjo platų 
tų eiklių iš sveikatos 
kaimo moterims.

Gydytojai važinėja į
ir miestelius, į turgus ir kitus 
didesnius susirinkimus ir visur 
skaito kaimo moterims paskai
tas apie higieną ir vaikų auklė
jimą.

Matyti, kad lietuvės kaimie
tės labai domisi šiomis paskai
tomis. Pavyzdžiui, Vilkaviškio 
apskrityje, paskaitų klausėsi 
daugiau kaip 2,000 kaimo mote
rų. Maždaug tiek pat moterų 
paskaitos išklausė ir kitose ap
skrityse. Kiekvienoje apskrity
je kursams skiriama 30—40 va
landų.

Reikia tikėtis kad šis susirū
pinimas krašto sveikatingumu 
Lietuvoje galutinai panaikins 

x tas pasenusias gyvenimui jau 
netinkančias higienos ir vaikų 
auklėjimo priemones, kurios dai 
ir dabar gyvuoja nekurtuose 
Lietuvos kaimuose.

Dabar po šitokių reikalingų 
paskaitų kaimo moterys — mo
tinos galės įgytas' žinias į pritai
kinti savok gyvenimui, tu,o bu- 
du užtikrindamos sau sveikus 
sūnūs ir dukteris, o tautai 
dingus piliečius.

ir

centrai aprūpinami liter- 
apie vaikų maitinimą, 
džiovą, venerines ir kitas

nau-

Mi-

Radio Programai 
Lietuvos Vaikams

Šiomis dienomis Švietimo 
nisterijos kviestuose pasitari
muose vienu balsu susitarta: 
Teikti vaikams per Radio kiek 
galint aukštesnės meno vertės 
kultūringas auklėjimo pobūdžio 
pramogas, Radio vaidinimus ir 
koncertus, šiam nutarimui vyk- 
dinti buvo paskirta komisija iš 
pedagogų, rašytojų, muzikos ir 
meno atstovų. Komisija sudaro 
B. Braždžionis, J. čiuTlionytė, 
V. Jonavičienė, K. Kurtauskie- 
nė ir V. Sruogienė. Vaikų va
landėlės rašo K. Binkis, Braz
džionis, Nemunėlis, Cvirka S. 
Čiurlionienė, Čiurlionytė, Dau
mantas, čibas, JonaviČienė, Jan
kauskas, Juodka, Gustaitis, 
Miškinis, Kymantaitė ir kt.

Lietuvos Motinų 
ir Vaikų Globa

Visų Lietuvos Motinoms 
vaikams Globoti organizacijų
Sąjungos vice-pirm. p. Hunebe
lienė pranešė per • Lietuvos Ai
dą, apie motinų ir vaikų globą 
Lietuvoje.

Lietuvoje, sveikatos centrų 
skaičius kasmet auga. Visi svei
katos 
atura 
švarą, 
ligas.

Praeitais metais nekurie cen
trai turėjo kvarco lempas ir ki
tus modernius patobulinimus. 
Be to, kiekvienam centre įsteigti 
“vitaminų darželiai”, kurios vė
liau išdalintos neturtingoms 
motinoms su paaiškinimais kaip 
daržovių valgius tinkamai pa
gaminti.

šie centrai, šiemet, kaip ir 
praeityje,, paruošė^, Kąjgdų Eg
laites—Eglaičių niektu . būna pa
skaitos—o motinoms skiriamos 
dovanėlės ir premijos už gerą 
vaikų priežiūrą ir už laikymą 
si sveikatos centrų nurodymų.

Pagal statistikas, praeitais 
metais į sveikatos centrus atsi
lankė 9,802 motinos, iš jų 3,723 
nėščių ir 6,079 žindyvos. Kūdi
kiu iki 1 m. amžiaus apžiūrė
ti 9,671 ir vaikų nuo 1-6 m. 
amž.—18,389. Gailestingos se
serys vizitavo 7,134 motinas, 
namuose apžiurėjo 7,397 kūdikių 
iki 1 m. amž., ir 21,239 vaikų 
iki 6 m., amž.
šiemet ši sąjunga motinoms ir 
tėvams teikė juridinių patari
mų. Patarimai duodami vieną 
kartą per savaitę. Ypač daug 
juridinių patarimų duodama po- 
vainikių vaikų motinoms. Šiuos 
patarimus teikia • penkios advo
katės. Sąjungos pedagoginė sek
cija rūpinasi šeimyninio auklė
jimo liukle. Be to, nagrinėjami

Garsusis žydų rabinas Abra
kam Feinberg per naujus metus 
savo pamoksle New Yorko 
Mount Neboh Temple, davė de
šimts prisakymų vedusioms po
roms. P. Feinberg sako, jei ve* 
dusiejį žinotų kaip orientuotis 
tarpusavyj, daug mažiau šian
dien butų persiskyrimų (divor- 
sų). Taigi, jis paduoda sekamus 
dešimts prtšakymų vedusiems

1— -Niekados neišleiskit dau
giau pinigų kaip uždirbate.

2— Visuomet gerbkite vienas 
kitą, ir nesibarkite be reikalo.

3— Laikas nuo laiko paimkite 
trumpas atostogas vienas nuo 
kito.

4— Užmirškite ką vienas ki
tam primelavote prieš vestuves.

5— Vengkite melagysčių, ir 
neapgaudinėkite vienas kito.

6— —Pasidalinkit gyvenimo at
sakomybėmis ir neškite gyveni
mo naštą abudu.

7— Niekados neatkartokite♦ 
praeities padarytas klaidas.

8— Nemėginkite pavydėti sa
vo kaimynui, jei jis turi dau
giau negu jus.

9— Moterys eidamos gulti ne- 
apsitepkite tiek daug kremo ant 
veido/ kžid,J'' ‘atl’bdytumėt kaip 
“grease bąli”. Vyrai to nemėgs
ta.

10— Mėginkite būti tiek pat 
patraukianti ir viliojanti viens 
<itam kaip buvote prieš vestu
ves.

Rabbi Feinberg sako, kad jei 
šiuos visus prisakymus vedusie
ji išpildys 4938 metąis, tai p% 
baigoje šių metų bus dau’g ma
žiau persiskyrimų tarpe vedu
siųjų. Na, ką sakote vedusieji 
Naujienų skaitytojai apie tuos 
prisakymus? Aš manau, kad y- 
ra verta juos išmėginti. Man jie 
ątrodo gana logiški ir aš pati 
mėginsiu nekurtuos išpildyti.

Good luck visiems!
Ona Kubiliene

turos normavimas, atsilikusių 
vaikų auklėjimas į globa, vaiko 
pažinimas ir t. t šios draugi
jos pirm, yra p. Tubelienė ir 
viceupirm. p. Hunebelienė.

Adelė (Zavistaitė) Nausėdie
nė, Moterų Puslapio bendradar
bė, kuri rašo filmų ir teatro 
recenzijas.

Madų Patarimai
PARYŽIETĖ '
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Sofija.
Tikra savo didžiųjų tėvų 

duktė, paveldėjusi jų gabumus 
ir energiją- — yra Sofiją Vy- 
tąutaitc, labai ryškios asmeny
bės moteris. Savo, iš tėvų pa
veldėtą protą ir politinį gud
rumą, ji bus perleidusi savo 
anukui, garsiam Maskvos ku
nigaikščiui Ivanui III- Tai vėl 
tautos tragedija: Didžiojo Lie
tuvos Kunigaikščio Vytauto 
vienintelė duktė išeina iš Lie
tuvos ir dirba aktyviai, nebe 
savo tėviškės, bet kaimyninės 
Maskvos istorijos kūrime— ir 
vėliau tapo didžiausiu Lietu
vos priešu-

Vien iš Sofijos veido bruo
žų — portretas laikomas gana 
autentišku, — dvelkia energi
ja, valia — tikras motinos 
charakteris.

“Nusipirkus vieną juodą va
karinę suknelę iš “erape” me
džiagos, gali sd? keliais žaketais, 
(balero styliuje arba truputį il
gesnius) pagražinti ir paįvairin
ti tą vieną suknelę neišleidus 
daug pinigų.”

"U’.r
P-lė Wotton Harpes Bazaar 

žurnalo priedų styliste, toliau 
ant modelio ^parodė kaip tos 
permainos ajpdo:

Pirma peftbaina: baltas (or- 
gandy) žaketas (bolero aht suk
nios, viena graži ir labai didelė 
špilka iš briliantų, ant rankų 
modelis turėjo apie 5 rankžie- 
džius iš brtliaiitų (sapphires) 
arba (rhinestones).

Antra permaina: mėlynai ža
lias bolero iš (segiuns) tie 
patys brtliantai;

Trečia permaina: žaketas il
gesnis (boxy) iš (mariboų) bal
tų plunksnų arba pūkų — ant 
kaklo 6 eilės pearls — ant ran
kų briliantinius rankžiedžius 
pamainė j perlinius;

Ketvirta permaina: juodo tū
lio bolero išsiuvinėta baltais siū
lais — (braid) ' sagutė iš juo
do metalo su (rhinestones) bal
tais blizgučiais, rankžiedžiai iš 
to pačio metalo pritaikinti.

Priė visų , permainų modelis 
turėjo baltas ilgas (kid) piršti
nes, juodus šilkinius batukus iš
siuvinėtus įvairių spalvų brilian
tais (rhinestones) — ir juodą 
šilkinį ridikįulį išsiuvinėtą taip 
pačiais briliantais kaip ir batu
kai. ».

Pastaba: Baltasis plunksnų 
žaketas gali vasaros metu būti 
naudingas kaipo paltas — jis 
yra labai lengvąs ir nešiltas — 

žaketą, galima
gauti ir kitose spalvose (rau
donos, mėlynos, ružavos).

Šią vakarinę suknelę galimą 
nusipirkti už $17.50 su baltu 
brgandy žaketų (balero).

Skęstąs Vaikas

apart balto šį
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Moterų Puslapis 
Trečiadienį

METINIS 
KONCERTAS

Vasario-Feb.

- e Vaikas nuėjo upėn išsi
maudyti ir taip t giliai įbrido, 
kad pradėjo skęsti. Paupio 
vieškeliu ėja žmogus ir išgu- 
do vaii^ą šaukiant pagalbos. 
Jis priėjo arčiau ir ėmė barti 
vaiką, Kam šis taip neatsar
giai hrendąs gilyn, ir visai nė 
nemanę vaiko gelbėti.

—- Oi, ponuli, — sušuko vai
kas: pirma išgelbėk mane,
o paskui jau bark!

. 13 d. 1938 
Svetainėje

Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuvių proga, ateinančiai 
savaitei yra ruošiama speciali 
Moterų Puslapio laida. Išeis ne 
ketvirtadienį, bet trečiadienį, 
vasario 16.

Kaip padaryti pietus 
Gardžiai ir pigiai

Sumani gaspadinė visuomet 
ką nors naujo sumano.. Kodėl 
nepadaryti “fortą”!

Paimkite spare-ribs apie1 du 
svaru, vienam šmote, paliepkit
mėnesininkui perkirsti kauliu
kus apie du coliu išilgai ilgo 
šmoto. Ir paimkit du svaru 
pork shoulder, arba kaip papra
stai lietuves vadina “galų”. 
Liepkit mėsininkui vieną sykį 
permalti.

Tada nuplaukit spare ribs su 
šiltu ir su šaltu vandeniu. Susu- 
dykit druska bei trupučiu pipi
rų. Suvyniokit ir padėkit. Tegu 
pabūna apie 20—15 minučių. 
Tada vėl nuplaukit ir ištieskit 
ant lentukės. Paimkit dantų 
krapštomų šakaliukų ir pastatę 
spare ribs, padarykit rundiną 
tvorą, mosuotą pusę į lauką, 
plikesni kauliukai į vidų.

Dabar prirenkit maltą mėsą. 
Paimkit žalią pipirą, nuplaukit, 
išimkit vidurį ir sukapokit la
bai smulkiai, taip pat vieną di
delį svogūną.. Sumuškit vieną 
kiaušinį, sutrinkit kokius ketu- 
rius » soda ięrackers, pridėkit 
druskos, pipirų pagal skonį.

Tada sudekit Visą tą sykiu į 
bliudą, išminkykit gerai. Sude
kit į vidų spare ribs tvoros, su
lyginkit viršų. Galit paimti 
porą ar trejetą riekučių 
por'k ir uždėti ant viršaus 
nesudžiutų. '

Į apvalų puodą įdėkit mėsos 
valgomą lėkštę, taip kaip dedas 
ant stalo, kad mėsa kad ir ne
prižiūrima neprisviltų. Įpilkit' 
vieną nedidelį geriamą stiklą 
vandens, du valgomus šaukštus 
taukų, ir “fortą” įdėkit. Užden
kit aklai. Įdėkit į pečių, šilima- 
iš sykio turi būti 400° kol pra
deda gerai kepti, paskui pada
rykit tik 350. Kepkit apie va
landą ir pusę.

Jeigu nori, kaip baigs kepti, 
apdėkit nuskustom bulvėm ir 
kepkit kol jos bus minkštos.

Tada išimkit. Padėkit “fortą” 
ant didelės lėkštės. Apdėkit bul
vėmis, pamargykit su parsley ir 
turit gardžius, pigius pietus, 
tinkančius bile kompanijai. Vai
kai neatsivalgys, o vyras džiau
gsis gudria šeimininke.

‘ Juozienė

dar 
salt 
kad

Povas ir Gerve
• Povas juokėsi iš tamsių 

gervės plunksnų.
— žiūrėk į mano plunksnų 

spalvą, — didžiavosi povas: — 
tai bent plunksnos! Ar nema
tai, koks yra skirtumas 
manųjų ir tavųjų?

— Teisybė, — atsake 
tamstos plunksnos

tarp

ger- 
daug 

dailesnės už manąsias. Bet, jei 
mudu pabandytUva lėkti, tai ir 
pasirodytų tų plunksnų dailu
mo vertė: as pasikeičiau iki 
debesų, o tamstytė tuoj nupųl- 
tum ant žemės, lyg ansai pur
vinas gaidys!

Neieškok dailumo, bet 
naudingumo.

Remkite tuos, kurie 
garsinas;
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Veda Dora Vilkienė

Lydys
Nuvalytai lydekai nulupti odą, 

apipiaustant ją aplink galvos. 
Iš mėsos išrankiokit ašakas, 
mėsą sukapokit. Prie mėsos 
pridėkit mirkytos baltos duonos 
arba sausainių, pakeptų svogū
nų. Smulkiai supiaustytų sale- 
rų, 3 kiaušinius, pipirų, drus
kos muskatų žievės, žuvies ke
penis ir pienes. Viską gerai su
maišyki! ir prikimškit lydekos 
odą ir stipriai užsiukit. Suvy
niokit į retą audeklą ir virkit 
su daržovėm (morkom, svogū
nais), įdėkit lydekos galvą. Ga
lima kept ir pečiuje su svies
tu, tankiai aplaistant. Taip pat 
galima prikimšti ir kitą kokią 
stambią žuvį, nelupant odą, 
bet įdėti kamšalą į vidurį, pri
dedant prie kamšalo sardelių 
(anchovy). Kad žuvis neprikib
tų prie blėkos, padėkit į blok# 
suskaldytų balanėlių.

Riešučių Pyragaičiai
į/2 puoduko sviesto 
2/3 puoduko , rusvo 
(brovvn sugar) 
1 kiaušinio trynis 
1 puodukas miltų 
Va dalis šaukštuko 
tartar”

cukraus

cream of

!/j puoduko “pecan” riešutų.
Ištrink sviestą su cukrum. 

Pridėkit išplaktą kiaušinio try
nį. Išmaišyk. Perleiskit pcr- 
sietą miltus ir “cream of tar
tar”. Sudėk miltus ir riešutus.\ 
Dėk su šaukštu ant blėties. Pa
dek ant kiekvieno pyragaičio 
šmotuką riešuto. Kepk nekar
štam pečiuje 12 iki 15 minučių. 
Kaip tik išimsi iš pečiaus 
imk nuo blėties. Blėtį išklok 
“cookie shect.”

nu-
su

riešu-

ištarpyto sviesto arba taukų, 

visus sausus pridėčkus, pas- 
riešutus. Išplak kiaušinį, su-

RIEŠUTŲ DUONA
3 puodukai miltų
4 šaukštukai bąking paudcrio 
1 šaukštukas, druskos z 
% puoduko cukraus 
% Puo<luko smulkiai sukapotų
tų (geriausiai tinka taip vadinami “py- 
kan” riešutai).
1 kiaušinis
1 % puoduko pieno
2 šaukštai

Persijok 
kui sudėk
pilk pieną ir ištarpytą sviestą. Sudėk 
sausus, persijotus pridėčkus ir maišyk 
tik tiek, kad miltai gerai susivilgytų. 
Sudėk į ištaukotą blėtį ir kepk 45 mi
nutes, arba vieną valandą.

2

2
cinamonų
maltų gvazdikų
druskos
sodos

Obuolių Košės 
Pyragaičiai
1 puodukas sviesto 

puodukai cukraus 
kiaušinis 
puodukai miltų 
šaukštukas

l/2 šaukštuko 
šaukštuko

1 šaukštukas
1 puodukas tirštos, nesaldytos 
obuolių košės.
1 puodukas smulkiai sukapotų 
riešutų arba saldžių migdolų

Ištriiik sviestą ir po truputį 
įpilk cukrų. Gerai ištrink, pakol 
nebus lengvas ir tirštas kaip 
Smetona. Pridėk kiaušinį ir iš
plak. Paskui perleisk per sie
tą visus sausus priedus ir po 
truputį dėk prie pirmo miši
nio. Išmaišyk. Sudėk obuolių 
košę ir riešutų. Gerai išmaišy
kit ir su šaukštu dėk ant blė
ties. Kepkit nedaugiau kaip 15- 
20 minučių.

Danų Stiliaus 
Jautienos Kepsny^

3 ar 4 svarai jautienos
Miltų
Taukų
2 šaukštai rusvo cukraus 

(brown sugar)
’/ž puoduko acto
Druskos, pipirų
Paimkit mėsos nuo čoko ar

ba kulšies. Apiberkit miltais ir 
pakepinkit ant taukų iki gerai 
parus. Sudekit cukrų, druską, 
pipirus, įpilkit actą ir verdan
čio vandens. Tampriai apdeng- 
kit ir virkit ant pečiaus arba 
po pečium, (krosny) nemažiau 
dviejų, valandų.

Didelės Pupos Su
Tomatėm

šauktai smulkiai sukapotų svo-

smulkiai

4 
jei

1

cukraus,

biekineK 
išvirkit

duonos

4 
gunų

4 šaukštai sviesto arba 
sujaustytų lašiniukų

kenas tomatų
šaukštukai smulkaus

mėgstat saldžius
šaukštukas druskos

Keletą pipirų'
Lima beans iš vienos 

No. 1, arba tiek pat pupų 
namie.

1 ir 1/3 puoduko baltos 
trupinių.

Pakepinkit svogūnus svieste arba 
kartu su lašiniukais. Paskui supil- 
kit tomates sudekit cukrų, druską 
ir pipirus ir duokit truput; pavirti. 
Paskui sudekit pupas ir duokit už
virti, ant galo pridėkit duonos tru
pinius, gerai išmaišykit ir paduokit, 
i stalą. *

MĖSOS SOSAS ŠPAGETAMS. — Pagaminimui mė
sos suso špagetams, pamaži kepkite visų valandų vienų 
kenų nusunktų tomąČių, vienų kcną tomačių pastps, du 
supjaustytus cibulius, du šaukštu sviesto, pusę svaro 
maltos mėsos, pridedant druskos ir pipirų sulig skonio. 

. Dajis mėsos gali būti padaryta rituliukais ir naudojama



Diena Iš Dienos

Susilaukė 
Sunaus

P-a Aldona Bernotas- Yo- 
vaish, rockfordiečio Dr. Yovaish 
žmona šios savaitės pradžioje 
susilaukė sunaus.

P-a Yovaish iki pernai metų 
buvo Lietuvos Konsulato, Chi- 
cagoje, sekretorė. Ji yra sesuo 
garsios dainininkės Barbara 
Darlys.

Olgos Ambroząitės 
“Birthday”

" 18 APIELINKfi. — Vakar, 
vasario 9 d ., panelė Olga Am- 
brozaitė, 1843 South Halsted 
Street, šventė 
“užregistravus 
žiaus.

P-lė Olga yra duktė pp. Paul 
ir Carrie 
tavern ir

Robert Danielson, 24, su Ag
nės Drabant, 24

Edward Bucko, 22, su
phine Kuras, 29

Reikalauja
Perskirų

Margaret Kundrot nuo 
ry Kundrot.

Jose-

Hen-

NAUJIENOS, Chicago, M Ketvirtadienis, vas. 10, *38

savo birthday, 
15 metų am-

Ambrose, viešbučio- 
garažo savininkų.

Senas Petras.

LeidimusIšsiėmė
Vedyboms
(Chicago je)

Edward Kukis, 23, su Sophie
Tuzikowski, 23

Joseph Azukas, 25, su Mary 
Kinas, 25

Į g PORTĄ S| 
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Lietuvių Basketbolo 
Čampionato varžy
bos šį vakarą

Kuriai komandai priklauso 
Chicagos lietuvių basketbolo 
čampionatas? Tą tai klausimą 
išris šį vakarą' lietuviai basket- 
bolininkai “Jaunimo” varžybo
se, St. Augustine gimnazijoj, 
50th ir Bishop Streets.

šešios komandos jau arti du 
įnėnesiaį kovoja už pirmenybę 
ir kada šį vakarą, kaip 8 valan
dą prasidės lošimai, atrandame, 
kad tik du penketukai yra likę, 
kurie dar nėra nei vieno karto 
nugalėti. Tai Barskio Furnitu
res ir Petkaus Boosteriai. Ir šį 
vakarą tos dvi komandos susi
tiks. Ta kuri laimės — taps 
Chicagos čampionais.

Barskio -komandoj žaidžia to
kios lietuvių žvaigždės kaip Pet-

*

rulaitis, Karpis, Yanzenaitis, 
Ruzgis, .Barskis, Beinorįš ir dar 
keli kitt Petkus irgi’ apsirūpi
nęs ekspertais. Jo kvintete ma
tysime Benį Budriką (jis pripa
žintas geriausiu VISOS CHICA- 
GOS lošiku) Talzuną (jis per
nai pavasarį Lietuvoj žaidė ir 
padėjo išlaimėti Europos žam- 
pionatą), šemetulskį, Pečiulį ir 
eilę kitų puikių Cicero krepši
ninkų.

Apart šio čampioninio lo
šimo, bus ir dvi kitos varžybos. 
Viena tarp Bridgeporto Vyčių 
ir Bridgeporto C.Y.O., o antra
sis susirėmimas tarp / RooseveK 
Furnitures ir 13-to Wardo De
mokratų.

Pirmasis žaidimas prasidės 8 
vai. vakaro. Vieta: St. Augus
tine gimnazija, 50th ir Bishop 
Streets (1 blokas į rytus nuo 
Ashland Avė.). Įžanga — 
centai asmeniui.

Publikai primename, kad 
vakaro varžybos paskutins 
metų JAUNIMO lygoje

šio 
šių

Marąuette Parko 
Liet. — Demokratai
Verbuoja Narius

zaičio namuos sekantį trečia
dienį, vasario 16 d. '

Linksma matyti musų klube 
didelį skaičių lietuvių biznierių.

Ana turime Vitkų, Joniką; 
J. Petkų, A. Jankauską, Karta- 
ną, Veličką, Mickiewičių ir daug 
kitų. Mi?sų iždininkas, kuris 
tvarko klubo finansus nuo pat 
jo įsisteigimo, Frank Drųktai- 
nis yra vienas geriausių Mar
ąuette Parko barberių. Jo bar- 
berne randasi po adresu 2342 
West 68th • Street. Reikia pažy
mėti, kad jis čia. jau dyylil/; 
metų kaip įsikūręs.-

&
Užlaiko Sporto Fondą

Kad suteikus jaunimui dau
giau noro su lietuviais veikti, 
klubas įsteigė sporto fondą ku
riuo finansuojama jaunesniųjų 
narių įvairus , sporto rateliai. 
Dabartiniu pietų turime gerą 
basketball komandą^ kuri žaid
žia dviejose lygose*, Marąuette 
Parko ir laikrąščio “Jaunimo” 
lygoje1 žaidžia visi geriausi Chi
cagos lietuvių tymai ir dėl to 
musų demokratai atrodo kiek 
silpnesni, bet Marąuette Parko

lygoje žaidžia svetimtaučių daug die-nį, naujojoj Marąuette Par- 
(išviso 12 ratelių) ir musų vy- ko salėj prie 69th ir Western 
tai nėra dar nei vieno lošimo 
pralošę, pirmą vietą užima.

Sporto fondo papildymui, jau
nieji klubo nariai rengia šokių 
vakarą Vasario 25-tą, penkta-' 
---------------- ----- --- ------ -------

Avė. Rengimo komisiją sudaro: 
Stanley Soparis, Anthony Ru
dis, Walter Gailius ir Frank 
šnekutis.

SPECIALUS
POI

P?isiolymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų Servizas 
Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPEGIAL*

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė

15c stiklelis
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
- Tik 15c stiklelis

< :<-• t

Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penkta
dienį, vasario 11 d., Amalganu/ted Centro namuose, 333 S 
Ashland bl'vd., 7:30 v. v. Visų pareiga dalyvauti, nes tu
rime Išrinkti darbininkus busimam baliui vasario 19 d 
A.ma!gamated Centro n: me. —Valdyba.

12 Ward Li»th. Democratic Organization laikys susirinkimą 
penktadienį, vasario 11 d., 2417 W. 43rd St., 8 vai. vak. 
Visi nariai, išpildę aplikacijas, prašomi atsilankyti ir duok
les užsimokėti. Taipgi • bus daug svarbių reikalų aptarti.

Valdyba.
Ketvirtadienį, vasario 10 d., įvyks LDD 4-tos kuopos labai 

sv. rbus narių susirinkimas. Vieta 2244 W. 23rd place. 
Pradžia 8 vai. vakare. Prašome susirinkit visos ir visi.

A. Dainius, 4 ko. sekr.

Nori gauti 500 iki balandžio 30
Marąuette Pr..rko lietuvių 

demokratų klubo vajus, pradė
tas sausio pirmą; neša gražių 
rezultatų. Per pirmąjį mėnesį 
gauta 72 nariai, šį mėnesį jų 
bus dar daugiau. Nėra jokios a- 
bejonės, kad pirma negu vajus 
pasibaigs balandžio 30-tą, tupė
sime apie 500 naujų narių.

Vajaus pravedime darbuojasi 
40 lietuvių precinktų kapitonų. 
Jie prospektyvių narių namus

įsmeniškai ap- 
anko ir žodžiu 
išaiškina ką pi
lietis. pelno pri
klaus y d a m a s 
prie nuosavo 
politinio klubo.' 
Tiems precink* 
to kapitonams

J. Juozaitis ir bendrai visam 
vajui vadovauja klubo pirminin
kas Juozas Juozaitis.

Susirinkimas Vas. 18 d.

$150.000.00
SANDELIO PRATUŠTINIMO 

IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTOS PER PUSĘ 
VISKAS TURI BŪT IŠPARDUOTA 

ŠLUOTOS po ............................... .«............................. 170
CANNON RANKŠLUOSČIAI .........................  6 už 960
Iš VIDAUS SPRINGSINIAI MATRACAI po ....... $6.79
MAŽI END STALIUKAI po ..................................... 970
CEDAR OIL MOPS po ............................................. 290

Central District Furniture Company 
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. 

3621-23-25 SO. HALSTED STREET

Vasario 20-tą, bet kadangi tą 
dieną Chicagos lietuviai turi vi
sokių Lietuvos Nepriklausomy
bės minėjimų, tai susirinkimas 
atkeltas į penktadienio (vasa
rio 18 d.) vakarą, 8 vai. Kaip 
ir paprastai, jis įvyks Marąuet
te' parapijinėj salėj, 68th ir 
Washtenaw Avė.

Valdyba bei klubo direktoriai 
savo susirinkimą laikys p. Juo-

Central District 
Furniture Company

3621 So. Halsted Street

■

Ši rakandų krautuvė yra lie
tuvių vedama. Joseph Juozaitis 
yra jos vedėjas. Su lietuviais 
daro didelį biznį.

Dabar šioj krautuvėj eina di
delis pratuštinimo išpardavi
mas. Visi tąvorai, vertės už 
$150,000.00, turi būt išparduo
ti net už pusę kainos.

Kam reikalinga namams reik
menų, verta atsilankyti į Cen
tral District Furniture Compa
ny ir jų pasipirkti.

— Pramonės žvalgas.

FOTOGRAFAS
Vestuvių Grupės, šeimos ir Ban- 
kietai. Ypatingi Namų Paveiks

lai Nutraukimas ir 
Padidinimas.

2449 W. 47th St.
CHICAGO, ILL.

-‘.įgL'A, v*' fA’k' - ■ "-u ‘» ..v k. ; <
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Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ai1 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 Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

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

“Faun”
Design
Gražus

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav. 
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened) .................  tonas
SMULKESNES $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 pristatėm an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St..
šaukit Tek YARDS 3408

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponais

SpeąudiAtĄ, 'wįjrmal^

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
■ • > ■ l‘ ■; • t

Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

/orECONOMY and 
SATISEACTION ūse 

Double Tėsted/Doub/eAction!

BAKU N G 
■kV POV/DER.

Šame Price Todayas 45 tearsAqo 
25 ounces for254 

FuII Pack No Slack Fillin^

, Sugar Sdom

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

• Tiktai po 990 už 
’ kiekvieną setą 

su 6 kuponais

MILClONS OF POUNDS HAVE BEEN 
a USED BYOUR GOVERNMENT

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

No. 4691—Naujoviškos mados na
mie dėvėti suknelė. Sukirptos mie- 
ros 34, 36. 38. 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

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

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, intaisą 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

l —■■■......... Ii .............................. -T"..................

NAUJIENOS Patterri Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No—_____
Micro*___________ per krutinę

• FOTOGRAFAS 
~C0NRAD 

FOTOGRAFAS
Studija įrengta p 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
TpI RNG 5R8R-6R40

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

kuponus. Taipgi pinigais

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31«t Street 
A. A. NORKUS, Savininke 

TeL Victory M70

Telefonas LAFAYETTE 4496 
M. G. CYNAL, Prop.

CYNAL

Srudio

i/iJiiitaffiiA’ ’it Ki’šu ’il

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

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

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

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Kupono No. 49

Valstija ....

Vasario 10 d.

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už .... . ...................
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE ........
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Laundale 5727.

>12 
>50 
520



Ketvirtaciienig,' Vąg. TO, *38 NAUJIENOS, Chicago; ID.

DALYVAUS “NAUJIENŲ” KONCERTE
»

?LENA PEęiUKĄITĖ 
Gabi muzikė —- pianistė 

dainininke
Kažin kas iš musų, kada pa-» 

matom artistą scenoje, pamąs
toma, kaip, jis pradėjo, kaip 
rengėsi, kiek pergyveno atsie- 
kimui to dailės srityje, kad 
galėtų išeiti scenon ir ducMtij 
mums taip vadinamo dvasinio 
pęnę, suteikti valandėlę pasi
grožėjimo pasaulyje kilnių 
minčių, švelnių jausmų, žavin
gų vaizdų, Kad gęriau galėtu
me pažinti .vieną iš tokių me
nininkų, pažvelkime truputį į 
veiklą mųsų gabios ir energin
gos muzikos darbuotojos ELE
NOS PĘCIVKAITBS.

Ji gimė Pittsburghe. Kuomet 
buyo šešių metų amžiaus, tė
vai persikėlė' Chicagon. Apsi
gyveno Ręsęlande, kur Eleną 
lankę ^isų šventų pradžios mo
kyklą. Mokykloj p. Antanas Po
cius, kuris tuo laiku tenai ėjo

bųą šiek ^ok ią šio, darbo, p, 
Pečiukaitę nutarę lavinti savo 
balsą ir pradėjo: imti lekcijas 
pas p. Sęk^vikęrathe. Belankant 
“prench Ęigh Bekopi” ji gąvo 
Stipendiją stažuoti /‘American 
Cuuservątpry ęf Musįc” ir čįa 
prasidėję jos rimtąs darbas.

Baigusi “higk sęhool”, ji yep- 
gėsi stoti Chieą^os Ųnivęrsitę- 
tąn,' bet buvo per jauna. Atsi
genu kaip šiandien, kad nuėjus 
universitetan gavau atsakymą, 
jog turiu, pipniąns užaugti, ta
da sugrįžti lenais mokytis”. 

' Tuomet Elepą nutarė dirbti. 
Dirbo telefonų kompanijoj ir 
mokėsi piano American Ųęn- 
servatory. Mokytojas buvo ge
rai žinomas p. Waniek. Rengė
si gauti mokytojos certifikatą, 
Vėliau toj pačioj konservatori
joj p-lė Pečiukaitė studijavo, 
kad galėtų gauti viešųjų mo
kyklų muzikos mokytojos laips
nį, kartu lankydama Chicagos 
universitetą, specializuodamą 
kalbose. Dar neužteko to: tu
rėdama didelį pasiryžimą ir ne
išsemiamą energiją, ji lankė. 
American Conservatory dirbda
ma “Baęhelor of Music” laips
niui gauti įr specializavosi pia
no skyriuje.

Pąkįąusiąu Elenos, kaip ji 
galėjo paspęti prirengti visas 
pamokas, turėdama tiek daug 
įvairių subjektų. Gavau atsaky
mą, kad “kur yrą pąsiryžimas, 
ten yra ir išėjimas”. “Be to 
visko, mokinau dar keturius 
lietuvių vaikučių chorus, ir tu
rėjau privatines klases muzikos 
mokinių”, — toliau pridųrė p-lė 
Pečiukaitė.

vargoninkę pareigas ir mokė 
muzikos, pastebėjo mažiutės 
Ęįęnos talentą ir palinkimą į 
muziką. Jis patarė jai mokytis 
muzikos, pradedant su piano 
studijoms. “Bet mes neturime 
diano namie; ir mano tėvai ne
pirko, nes jie manė, kad tai be
reikalingas dalykas.” Vienok 
p. Pocius buvo taip suintere
suotas šios mergaites talentu, 
kad davinėjo jai lekcijas be
veik kasdien per kokius tris 
metus.

Kad Eleną buvo gabi ne iven 
muzikoj, bet ir abelnaip moks
le, matyti iš tę, kad jį baigę 
prądžios mokyklą būdama 11 
mętų ir Prancūzų Aukštąją 
Mokyklą būdama 15 metų.

Belankydama aukštesnę mo
kyklą, pirmam metę ji pradėjo 
dirbti krautuvėje, prie muzi
kos, kur ji skambindavo pįąną 
ir kartu dainuodavę. Čia ne
kartą! žmonės gėrėjos šios mer
gaitės muzikaliais gabumais, ir 
ypačiai jos dainavimu. Ųžsįdir-

Tąi tikrąi pastebėtiną ir la
bai admiruotina jaunuolė, ne
kartą pamąsčiau sau.

“Na, ir kiek gi pagaliau turi 
tų laipsnių ir kada gavai juos?” 
užklausiau Elenos. “1926 me
tais gavau ‘Bąchelor of Music’ 
American konservatorijoj. 1927 
metais ‘Bachęlor of Philosophy’ 
ęhieagos universitete, kur spe- 
ciaįiząvąusi franeuzų ię italų 
kalbų. Ląnkiau North’wesitern 
universitetą dėl taip vądinamo 
‘graduąte work’. čia studijavau 
formą, analizę ir mokslą instru
mentų”, atsakė ji be jękio pa
sididžiavimo.

Dabartiniu laiku p-lę Pečiu
kai te tęsia savo piąpo studijas 
su žymiu muziku, p. Harold 
van Horn. Ji turi Vinies va
žiuoti Franci j ęn šį pąvasarį, 
kad galėtų studijuoti ąu gar" 
ąįuoju muziku ir piąnę moky
toju Izidę,r Phijlipe,

ĮŠ svarbesnių įvykių savo 
praeities veiklęs p. Bęęiukaitė

maloniai prisiminė, kad praeit-1 
tais metais ji mokė muzikoj 
įvertinimo, ir pastatė, operetę 
pagrįstą ant gyvenimo to žy? 
maus Amerikos kompozitoriaus, 
Stephen Foster užvardintą <‘In 
an Old Kentucky Garden”. 
Spektaklis įvyko Fenger High 
School. Sąstate buvo 250 nierT 
gaicių. Vėliau biivę pakąriotą 
St. Louis Ącademy Ęęselande, 
ir su dideliu pasiųekinįii.

bežiūrint į tai, kad Eleną 
yra Amerikoje gimusi, tačiau 
didžiuojasi, kad ji yra lietuvai
tę ir išnaudoja kiekvieną pro
gą, kad galėtų sųpažindiąti sve
timtaučius $u lietuvių' kultu.rą. 
Praeitą vasarą, Northwe^crn 
Universiteto' Franeuzų name, jį 
turėjo paskaitą franeuziškai 
apie lietuvių liaudies muziką, 
pati iliustruodama su dainomis. 
Publikoj buvo franeuzų kalbos 
profesoriai. “Įsivaizduok, kaip 
gerai jaučiausi, kuomet p. Me
ras, galva franeuzų sky
riaus Northwestern Universiite- 
te, pasakė man “neturėjau su^ 
pratimo, kad. lietuviai turi to
kios gražios muzikos ir tokių 
gabių žmonių”;

“Jis turėję kelis lietuvius 
studentus sayo klasėj ę, - kurie 
parode ypatingo gabumo, tę- 
del žinojo, ką jis kalba”, pri
dūrė Elena.

Savo veikįęj svetimtaučių 
tarpe Elena yra narė “National 
Honorary Musical Society” ir 
kuomet ji dalyvauja šios drau
gijos padengimuose, visuomčt 
stengiasi pildyti lietuvių muzi
ką, dainai įiętuvįškąmę kostiu
me, ir publikai, kuri niekuomet 
neturėjo kontakto su lietuviais 
kaipo tokiais.

“Beje, mano dabartinis piano 
mokytojąs, p. yan Įloru, yra 
didelis, mėgėjas Stasio šimkąus 
muzįkos. Jis; atka^totinai skam
bina Šimkaus “Siluetus” ir ma
no, kad yrą turtas mędęrnizm0 
šioje muzikoje, kuri, gurėtų su
dominti rimtus įpu^ikuą”.

P-as van Horp, kuris
pąts pirmaeilis pianistas ir so
listas gimtuos rądio progra- 
muose, nekartą skambinę Juo-

yra

zo Naująlio ^Noktųrpą”' ^ęr 
radio^ tuo supažindindamąs , to
kių programų klausytojus su 
lietuvių kompozitorium ir jo 
knįj-ybą' Apie bJąujalio muziką 
p. vąu Horn išsireiškė, kad 
“turi suprątimą mcliodiškos li- 
nijęs ir muziką išreiškia malo
nų p^prą^tutną-’1. , . I

Tarp suaugesnių jų lietuvių 
p-lė Pečiukaitė mokina Cicero 
Chorą ir Aido Chorą Roselande. 
Ji pastatė kelias operetės, itarp 
jų Pepitą, Tamylą ir Vestuvės 
Pušyne. e

Ji yra Lietuvių Uniyersiteto, 
Studentų Klubo narė ir vedėja 
jų parengimų, nąudąi stipendi
jos fondo. “Mėgstu dirbti su 
šia grupe, jausdama, jog jie 
turi k^V įdpj.U jp vertingų 
tikšįų, ypačįąi įsiteigime ir ug
dyme stipendijos fondo.”

Toliau kalbėdama ji prisimi
nė Birutės Choro pastatymą 
operetes Raganius, kurio sąsta
tų drauge dalyvavo. Elena ir šių 
žodžių rašytoja.

Per ilgą, laiką ji buvo akom- 
pąnistė ir solistė p. Juozo Sud
riko duodamų radio programų 
iš stoties «WCFL.

Ir taip, su visais tais užsi
ėmimais, manytum, kąd ji jau
stus, jog atsięke gan aukštą 
vietą savo profesijoj. Manytum, 
kad gal ir ji; kaip ir kai kurie 
kiti gavę laipsnius pakabintų 
juos ant siejįos ir manytų, kad 
užtenka, kad jau nereikia dau
giau tobulumo siekti, jog jau 
turi laipsnį... Bet užbaigimui 
musų vizito, p-lė Pečiųkąitė dar 
aiškiai pabrėžė, kad ji studi
juoja įgyti “MąsteFs” laipsnį, 
“nes kaip tik. žmogus nustoja 
žengti aukštyn, tai jis krinta 
atgal, įr ąš tikiu į darbą ir nuo
latinį kopimą į viršų”.

“Turiu Jąsįiįį’ti, kad Dr. Vin
cas žo
džius ir muziką musų himno 
“Lietuva Tėvynė Musų” buvę 
mano tolimas) giminąįtįs. Jis 
buvo mąho tnąmos giminę, iš 
antros gęntkąi’tės, ir mama sa
ko, kad'Dr. Kudirka praleido 
ne + vienas atostogas josios tė
viškėje”.^. z

I I uįl!l»ff|lįMl|,|l t,Al

Ir męs gėrimės faktu, (kad 
turime tokią gabią ir pavyzdin
gą jaunuolę musų tarpe, ir kad 
turėsime smagumo pasidalinti 
vaisiais jos gražios darbuotės 
NAUJIENŲ 24-am METINIAI 
KpNCEĘTE,. VASARIO 13 d. 
P-lė Pečiukaitė pąsiriųko daL 
ųųoti tą visuomet žavingą ari
ją “Žeipčiųgų Daiųąv iš Gou-, 
įiod operos Faųst, ir keliasi dar 
iki šiol negirdėtas, bet labai 
įdęmįas, liaudięs dainas.

N. G.

Nepamirškite!
Ką? — Lietuvių Studentų 

Klubo Bunco ir Card Party.
Kada? — Vasario 11 d. 1938 

(Penktadienis), kaip 8 valandą 
vakare.

Kur? — Įnternątionąl House, 
University of Chicago Campus, 
1515 E. 59th St. '

Kam? — Studentų Stipendi
jos Fondui. Tikslingas ir nau
dingas darbas Lietuvių visuo
menei. ’ f 1

Ęaįųą? — Bilietai tik 35c, ir 
galima gauti iš nąęių’ ąr prię 
durų.

Stuctęnįę.

Didelis “JAUNIMO”
— L.Y.O. Valantine 
Parengimas

—----------------------- v

1 Didysis “JAUNIMO” — L.Y. 
O. Valentine šokių vakaras į- 
yyksta sekmadienį vasario j3- 
Tą, Southtown Ballrom’y, 6319 
South Ashland Avenue. šokiams 
gros sensacinė Edvardo Taručio 
orkestrą. Pradžia 8 vai. Įžanga
— 40 c. J.I.S.

Kas Buvo Cicero 
Bazare, Tas Ne- 
pralaimčjo,—
• • i L j’ ' z *** •* ' * / v ■
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Miscellaneous 
|vairąs

Business Chąnces 
Pardavimui Bizniai

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokioj 
rųŠies stogus, taipgi dirbame blltlea 
darbus. Lengvos ižlygos, jęi pagei
daujamą.

BRIbGEPORT ROOFING CO.
32į6 Sb.' Halsted Sti eet

$1800 PERKA 3553 SO. HĄLS- 
TED ST. įmokėtinai freiminę 
krautuvę, 6 kambarius, karšto van
dens šildomus, didėlį garažą.

WINT0N and NAR^N, 
6829 So. Halsted Street.

WHOLESALE ĘURĘIER par
duos ųeatsiimtą Northern Seal fur- 
kautį, tiktai $10; gražų nhują Silver 
Fox wholesale $49.50. *

HERMANO GANGEL, Room 843, 
19Q North State Street. >

»■.—»'r*y *■*» -v■ ■

FŲRNISHEĘ ROOMS
RĘNDON KAMĘARYS — karštu 

vandeniu apšildomas, su ąr be val
gio -— maža šeimyna — pavieniam 
ar ženotiems.

4861 Archer Ąvenue.
■1 ■ » "r t........ . ’ . . ......... - * ■ y ■ - — ■ -»

Ęor Rent
KRAUTUVĘ RENDON, 2146 West 

22nd Street, prie kampo, bizniavas 
kryžkelis; gegužės 1 užimti.

A. C. ERICKSON, 
SJtąte 3800,

~ * —■•■■■ *     —     r--«r..

Situation Wanted 
Dą^bo Ieško

PAIEŠKAU DARBO už janitorių 
arbą už porteri i Taverną arba ant 
farmų. Moku artį ir sęti. Ęsu pil
onai patyręs. Visuose darbuose.
8.33 Węst 83rd P-lace, antros lubos 

užpakalyje, prie iėlos namas.

Help Wanted—- Femąle 
Darbiniidciu Rel kia

REIKALINGA MOTERIS apie 40 
ar 50 metų amžiaus^ kuri galėtų 
ant vietos gyventi.' Apsišaukite tar
pe 5 jr 8 - vakare.

6237 So. Francisco Avė.

x bendram namų dar-,
bui — lengvas skalbimas — nėra 
virimo, eiti. Juniper 3367.

MERGINA 1 , 
lengvas skalbimas — nėra

MERGINA narny darbui; geri na
mai; geras mokestis; maža šeima. 
Keystone 0750.

Furniture & Fixtpres
Rakandai - J taisai

PARSIDUODA ęROSŲRlfe ir 4- 
įieatęssen. ant greito laiko. Atsišau
kite laišku. 1739 .So. Halstęd St, 
Box 787.
'!        y—..-ijy ■

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roje Vietoje.’ Biznis gerai išdirbtas 
pęr ilsra laika — Parduosiu pigiai.

1409 So, 49th Avė., Cicero. 
• ' ■^^-**S*^r^^*****Į***?TĮ^«T*^Ty^,~lSTfĮĮf

Real Estate For Sąle 
j jNayai-Žeme Pardavim^

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS ĄPDRAŲDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO. 

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket $686

PRĄSIKIŠĘS PIRKINYS 
1014 West 32nd Place 48 pędų lotas; 
vdenąs 8 kambariu flatas; trys 4-ių 
kambarių, ir vienas 3-jų kąmbarių. 
Gera renda, mažas įmokestis.

STANLEY REALTY COMPANY. 
179 West Washington Street, 

Randolph 70^5.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

VAKARINĖJE DALYJE ILll 
farmos nuo 65 akerių iki 520 ake- 
rių, žeme išdirbta^ prie gęrp KeMV’ 
tinkama' dėl grudų, pieno bizniui, 
ganykloms, galvijus augįnti ir 
kiaules. Kaina nuo $20,00 iki $75 
už akęrį. Parduosime už 25% depo
zito, likusią dalį 15 mętų pasko- 
lon, skaitant 4% palūkanų sų kas
metinių numokėjimu.

EQUITY REĄLTIES CO., Inę.,
- BARRY, ILLINOIS.

VIENO AKRO VIŠTŲ FARMA 
arti Orląnd Park; grįstas vieškelis; 
išsimokėjiman, jei reikia. 
SWIMMER, . 3975 Mihvaukee Ave„ 

Avenue 0279.

A. TA.
MARGARET DERMONTĮENĖ 

po tėvais Dobilaitė
• > • .

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 8, d., 11H5 vai. ryto, 
1938 m., sulaukus pu.sęš amž,, 
gimus Pągrąinančių parap., 
Mažopų kaimo, Tauragės aps.

Amerikoj išgyveno k30 mętų.
Paliko dįdęnąmę nųliudiiųe 

sūnų ' Winiam, dukterį jose- 
'mine Boden, žentą David, sę-

IŠSIUVINBJIMĄS KOMODEI ARBA ĄBRŲSAMs'

No. i^mvi^ęjų^ąsb jį k^r įsisiūti.
7— TT Wl. ,T3k ’JR. W W |

'NAUJUOS NĘE.PUĘCįĮĄĘT W |
^1739 So. Halsted St., Chicago, Jll.
I • Y .

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti n?an pavyzdį No. ........;..........i
l
Į Vardas ir pavarde ----------------- ---------—..................................................... |

sūnų William, dukterį jose- 
ppine Boden, žentą David, se
serį Uršulę Rimkienę, švoge- 
r£ Joną Rimkų, 5 pusbrųhjįs 
ir jų šeimynas ir kitas gimi
nes. ’

Kūnas pašarvotus j;. F. pa
džiaus koplyčioj, 668 yy. -18th 
St. Laidotuvės jvykš Šųbatoj, 
Vasario T2 d., 8:3Q yąl.’ ryto 
iš koplyčios į Dievo Apveiz- 
d,ųs pąrap., bažnyčią, kurioje 
atsibus gėduįiųgoš pamaldos 
uz velionės sielą, o iš ten bus 
nulyį.ęta, į Šv.’ Kazimiero ka
pines.

Visi a. a, Margąret Dermon- 
tiepęs giminės, draugai ir pa
žįstami esat huošįrdžiąi kvie
čiant dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. '

Nuliūdę liekame,
Sunūs, Dyk t e, žentas, Sęsųo 

ir Ginjįnės.
Laid. Direktorius J. F. Rad-

TBIUK
Persiskyrė į: su šiuo pasaulių 

Vasario 8 dįęhą, 2:2& valandą 
po piętų, 1938 m., sulaukus 2U 
metų aųržįiąįiš, gimus ChicagOj

Pajiko. didejiaine iiųliudįihe 
motiną Ąlbihą, po, tęvais Ru-' 
daitų, tęvą Jeną, sęserį Flo- 
rencę, biolį Jųną 2 d$jęs,' Juo
zapą Rudį ir Juozapą Kažrotį 
ir jų 'ŠęiVĮy^ds ir dėįįę Kazi
mierą Trilikauską ir daug kitų 
giminių. r

Kųnas ųašaęvotas randasi, 
3335 Potomac Avė., Spaulding 
5088. v, '

Laidotuvės įvyks Rubato j, 
Vasario į5 d., §:00. vai. ryto 
iš nąnjų į Š'v., Jurgio parap. 
bažnyčia, kąriop ątsįbuš gę- 
dųlįųgoą pąąiąldęs ųž velionės 
sielą, ų, iš tejil bus nulydęta i 
Šv. ĖązŲmęrįV kapines.

Visi a. a. ALbinos Trilik gi
ni i nes, draugai ir pažįstami 
esaiį riųpėįrd^iaį kviečiami, "dą- 
lyvąųti ląįiįotuyėsę, ir suteikti 
jai, pąskųtinj. patarnavimą ir 
atsisveįkiąųųą.

Nųiiųdę liėkarne, 
Tevįįų Šėšąo; Brolis, Dėdės ir

Čimuięs.

^iųs, Tel. CĄNAŲ 0174 žeika, Tel,YARDS 1138

ROZALMA VITKAŲ^ĮĘm
PQ A’OYAIŠ AMBRAZĄimUl^

Persiskyrė su, šiuo p.ą,šauliu Vasario 8 dienę, 1938 m., 10:30, 
va). fytę, sulaukus giUęę senatvės, gimus Tauragės a.pskn, Apvil
ko parąpijfti. Balandžių kąų#

Paliko dįdeliąmę nųĮįųdimę, vyra Antaną, seserį Marijoną ir
“kūnas pašarvotas 3354 So. Halsted St, P. j. Ridiko koplyčioje.
Laidotuvės įvyks Penktadięnį, Vasario ąi dįędą. $ vai. ryto 

iš koplyčios bus atlydėta į Švento Jurgio pąrapųps bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pamaldos už veliones sielą, o iš baž
nyčios bus nulydėta i šv. Kazimiero kapines. ;

Visi a. a. Rozalijos Vitkauskienės gįmirięs, draugai ir pažįs
tami esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutęiktąf 
jai ‘ paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. .

Velionė gyveno 817 W. 34th St. pas Mrs. Anna Dambrauskienę. 
Kviečia savo draugus ir pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame: Vyras, Sesuo, Giminės ir Draugai.
Laidotuvių Direktorius S. P. Mažeika, Tel. YARDS 1138.

;:Y‘- ’>• 'i'

Bęt. “buvusių” buvę pęrmužąi. 
Kitus žinios iš Cicero

; CICERO — Bąząras! Jau ir 
po bąząrę, Kaip jau žinoma, čia 
pęr -porą vakaęų buvo keltas 
“triukšmingas” Chicągos Lietu
vių Draugijos, vadovaujant A- 
lex Ambrozevičiiri, bazaras. 
Pramoga įvyko geram tikslui, 
kųįtųręs. reikalams. Turėtų yisi 
Tęmtk bet taip nebuvo.* šešta
dienio. vakaras buvo pįęmas. 
Ųietus. kaip iš yiędro pylę. To 
nęgąn>4: įabąį garsiai susįbelde 
Pęrkųnąs dięvąįtię. Tai prię to
kių aplinkybių ko galima tikė
tis? Vienok reikalų vedėjas pa
reiškę: “Ląbąi puiku- Bridge- 
portą subytinot.” Na, visų vil
tis ant rytojaus.

Sekmadienis visiems liuosąs. 
Rengėjai svetainę atidarę 3 va
landą po pietų ir lauke svečių. 
O jie renkasi labai pąmažu: ir 
taip tęsėsi visą vakarą. Kocįel 
taip? Sakę, didžiuma išvažinėjo 
į svarbesnius parengimus- Gal 
ųę tąįp. Bet Draugijos nariai į 
sąvuš parengimus turętų atąi- 
lartkyti pirmiausi,ai. 'Sąxięji iw- 
rep^imai turėję bu.t ląikęmi pįr- 
męję vietęje- Ną, kaip ten, nebo

tas bazarąs pasiliks at- 
nti». Nekurię įsigiję grąžių 
Įykėlių įmpęrtųętų iš Liętų- 

Uy tiktis tąvoras
•tųęjąm^ į “Bęžių Žemę”. Vi- 
reųgkitčs prie šęštadįėnio..,

Apiplėšę Ą. Lįųgę
m tapąs Lįngę, 4į837 West

U V 1111 lw Visas Pasaulio 
Dalis.

kvietkininkąs 
Gęlęą Vestuvėms, Rankiętam^ 

ir Pagrabams.
3316 So. Ilaįsįed Stręęt

Tel. BOULEVARP 7314

[Jrbą Flowcr Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms
—Bankietains—Laidotuvėms—

Papuošimams
118Q Archer Ąvenue

Phune LAFAYETTE 5800

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžių su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dęl bilę kurio biznių įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Časli arba ant išinokžjimp; 
Pamatykitę mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

CĄLumet 5269.

PARDAVIMUI DAYTON SCALES 
dėl bučejęnęs ix grosernės.

912 VVęat 37th Stręęt.
; i 11 " i t

Business Service
Biznio Patarnavimas

„.„Pataisyk Stogą ir 
R YNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dęųgčjas.
Leonas Roofing Co,

8750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

PARSIDUODA Ž NATIONAL 
CASH RKGISTEĘI-ĄI labai pigiai.

6637 So, Ashland Avenue.

vai. vakaro.
TJęL GANAL 8500

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINE PRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. KYTO

7:30 VAL. V AK.

14th Stręęt, sųąiląųke netikėtų 
svečių pereito šeštadienio naktį. 
Padarė “hold-up”: atėmė pini
gus, su-yięš |50.0ft ir pusętinąi 
išgąsdinę — paleidę Šūvį. Tai, 
matote, RoRių dalykų dędąsi Šia
me modeęųiškamę pasąulyję. 
Gaila p. Lingęs.? Geręę šivdi^S 
žmogus. Ęaįpę sųiuįkįąęų 
nieriui lokių skriaudų pranešti 
tai ne jųokąi. Ir kaip tų “hold- 
upų” išyęų^tį?’ Tąį bąįsi “įęoęo- 
nė”. bizųįęjęįąms. Q pavieniais 
ar ne?... Į. '

Į “Naųįięųų’ Kęųęęrtą!
Sekmądienj, 13 d. “Naujienų” 

metinė šventė. Kąipo tekiems 
svarbiomis iškilmėms, tai daugu
ma ruošiami, su, atsidėjimą įr 
esu tikrus, ręptfę-
zentantų Ųįęęjręą nęvięną kolo
nija neviršys, nes musų atsto
vas Frąę^ Lųkęšęvįčiųs tiks
liai grųpuęją sąvę armiją. 
vakarą jis tijįfi bus ^eneręląs. 
Tik visą Vęcįa kad, Sokęlų sve
tainė per maža nors ir talpiną 
keletą tūkstančių žmonių. Sayo 
kaimynams patariu nęsivėluoti. 
Anksti atvykę dar" gausite vie
tos.' D.

-K

Financial
Finansai - Paskolos

kam reikalinga PASKQL4 
ANT PIRMŲ MŲEGIčIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIĄN BUILŲING 
LOĄN Ab(D SAVINGŠ ASŠOGIA- 
TĮON (buvusią Naujienų Spulka), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739. SO. HALSTED STREET
■ ■ -

TUKIME $10,000.00 ąųt ra^r 
kų, kuriuos išduosime aut pir
mo morgičiaus Įęngvąis išmo
kėjimais. Kreipkitės į Nąuji^ 
nų Spulką, 1739 Sę. Ęąlsted 
SUęet.

COĄL 
Anglys

Kainos Numažintos
. MINE RUN ....................    $5.75

Biq ŲUMP ..................   $6,00
EGG . .................................  $6-00

i NŲT ..................................... $6.00.
SCRKĘNĮNGS ...................... $5,26

PIRKIT DAĘARII 
ŠAUKITE DIENA AR NĄKT| 

PįllSTATYMĄS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE 

ffel. ĄRPMORĘ OT

PELNINGIAU 
PARDUOTI

$6.00.

pagarsinki
SAVŲ BARGĘNVSl

VISI SKAITĄ.

Pirkite; savo apielinkės 
krautuvėse > ‘

CANAL. 85Mį
Musų apgarsinimų kąlnos 
prięjpamos. pakurtąjį-* 
njus duędame gerą' Nuo
laida. * * ’ T



Bukit Jus, 
Busiu Aš 
Bukit Visi!
“Naujienų” ddžiajoj sue'įpj!

Vasario 13 d: bus viena di
džiausių sueigų Sokol svetainėj. 
Tai “Naujienų” metinis koncer
tas, kuriame dalyvaus daug ge
riausių meno spėkų Chicagcje. 
Bus ko pasik ausyti ir girdėt;, 
gerėt.s tuomis melodingomis 
dainomis, kurias duos net ke
turi chorai. Taipgi bus daugybė 
solo ir kitokių numerių.

‘Naujienų” metiniuose kon
certuose smagu sueiti, pasima
tyti su daugeliu senai matytų 
draugi]. Ateinan į sėkmad.trtį 
Seko’ svetainėj bus takia pro
ga pasimatyti. Be to, gražių 
dainų ir muzikos išgirsti, o šo
kių ir kitų pamarginimų pama
tyti.

Rezervuokite sėdynes ir nesi- 
vėluokite, kas pasivėluos, daug 
gerų nuotikių nustos.

Bukit jus, busiu aš ir bukite 
visi. —J. J. P.

Trys Lietuviai
Sužeisti Nelaimėj
SuTroku
jcan Benson — Petrusevičiii- 

te Ligoninėje.

18 APIELINKR — Vasario 
7 d., apie 3-čių valandų ryto, 
automobilio nelaimėje buvo 
sužeista Mrs. ' Jeart Benson- 
Petrusevičiutė, Stanley Ben- 
spn — jos vyras ir Marcele 
Jačobs.

Nelaimė įvyko prie 19-tos ir 
Halsted gatvių. Su automobiliu, 
kuriame važiavo sužeistieji, 
susidūrė pieno išvežiotojo tre
kas. P-n i a. Benson automobilį 
valde. .Ji ir daugiausiai nu
kentėjo. Jai buvo įlaužta krū
tinė, ir kojų pervėrė aštri ge
ležis. Dabar ji guli • apskričio 
ligoninėje. Vyras Stanley Ben
son ir Marcelin Jacbbs nuken
tėjo lengviau. Beveik visai 
nesužeistas išliko pieno išve- 
žiotojas.

Pp. Benson seniau gyveno 
ties 2119 outh Halsted Street, 
bet dabar turi, butų ties 3758 
South Emerald avėnue.*

— Senas Petras.

Išėjęs Ieškoti Darbo; 
Dingo J. Miknevicius

■ Draugas Prašo 'Žinių
BRIDGEPORT. — Vasario 

5 dienų, Jonas Miknevičia- 
Miknevičius, gyvenantis ties 
adresu 928 Wesf 35th Plače, 
išėjo darbo ieškoti 18-toje 
Apielinkėje.

Atvyko į tos kolonijos hu- 
černę,' nes iš amato yra Luče- 
rius. Apie 50 melų amžiaus.

Vasario 5 išėjęs Miknevi- 
čius ikišiol dar negrįžo namo, 
šių žinių prašo pranešti jo 
draugams Stanley Gumbara- 
gis,kuris kartu su Miknevi- 
čiais gyveno tame pačiame 
bute. Gumbaragis spėja, kad 
su J. Miknevičium įvykę kas 
nors nelaimingo. Jei kas žinot 
kur Miknevicius ar kas su juo k.
atsitiko, malonėkite pranešti 
aukščiau paduotu adresu.

—Senas Petras.

100,000 Ima Pašalpą 
Chicagoje

C. R. A. — Chicago Relief į 
Administration, skelbia, kad 
per sausio mėnesį pašalpų

NAUJIENOS, Chicago, UI.
n, i,..................■«■■■ » >i ..... i n

Kovo 21-jno Teis ‘ 
J; H. Seadlundą

——~—r.——
Federaiįs teisėjas Čhicago- 

je Barnus paskyrė kovo 21 d., 
svarstymui bylos prieš John 
Henry Seadlundą,' kuris pagro
bė ir nužudė chicagiėtį pramo
nininkų Charitės S. Rbss.

Iš Probate teismo patirta, 
kad Ross paliko j apię $79,372 
turto. Ta suma neapima $50,- 
000. vaduotpinigių, kurie buvo 
sumokėti pagrobikiii Sead- 
lund.

Keistas Sprogimas 
Automobilių 
Agentūroje

Nakti, iš antradienio į tre
čiadienį, aiitoįpobilių agentū
roje ties 721 Uj^ęn Bayriad, 
NVilmette ...prieihi^styje, įvyko 
keistas sproįin^as.įKilo skie
pe. Išnešė pirmų, atikšto grin
dis taip aukštai, kad automo
biliai atsirėmė“ į stogų. Vėliau 
viskas sukrito į skiepų. Keturi 
žmonės, buvę agentūroje, išli
ko sveiki. ‘ V ’ 

ėmė 98,834 šeimynų ar pavie
nių žmonių. Gruodžio mėnesį 
buvo apie 10,000 mažiau.

Cicėroje—1,132 Bal
sų Republikonams, 
8,692 Demokratams
Bepiiblikonai pasirodė silpni 

nominacijose.
. \ ■ .1 Į . . , '

Jeigu Cicero balsavimuose 
(balandžio 5) balsų pasidali
nimas bus toks pat, kaip no
minacijose, tai yietos lietuvis 
Antanas P. Zickus turės progų 
palikti vietos taikos teisėju.

* 1 t

Nominacijose, kurios įvyko 
antradienį, balsai pasidalino 
sekamai: demokratų — 8,692, 
0 republikonų — 1,132.

Abi partijos ir “dem’ai” ir 
“rep’ai” statė tik po vienų 
kandidatų neužpildytiems urė
dams, tad nominacijos buvo 
kaip ir bereikalingos, vien 
formalumo atlikimas.

. » ■ •. ' ’

Nominacijos “patvirtino” se
kamus kandidatus:

Demokratai: '
Anthony P. Zickus ir James 

Novotny, į taikos teisėjus; 
Rudolph Krejci—į- trustees;

R^piibiikonai':
Charles Baker ir Jcrry 

Francik—į taikos teisėjus; 
Antoh Vendlėy—-į trustees—c.

SPORTAS
DIDELIS ŠURUM-BURUM
“DZŪKO” BANCEVICIAUS 

UŽEIGOJE

"Ketvirtadienis; vas. 10, *38 
————. ...—................

Vasario 13
PėtnyČioje, vasario 11 dienų/ 

“drapiežno dzūko” užeigoje (ta 
užeigų laiko BanceviČius su su- 
ni.’m ir Ona Švėgžda su dukte
ria) įvyks didelis subruzdimas.1 
Būtent, pats dzūkas ir jo su
nūs risis su vietos galijotais, o 
vėliau prasidės Vaišės, žuvies,' 
lietuviškų kumpių, ir kitokių 
gardumynų bus tiek, kiek tik 
kas norės.1 O apie gėrimus nė
ra reikalo nė kalbėti: bus ir 
stiprių, ir silpnų, ir karčių, ir 
saldžių, ir dagi “zagraničnų”. 
Ir galite būti tikri, kad jų ne*- 
pritruks.

Taigi pėtnyčioje visi dzūko 
Bancevičiaus draugai ir pažį
stami esate kviečiami atsilan
kyti į jo taverną adresu 2747 
W. 63rd St. Kad linksmai laiką 
galėsite, praleisti, tai negali bū
ti mažiausios abejonės.

METINIS

KONCERTAS
SOKOLIĮ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

' yra naudingos.

Pradžia 3:30 vai. po pietų.

PA S A U L I N I A I N U O T Y K I A I PAV E I K S L A I S

n

PAVYZDYS KITOMS MOTERIMS

ž&įfiįįi

? ....

[ ACM E-NAUjUfeNŲ. Foto]
nio vaizdas tięš Dikon, kur

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

MILWAUKEE, WIS. — Šis paveikslas buvo nuim
tas netoli Milvvaukee. čia parodoma ledų susikimšimas 
Milwaukee upėje. •

-1ACME-NAUJIENŲ Foto]

Walter Funk (po kairei), 
naujasis Vokietijos finansų 
ministęris. Konstantin von 
Neurath, Vokietijos kabine
to tarybos pirmininkas; iki 
šiol jis ėjo užsienio reikalų 
ministerio pareigas.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
Potvynio vaizdas- Po 

siliejo iš kran

[ACME-NAUJIENŲ Foto 1

P-lė Lorraine Dunn tarptautinėje parodoje Chicago
je. Ji operuoja naujų instrumentų tachometrų, kuris yra 
susijęs su skridimo greitumu.

DIXON, ILL. 
išsiliejo Rock upė

(ACME-NAUJIENŲ Foto] 

Chicagoje 
yra susidariusi opinija, kad moterys gali šaudyti vyrus, 
savo ar kitų, nes teismas vistiek jas paliuosuos. Kelis 
kartus taip buvo, bet nužudydama Mrs. Marie Porter, 
Menard, III., kalėjimo elektros kedėje, valstija perspėja, 
kad teisumas nevisuomet susimyli. Mrs. Porter žuvo už 
brolio nužudymų.

(ACME-NAUJIENŲ Fotbj

STERLING, ILL. — Vaizdas ledų užtvankos, kuri sū 
sidarė prie Sterlingo. ’ . - \ . -

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

Skelleftehamm, Švedija. — Berndt Erik Edhind 
šešių metų berniukas, laiko iškėlęs 200 svarų. Tai tik 
ras jaunutis Samsonas.

t ACME-NAUJIENŲ Foto j

Martin Niemoeller, pa
skelbęs vokiečių pastorius, 
kurį Hitlerio teismas teisia 
už išdavystę. Dvasiškis 
NiemėeHer, nepaisydamas 

:rsekiojimų, visų laikų 
priešinosi nacių pasimoji- 
mui kontroliuoti bažnyčių. 
Nuo pereitos vasaros jis sė
di kalėjime.

[ ACME-NAUJIhiNV Foto]

Al Caponer paskilbęs Chi- 
cagos gengsterių karalius, 
kuris pateki) į Alcątraz ka
lėjimų ir ten;- kaip; valiau
sios žinios praneša,' neteko 
p ųsi aus vy rdš. Vadi ii asi, pn- 
mišo/ v' /O
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