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Prezidentas Prašo Paskirti $250,000,000 W.P.A. Darbams
W.P.A. TURI FONDU 1,700,000 BEDARBIU, 

BET PAŠALPOS REIKALAUJANČIU 
PADAUGĖJO IKI 1,950,000

................................................ .. . ■■ .

3,000,000 darbininkų per paskutinius 3 
mėnesius neteko darbo privačioje

, pramonėje
Prezidento aiškinimu, tiks-WASHINGTON, D. C., vasa-

rio 10. — Prezidentas Roose- liausi duomenys rodo, kad per 
veltas kreipėsi į kongresą ket- paskutinius 3 
virtadienį prašymu tuojau pa
skirti dar $250,000,000 bedar
bių reikalams.

Works Progress Administra
cijos viršininkai, laukdami pre
zidento prašymo kongresui, pa
aiškino, kad didžioji prašomų 
pinigų dalis bus suvartota pra
monės centruose, ypač automo
bilių gamybos miestuose. ' , 
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Dabartiniu 'laiku WPA turi 
$497,000,000. Šie fondaį, parei
škė prezidentas, leidžia samdy
ti viešiesiems darbams 1,700,- 
000 asmenų iki šių fiskalių me
tų pabaigos, būtent iki birželio 
mėnesio 30 d.

Bet dabartiniu laiku WPA 
tenka samdyti 1,950,000 bedar
bių. Todėl ir gimė reikalas nau
ju fondų pašalpds^darbarrtk
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AUDRA SUTRUK
DĖ RUSŲ IŠGEL

BĖJIMĄ

mėnesius daug 
maž 3,000,000 darbininkų nete
ko darbo privačioje pramonė
je. Šio bedarbių padaugėjimo 
negalima buvo įžiūrėti anuo 
laiku*, kai asignuota pagrindi
niai fondai bedarbiams, taigi 
dabar, nedarbui padidėjus, ten
ka prašyti priedo jiems.

Jeigu kongresas išpildys pre
zidento . reikalavimą paskirti 
$250,000^000, tai apskaičiuotas 
valdžios deficitas šiemet iki 
birželio 30/ dienos siekia $1,- 
544,000,000./

Prezidentas ketvirtadienį pra
šė $250,000,000 bedarbiams. 
Tuo gi tarpu praėjusį antradie
nį Chicagos meras Kelly ir trys 
kiti vidų vakarių valstijų mies
tų merai rekomendavo valdžiai 
ąsignuoti net $400,000,000 pa
šalpos darbams.
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DĖL SVEIKATOS 
PRARADIMO DAR
BE REIKALAUJA 

ATLYGINIMO
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DETROJT, MICII. — Dėl nedarbo prie Detroito susidarė savotiškas “landynių miestukas”, kuris yra šia
me paveiksle atvaizduotas.

TYRIA ISPANIJOS 
SUKILĖLIŲŠĄ- 
MOKSLĄ FRANCU- 

ZI JO JE

RUMUNIJOS MINU 
STERIŲ KABINE
TAS REZIGNAVO

TROMSOE, Norvegija, vasa
rio 10. — Trečiadienį praneš
ta, kad keturi rusai mokslinin
kai, plaukią ant ledo lyties, ma
tė Grenlandijos krantus. Mą- 
nyta rogėmis per ledus ^priva
žiuoti prie jų arčiau ir mėgin
ti juos išgelbėti: Tačiau* audra 
ketvirtadienį gęlbėjimo žygį 
sutrukdė. Audra varo ledo ly- 
tį, ant kurios yra rusai, 30 my
lių per dieną greitumu.

Norvegijos valdžia įsakė lai
vo Fridjhof Nansen vadovybei 
plaukti rusų gelbėti. Rusų 
vas Taimyr pranešė, kad 
randasi apie 130 mylių nuo 
vietos, kur randasi šiaurės 
rėjai.

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 10. — Anti-semitinė prem
jero Oktavijano Gogos valdžia 
rezignavo ketvirtadienį, vasario 
10, išsilaikiusi šešias savaites 
ofise. ?

Rumunijos karalius pakvietė 
buvusį prem j erą George Miro- 
nescu suorganizuoti naują ka
binetą. Pirm Gogos kabineto 
rezignavimo karalius Karolius 
buvo pakvietęs konferencijoms 
keturis buvusius pirmiau* šalies 
premjerus.

BAYONNĘ, Eęaųcužija, va
sario 10. — Francuzijos poli
cija sulaikė ’ > ilėnda'yė‘^rnidšte; 
Išpami jos—-Fraiiciizij os * pasieny
je, markizą Antonio de'Portago 
ir tris kitus ispanus, sukilėlių 
šalininkus. Visi keturi yra kal
tinami tuo, kad mėgino įvažiuo
ti į Franeuziją klastingais pa
sais. ■■

Tačiau policija tyria ir kitol 
kius sulaikytų ispanų siekius.? 
Ji nužiūri, kad sakyti ispanai: 
planavę pagalbą mikrobų 
(germs) nužudyti Ispanijos re
spublikos atstovus Frančuzijo
je. ,

Francuzijos poli
. ' -Lu- ' 'Ai . z • x L . ■' '■

Du unijos vadai rei* 
kaląuja progos pa- 

siteisinti
lai- 
jis 
tos Japonai sutiktų ap

riboti skaičių laivų, 
bet ne dydį

Paul Wright byla 
eina prie galo

LOS ANGELES, Cal., vasa
rio 10. — Paul Wright, avia
cijos kompanijos viršininkas, 
nušovė savo žmoną ir savo drau
gą, kai užtiko juos bučiuojan
tis.

Ilgai tęsėsi Wrighto bylos 
nagrinėjimas. Bet jau teismus 
eina prie galo, ir numatoma, 
kad ketvirtadienio vakare arba 
penktadienį ’ sprendimas bylos 
bus pavestas prisaikintiems po- 
sedininkams/ . '

TOKIO, Japonija, vasario 10. 
— Japonų karo' laivyno atsto
vas ketvirtadienį pareiškė, kad 
Japonija pritartų tarptautinei 
sutarčiai, kuri apribotų įvai
rioms šalims karo laivų skai
čių. Tačiau japonų atstovas pa
reiškė, kad asmeniškai jis ne- 
prįtaria karo laivų kokybės ap
ribojimui. žodžių “kokybė” tas 
japonų atstovas turi omenėje 
laivų didumą ir jų apginklavi
mą; Taigi jis nepritaria karo 
laivų dydžio apribojimui.

WASHINGTON, D. C., vasa
rio 10. — Kapitalistinė spauda 
daug kalba apie kaltinimus da
romus jūreivių unijos Pacifiko 
pakrantėse vadui Harry BrL 
dges. Kitas kaltinamasis yra 
Joseph Curran, tos unijos or
ganizatorius.

Senatorius Copeland, tas pats, 
kuris prakišo nominacijas New 
Yorko mero vietai, 
senato komisijai, 
Bridges, Currano ir 
kytos unij os veiklos

Copeland kaltina
esant komunistu, ieškox prieka
bių jąm deportu*oti, klauso lin
dynių prieš Bridges ir Curraną, 
bet ne Bridges, nė Currano pa
čių liudyti nešaukia.

Taigi Bridges ir Curran pa
siuntė Copeland ui telegramas 
reikajaudami, kad senato komi
sija ir jų paaiškinimus išklau
sytų. * k I

Bridges ir Currano vadovau
jama unija priklauso ę.I.O.

vadovauja 
darančiai 
visos są- 
tyrimus.

• -
Bridges

ORAS
tat

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

Apsiniaukę; gali būti lietaus 
arba sniego; kįlanti tempera
tūra; saulė teka 6:53, leidžiasi 
5:16 valandą.

Potvynis izoliavo 
tris miestelius

---------- -------------- - --------- ------------------------------- -M*——F——............................ —-------------------------------------

: HITLERIO IR MUSSOLINIO REŽIMAI
BRAŠKA
" u 1 " ■■ ------- ................ i

Hitleriui periama ilgos atostogos. Musso- 
; Ūmiu rėžimas pavojuje.

' ' ' Ipllf ■. : «■ *' ; ' j , \ ‘ 1
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— Nepaprastas 
dalykas įvyko Vokietijoje: Macių vyriausybė, valdanti ša^ 
Ij gėlėžihe ranka,! išleido komunikatą, kuris sako, kad jo
kių sumišimų Vokietijoje nėra. Pats faktas, kad nadai 
matė reikalą gandus apie sumišimus paneigti, liud’ja, jo- 
gei Vokietijoj yra neramd.

Iš Vienos, Austrijoje, gauta pranešimų, kad Vokie- 
tijos^Austrijos rubęžius praktiškai uždarytas. Kartu su 
'šiais pranešimais paplito gandai, jogėi Vokietijoj prasi
dėjo armijos, sukilimas prieš nacius, šie pranešimai pa
silieka nepatvirtinti.: Tačiau jie dar labiau akcentuoja 
faktą, kad Vokietijoje sąjūdis didelis.

PARYŽIUŠj Francuzija, vasario 10. — Francuziją 
pasiekiančios žinios skelbia, kad nepasitenkinimas Hitle
riu augau/Gardai ęina, jogei patys naciai rekomenduoja 
Hitleriui painiti ilgas atostogas už Vokietijos rubežių, 
nes jo sveikata reikalaujanti posilsio.

Tačiau franeuzus domina padėtis Italijoj kur kas la
biau, negu Vokietijos įvykiai. Italijos ekonominė padė
tis priėjo tokį tašką, kad Mųssolinio režimui grūmoja pa
vojus. .Gyventojai nepatenkinti fašistų politika.

Ir ne tik nepatenkinti — rengiama net viešai demon
stracijos protestams prieš siuntimą italų kariuomenės 
Ispanijos sukilėliams. Seniau tokios demonstracijos bu
tų buvusios žiauriai, nuslopintos, šiandien gi Mussolinis 
svyruoja, neturi drąsos imtis griežtų priemonių neramu
mui slopinti. O ir abejoju jis dėl . to, ar siųsti dar dau
giau pagalbos^Ispanijos Sukilėliams. Be to, Italijos ka
riuomenė išblaškyta Ispąrti jo j ir Afrikoj, gi įvykiai Vo
kietijoje; gali pareikalauti ją grąžinti Europon.

; Fašistų cęh?iirą žinias apie neramumus iki šiol slo
pino, tačiau nežiūrint slopinimų jos išeina viešumon. Iš 
viso, niekuomet per viso fašistų viešpatavimo laiką Mus- 
šolinįo režimui ųėgrumojo toks pavojus, koks grūmoja 
'dabar. ' i
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Prižadėjo duoti pa- Dę Valeros priešinki 
skolų smulkiems 

biznieriams

ALGOS PLIENO 
DARBININKAMS 
PASTOVIAI NU

STATYTOS

OTTAWA, III., vagario 10. — 
šiame mieste praeityje opera
vo Radium Dial Co. Išdirbinėjo 
radiumą. Devynios 
dirbusios kompanijai
nuodijusios radiumu, mirė. Ki
tos penkiolika serga. Belaikė 
mirtis laukia jų.

Pernai Radium Dial Co. iš 
Ottawos persikėlė į New Yor- 
ką ir dabar operuoja ten. Ta
čiau* Ottawoje ketvirtadienį bu
vo paskirta nagrinėti byla p- 
nios Catherine Donohue. Mote
ris yra užsinuodijusi radiumu, 
bedirbdama Radium Dial kom
panijai. Ji reikalauja atlygini
mo.

Jos skundas yra bandymo 
byla. Jei ji laimės, tai kitos m# 
terys, kurios susirgo bedirbda- 
mos tai pačiai kompanijai, iš
kels' bylas irgi.

v NEW YORK, N. Y., vasario 
10. — Trečiadienį United Steel 
Corporation ir* .plieno darbinTii- 
kų unija (priklausanti U.I.O.) 
atnaujino sutartį. Algų klausi
mas betgi paliko atviras. Atei
tyje taip samdytojai, kaip dar
bininkai galės reikalauti algų 
kapojimo arba didinimo; jie 
net galės reikalauti sutartį pa
naikinti. •

Darbininkų atstovas, Philip 
Murray, pareikė ketvirtadienį, 
kad jo manymu, atnaujinta su
tartis aiškiai užkirto kelią al
gų kapojimui,' apie kr.’rį kalbos 
ėjo visoje šalyje.

15 žmonių žuvo, 20 
sužeista dėl potvynių 

Brazilijoj

RIO DE JANEIRO, Brazili
ja, vasario 10. — šiame mies
te 15 žmonių užmušta ir 20 su
žeista, kai sugriuvo potvynio 
susilpninti namai. Nelaime įvy
ko ketvirtadienį. Smarkus lie
tus apsėmė Avenida Rio Bran- 
co ir kitas miesto dalis. Van
duo įsisunkė į pirmosios pagal
bos ligoninę, į prezidento rū
mus ir į diepraščio O JornaI 
preso patalpas, ir dėl to dien
raštis negalėjo pasirodyti.

Audroje Kalifornijo 
je žuvo 6 žmonės

Kinai paleido van
denį į japonus

SHANGHAI, Kinija, vasario 
10

Chapg upę, kurį kertą 
Peiping-Hankow geležinkelį, ir 
išvertė upės pakrančių supilus. 
Tuo bildu jie užplukdys dideli 
apielinkės plotą, kur japonai 
mėgina įsitvirtinti. Antra ver
tus, šis žygis padės kinų par
tizanams lengviau puldinėti ja
ponų kariuomenės dalis, ypač 
reikmenų frontui pristatymą.

Japonai tebekalba, kad svar
bus mūšiai veikiai 
160,000 japonų karių 
tiruojama atakai prieš 
geležinkelį, japonų 
tikslą.

Kinų pranešimais, 
mahometų kavalerijos,
vaujamos generolų Mą Lin ir 
Ma Hung-kwei, vyksta į Sui- 
yuan-Shansi provinciją japonų 
kariauti.

Kinai laukia japonų ofensy
vo prieš Kantoną, pietų Kini
joje.

Ketvirtadienį kinai už-

prasides. 
koncen- 

Ltfnghai 
ofensyvo

100,000 
vado-

Teisėjo Butlerio su 
nūs kritiškai su

žeistas
GREENSBURG, Pa., vasario 

10. — Kritiškai tapo sužeistas 
Kevin Butler, Vyriausiojo tei
smo nario, teisėjo Pierce But
ler, sūnūs. Jaunas vyras nuvir
to nuo greitojo Pennsylvania 
geležinkelio trauktinio arti 
Greensburg, Pa.

A

STERLINGĄ III., vasario 10. 
— Rock-upės vanduo ketvirta
dienį nuslūgo ties Sterlingu. 
Tačiau potvynio viršūnė pasie
kė kitus miestus esančius palie
piu. Moline ir Rock Island ket
virtadienį gręsė potvynis.. Ties 
Moline vanduo Rock upėje kL 
lo. Trys miesteliai, Moline apie- 
linkėje vandens izoliuoti, at- piką metų ketvirtadienį sniegas 
skirti nuo kitų miestų. ' |plonai padehgė Jeruzalę.

Ir Jeruzalėje snigo
JERUZALĖ, Palestina, vaka

rio 10. — Pirmą kartą per dvy-

Pildome , 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

SAN FRANCISCO, Cal., va- 
sario 10'.'— Audroje, kuri siau
tė 300 mylių platumu ir tar
pais pasiėkė tornado smarku
mo, šiaurės Kalifornijoje ket
virtadienį buvo užmbšti penki 
žmonės ir sužeista kelios de
šimtys kitų.

Apskaičiuojama, . kad turtui 
žalos padaryta daugiau nei mi- 
lionas dolerių. Tris vyrus ir mo
teriškę užmušė virstantys me-

kai laimėjo Ulste- 
. ryje '

WASHINGTON, D. C., vasa- BELFAST. šiaurės Airija,
xxx, *V. ,xx vv,Vxx,...x, ^x7 - , šiaurės Airijos
neširpais, Reconstruction Fį-1 (Ulšterio) rinkimuose ketvirta- 
nance Corporation pirmininkas, į dienį premjero CraigavonO par- 
Jesse H. Jonės, buvo prisirpo-į rija laimėjo absoliučią daugu- 
šęs teikti paskolų smulkiems (mą narių atstovų butui. Crai- 
šalies biznieriams. Detalės pa- gavbno partija rinkimų kampa- 
skoloms cįųotį plano dajMiępa- ’ ni joj e agitavo šiaurės Airi j os' 
skelbtos; bet mąpomą,-kad pą-|&yven tojus' nesi jungti su pietųjdžiai, o pakrantės sargybinin- 
skolų gavimas smulkiems biz- Airija, kurios premjeru yra De.kas paskendo, kai jo valtį' vė- 
meriams bus palengvintas. . Valera. .< ’ jas apvertė.

rio 10. — Ketvirtadienio pra- vasario 10.

' . I - • v.<? '■
V,

A

Raštinė Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

M
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Iš Pietų Amerikos |

(Tęsinys)
Tuo metu nuoširdus Pedro 

Feroni finansuoja ir išlaiko ku
nigaikščio pragyvenimą sū Vi
da jo Šeima. Bet taip neilgai 
galėjo tęsis, tą matė paltšr tfe- 
diani. Todėl dabar už tą visą 
jis ruošėsi P. Peronini atlygin
ti.

Prikalbina Peronį vykti kar
tu su juo f Lenkiją gauti jb 
pavelldejimą. PažAdą gavęs pi
nigus atlyginti dvigubai už da
bar padarytai ir busimas kelio
nėj išlaidas. Petoni pradžioje 
nenorėj'ęs lėistis į šią kelionę; 
vėliau davė sutikimą. Likviduo
ja dalį savo turtų’ ir pasiėmęs 
su savim 10,006 dolerių prade
da ruoštis kelionėn.

Į Europą kartu
Nors Fedro, Pėroni motina ir 

taip nertorėjo išleisti sunaUs į 
šią kelionę, bet Dadiano savo 
gudriomis melagystėmis nugali. 
Peroni tiek pasitiki Dadianu, 
kad dargi, kai lenkų konsulas 
griežtai užprotestuoja Dadianui 
spekuliuoti kunigaikščio titulu,

ALBĖ B. GUMBTkAGIS.

kuris gyveno prieš 365 metus 
— 1572 metais, to Peroni neno
ri nė girdėti. Viena# Ėkdiano 
žodis FeroniuI Buvo rėikŠmin- 
gesniš U’Ž visus konsulo įrodinė
jimus iY protestas.

Pagautas entuziazmo Pedro Pe
roni-,- turįs draugą kunigaištį, 
greit atgausiantą didelį paliki
mą, išpbrka jalft’ su’ žmoha lai
vakortei; padengia višaš' išlai
das, suveda likusias čia jo ško*- 
los sąskaitas ir dar duoda' ne
mažą stirną pinigą Arliiidai, dėl 
laimės; kol jie išmaus paveldėji
mą.

šių mėtų gegužes rilėn. 17 die
ną Jeail Dadjani, Arlinda ir Pe
dro Perohi sėdA į’ BYaŽil'ų “Paul 
Soares” laivą ir išplaukia į Eu
ropą.

“Raut Suaręs” pasiekė Ėio de 
Jeneirą, Vėliau Sab Salvador. 
Šiame uoste Dadiani papildė la-. 
bai Įtartiną žygį. Tu6 metu, kai 
iš laivė ir į laivą buvo iškrau
namos ir įkraunamos prekės, 
Dadiani išlipė į krantą, nuvyks
ta į medicinos institutą' Butan- 
tan ir -prezentavesis, kaip 'vie-

Siu Metų
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiaittos
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS 

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 3 d. laivu “Europa”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New York© į 
Kauną, ir atgal $210(1, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
Klaipėdą per 11 die- 
t grįžtant atgal po

“Gripsholm”, tiesiai 
nų, kaina $2000. 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Chdfd “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciįą, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.5(k bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskttrsij’a birželio 18 dieną, 
laivu “Aguitania”.

Penkta ekskursija liėpds I dieną, lai
vu “Gripsholm”/

šešta ekskursija liepos 10 dieną, laitu 
“Aąuitania*.

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

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

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

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

Visus dokumentus it laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių - skyrius; 
1739 Šo. Halsted Stį. Chicago, iii.

Dalyvaus Naujienų
Koncerte

tlĖLĖN PECIUKAlTĖ 
bainininke ir pianistė

, i,I. il.,1.1 ,   i'nin    I. ..II. ..

i v, • J* ■ V ' ' ' '

riaš Rumunijos- daktaras parei
kalavo 259 skiapų dėl tifo. Pa
aiškino, kad reikalinga skiepyti 
skautai, kurie vyksta po jo 
priežiūra Vienu laivu, bet laivo 
Vardo ir jo atvykimo dienos ne
pasakė.

Instituto tarnautojai nuste
binti tokiuo Jeari Dadia parei
kalavimu, jį įtaria ir mėgina iš
tirti dalyką, bet Dadiani paju
tęs žabangas misteriškai dings
ta iš instituto’ ir Skubiai grįžta 
į laivą.

Dingsta P. Peroni ,
Laivas tęsė kelionę iki tragin- 

gosios nakties. Tik dingus pa- 
Slaptingai nuo laivo Pedro Pė- 
roniui laivo kaj$. Cėsar Bract 
netikėjo ką sake Dadiani apie 
savo draugo dingimą ir įsakė 
savo įgulai jį Saugoti. Atvykus 
į Havro uostą Dadiani fran’cu- 
zų jurų policijai aiškino: “Pe- 
roni, dvyliktą valandą, nakties 
išeidavo į laivo denį flirtuoti su 
viena geltonplauke vokiete/ Tra
giškosios nakties rytą., penktą 
valandą nematydanias j 6, ėmiau 
ieškoti po visą, laįyą, bęį ^nesu
rasdamas praneštai! apie įvykį , . kj v .. t r.u . vi vii > !>.-/'laiyo .kapitonui/’ ? . ; ,

JK • d ’' •. . ’

Havro policija Dadiano nea
reštavo, o paliko laive iki kitos 
dienos, kad atvykus specialiai 
komisijai viskas butų ištirta. 
Bet Dadiani to nelaukė. Atėjus 
nakčiai jis persirengia darbinin
kiškais' prekių iškrovė jų drabu
žiais ir užsimetęs ant pečių ka
vos maišą, niekieno nepastebi
mas išlipo į krantą.

Pradėjus policijai jo stropiai 
ieškoti po Havrą, jis pabėgo į 
Paryžių.

Iš čia jis rašo laiškus į Su
arėte de Paris ir Vienam advoka
tai: “Esu pasiruošęs padėti po
licijai išaiškinti, mano draugo 
dingimo misteriją, visur ir vi
suomet, kur aš galiu būti kaipo 
laisvas liiidininkaš ir ne kaipb 
komplikuotas jo mirifer.”

' '' ■ 1 ■ ■ i . • ■ - • ' "

Dadiani areštu'd’jamąs

Skubios Francuzijos policijos 
orientacijai dėka, po, t H j ą dięnų 
rilio pabėgimo iš laivo . badi’arii 
areštuojamas peržehgiaht siėn’ą 
f Belgiją. v f '

Dabar Prancūzijos policija jį 
perdavė “Rriul Soarėš” laivo Vy
riausybei, kuri turi išaiškinti šį 
kriminąlą Brazilijoj.

Birželio, 10 dieną “Itaul Soa- 
rbš” išplaukė iš Havro atgal į 
Braziliją. Jo vienoj šatigioje ka
jutėje sėdi Jėan Dadiani ir gūl- 
vbja, planuoja, kaip: įrodyti' sa- 
vo nekaltybę. Kartais jis ima 
murmėti, kliedėti, šaukti, bet 
skrodžiamų - bangų ūžesys nu
stelbia Šiuos garsus ir sako, kad 
greit paaiškės jb' draugo Fedro 
Pejoni misteriškas dingimas.

(GALAS)
■ i ■■ i■>— «■» — ■■■■■ ■■■——m  ■ nnn—'

■ NAUJIENŲ
MEDINIS

T' KONCERTAS •

Vasario-Feb. 13 d> 1938 
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SAKALŲ Svetainėje
* ' 1

m ■--------- -—- ,
Nepilnamečiai iie‘ t ti r i 
priežiūros ii* auklejimo.

e ... ;__ u

KAUNAS — “ti€t. Aidąfe“ 
ir kiti laikraščiai dažnai rašo 
Apiė nepiln'ąfmęčių vAiftiį1 Valka
tavimą ir vaginėjimą. Prieš ku
rį1 laiką jii buvo sUg'aMta dali 
giau ir pasiųsta į nepilnamečių 
auklėjimo į'štaigį.

Lietuvoje yra g^ria daug nė- 
inrtmg’ą1 darbinfhkų šėimų. Kai 
kurios šeimos vaikais dėl suiV- 
kilj ekonominių pHėŽ£sČiU, Tu
pintis netuil galimybių. Ne tik 
juos auklėti, bėt ;ir'maitinti jų, 
bei i«&ibių.
■Vien .tVj^kėii Šimtai,'
Kur d^V prbViiiciįbŠ- mieštai, 
miesteliai, it kaimas. Visur tė- 
k i ų nelaimingų , vai k 11. y ra, it 
kas metai jų skaičius auga. Gy
venimas gatVeše jubš išmbkd 
vaginėti, o 'Skilrdas ^uVėdęš to
kius vaikdį ib&tėlMoŠŽ) /šmbkb 
it kitokių

Vaiko’ globa aįlėišt^ imama
si' sti vaikų valkatavimu1 kovbš 
priemonių, bet ar tai sumažins 
valkataujančių skaičip, abėjb- 
Hna? .i •</.. ' a-.

'Reikia susirūpinti: valkatauL 
j ančių neturtingų .Vaikų būkle. 
Kas iš jiį bus, kai; jie paaugės ? 
Kol nevėlu, reikia ieškoti:rim
tesnių būdų, kaip palengvinti 
tėvams ar globėjąmš užlaikyti 
Vaiku'š.

Remkite tuos, kurie
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

u.».

Štai n metų senumo patikimas 
Itaiment&s, kuris palengviha mus- 

( kilių gįlhmis ir skauąmiM susi
darančius nuo reumatizmo.

REIKALAUKITE

PAlN-EtfPELLERIO
su “Inkaro” vaisbažeiikliu visose 

. . vaistinėse.
Cė • .........

W <’ k L C r A M O U $

L I N ! M E N T

Keista Vdfniųi žydų by
la apylinkės teisme

, ' VARNIAI. — Varnių apylin
kės teisme žydai tarp kanto- 
.riavimo save opozicionierių si
nagogoje pamaldų Vadovavime; 
į'tėn^i žydai sUškilę ir taip sa- 
•vęš Vaidijasi. Rabinas stovi ne- 
pašiturinčių pusėje; o tuttim 
gėšnieji jam1 šifdaYo opoziciją. 
Vieną šeštadiėhį pamaldų me
tu, sinagogos š^hiUMas Šumane 
įpraŠalinti nUb kantoriavimo sa- 
vo ėpbžičibhiėrių sinagogoje, 
Tada abu grėta vienas kito pra
dėjo" kantėriauti ir, nenorėdami 
mUšiiėišti; mė^iiib nUgąiėti vie
nas antrą smarkėsnlu giedoji
mu. Aplinkui abiėj# rungty-

..... .... .„—.I............ — 
niautėj'ų sikiispiėtė šAlininkai 
ir skAtTno kiekvienas savo kan
torių/ Pamaldos - iširo, nes 'iš- 
mintihgesnieji žydai išsiskirstė, 
o sinago^ės' šehiun&s iškėlė riė- 
pakluteniąjam maldininkui bylą. 
TeisiAe jis mėgino įrodyti, kad 
jo skundžiamasis turėjo jam 
užleisti Vfe£^ iY kaipo įrodymą 
parode kažkokią keistą kepu
raitę, tačiau tuoj pasirodė, kad 
ir Viši kiti žydai pamaldų mė
tų dėvi tokias pačias kepurai
tes— jermolkas. Abi šalys gin
čijosi dėl’ žydiškų'pamaldų tvar
kos, > 6 byla turėjo būti atidė
ta', nėg reikia t išklausyti eks
pertų. Byla sukėlė nemažą juo
kų visoje apylinkėje.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI , - 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

pradjijjį Nartai..

GYDYTOJAS IR CHIR

Seredomis ir nedėti, pagal Nutarti 
Rez. 6681 So. Californta Avenue 

Telefonas Renublic 7868
’ ..........  IIM.IN* II l.l H ...................... ...... .. .. lWlė»—UI........ ........ .... ..................................................Irti.

Anelia K. Jarusž
Physical Therdpy 

and Midwito 
6630 8of Weistern 
Avė., 2nd‘ flodr 
Hėmldck 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu, massagė 
electric treąt- 
ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

^tiMiiili.i<,.l.i .iiiiiiU ui.ril.įwiai‘l i ■ . N IK ■ i.ii.i I ..n— 

Antrą1 ir Paskutinė Savaitė
Rilsiį DiUžiaiišio’ Pdęto Anksty

bi’ Mčilė,!
? AI,ĖRŠANDRAS PUŠklNAS 

Įahižiiltas Sovietų Rusijos 
Artistiškas Triuihfaš

“Jaunas Puškinas”
EKtrą vilibhė—įSbviėtų Rusijos 

20-metiiiėš Pairiinejinias.
'SONOTONE

G6 fSP Vah liūteri
Atdara 10:45 A. M. Savaitdie- 

niais 25c iki 1 P. A,

į GERE. Nmijlenų skaityto-
1 jo* tr ekaitytojal prašomi, 

reikalais eltk i tas 
krautuvei, ičuridi skelbiasi 
No u j iėn<W.

ADVOKATAI

756 West 35th St
Čor. of Sfith anrf Čtalsted St/.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80
Nedėliomis pagal sutarti 

Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVD.
Tat Kėnwoorf 5107 •i ‘ • - t

Ofiso TeL Virginia 0030 
Residence Tel. BEVfeftLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso vąlandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vak vakaro 
Rezidencija: .

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M.

. Nedfelioj pagal sutarti.

•A. Montvid, M. D
\Vest Toton State Bank Bldg. 

2«UU WE»’l MAD1SUIN STKJ^r-1 .
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vau

Tel. Sėeley 7330 
Namų telefonas Hrunsvvidk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDVTUJAb IK CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
1A1 y v. vaa. 1 reciameniais ir 

beKiuauiemais aus na rus
Oi'ĮSAS 1K KEZlJUENClJA

4360 So. Fairfield Avė.
Tel. Latayette 8016

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AUBOLANCB-
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So Hennitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAVfeW£ d727

! Vt - 'Si J koplyčios visose '
: 1 J 1< <_ JI L Chlėagos dalyse

i ............... ....................................................■O'-

klausykite musų Liėtiivių radi’o' programų Pirmadienio vakarais, 
16:00 vai. vakaro iš' W. H. F. C. stoties (142d K.) — Pranešėjas 

g • , , P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
Ahiiirtilance 
Patarnavi- 
inas Dienų 
ir Naktį

Turime
1 koplyčias 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI
s Chicagošj

Cicero
Lietuvių

I.aidotiiVių
Direktorių

. Asociacijos

Č’- ; .'Č/'T J. LIULEVIČIUS ........
- 4348 S6. CaTifo-rnią Avėiiūe ! ^h’čne įafayette 3572 .

__________________________________k______ i r --- --

A. PETKUS
6831 Šo. ^esTern Avė. ’ Ph'otW Grovehill 014'2

ŠdfiOi ,49lh .Goto’ Cicėrfr PhbW Cicero 2109'

ą P. j. RIDIKAS
llalsied Street BbUlėva^d' 40^9*

t . —į U;.,, j, ;•i,,.;/;;,.;-"-vraZa. čt:..;..,-., -j

I? Ji ZOLP Phohe Bouf. 5203'
BbulevarH 5566

■ W M SKŲDAS / '
7f8 Wešl fSffi Šfeėet PKorie Sfonroe 3377

1646 West 46th Street 
......................................... J... „ ' ........  -■ !

ĮJ '• S; P. MAŽEIKA varas Tisu
3319 Liluaiųca Ąvenue Ya^ds 11!38
r w ,/ • -?.;a ./»"■?.y } d,-:, ■" z.jt iv.*.. ■.*;.v= t______________ ■______________ -.

LAchAW1čz ir sūnus
2314! Wešf 23rd Place

: SKYRIUS: (42-44i 'jGdšt 10&h Street
Phone Canal 2515

Tel. Pullman 1270V ..... I - . , .. .. .. ' . - h. ’

JUOZAPAS ĖUbEiKis ir Tėvas
4704 Su. Wcštcrn Avė. Phone Virginia 0883

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

St.

a o. vi a
ADVOKATAS 

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

, DK. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ui įsas 4615 SO. ASULĄND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki H 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
I\amų TeL: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

.’fP Tflephonė: Boulevard 2800 
4637 SOUTH* ASHLAND AVENUE

Res. 6515 So. Roęk^ėH SL 
TelephOnė: Rėpubllc 9723

kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

3407 Lowc Avė. Tel. Yards 2510

~Tk. SLAKIS
ADVOKATAS

1 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAI. & ZARETSKV
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Wėstern Avė.
VALANDOS: 

fanedelį, .Ųtarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel; Prospect 1012 
''■Lii ■ ’n Į 'i.A.iii.d. .•,iiillil,l l̂iil"ui į, . .......... v............. . ................ ....
»WIIII.I ■■■■■I. III............... m ii ■■ ....■u.l.l.lllll... .. liy ....  .. ........ „I„„| I „MII— ...... ..... ..

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

> Mano 20 metų praktikavimas, 
jušų garantavimas.

Optometricalįy' Akrų Specialistas
, Palehgvinh akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, rtervuotū- 
mb, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzamindvimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. ■' '
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ niid 10 ryto iki 12 pietij 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kairios- pigiai! kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.
-— ----- ———.— _____________ _

AKIU GYDYTOJAS 
Tel. Yards 1829. 
Pritaiko Akiniiis 

•Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 Wėkt 35th St. 

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

Neilgiomis pagal sutarti.
8

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645. So.. Ashland Avcv
’ . 3frO.

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sterėdoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai paktarai

Dr. Margeris :
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus ;
Phonė BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni 
----- ,-------------------------------------- - *

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis \
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

31

DR. HĖRZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyri), moterų ir vaikų pfcgal naujau
sius metodus X-Ray ir kitčkids ele- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai: , 

Sųperior 9454 ar • Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAŠ

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po ptet i!r rilio 7 iki 8:30 Irai, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
valahdai dišną.

Phone MTDWAY Ž880 •
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND ĄVE.

Ofisd valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 pO

Rez. leiepnone «rLAZtA 24IM1 '•*<
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Į KĄ ŽMONES MANO
Kokia spauda, toks 

ir vajus
Chicagos marijonai, susitarę 

su kunigais, jau kelinta savaitė 
varo taip vadinamos “ki.talikiŠ 
kos spaudos” vajų. Jau apvarė 
beveik visas lietuviškas bažny
čias, išvarinėjo po gyventojų 
namus ir vis dar varo . . .

Spaudos vajai yra tam tikras

širdingai KVIEČIAMA Jus ir 
Jūsų Draugus j

Grand Opening
kuris jvyks

šeštadienio Vakarų 'ir Sekmad.,
VASARIO 12 ir 13 dd.

DO DROP INN
3300 SOUTH HALSTED ST.
Bus patiekta pasistiprinimai 

PAUL GURSKAS

bizniškas būdas garsinti-ir pla
tinti laikraščius. Kai kurie di
dieji amet.kiečių dienraščiai 
kuone be paliovos varo vajus, 
skelbia dideles ličbas dolerių ir 
visokių “Salamono gudryb'ų” 
sugalvoja. Dėl tokių vajų nie
kas nė nesistebi.

f

Bet marijonų spaudos vajus 
yra kitoks. Jie į savo vajų į- 
traukė visą katalikų bažnyčios 
autoritetą, o kunigus ir klebo
nus agentais pasisamdė. Į tą ve
jų jie sukišo beveik visą kata
likybę, dangų ir pragarą, “smer- 
telnus ir pausėdnus” griekus, 
pasižymėjusius šventuosius, me
lą, pavydą ir neapykantą, šv. 
Mariją ir patį Dievą ^u vise 
traice. Tai, rodos, stipri talka! 
Prie tokio užsimojimo ir tok'os 
talkos marijonų spauda turėtų 
plisti kaip prerijų gaisras. O' 

:vienok neplinta! '

■■■■■—■.......—.. .....-—i-.- - ............ ,

Veltui kunigėliai sako karš
tus pamokslus prieš “Naujie
nas”, veltui grasina “Naujienų” 
skaitytojams “smertelnu grie- 
ku” ir pragaru, marijonų spau
dos lietuviai nemėgsta. Senieji 
“Naujienų” skaitytojai jau yra 
tiek apsišvietę, kad ir be kuni
gėlių žino, ko reikia jų sielai; 
o kiti prisiklausę karštų- pamok
slų perka “Naujienas” ir pitys
stengiasi patirti, t kas ten iš 
tiesų rašoma, kad kunige’iai 
taip pyksta. Bėda yra tiktai 
tiems, kurie skaityti nemoka, 
bet šiaip ar taip’jie Jr marijo
nų spaudai mažai kuo gali pa 
dėti.

NORTH SIDE ;
Šeštadienį, Vasario-Feb. 12,1938

Morning Star Kliubo
VALENTINE ŠOKIAI

GRIGAIČIO SVETAINĖJE,
3804 ARMITAGE AVENUE

Kviečia savo draugus ir rėmėjus atsilankyti ir sykiu su Morning 
Star Kliubu praleisti valentine vakarų linksmoj kompanijoj.

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Kviečia Rengimo Komitetą^—J. Railla

NA, AR JAU PASIRENGĘ ATVYKTI 
Į BANKIETĄ?

SLA 178 Kuopa rengia dideles Iškilmes Lietuvos 20 Metų 
Nepriklausomybes Sukakčiai Paminėti.

Sekmadienį, vasario 13 dieną
O’Malley’s HALL, 3016 West lllth St. ,

Bus žymus kalbėtojai, dainininkai ir vaidintojai.
Pradžia nevėliau 4 v. popiet. Po programo dideli šokiai.
Širdingai kviečiame visus geros valios lietuvius. B. VVALANTINAS.

MRS. ANNA JASON IR SŪNŪS TURĖS

GRAND OPENING
NAUJOJ VIETOJ 

2042 So. Halsted Street 
Šeštadienį, Vasario-Feb. 12,1938

Seniaus buvo ant 22-ros. Kviečiam visus atsilankyti.

Kitaip vertus, kunige1 iai pa
sirodo prasti r.gentaį. Užuot į- 
rodę savo spaudos gerumą, jie 
niekina visą kitą spaudą ir dar 
grasina tiems, kurie netiki jų 
žodžiais, šitokiomis priemonė
mis laisvoje ši lyje nieks bizm 
nepadarys. . '

O kuo pasižymi marijonų 
spauda?

Pirmausią — netolerancija ir 
menkumu. Pirmas puslapis ve
damas tokioje dvasioje, kad, ro
dos, jį vestų koks nors kraujo 
ištroškęs kerštinčius ir tiktai 
tam, kad kerštu ir neapykanta 
užkrėsti visus žmones. Juo dau
giau kraujo kur nors praliejo 
ma, juo didesniu pasitenkinimu 
jis aprašo. Jis ir žinias iškreips,, 
žinomus faktus paslėps ir pa
meluos, kad tik savo troškulį 
galėtų pasotinti. Redakcijos 
straipsniai pasižymi aklu kuni
gų luomo giųimu, savimyla, pa
vydu ir visokiais pelėsiais. O 
daugiau ? — menkos vertės pra
nešimai, kai kada kam nors boi
koto paskelbimas, — tai ir vis
kas. Ir šitokią spaudą kunigė
liai per prievartą bruka kata
likams. Aiškus dalykas: ne ap
lieta jiems rupi, bet tamsu
mas; ne pažanga, bet paklusnu
mas jų, luomui. , <

Pagaliau tegul kunigėliai ir 
marijonai nepyksta, —ne 
jiems čia rašau. Tegul jie eina 
savo keliais, tegul klaidžioja, tfe- 
gul klimpsta neapykantos balo
je kati likai suranda ir su
ras kelius j šviesesnį ateitį ir 
be jų. •

J. Alsėdis

Dalyvaus Naujienų
NAUJIENOS, Chicago, UI.

GENEV1EVE GIEDRAITIENE 
Mėgiama musų dainininkė

BIRUTE

centrą? numato padidinti ir 
kiaušinių eksportą. Iš viso 1938 
metais užsienin mano ekspor- 
Wi apie 80 mil. kiaušinių^ 
Svarbiausios sviesto ir kiauši
nių eksportui, rinkos ir 1938 
metais liks tos pt.čios. 1937 me
tais apie 70% viso sviesto bu
vo eksportuota į Angliją, apie 
15 į % Vokietiją, 10% į, Arti
muosius Rytus ir 5% į Čekoslo
vakiją. Š’vęicariją, Belgiją ir kt.

1 " Tsb.

. . . . ■ i

Prekybai Augant
organizacija 

septynius me- 
kooperatyvine 
krautuvninkų (

INGLESIDE INN

GRAND OPENING
Subatoj, Vasario 12 dieną

Bus kalakutienos ir vištienos užkanda, muzika, šokiai 
ir šposų gausybe.

936 East 75th Street
Savininkai Patrina Verkietis ir John Bartkus.

Širdingai kviečiame jus ir jūsų draugus į

GRAND OPENING
OP

CASEY’S TAVERN
6818 SOUTH ASHLAND AVENUE 

šešt. ir Sekmad., Vasario 12 ir 13,1938 
Pasistiprinimai—Gera Muzika. Kviečiame visus draugus 

ir pažįstamus. Simus ir tėvai MR. and MRS. POCIUS*

BAZARAS IR ŠOKIAI ROSELANDE
Šį šeštadienį, vasario 12 dieną 

jvyks Roselando Lietuvių Kultūros Draugi
jos bendrai su Chicagos Lietuvių Dr-ja.

BAZARAS IR ŠOKIAI z
Didžiausioje Roselando *

VENETIAN HALL SVETAINĖJE,
139 EAST KENSINGTON AVENUE.

* (

Pradžia 5 valandą vakaro. Įžanga tik 10 centų
Roselando, o drauge Chicagos ir apylinkių lietuviai 

esate kviečiami gausingai dalyvauti šiame bazare, nes 
pelnas nuo bazaro eis MOKSLEIVIŲ STIPENDIJOS 
FONDUI ir kitiems svarbiems kultūriniams reikalams.

Kniečia Bazara Rengimo KOMISIJA.

Ar dabartiniu laiku jaunimas 
nori rimtai dirbti ? žinoma, yra 
išimtis; — kurie turi pasiryži
mo ką padaryti, jų niekas ne
sustabdys, — jie suranda .įgu
dus, nugali aplinkybes ir žen- 
gia pirmyn į progresą. Aš ma
tau Birutės chore gražų būrį 
jaunimo — pridėjus paakstini- 
mo ir disciplinos, galėtų di
džiausius darbus padaryti. O 
kaip tik dabar mes turim daug 
darbo. Sekmadienį rengiamės, 
dainuoti Naujienų koncerte, tu
rim grupę gražiausių dainų. Ve
dėjas J. Byanskas yra kritikas 
muzikos, jis nori, kad tos dai
nos butų sudainuotos geriausiai 
,ir jis mumis pasitiki, todėl mu
sų visų pareiga atlikti geriausį 
darbą. Publika šiais laikais pri
ima tiktai geriausį darbą.

Penktadienio vakare kaip aš
tuntą valandą visi sųsirinkim 
į praktikas pilni ūpo ir energp 
jos, parodykim vedėjui J. Byan- 
škui, kad jis gali sekmadienį 
pasitikėti iš musų gero darbo. 
Chore turim daug veikiipo; ko
vo 5 d. įvyks šeimyniškas va
karėlis, bus įvairių išlaimėji- 
mų, kad sukėlus pinigų opere
tės pastatymui tinkamai?

Įstojo nauji nariai: Hellen 
Sabis, Stella Dering, William 
Nainis. Buvę* kadaise nartais 
grįžo; Adelė Nausėdienė ir 
Ernie Bložis. Dar yra proga įs
toti naujiems nartams. Norin
tieji būti Birutės choro nariais 
kviečiami atsilankyti.

Iki pasimatymo penktadienio 
vakare, 8 vai. Sandaros svetai
nėje, 814 W. 3r3d* St.

. .. Ducky..

Kiek Lietuva Eks- 
portavb Sviesto

žinome, kad prieš karą ir ke
letą metų po karo Lietuva svie
sto į užsienius visai neišveždhr 
vo. Prastai maitinamos karvu
tes vos duodavo pieno barš
čiams užsibaltinti, sūrelį susi
spausti ir šiek tiek sviesto na
minėse “kalataukose” pasiga
minti. Kai paaiškėjo, kad vien 
grudų ukiu Lietuvos ūkininkai 
verstis negali, vyriausybė ir u- 
kiškosios organizacijos pradėjo 
skatinti ūkininkus labiau susi
domėti pienininkyste, kiaulių 
auginimu pardavimui. Buvo į- 
steigta daug gerų • pieninių, keb
lios skerdyklos. Netrukus pieno 
ir kiaulių ūkis Lietuvoje labai 
išplito; O Ara i pasaulinėje rinko
je labai atpigo jąyąl, tai pienai 
ir kiaules ūkininkus išgelbėjo 
nuo galutino bankroto. Ūkiškoj 
krizės metais pieno ir kiaulių 
rikiui buvo nepalankios sąlygos, 
tačiau bdvo parėdyta daug iš
tvermės ir šių* ūkio šakų nebu
vo sustabdyta^ a

' ".Z'.." ’’ ■ 5. r '' '■: ‘ ■

Yra sudarytas pieno ūkio 
penkmečio planas, kurio dalis 
jau įvykdyta. 1937 metais buvo 
numatyta užsienin eksportuoti 
16,500 tonų sviesto, arba 20% 
daugiau, negu 1936 i metais. 
Toks sviesto eksporto padidėji-! 
mas yra normalus ir, kaip ap 
skaičiuota, musų ; sąlygose gali 
tęstis dar kokius 5—6 metus. 
Tačiau dėl gamtos sąlygų, ^par 
kikeitus sviesto gamybos būk
lei ;ir eksporto galimybėms, veš
liau 1937 metų eksporto planį 
teko kiek suiha'žįHu Nežiūrint 
nepalankių pieno : ūkiui metų* 
'vis dėlto sviesto eksportas 1937 
m. apie 5% yra didesnis, negu 
pernai. Iš viso eksportuota arti 
45,000 tonų sviesto ir už svies
tą iš užsienio gauta apie 40 mil. 
litų. O pernai eksportuota 14,- 
302 tonos sviesto už 33 mil. 600 
tukst. litų. Pridėjus tai, kiek 
sviesto ir kitų pieno produktų 
parduota vidaus rinkoje-ir vy
riausybės duotas pieno ukiui 
remti pašalpas, 1937 m, už pie
ną ūkininkai gavo apie 45 mil. 
litų.

Nors dėl sausros ir pašarų 
trukumo pernai sviesto gamy
bos sąlygos buvo nepalankios, 
tačiau šiemet t. y. 1938 metais 
sviesto eksporto galimybės at
rodo neblogos. Užsienyje svies
to atsarga Šaldytuvuose yra su
mažėjusi, o sviesto suvartoji
mas padidėjęs. Atrodo, kad ir 
ateityje didesnės sviesto atsar
gos nesusidarys. Europoje dėl 
siaučiančios snukio ir nagų li
gos, sviesto gamyba daug kur 
pasunkėjusi.

1938. metais tikimasi normalų 
sviesto gamybos padidėjimą at
siekti. Jei tai pavyktų, sviesto 
eksportas 1938 metais siektų a- 
pio 16,000—-17,000 tonų. Pieno-

Midwest Stores 
susikuria prieš 
tus. Tai yra 
nepriklausomųjų 
organizacija.

Tos organizacijos prekyba 
tiek pasekmingai nuo pradžios 
įsikūrimo vystėsi ir augo, ki.-d 
šiandien nors ir gana didelias 
patalpas jai tenka jau apleisti, 
pereiti dar į didesnius, moder
niškai ^įrengtas, vienok... Ą sa
vo. Kitc.s dalykas tai narių 
skaičius, 
keitėsi ir 
taip kad 
virš 350. 
bendrovės 
trijų didelių budinkų, keturių 
ir pusės akerių žemės sklypo.

Visa tai turint galvoje gali
ma pasakyti, kad tai tikrai su
daro palankias ir daug žadan
čias sąlygas didesniam naujų 
narių skaičiui įstoti. Be įto, pre
kių išsiuntinėjimas bus greitas 
ir ekonomiškas. Tas irgi daug 
pasako, būtent tai, kad pirkė
jai gaus tikrai šviežias ir pi- 
gesniomis kainomis prekes.

šiandien Naujienoje telpa 
Mjdwest Stores skelbimas. Per
skaitykite ir įsitikinkite ant 
kiek itai žada jums ir kokias 
vertybes pasiūlo. (Skelb.) Y

Kasmet tas skaičius 
dabar tebesikeičia, 

šiandien jau siekiasi 
Gi sandėliai ir kitos 

patalpos susidės iš

TAISOME VISO
RIUS RADIOS

Eksperto radid taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų’ 
namuose—visas x darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųųette Radio
■ , ' AL ENZULIS
5610 So. Maplewood Avenje 

// Kalbame JJetuviškai.
Hemlock 2343

Garsinkites “N-nose”

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra' naudingos. - —'

, , ’ 8
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Kokybes Maisto
Produktai

Jus gaunate geriausios rųšies maisto produktus ir sutaupote pi- | 
nigus pirkdami “MIDWEST STORES” krautuvėse |

— IŠPARDAVIMAS: PENKT. ir ŠEŠTAD., VASARIO 11 ir 12— I

ŠVIEŽUS No. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai taz, 19c
MMidwest” Geriausi Carton Kiaušiniai tuz. 230 |
“M1DWEST” FINEST GOLDEN SANTOS 

K AVA • iiimi daily
“Kellogg’s Corn Flakes 8 unc. pak. 2 už 150
“SNIDER’S” Spinach. \ No. 2 kenai 2 už 190
“Midwest’**June žirniai extra sifted No. 2 ken. 160

“FARMLAND” O už 
did. ken. »_____

9 unc. ken. 2 už 170
3 ken. už 200

TOMATOES
“SIGNET” APRICOTS
“COLLEGE INN” Tom a to Juice
“MIDWEST” PREPARED SPAGHETTI sv. ken. 3 už 25c.
“MIDWEST,’> SARDINES .... did. apv. ken........... 2 už 19c.
“MIDWEST” WET PAČK SHRIMPS ken 16c.

GRUŠOS “MIDWEST” did.,
FANCY BARTLETT________ 2¥2 ken C O U

“VAL-VITA” Orange Juice 13% unc. ken. 2 už 210
“New Label” Grapefruit Juice 6 unc. ken. 2 už 9<J
Jonathan Obuoliai 5sv 19cFancy
GRAPEFRUIT Texas Seedless 80 did
ŠVIEŽUS ŠPINAKAI Texas ............... ~.... 2 sv. 130
GALIFOįRNIA SALOTOS did.
GALIFORNIA MORKOS Did. rvš.

■• K »■ ,

WILSON’S” Chili Con Carne
WIL-DAVĖ” FRANKFURTS
INDORSED” Long Bolęgna Sausage

SELECTED SMOKED BUTTS 
“OCTAGON” Toilet Muilas 
“OCTAGON” CLEANSER 
“OCTAGON” Soap Ghips .... ... 
“OCTAGON”Granulated Šoap
DYKAI! DISH TOWEL su dideliu pakeliu
SILVER DUST

3 už 130
sv. džar. 270

________ sv. 210
________ sv. 210

sv. 320
3 už 140

, 3už 140
.. did. pak. 190

did. pak. 190

did. 
pa k. 22c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO NES pigiAll

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

NAUJIENO
_ UI; Rengia Metinį —

.= sekmadieny ---------------

Vasario-Feb. 13 d., 1938
SoKoIuį Svetainėje

2345 South Kedzie Avenue Chicago, Illinois
- . ■ * • < •
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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



Apžv
(Bus daugiau)

Intervencija Ispanijoje

man

tai jau Litas reika.

klausia ji

re-

Norvegai grįžta į Soc. Internacionalu KAUNAS

Tai buvo karališka užkanda!

Ir užkandęs, bent kiek atšilęs 
pajutau begalinį nuovargį. Mie
gas tisiog mano akis lipde. Nie
kaip išsilaikyti negalėjau. Mano 
pažįstamoji tai pastebėjus klau

pi pasirasy; 
datą. O jo 
kad taip 'reikia “pagal Mark

— Supraskite, kas butu buvę, 
jei butų radę bevalgant... Sabo-

Šituos pareiškimus tasai anglų liberalas padare sa
vo kalbose Milwaukee’s Atletų Klube ir kefių kitųorga- 
nizacijų susirinkimuose. ' • ,

Taigi italų ir vokiečių intervencija Ispanijoje netu
ri jokio pateisinimo. Jeigu Anglijos valdžia nebūtų šian
die atžagareivių rankose, tai ji kalbėtų su Mussoliniu ir 
Hitleriu kitaip..

Reikia atsiminti, kad Norvegijos Darbo Partija po 
karo buvo įstojusi į komunistų “trečiąjį” Internaciona
lų (taip pat, kaip ir Ttalije^Boęialistų Partija). Bet pa-

Is provindjos atvažia 
vusieji negali išvažiuoti 

iš Kauno

Tų (taip pat, kaip ir Italijoj; Socialistų Partija). Bet pa
skui ji, arčiau pažinuši Lenino |Wmunizmų^ Nuirau 
kė ryšius su Maskva.
trauke komunistai 14* susiorganizavo | atskirų partijų^ 
Bet Darbo Partija Norvegijoje tarpsta (šiandie jau ji 
turi valdžių savo rankose), o komunistų partija yra be 
Reikšmės. r: > •

Pulk. Augirstauskas tyrinėjo 
kalno iškyšulį tarp Italijos ir 
Benediktinių gatvių,- kur buvo 
palaidota daug lietuvių ir pran
cūzų karių, dalyvavusių Napo
leono armijoje1. Kapų Vietų ap
lanke ir prdf. šmitleihas. Kaip 
teko patirti, norima išpirkti kal
no dalį iki viršukalnės sif priė
jimu ’iš Italijos gatvės Ir įreng
tų karių paminklinį , ‘darželį’ su 
gražiu kryžiumi. Tšb.

NET, žEMeS NEDUODA 
PIRKTI.

žinios” rašo

žvejų uostu, nes 
daugiausia žūk- 
reikalams. Klai- 
žvejai turi žvc- 

O didelit

ITALIJOJE SUJUDO FAŠIZ 
MO PRIEŠAI.

r, o tuo tarpu visti 
į žino, kad Leninas kaip tik ir’ 
vykino tų “reakcinę politikų’*: 
Jo -mokiniai ir bendradarbiai! 
įsteigė “Bedievių Sųjungą”, to
ri leido (ir tebeleidžia) laikraš-i 
tį ‘“Bezbažnfk” ir kuri per me
tų .metus vedė smarkią kampa-, 
niją. prieš religijų. Per didžia-; 
sias krikščioniškas šventes “bcz-- 
božnikaf* rengdavo ties bažny
čiomis prakalbas ir eisenas, to-, 
riose buvo ne tik kritiku©ja- 
ma,, bet ir vjsaįp išjuokiami 
religija. Visose viešose vietose

Praėjusios sa
vaitės gale įvairiais reikalais j 
Kaunu iš provincijos atvažia? 
vusieji asmenys, užpusčius ke
lius, negali išvažiuoti ir kole
tai dienų paliko Kaune. Ypač 
iš tolimesniųjų provincijos vie
tų, pavz., šiaurės ir Rytų Lie
tuvos.

— Sveikas, sveikas, tik šeiriai 
žvalgiau ir dar seniau gerai mie
gojau... Atleiskit, bet aš eisiu 
kur nors prigulti.

Vaišinga šeimininkė tuoj man 
pas save paklojo ir *aš išsitie
siau. Miegojau daugiau kaip dvi. 
dešimts valandų. Buvo tokių 
protarpių, kuomet rengiaus kel
tis, bet akių niekaip negalėjau 
atverti ir kartais dėl to nema
ža kankinaus.

Norvegijos Darbo Partijos vykdomoji taryba, savo 
posėdyje sausio 9 d., Oslo, svarstė klausimą prisidėjimo 
prie Socialistinio Darbininkų Internacionalo ir nutarė 
visais balsais prieš vieną prisidėti. Sumanymas paduo
tas partijos skyrių balsavimui, kuris turės pasibaigti ši 
mėnesį. ,. ,,....... i v-tiį ■

“Ženevos socialistų laik
raštis ‘Travall’ praneša, kad 
šiuo metu gaunamos žinios iš 
Italijos, kurios rodo didelį 
antifašistinių jėgų išaugimą 
pačioje Italijoje. Patikimomis 
žiniomis neseniai net įvyko, 
keletas tekių drąsių antifa
šistų pasirodymų. Taip pa v., 
viename’^didžiuliame Romos 
kinoteatrd iš galerijų /buvo 
paskleista daug antifašistinių 
lapelių, kuriuose raginama 
pasipriešinti fašistų diktatū
rai ir kad Mussolinio reži
mas yra Italijai gėda. Vaidi
nimas buVo tuo j nutrauktas 
ir policija iš galerijų - suėmė 
30 žmonių. Kitoje vietoje bu
vo išdaužyti langai vienoje 
naujoje fašistų būstinėje,,ku
rios dar nespėta pašventinta, 
ir iškilmingai atidaryti. To
kie įvykiai, nors ir neskelbia
mi, bet platinami labai sku
biai ir kelia Italijos liaudyje 
nepasitikėjimą fašistais.”

$5.00
2.75
1.50

Kai prieš kiek laiko “Nau
jienose” buvo įdėta žinią apie 
Prancūzijos komunistų dalyva
vimą bažnyčios pašventinime, 
tai mūsiškiai komunistai bari*; 
dė tą faktų užginčyti. Bet da- 
bar pati “Laisvė” įdėjo Pran
cūzijos komunisto J. Berlioz’o 
straipsnį, kuriame aiškinančia, 
kodėl to krašto komunistai vy
kina “ištiestos rankos” politi
ką klerikalizmo atžvilgiu (žiuri 
“L.” vasario 8 d. Į938 m.). .

I ’ '

Tenai sakoma 
balandžio meh. '

nu
ne

Prancūzuos komunistu 
“ištiesta ranka” kle

rikalams.

— Turi liuosų kambarį ? |
■■■<— Yra, tik nešildytas.... j
Šitaip- mudviem besikalbant įį! 

restoraną įsiveržė būrys gink-’ 
luotų jurininkų. Jie visi pusėti-: 
nai buvo apiplyšę, netvarkingi.’ 
Tuoj mane pamatę pareikalavo; 
revoliucinio komiteto vardu doj 
kumentų. * • į

Parodžiau. Ilgai skaitė, tyri-j 
nėjo. Vienas jų būtinai ragino! 
Žiūrėti ar yra antspaudai. Jd 
šupratimn, paraštės jokios reik
šmės neturi. Pasirašyti kiekvie
nas ga’li, o antspaudą gali nž- 
;d)ėti tiktai tas, įkas jį turi, šio
kia jo buvo logika. Antspaudas 
buvo tvarkoje. Bet reikia su
prasti dolko taip įžiūrėta ar ant-, 
spaudas tvarkoje:: revoliucijos; 
pradžioje daug kas -aukštai iški-j 
16, bet patys rašyti nemokėjo,; 
todėl antspaudas, kaip ir vidur-; 

■amžiuje įgijo savo reikšmės... 
Antspaudų galėjo uždėti ir tas, 
kuris rašyti nemoka ir ją tik
rinąs ir galėjo pažinti nors ir 
beraštis butų...

O tuos antspaudus darė kas 
įtik mokėjo daryti... Jų pavadi
nimas prasidėjo žodžiu revoliu
cinis. Jurininkai patikrinę ma
no dokumentus tuoj išsinešdino.

Restorano patarnautojas tuoj 
pribėgo prie manęs ir tyliai ta*

mą“. čiajie tržniiTŠta, kad Frau* 
Ouzi j o j4;! ^obįalisf ai • du Viėni j o 
daug didesnes, darbo žmonių 
masės, negu kada nors gali to 
tikėtis komunistai, nors socia
listai klerikalizmui niekuomet 
nepataikavo.

Tai, kas dedasi Francuzijos 
komunistų partijoje, žinoma, 
dedasi ne be Maskvos .palaimi
nimo. Per savo agentus Frau-, 
euzijoje Maskva “tiesia ranką” 
klerikalizmui, sekdami šituo at-, 
žvilgiu Mussolinio pavyzdį. Juk 
Mussolini kitąsyk buvo “karin
gas bedievis”, bet tai jam ne- 
trukdč susitarti su Romos pa- 
pa. Jei Stalinas galės, jisai ir

au papai konkor- 
lapčiukai įrodinės,

tos didelės iškabos su žodžiais:: 
“Religija tai — opiumas”.

Šitų priešreliginę kampanijų 
Leninas ir kiti bolševikai 
mė” Marksu. Bet dabar koiniF 
nistai vėl “remiasi” Marksu^ 
skelbdami, kad, kova prieš reli
giją tai — “reakcinė politika”'!

Daba t komunistai jau giria
si, kad jie vieni nesą “sektan
tai” religijos klausime. Jie pei
kia Franciai jos radikalus, kus 
rie yra pagarsėję, kaipo laisva-

Eiitered as Second Class Matter 
JMarch 7th 1014 at the Post Office 
»of ČhicagOy III. vnder the act of

Ankstybas rytas. Gatves tuš
čios. Vienas vienintelis rūpestis: 
valgyti surasti. Seniau viduriai 
gurguliavę jau dabar ir tai nu
stojo darę! žarna žarnon lenda. 
Viskas erzina. Daugelio ‘krautu-’ 
vių langai išdaužyti, jos tuščios 
‘barška. Restoranai visur užda
ryti. Valgyklų visai nematyti. 
Einu viena iš kitos gatvės. Nuo
vargis pusėtinai kankina, bet 
nerandu nei kur pasilsėti, nei 
kur užkąsti. Gatvėmis slankioja 
stipriai' ginkluoti kareivių pa
truliai. Daugel vietų tikrina do
kumentus. Girdėti šūviai. Bet 

ne tai rupi.
Kaip nors ir kur nors betką 

užkąsti gau ti J Jau pora dienų 
kaip nieko burnoje neturėjau.

Niekas neįdomu ir niekas ne
miela. Pradedu tiesiog betiks
liai gatvėmis vaikščioti ir veik’ 
.garsiai svajoti.

štai, svajoju, kad aš užtinku 
didžiulius maisto sandelius. To
kio maisto, kuris ilgai gali iš
silaikyti ir man ilgiems metams 
gali užtekti. O kogi be maisto^ 
Žmogui daugiau reikia?

štai nakvynę bet kur rasi, bet’ 
maisto

.[ ACME-NAUJIENŲ Foto.]
Dr. Cbrištian A. Ruck- 

1 mick, lo^va universiteto 
profesorius, kuris pasitr 
kė iš savo pareigų dėl 

maniai, ir jie įrodinėja, kad susipratimų, su studentais
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Lietuva jau nuo 1922 metų 
pradėjo -rūpintis šventosios uo
sto statyba. 'Tas uostas stato
mas vietoje, kur šventoji upe 
įteka 1 Baltijos jurų, apie 12 
kilometrų į šiaurę »nuo Palan
gos, netoli Lietuvos-Latvijos 
sienos. Nors jau seniai buvo 
pradėta šio uosto statyba, tii- 
oiau ji dar nebaigta. Atgavus 
Klaipėdos uostą, teko daug lėšų 
skirti šio pirmojo uosto tobuli
nimui. Laikinai šventosios uos
to statyba buvo nutraukta. 
Tiesa, uostų statant buvo pada
ryta stambių klaidų. Vienų lai
kų buvo manyta visai nutrauk
ti tolimesnį uosto statymą. 
Tačiau pastaraisiais metais vėl 
Šiuo antruoju Lietuvos uostu 
pradėta labiau rūpintis. Kas
met valstybės biudžete skiria
ma po kelis šimtus tūkstančių 
litų uosto tvarkymo bei tobuli
nimo darbams, šventosios uos
tas vadinamas 
jis skiriamas 
lės bei žvejų 
pėdos pajūrio 
jų uostą Klaipėdoje 
pajūrio ruožo Didžiosios Lietu- 
vos ribose, žvejai neturi jokie 
uosto. Todėl jie tegali žvejot: 
mažomis valtimis, rankomis 
irkluojamomis, kurios galime 
ištraukti į krantų. Didesnėms 
valtimis nėr vietos paslėpti nu( 
juros audrų. Taigi žvejams ii 
Skiriamas Šventosios uostas.

šventojoje bus ne tiktai žve
jams patogus uostas, bet ir iš
tisas naujas žvejų miestelis 
Miestelio statyba paskolomis ap 
rūpina*žemės Bankas, čia jai 
statomi gražus mūriniai name
liai, kurie atiduodami žvejį, 
šeimoms, kurios per ilgą laik^ 
nedidelėmis sumomis namelius 
išSipirks. Be to, žvejams stato
mos ir motorinės valtys—kate
riais, kuriais jie gali leistis to 
liau į jurą žvejoti ir, žinoma 
daugiau žuvies pagauti. Y r? 
•įsteigta žvejų draugija, kuri rū
pinasi pagautos žuvies pardavi 
mu ir žvejams įvairių reikme
nų patiekimu. Dar po kelerii 
metų šventojoj jau bus gražus 
naujas žvejų miestelis, o jo gy
ventojai bus aprūpinti ir tinka
momis juros žūklei motoriniais 
laiveliais.

šventojoj uosto statyba y n 
suriki, nes čia ‘uostas statomas 
•atviros juros pakrašty, ir tode 
uostas labai užnešamas smiltį 
-mis. šių metų valstybės biudže
te vėl skirta 400,000 litų uoste 
statybai ir 170,000 litų uoste 
valdymo reikalams. Per keletu 
metų 'šventosios uostų numa
toma taip sutvarkyti ir pagi
linti, kad į jį galėtų įplaukti ii 
mažesnieji jurų laivai. Tsb.

Sttbtfeription Rates:
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$5100 per year outsdde of Chicago
$8.00 per year Chicago 
3c per copy.

Vienoje iš gatvių sutikau sa
vo seną pažįstamą gimnazijos 
mokytoją. Tikrai nudžiugau ir 
kartu nežinau dėl ko man bega
liniai drovu prieš jų pasidarė; 
Kalbėjau, raudonavau ir prakai
tavau. •;

— Einam pas mane? — kiek 
•pakalbėjus tarė jinai..

Negi atsisakysi. *' Džiaugsmo 
-kupinas skubu kartu su. ja. Kai* 
bu, pasakoju, pats nežinau ką 
jai. štai jau mudu jos bute, šal
ta, nekūrenta, nejauku.

— Centralinis šildymas pas 
imu s neveikia,, tai štai šį gele
žinį pečiuką šavo knygomis pra- 
Ikuriu. Gerai, kad savo laiku jų 
idaug pripirkau, yra kas kūren
ti... Pasakoja ji man. Ir tikrai 
.tuoj atsinešusi senų knygų pra
dėjo pečiukų -kūrenti.

— Gal arbatos?
?mane.

Aš į tai lygiai nieko jai pe
rgaliu pasakyti, žiuriu ir tyliu.

— Gal ką nors užkąsim ? Aš 
«dar kai ką turiu.

Ji išėjo į kitų 1 kambarį val- 
Igį paruošti. Nekantraudamas 
(laukiau jos. Ir štai ji atėjusi ^at
sinešė mėsos gabalą ir pradėjo 
‘ant to pečiuko .čirškinti. i

— Dovanokit, bet : duonos ir 
(bulvių neturiu, gal kaip nors 
taip... Arbatos paskui užgersim, 
tik cukraus neturiu...

— Atsiprašau — ir toliau ne
turėdamas ką sakyti, ar tfl<riau 
inesusigraibydamas, aš jau r e- 
ičiu pušžalią mėsą. Skani!

Nesaldyta arbata dar škanes*

Tikriau tarus* tai jau, buvo ne 
lapkritis, bet 1917 metų gruo
dis. Beit rusų didžioji revolittci-i 
ja įeis’ į istoriją lapkričio var-i 
du, nes lapkritis mėnuo išjudi-' 
no visą rūsy žemę jr galutinai 
^stambių žemvaldžių galybę su-’ 
triuškino. Visa kita buvo tik 
lapkričio mėnesio skaudžios pa-, 
sekos.. . x

.■ Iš Helšinkų į Petrogradą, tuo
met dar taip vadinamą, grįžau' 
nakties metu. Snigo. Stotyje jo*' 
kių susisiekimo priemonių. Daug 
laiko negaišdamas, skubinau į‘ 
artimiausių viešbutį pramigti/ 
Buvau jau pusėtinai alkanas. 
Taigi, užsukau į restoranų. Res/ 
toįrano išvaizda padarė į mane 
tiktą Rusų monarchijos pakasy* 
nų vaizdų. Kadaise turtingas ir 
labai triukšmingas restoranas 

‘dabar visai buvo tuščias. Vietoji 
ant stalo stovėjo lajaus žvakės' 
gausių elektros žiburių dabar 

‘ į tuščius butelius 'sukištos. Jos 
'.vos spindėjo. Ant grindų vietoj 
kadaise buvusių minkštų, btan-

1 gių kilimų, dabar 'buvo iŠbarsty-: 
ta piuvenų. Minkštos kėdės vi-! 
sos buvo pusėtina:! apiplešitos.' 

' Vietoj baltučių, gražių lininių 
staltiesių dabar stalai buvo lai-;

; kraštiniu popierių patiesti.
-! Tylu, ramu, tikrai lyg paka-
•, synose. į

Sutikęs mane tarnautojas ir 
kažkaip tyliai, graudulingai -pa
klausė, ko aš norįs.

žmogau, — sakau jabi, — 
suprašk, kad valgyti atėjau.

— Valgyti? didžiai nustebęs 
pakartojo jis. '•

—■ Taigi, kad valgyti, sakyk 
greit, ką turi, -aš stipriai talka- 
nas! —. Kartoju jam.

Valgyti!) valgyti, bet juk mes 
niekę neturime?— DidžiaFinusi-j 
stebėjęs jisai žiūrėj o į mane, i

—- Tai duok ką nors užkąsti?. 
' UžkąstiAr jus juokau-; 
jąt? Juk nieko mės neturime!! 
Juk visame mieste nieko nega-Į 
Įima gauti... t

Tai kam restoraną laikote at-l 
darą? Tik žmones viliojate, aš! 
bučiau kitur nuėjęs?

— Tarnyba! Juk sakys, kadi 
sabotažu Užsiimama, o kas dėl; 
valgio, tai niekur kitur jus ne
gausite. j

■ — Tai bent arbatos... ' IĮ v , •»' ' t
'< — šilto varidens be cukraus.,.

— Važiuok po velnių sau ! —į 
įpykęs sakau jam. — Ąr yra! 
viešbutyje liuosas numeris?

Na kas dabar viešbutyje^ 
miega. Namų visur tuščių pil-’

, kad jau nuo, 
'16Š6 metų ko

munistai “ištiesė ranką” kata
likų bažnyčiai, ir nuo to laiko' 
jie dedą visas pastangas įvy
kinti “vienybę tarpe katalikų’ 
ir komunistų”. Vienoje vietoje 
tame straipsnyje sakoma:

“Komunistai atsteigia1 tikt-, 
rųsias Markso, Engelso ir Le
nino idėjas apie religinę pro-;« .. < > ‘ 
blemų ir apie ‘anarchistinius 
plepalus’ tų, kurie bando pa*, 
skelbti - karų prieš religiją, 
darbininkų klasės politinių 
partijų politine užduotimi. 
Ypatingai Leninas griežčiau* 
šiai pasmerkė tų reakcinę po* 
Jitikų, kuri padalina darbi
ninkų klasės spėkas, kursty*. 
darni religinę neapykantą,; 
idant nukreipti mases nuo 
tikrai svarbių pamatinių eko
nominių problemų.”
Leninas, girdi, pasmerkė ko-! 

vą prieš religiją, kaip “anar- 
O tuo tarpu Italijos fašizmas siuntė lėktuvus plepalus” ir “reakci-

lėliams pačių pirmų įieną, kai tik prasidėjo sukilimas tarPu:
tai buvo* aiškiausiai įrodytai ikai du fašistų lėktuvai peri 
klaidų nutupe franeuzų Morooco dienos pusėje. ji

Italija ir Vokietija ir toliau teikė sukilėliams daug 
daugiau pagelbos, negu sovietų valdžia loyalistams. Ra- į 
■šytojas La-n’gdon-Davies pareiškė: ‘|

“Iki šie laiko Rusija pasiuntė tiktai vienų lėk
tuvų prieš dešimtį, pasiųstų iš Vokietijos ir Itali-'
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katalikų, -kurie

taž'as,-n tokius dabar šaudo.*.
Viešbučio kambarys buvo Vi

sai nekūrentas ir šaltas. Cemtra- 
linis šildymas buvo užšalęs ir 
sugedęs. Kambaryje butą van
dens, kuris buvo pavirtęs į le*‘ 
dą. Lova veik tuščia, nė užsi
kloti nebuvo kuo. Atsiguliau 
kaip stoviu ir' visą naktį -akių 
jiesumerkęs dantis kalenau.

Ryto metą jau auštant snu* 
duųiuoti pradėjau ir gražius 
sapnus regėjau. Kažkokiose puo., 
tose dalyvavau, visokie skanės-. 
tai kvepėjo, bet jų ragauti ne
teko. Kai nubudau, viena tik su
pratau — valgyti noriu!

Iš kambario skambinau viso
kiais skambučiais, kad ką nors 
prisišaukus, bet skambučiai ne
veikia. Einu ieškau žmogaus, 

( kam pinigus už kambarį mokė- 
! ’ti. Sutikęs vienų klausiu, kiek 
reikėsią mokėti.

’ ^is, nuostabiai žiuri į -mane 
ir tylomis taria:

— Kas dabar moka?—mons- 
ttelejo ranka ir nuėjo sau.

Tiek to. Ir aš nemokėsiu! Pa
daliau už ką mokėti ? Ar už šal-

Lenkai nenori, kad lietuviai 
butų ekonomiškai stiprus Vii* 
niaus krašte, todėl jie nėleidn 
žia lietuviams net žemę pirkti;. 
“Vilniaus įžodis” prarieša1 tokį; 
faktą: ' ? '

. “NavikųX kaimų, Dūkšto 
vals., Švenčionių apškr. lietų* 
Vis ūkininkas > Peciulevicius 
norėjo nusipirkti sklypą že
mes.. Tuo ręikalu buvo para
šęs Vilniaus vaivadijai prašy
mą. šiomis dienomis Paciule* 
vičius gavo iš vaivadijos raš
tą, kuriame pranešama, kad 
žemės pirkti jam neleidžia
ma.”

Britanijos valdžia vėl pradėjo veikti per vadinamų-j 
jį “nesikišimo komitetų", stengdamasi įvykinti “sava-1 
norių” ištraukimų iš Ispanijos, šituo tikslu užsienių rei
kalų ministeris Eden daro pasitarimus su įvairių vals*1 
tybių atstovais ir teiraujasi apie tai, kaip į tų reikalų J 
žiuri Ispanijos vyriausybė ir sukilėlių vadai.

Anglai staiga ėmė “tikėti”-, kad Mussolini pasidarė 
sukalbamas, nes jisai sutiko “kooperuoti” kovoje su pi-į 
ratų laivais, siaučiančiais Viduržemio juroje/ (o tie pi
ratai yra paties Mussolinio diriguojami!).
/ Bet vargiai yrą bent kokia viltis, kad Italijos fašis

tų valdžia sutiks atšaukti iš Ispanijos savo “savano
rius”. Kuone visi užsienių korespondentai Ispanijoje 
pripažįsta, kad gen. Franco armijose yra nuo 80,000 iki 
110,000 italų kareivių. Jeigu gen. Franco šitos fašistų, 
pagelbos betektų, tai jisai butų sumuštas.- Mussolini,. 
sukišęs tiek daug pinigų Ispanijoje ir taip garsiai di-, 
džiavęsis savo “pergalėmiš” prieš “raudonuosius”, nie-i 
ku bu du nepakęs, kad šita jo avantiūra negarbingai pa-' 
sibaigtų. ( -

Kol priešinsis “savanorių” atšaukimui Italijos fa
šizmas, tol neištrauks savo kareivių iš Ispanijos ir Vo
kietija, kuri yra davusi generolui Franco apie 20,000; 
karo technikų.

Mussolini ir Hitleris teisina savo’ ginkluotų inter
vencijų Ispanijoje tuo, kad Ispanijos vypausybei pade
danti Rusijos sovietų valdžia. Bet tai yra humbugas. 
Visa “tarptautinė brigada”, kuri kariauja respublikos 
vyriausybės pusėj^^usidėda tik iš kokių dešimties ar 
dvylikos tūkstančių (daugių-daugiausiajš 15,000) vyrų, 
ir šitame skaičiuje rusai sudaro visai nedidelį nuošimtį.

Štai ką pasakė vienas Anglijos rašytojas, . John 
Langdon-Davies, kuris ilgai studijavo Ispanijos pilieti-; 
nį 'karų : ■■ i

“Keista, kad Tarptautinėje Brigadoje, sudary
toje iš 10,000 ar 12,000 savanorių beveik iš visų pa
saulio kraštų, tėra visai mažai žmonių iš Rusijos.” 
Daugelis sako, kad sovietų Rusija “išgelbėjo” Ispa

nijos respublikų, atsiųsdama Madridui daug ginklų ir 
lėktuvų, kai tenai 1936 m. liepos mėnesi prasidėjo pilie
tinis karas. O fašistai teigia, kad Rusijos bolševikai 
siuntė aeroplanus ir amunicijų į Ispaniją dar net prieš 
prasidedant karui 
kišti, kad “raudonieji” neįsigalėtų Pirėnų pusiausalyje. 
Šituos teigimus griežtai nuneigia minėtasai anglų rašy
tojas.

Langdon-Ddvies sako: ; /
“Pirmutinė rusų pagelba Ispanijos loyalistams 

atėjo už trijų mėnesių po to, kai prasidėjo karas.”



Penktadienis, vas. 11, 1938

IS DETROITO PADANGES
i I — ... ............ ..... . _______ _..________

Iš Detroito lietuvių veiklos
LSS 116 kp. susirinkimas
LSS 116 kuopos susirinkimas 

;įvyko LAS svetainėje vasario 
5 d. 8 vai. vakaro. Nors kaip 
tik tuo laiku pasitaikė smarkus 
lietus, bet susirinkime vis dėl
to dalyvavo apie 15 draugų ir 
•draugių. Vakarienės rengimo 
komisija pranešė, jog sausio 12 

’d. vakarienė pavyko nepapras
tai gerai. Apskaičiuojama, kad 
vakarienėje dalyvavo apie 500 
(žmonių. Taip pat raportavo, 
kad vienas komisijos narys, bū
tent, J. Pilka yra ligoninėje, 
kur jam Tiko padaryta operaci
ja (išpjautas apendiksas.). Li
gonis jaučiasi neblogai. Visi 
draugai jam linki kaip galima 
greičiau pasveikti. Beje, ligonis 
guli Harper ligoninėje.

Iš lietuvių kongreso veikimo 
komisija pranešė, kad vietos 
skyrius pasiuntė telegramą į 
Kauną dabartiniam seimui, kad 
tasai pasirūpintų grąžinti de- 

Lietuvos žmonėms, 
skyrius ragina kitas 
kad ir josios siųstų 
turinio telegramas, 

buvo priimtas. Tuoj

mokratijų 
Kongreso 
draugijas, 
panašaus 
Raportas
po to kuopa nusprendė telegra
mos nesiųsti, bet vietoje to iš 
kuopos iždo paaukoti $5.00 poli
tiniams kaliniams.

Prieš kiek laiko buvo paskelb
tas atsišaukimas kompozito
riaus M. Petrausko paminklo 
reikalu. Į susirinkimą buvo at
silankęs Chas Būtis ir paprašė, 
kad kuopa išrinktų savo atsto
vus, kurie drauge su kitų orga
nizacijų atstovais sudarys ko
mitetų ir rūpinsis sukėlimu pi
nigų paminklui. Susirinkimas 
pasiūlymą priėmė ir atstovais 
išrinko > M.' Kemešienę. ir M, 
Strazdienę.

Susirinkimų pirmininkas už
dare TO vai. vakaro.

P. S. šia proga noriu atitai- 

me skyriuje. Būtent, buvo iš
spausdinta, kad įžanga vakarie
nei 45 centai. Turėjo būti įžan
ga vakarienei 50 centų, o šo
kiams — 15 centų.

.—Narys

Serga J. Pilka
Vasario 2 d. .visai netikėtai 

sunkiai susirgo J. Pilka ir liko 
išvežtas į Harper ligoninę. Ten 
jam Skubomis liko padaryta a- 
pendicito operacijai Ligonis po 
operacijos pradėjo jaustis ne
blogai ir netrukus grįš namo. !

J. Pilka priklauso Dailės cho
rui, LSS’ 116 kuopai ir dviemi 
pašalpmiams klubams: Lietu-’ 
vos Piliečių Pašalpos Klubui ir. 
Lietuvių Amerikos .Piliečių Klu
bui. Visose tose organizacijose 
draugas Pilka yra nemažai vei-: 
kęs. Į

Galima drąsiai sakyti, jog li
goniui butų malonu, jei jį drau
gai aplankytų. Lankymo valam 
dos yra nuo 2 iki 3 vai. popiet 
ir nuo 7 iki 8>val. vakaro.
' Nuo savęs linkiu ligoniui kaip 
galima greičiau pasveikti ir vėl 
stoti į darbą. —S. D.

. Koncertas, prakalbos 
ir šokiai '

Vasario 19 d. Lietuvių sve
tainėje bus paminėtos Lietuvos 
'nepriklausomybės dvidešimt me
tų sukaktuves. Koncertinėje da
lyje dalyvaus operos dainininkė 
Ida Gaillard, broliai Vasiliaus
kai, Aniceta J. Zigmant, Sally 
■Sauer (Pangonis) ir du chorai: 
Wal*ter Gugo vadovaujamas Ai-r 
do choras ir Onos Masalškiutėsl 
vadovaujamas Dailės choras.

Be to, bus pasakytos kdliosi 
itin svarbios /kalbos, o vėliau 
prasidės šūkiai. Parengimas į 
prasidės ‘6/30 vai. vakaro, o du
rys atsidarys 5130 vai. popiet.’ 
Įžanga tik 25 centai.

—Komitetas^
Vedybų varpai skambėjo
štai Šiomis dienomis ir Vėl- 

vedybų varpai skambėję 
skambėjo me pirmą kartą. 
Mat, dalykas tekis, kad buvo j 
paminėtos dvidešimt poriki^ ’me-j 
tų vedybų sukaktuves. tai ,įį-| 
vyko sausio 28 d. Latožos ’Sve-’ 
tai nėję Lietuvių Moterų Dran-J 
giškam Klubui vadovaujant. I- 
niciatyvą pasiėmė p-ios Povilai- 
;ienė ir širvaitienė, kurios su

rengė staigmenų paminėjimą sa-' 
vo prezidentei Pranei Normant. 
Mat, sukako dvidešimt penkeri'j 
metai kaip Juozas ir Prane Nor
mantai yra vedę.

Apie 9 vai. vakaro ponai Nor
mantai įžengė į svetainę p-ios 
Usorienės ir Prano Radvilo ly
dimi. Jie buvo širdingai savo 
giminių, draugų ir pažįstamų 
sutikti ir* pasveikinti su ^uona, 
ir druska,. Tuo metu susirinku
sių žmonių galėjo būti apie 150.

Normantai buvo tikrai nus'te- 
rinti ir tiek su jaudinti, Jog net 
ašaros akyse pasirodė.. Pasibu-j 
čiavę jie pareiškė, kad tai tik
rai jų antros vedybos. Vadina,; 
si, sukako dvidešimt penki mc-, 
tad kaip jie yra vedę.

Kiekvieno -Žmogaus gyveni
mas daugiau &r mąžiau yra au
dringas. Tos wdrps blaško mus.

visas ipuses. Drenos, savaitės, 
mėnesiai ir metai bėga žaibo 
greitumu. Ir įtrste Trepajųįita-; 
me, kaip liekame tai vienur, tai 
<itur nublokšti. Nėra abejones., 
kad ir Normantams ’tdko daug 
visokių gyvenimo audrų Jpergy-1 
venti ir daug visokių Vargų pa-’ 
kelti. Vienok jie sugebėjo iprieši 
tas audras atsilaikyti, sngebė-; 
jo palaikyti šeimyninę hairmo-Į 
niją. Ir mes susirinkę turėjome' 
progos juos širdingai pasvei-’ 
kinti ir palinkėti, kad Jie 
lauktų auksinio jribiliejauš, Va-į 
dinasi, švęstų .penkių 
metų t vedybinio gyvenimo -su-j 
kaktį.

- Kiek plačiau teko su p. Nor
mantu išsikalbėti. Jis sr.ko, jog 
gerai atsimenąs, kada buvo pra
dėtas “‘Keleivis” 'leisti. O tai bu
vę prieš 32 metus. Normantai 
vedė sausio 26 d. T913 žam
bri dge, Mass. I -Detroitą jie at
sikėlė gyventi 1-945 m. 'Pirikiau-' 
so jie vietos progresyviškoms 
organizacijoms. Abu yra LSS 
116 kuopos nariai-. Pranutė yra 
Detroito Mpterų Draugiško Klu
bo prezidentė, o jos Juozas pa
sižymi savo muzikali^kumu: jis 
sugeba vrjdyti kelis muzikališ- 
kus instrumentus.

Nmąnantai yra 'užauginę ke
turias dukteris, kurios irgi pri
klauso Įvairioms lietuvių orga
nizacijoms.

Parengime matėsi nemažai 
biznierių. “Jaunavedžiams” sve
čiai įteikė gražių dovanų. Buvo 
pasakyta gražių kalbų.

_ Sukakties paminėjimas pra
ėjo labai linksmoje nuotaikoje. 
Visi linksminosi iki vėlumos.

P-ams Normantapis nuo sa
vęs linkiu ilgo ir lairpingo gy
venimo. —M. Kemešaenė

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą
Kraujo Spaudimą

22mos iš 26 atsitikmiĮ
Dr. Frederic Danteau, žymus -New 
Yorko gydytojas neseniai stunažino 
kraujo spaudimą 22-uose iŠ 26 atsi
tikimą su ALLJM1N, česnakų-Pet- 
rušku esencijos tabletėmis. Nevien 
kad' kraujo spaudimas nukaito, beit 
ir paliko žemesniu, vartojant ALLI- 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla visai praėjo veik visuose atei- 
tikimuosęJKad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. iDamrau, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petruškų esencijos tablečių ir 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
ar vertingos knygelės, rašyk
VAN TATTEN CO.» 54 Illinois

Street, ęhieapo.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Dalyvaus Naujienų Koncerte
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Tai Andręjevo grupe, kuri “Naujienų” koncerte išpildys vaizdelį “Ukrainiečių kaimas” —- 
•ukrainieti^kas dainas 'fa' ukrainietiškus šokius. Melodingas ir gyvas ukrainiečių dainas išpiK 
dys ipasižymėjęs 'dairiininkas MIŠA MIRO. Šokius gi atliks An.urejevo vadovaujama grupė, 
SU^dedąntiritŠ šių Šokėjų: Aldona Maldo, Veda Powdl, V. Stažas, Betty Strodomski, Fenny 
Stfddomški, Aldona ^ubovich, Marie Pavlašin, Jean Miscikaitis, Jenny Brazaitis, Eddie Ok- 
saą, DoIIy ^trok, ;$teyc Revak, Genevieve Sokolowski, sesutės Jankauskaitės, Chrištie Kris- 
diunas, Ddlores -Za'Icm, Antliony Brašiskis, sesutes Conrad ir Lt. . -

Šiame paveiksle MIŠA MIRO Stovi užnugary sų didele kepure, o po dešinei Ray Vis- 
itaM, pianistas. Pats Andrejevas dėvi “čiaąunišką” kepurę.

Koki Mikui Petrauskui 
paminklą statyti? 

—.....  - '■ — • ' ’ " ‘ "----r - •>---------f - --

Nesenįai musų spaudoje tilpo ko, kad gyvatė antyje atšildyta 
pačiam 'geradariui kanda. Ame
rikiečiai karo metu ir po karo 
gelbėjo Lietuvos žmonėms, Už 
ausų iš degėsių, iš purvo ištrau
kė ir pastatė ant kojų, at
krapšto akis, tai dabar, pasiu
tę l^bai mokyti, gudrus, tobuli, 
spiaudo amerikiečiams į veidą.

Štai, miršta musų gerbiamas 
praleido savo geriausios sveika-, asmuo, lietuvybei daug nusipel

nęs Mikas Petrauskas, tai nei 
vienas, nei tų, kurie po minė
tu iš Lietuvos .atsišaukimu pa
sirašo, nei -vięna laikraščio įstai
ga, nei kitokia Lietuvoje įstaiga 
nepranešė amerikiečiams, net£- 
legiY. fayo, kad štai , j ūsų ir mu
sų Mikas Petrauskas mirė. Nie
kas nieko nesakė. Ir amerikiečiai 
tik tuomet sužinojo, kai iš Lie- 

etęvos atėjo 'laikraščiai, kuriuo
se ųpįe tai buvo rašyta.

Ar kį reikia :dar. didesnio į- 
Žeidimo! Ar bereikia didesnio 
hedėkingumo, ar bereikia bįaų- 
rešnio musų pažeminimo! Tai 
va, kaip “ąž ančio atšildyti” at
silygina isavo ' geradariams! O. 
dar kalba apie kokį' ten susian- 
riniimų. su Amerikos lietuviais. 
$ušiariti'njriio ieško tik tam, kad, 
grilėtų arčiau prieiti ir, progai 
pasitaikius, dar daugiau įgilti! 

. Po kelių mėnesių po Miko 
Petrausko mirties • Lietuvos 
‘‘^rilvočiaį” SįUgalvojo dar lazdą 
kyšldlėti Įr paerzinti. Atsiųskit, 
girdi, dolerių, tai mes įčia pasta
tysim ^paminklą Mikui Petraus^ 
feui.^ Ir sarmatos neturėjinias ! 
Kada dolerių prireikia, tai qme- 
rikiečki al-right! Siųskit ’čĮole-'. 
rjąs, o mes Čia juos sudorosi
me k. < ■

Gana, tų įžeidinėjimų! Gana 
duoti, jieriis dolerius, iš kuriu 
jie veja botagus ir juos purvy
ne- išvolioję amerikiečiams teš
kia per akis ! Musų spauda nę-' 
.turėtų "tokių nei ikitoikių iš Lie-'; 
tuvos 'atsišaukimų spausdinti. 
Jie musų darbų irgi neremia, 
jokių atsišaukimų nėspansdina 
ir jokių 'reikalavimų nepatenki’-, 
na. Teguli tie tėnriii susib,riovę. į. 
Vietas, susibrovę j valdžią vieni' 
pagudravo ja. Matysim, -ar IK, 
gaU ,

Kokis Petrauskui paipinkkis - 
tinkamiausias?

Ponas J. Hikselis rekomen
duoja padaryti s to vylę ir pasta-.' 
tyti Clevelande Lietuvių Darže
lyje arba Pittsburghe 'Universi
teto rpmuose lietuvių skyriuje 
į sieną įmūryti Petrausko bardl- 
jefą. žinoma, tas yra gerai ? 
geriau negu nieko. Bet kur kas

;atsišaukimas iš Lietuvos, kad 
amerikiečiai prisidėtų prie pa
sta,tymo Lietuvoje Mikui Pet
rauskui paminklo. J. Rikselis 
“Naujienų”’ n-r. 29 rašė kaip ir 
atsakymą į tą atsišaukimą- ir 
nurodė, kad reikia amerikie
čiams šioj šaly pastatyti Pet
rauskui prjniriklą, nes jis čia 

tos laiką ir per tų laiką, siu 
mažomis išimtimis, visus savo 
veikalus pąrąšė.,,Be to, p. Rik- 
sėlis nurodo, kad kai Mikas PetJ 
rauskas grįžo į tėvynę, tai tenai 
buvo pajuokiamas, pašiepiamas, 
kad jo kūryba esanti nerimta 
•ir jo kurinių .rankraščiai buvo 
pardavinėjami žydams silkes 
vynioti ...

Mačiau tą iš Lietuvos -atsi-; 
šaukimą ii* po tuo raštu Visą 
ęilę parašų, šitie pasirašiusieji, 
keri Petrauskas ‘buvo gyvas, veik 
visi šaipęsj^.. G šaipėsi dėl to, 
kad M. jPctraiUŠkas 'buvo “ame- 
rrikDntąš”'. Tačiau kai PetrauS- 
Ikas dirbo ir suriku darbą 
AMęriktfs lietuvių tarpe, tai tie 
vyrai, šCtorie saikiau šaipėsi) 
•daugiausia jdrir buvo iš savo ke- 
Jinjų galvas T>eiškišę, kiti. gi pė- 
n ėjosi '•‘‘rimtu menti” Lenkijoj, 
Rusijoj ir Vokietijoj. Kuomet 
jie g&įžo 4 Lietuvą, tai pamatė, 
kad Miko Petrausko lietuviškoji 
kūryba Visai kitokia. Jie, mat, 
vienas buvo įsimylėjęs rusų me- 
•ną ir jį Sjcteji dievino, kitas bu
vo įsimylėjęs Varšuvos teatrą 
ir jį žavėjo tiktai ‘Lenkiškos 
Vestuvės*’ ir t. p. Lietu vos, Vy
rai tuomet dar tiek nesuprąte, 
kad kiekviena tauta ‘turi savo 
meną, savo literatūrą, savo kril-. 
turą. Todėl ir lietuvių, menas y-! 
ra skirtingas/ Jiems -užteko pa^ 
matyti, kad lietuviška operetė, 
■lietuviška daina kitokia, ir t.O- 
dėl tie “galvočiai” matė reikalo 
M. Petrauską pašiepti ir jo ku
rinius ignoruoti. Jie vietoj sa
vo, puolėsi Versti kitataučių vei
kalus ir brukti Lietuvos ;kaimie- 
fČiu:i. Jei M. Petrauskas nebūtų 
buvęs- “amerikontas”, tai į jį Ir 
Lietuvos “autoritetai” butų vi
sai kitaip žiūrėję ir jis butų, 
buvęs priskritytas prie rimČiau-i 
šių meno jėgų. Jie iš visų ame-’ 
rikiečių ne tik šaiposi, bet ga-i 
tavi šaukšte vandens pas^an-i 
dinti, todėl ir M. Petrauskui 
kliuvo. O už ką, tai ir jie patys, 
tikrai nežino. Greičiausiai ame
rikiečiams tokia didelė neapy
kanta dėl to, kad jie nori. gy
venti- pagal priežodi: į ‘‘už gerų 
blogu atsimoka/ Priežodis sa-

butų geriau, kur kas butų nau
dingiau, jei amerikiečiai pada
rytų Petrauskui gyvų paminklų, 
jei amerikiečiai įkurtų' Petraus
ko vardo fondą ir iš to fondo 
■nors vienas per metus gabesnis 
lietuvis jaunuolis arba jaunuole 
gautų paramų siekimui aukš
tesnio muzikos mokslo! Keli 
šimtai arba ir keli tūkstančiai 
išleistų dolerių padaryti statulų 
ir ten kur pastatyti darželyje 
paukščiams tupėti kur kas ne
bus taip Vertinga, kaip kad tu
rėti nemirštamą,' gyvą pamink
lą — tai fondą, kurio dėka jau
nuoliai galėtų pasiekti aukštes
nio mokslo. Tokio fondo ameri
kiečiams seniai jau reikėjo tu
rėti. Vietoj ką dalina-dolerius 
>v^š6kiėn)^'!,a<tvyku;Siems iš Lie
tuvos kolektoriams, už ką pas
kui iš musų šaiposi, įžeidinėja, 
geriau bu tume turėję tokį fon
dų, ir ne vienas jau šiandien a- 
įmerikietis butų baigęs aukštes
nes studijas ir būtume turėję 
isavo išauklėtų meno jėgų. Pa
darykim tatai nors dabar ir tam 
fondui duokim 'garbingą Miko 

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius/ tuomi užtikrinsi sau 
rytojų.

ATSluRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 

'ir rpašelpk yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos .gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na- 
irius 'ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas -SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALL1ANCE of AMERICA

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

Haująją Gadynę”?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis'
“DAGIOJI GADYNĖ” kainuoja tik (įu doleriu metams.-

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, leikda-^ 

tna įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

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

ji liks. '
“NAUJO.II GADYNĖ” jus prašo Išpildyt žemiau einančią 

blanką Tr būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
.220 Leonard Street, Broaklyn, N. Y.
Geri). Administracija: Al

Čia prisiunčin $..............už “NAUJĄJĄ 'GADYNĘ” ir^Į
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu: f

Vardas
Numeris ir .gatvė ...................... . .............................
Miestas ir valstija

ii ...................................... i u m n u

Petrausko vardų. Turėkim nors 
vieną grynai kultūrinę, neparti
nę draugiją Amerikoje. Tai busi 
paminklas musų labai daug rid-į 
sipelniusiam asmeniui.

Tad iš tikrųjų į darbą, kaip 
p. J. Rikselis sako. Bet tas mu
sų darbas tegul bus, naudingas, 
praktiškas, garbingas. Pakalbė
kim, gerbiamieji, tuo klausimu 
■pasitarkime, pareikškite savo 
nuomones, pateikite planus, 
kaip geriausia butų tokį fondų 
steigti. Mano nuomone, tokio 
fondo valdybą arba vadovybę 
turėtų sudaryti iš visų didesnių 
lietuvių kolonijų lietuviai, pra
dedant nuo Bostono, Conn. val
stijos, New Yorko, Penna. ir 
•iki pat Los Angeles, San’ ’Ftan- 
cisco.

Ilgai, gerbiamieji, hevilkin- 
kim, imkimės ’ tuojau darbo, 
darbo statyti Petrauskui gyvą 
paminklą!

—Lietuvis

IŠ LIETUVOS
LIETUVOS UŽSIENIŲ 
PREKYBA 1937 METAIS

Gentralinio Statistikos •Biuro 
Surinktais 'duomenimis, 1937’ 
m. iš Lietuvos įvairių prekių 
išvežta už 208,-325,000 lt. Ly
ginant tų metų išvežimą su 
pirmesniais metais, 1937 m. 
išvežimas yra 17,840,000 lt. di
desnis už 1936 m. išvežimą, 
56,0’56,500 lt. didesnis už 1935 
m. ir per 61 mil. lt. didesnis 
už 1934 m. išvežimą.

Praėjusiais1 metais 
nio įvairių prekių į 
įvežta už 212,666,900 
m. — už 156,060,300 
m. — už 128,579,000 lt., o 1934 
m. — už 138,690,100 lt. Tuo 
budu priėjusiais metais įvai
rių prekių įvežta už 56.6 mil. 
litų daugiau, negu 1935 m. ir 
už 73.9 mil. litų daugiau negu 
1934 m.

1937 metais išvežimas ir įve
žimas labai padidėjo. Tačiau, 
palyginus 1937 m. išvežimą su 
•įvežimu, matyti 
suris metais iš 
įvairių prekių 
daugiau, negu 
nius. —Tsb.

iš užsie- 
Lietuvą 

lt., 1936 
lt., J935

kad pračju- 
užsienio įvežta 

už 4.3 mil. litų 
išvežta i užsie-

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

MADOS

No. 4695—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, taip
gi 32, 34, 36, 38 40, ir 42 colių per 
-krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais, kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, Iii.

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No-----------

Mieros.. per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

INSURANCE I

(APDRAUDA)

namų nuo

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudę 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudę
• Apdraudę
< Apdraudę

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

i

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

Buy gloves wRh whcrt 
M.kovės
NrfKkio aees«U BOe įf

W f»nU r»t 
tmit Tooih Pesu.

*4 4t«H«oe <•!«• BUU^k'
A'

L1STER1NE
TOOTH PASTi
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NAUJIENOS, Chicago, 111 Penktadienis, vas. 11, 193?

Diena Iš Dienos
23 dieną Roselando ligonbuty- 
tyje. Tokia dovana 
giasi.-

J. Pašakarniai
5107 Levant Avė.,
III.

labai

gyvena
La Gr

Dalyvaus Naujienų 
Koncerte

Šaltimiero Programa

Priešvedybinė “Party”
“Shower Party” buvo su

rengta Miss Phyliss Lucas, 124 
West 105th Str., sausio 27 d.

Į kė dukters sausio 24

Susilaukė Dukters
Mr. and Mrs. Frank 1 

Ją surengė Mrs. Kairis pažy- yra labai linksmi, kad s 
mėjimui ateinančių vedybų.

Sekančios dalyvės sunešė ga- Roselando ligonbutyje. F. 
na daug dovanų: Mrs. A. Dar- kiai gyvena ties 10615 S. T 
gis, Miss P. Dargis, Mrs. Sut- street.
kovvskis, Mrs. Wallis, Mrs. Ga-| B,
lassine, Miss St. Senkus, Miss -----------
A. Duidin, Mrs. st. Shomis, Pagerbimo “Party” 
Mrs. Geyauškas, Mrs. Kolbas, 
Mrs. Stumbris, Miss G. Aba- 
zoris, Mrs. Tiškus, Mrs. Staken, 
Miss A. Rimkus, Mrs. Kairis, 
Mrs. Baron, Mrs. Baranauskas, 
Mrs. Dumblauskas, Mrs. Rus- 
sell, Mrs. Drasaitis, Miss L. Drą
sai tė, Mrs. Divinskas, Miss A. 
Divinskas, Mrs. Kuchinąkas, 
Mrs. Mack, Miss A. Lucas, Miss 
H. Lucas, Mrs. Lucas, Mrs. Ke- 
zis, Mrs. Perry, Mrs. Buche- 
nae, Mrs. Ejanssau, Miss V. 
Danssau, Mrs., F. Yeonis, Mrs.
A. Yeonis, Mrs. Shaikis, Miss 
Ruth Šhaikes ir Miss Bronice 
Shaikes net iš Wisconsino 
stijos.

Kurios negalėjo pribūti, 
prisiuntė dovanas. Dėl to
karo Miss St. Gene prisiuntė 
dovanų net iš Indianos valsti
jos.' Buvo dovanos nuo Mrs. Mo- 
tilauskas, Mrs. Resk, Mrs. V. 
V. Dargis.

Po tos, gražios parės ir do
vanų, tuoj aus įvyko ir vestu
vės, sausio 29 dieną. Miss Phy
liss Lucas gyveno ties 124 W. 
105th St. 
Skuturna 
La Šalie 
kolonijos

Miss Bronice Jaskulaitė, kur 
gyvena ties 11204 Homewooi 
Avė., įstojo į slaugių mokyk 
lą Roselando li^onbutyj.

Josios pagerbimui ir palinkė- 
jimu4 laimės moksle, buvo su
rengta party.

ADOMAS MICEVlČIVS 
Jaunas ir'pasižymėjęs violis- 
tas, kuris pirmų kartų daly
vaus lietuvių koncerte.

vai-

tai
va-

Jaunavedis George 
gyveno’ ties 10559 So. 
St. Abudu Roselando 
gyventojai.

Susilaukė Sunaus
Mr. and Mrs. Joseph 

karnis sulaukė sunaus, sausio
Paša-

Kas yra ^Naujienų” 
Korespondentas 
Steponas?

Kas yra “N-nų” koresponden
tas Steponas, nėra jokio išro- 
kavimo slėpti; nes Steponas vi
sada, rašo teisybę ir už kiek
vieną savo žodį pilnai atsako. 
Steponas savo pravardės nepa
sirašo tik todėl, kad nemato 
reikalo save populiarizuoti vi
suomenės 
pareiškiu, 
pravarde 
NARKIS.

Apart korespondento, Stepo
nas yra
Steponas j ieško “ 
naujų skaitytojų, 
senas prenumeratas 
įvairius skelbimus. Taigi, kurie 
norėtumėte, kad'Steponas jums 
kuom nors patarnautų,- kreip
kitės 4353 So. Talman Avė., ar
ba pašaukite1 telefonu Lafayette 
1490.

akyse. Taigi šiuomi 
kad Steponas yra po 
žinomas kaipo ST.

Naujienų” agentas
Naujienoms” 

Atnaujina 
ir renka

— Steponas.

SUSIRINKIMAI
< ' z '

Garfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelp.n’o Klubo mė 
nosinis susirinkimas įvyks septintadienį, vasario 13 d., 
Lavvler Hali, -3929 W. Madison ut., 1 p. m. Visi nariai pra
šomi būtinai atsilankyti. —Rast.

Teisybės Mylėtojų Draugystės mėnesinis susirinkimas įvyks 
sekmadieni, vasario 13 d., Chicagos Liet. Aud.toiijoj, 3133 
S. Halsted St., 12 vai. dieną. Visi nariai kviečiami daly
vauti. —A. Kaulakls, rašt.

Kriaučių lokalo 269^Ą. C. W. of A. susirinkimas įvyks penkta
dienį, vasario 11 d., Amalgamated Centro namuose, 333 S 
Ashland blvd., 7:30 v. v. Visų pareiga dalyvauti, nes tu
rime išrinkti darbininkus busimam baliui vasario 19 d. 
Amalgamated Centro m me. —Valdyba.

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

Valdyba.

PARENGIMAI
I

Roseland. šį šeštadienį, vasario 12 d., įvyks Roselando Lietu
vių Kultūros Draugijos bendru su ‘Chicagos Lietuvių 
Draugija bazaras ir šokiai Venetian Hali svotui oje, 139 
E. Kensington avė. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžangr, tik 10 

t centų. Kviečiame gausingai dalyvauti bazare. Kv.ečia ba-
zaro rengimo Komisija.

Morning Star Kliubas rengia Vi lentine šokių vakarą šeštadie
nį, vasario 12 d., J. Grigaičio svetainėj, 3804 Armi'age 
st. Pradžia 7:30 v. vak.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— __ __ — 9:00 VAL.
• PIRMADIENI— W. H. F. C. —10:00 VAL.
• PENKTADIENI— — 7:00 VAL.

W.H.F.C. VAK.
VAK. 
VAK

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—-BARTKŲ ŠEIMYNA—Žinių Skyrius

Helen Geraldine 
Sharka Užbaigė Tho- 
mas Kelly High 
School

/

> Helen Geraldine Sharka, duk
tė Keistučio Kliubo finansų 
sekretoriaus, Walter Sharka, 
4635 S. Washtenaw cve., už
baigė Thomas Kel'y H'gh 
School. Kokį aukštesnį mokslo 
kursą jaunoji Geraldine ims 
toliau, dar nėra pasirinkusi, 
šiuo laiku praktikuoja steno
grafiją ir atrodo, kad įtoj št koj 
turi ambiciją ir palinkimą.'

S lepenus.

šį vakarą kaip 7 v. v. bus 
transliuojamas įdomus lietu
viškas radio programas, kuris 
susideda iš vėlesnių žinių, pa
aiškinimų, smagios muzikos ir 
Bartkų šeimynos gyvenimo įs
pūdžiai, kuriame šį vakarį gir
dėsite kaip Simukas pralošė pa
imtą nuo Lingienės čekį sumo
je penkiasdešimts dolerių '“slot” 
^mašinose.

Leidėjas ir pranešėjas yra’ 
PoVilas šaltiimeras, kuris iki 
šiol transliuoja tris įdomius 
lietuviškus programus į savai
tę. Apart šio vakaro kiti pro
gramai yra girdimi sekmadie
nių vakarais kaip 9 valandą ir 
pirmadięnio vakare lygiai 10 
vai. Sekite šaltimiero progra
mus, busite prtenkinti. Nepa
mirškite pasiklausyti.

Klausytojas.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

William Kaminsky, 24, su
Bernice Dikčius, 23

Reikalauja
Perskirų
. Steve Orant nuo Bernice 
ant

Nicholas Z ibella nuo Betty 
Zabella.

Or-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mike Biago rengia 
Valentine Party

Sekantį sybatos vakarą pas 
naujienietį Mike Biago įvyks 
didelis šūrum-burum. Alus, Ro
jaus skystimėlis ir visos “pe- 
čienkos” jau v yra užsteliotos. 
Mike Biago užlriko California 
Irin ties num. 4358 S. Califor
nia avė.

Na, o kas gi. nenori paragau
ti aukščiausios rųšies Siebėns 
alų? Wėll, pas Mike Biago vi- 
sadū susirenka didelis “krrud”. 
šiur kad susirinks ir dabar.

Kaip ten nebūtų, bet \užsiga- 
nėdinimų “šiur”, kad turėsime. 
Busiu ir aš.

Yes, tai įvyks subatoj, vasa
rio 12 d. —Steponas.

Didelė parė, Linksmos 
Valandos Tavernoj

BRIDGEPpr.T. — šį 'šešta- 
dienį, vasario 12 d., įvyks di
delė parė šv. Valentino dienos 
proga Mrs. Stella Shurma ir 
Sunaus tavernoj, antrašu 3106 
S. Halsted st. Jų tavernas yra 
užvardintas “Happy Hour Ta- 
vern”. Mrs. Shurna ir jos sū
nūs yra plačiai žinomi tavernos 
biznieriai ir tikisi susilaukti 
daug savo draugų, kostumierių 
ir pažįstamų minetoj par&Si die
noj. Yra užkviesti geri muzi
kantai ir daug skanių užkan
džių bus priruošta, Katrie at
silankys, tie nesigailės. —VBA.

Dr-jos ‘‘Lietuvos
Ūkininko” Baliaus
Dalyviai

Draugijos “Lietuvos Ūkinin
ko” metinis vakaras įvyks vasa
rio 26 d., West Side svetainėje 
(buvusioj Meldažio), 2244 W. 
23rd Place. Vakaf buvo praneš
ta rengimo komisijai, }<ad Dain. 
Jadvygą Gricaitė dėl svarbių 
aplinkybių negali dalyvauti pro
gramoj. Tatgi,. komitetui pasi
darbavus, programoje dalyvaus 
šie asmenys: pagarsėjęs Andre
jevo Baletas, mažytė Onutė Sa
ldutė; šokėjai: Edvardas Oksas, 
Genovaitė Brazaitis, Genevaite 
Sakalauskaitė, Valerija šlažis, 
ir dai?g kitų.

Po programo bus šokiai. Gros

MADOS

No.- 4693—Namie dėvėti suknele 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gautf viena ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adrėsų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų, Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
tnu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje I

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, HL 

čia (dedu 15 centų ir praMu

atsiųsti man paryzdį No.___ _

lOsroo ...... . per krutinę

1
(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

r (Miestas ir valstija) '* i

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St, Chicago, IK 

čia (dedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdj No.___ ........

Lee Simmons ir jo . Rhythm 
Band. Įžanga bus 40c.

Bilietai šiam parengimui bus 
pardavinėjami iš anksto. Todėl, 
prašome visų Draugijos narių 
ir scenos mėgėjų iš anksto juos 
įsigyti. * Fin. Raštininkė.

• Garfield Parko konservato
rijoje vakar pražydo 25 metų 
senumo gėlė šimtametinė — 
Century Plant.
' ■ t 4 ■’ l;' ’ ■’ ’■ ” ' ''
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Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

SPECIALUS
Pasiūlymas!

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Šmotą Servizas

Vienam

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai į
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

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

- datuotus i musų ofisą str savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

“Faun”
Design
Gražus

U

TIKTAI Už

99 Setas

Su 6 Kuponais

Aukštos Rąšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jumg 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
’ l '__ ’._______ .__________ J.

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99(t už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos 

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1*75 

su 6 kuponais

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

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

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktuų. 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. T.ie, 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 85c.

•Siunčiu ..............  kuponus. Taipgi pinigais ..................... ........ .......

Atsiųskit man .... ..................... ............... .............................. ..................

Vardas .............      u.........~..............-

Miestas ..................... ...............-...............L. Valstija ............................
..■.-z’- ■ ■ • ■

Kupono No. 50 Vasario 11 d.

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinS 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK V1ZGARD, Savi 
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

TeL Republic 8402 
JCAHONTAS Mine Run $7.50 
lereened) .................. tonas
DULKESNĖS $7.25
)nas ............ ....... ................
Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Puikraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam į fermas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

FulMlavored

—perfect 
.............. for cooking!
* Kraft American has a mellow, 
full-flavored richness t ha t makos 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheesc to mėlt 
perfecdy.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija (rengta pir
mos njšies su moder
niškomis užlaidotnis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

420 W. 63rd ST.
Tol ENG 58R8-6B40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
IŠIMAMI

UŽ
A.LAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE .......
ALAGO PAGELBA 
NAMIE už ........... —

OFISE • ■»•••* •••#• • •• ••••• ••

DOUGLAS PARK
1900 So. Kedzie

Tel. Lavrndale

HOSPTTAL

Avenue'

5727.

• RĘSTA URANT  Al
niversal restaurant
DĖSNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slot Street
A. A. NORKUS, Savininkes

TeL Vf etery 9670
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kiems pranešimams, kaip drau
gijoms, taip pavieniams.

- Apdovanojo1 J. Pučkofių
Juėžur Puckoriui, SLA 139 

kuojtos vėikėjUį kuris buvo f>er 
keletą mietų kuopos pirmininku, 
įteikta'' doVaha 
rotfelis už jo 
ItuOpos Idbui.
I .......... r . c {: , , .

Draugai Juozas ir Valerija 
Pučkoriąi darbštus Rosėlandc 
veikėjai, pereitą vasarą turėjo 
didelį nbldimę šeimynoje. Mirė 
jų mylimas' sumiš Vytautas. 
Pėrg'vYėhu’s totį skaudų įYykį, 
dd‘. J. ir V. Pu'čkoViai dideliai 
biivo nusiminę, kas daug paken
kė jų sveikatai, ypač V. Pučko- 
rienėi, kuri ir dabar yra ser
ganti.

J. Pučkorius nuo naujų me
tų apleido pirmininko vietą. 
Kuopos metiniame su'sirinkimė 
buvo nutarta jam atminėjai su
teikti dovaną. Vasario mėm 
kuopos susirinkime naujasis 
kuopos pirmininkas Juozas Gau
dutis įteikė J. Pučkoriui tą do
vaną — gražų laikrodėlį, kurį 
priimdamas, J. Pučkorius labai 
susigraudino. Jis padėkojo na
riams, pasižadėdamas visada 
dirbti kuopos labili, jei tik leis 
jam sąlygos.

Eįendras Vakaras
Lietuvių Scenos Mylėtoją 

Ratelio bendras su Pirmyn 
Choru gražus parengimas įvyks 
vasario 27 d. Stančiko svet., 
205 E. 115 St. i

Roselandiečiai įsigykite tikie- 
tus, kurie yra plačiai platinami 
tarpe roselandiečių. Tikietų kai
na yra 50c. Iš anksto perkant 
parsiduoda po 40c.

Uritanas

įtoseianao žinios:
Bazaras, Dovana J.
Puckoriui, Etc.

■ gražus laik

Ateinantį

Ragina visus roseiandieČids į 
“£laujfeiiif* fcdnčėrtą

ROSELAND.
šeštadieilĮ vhsario 12 d., Vefti-
tian svetainėj, prie Kensingtlon 
Avė., bus didelis Bazaras, kunį 
rengia Chicagėš įietuYių Drau
gija, bendrai su Roselando Lie
tuvių Kultūros Draugija.

Bazare bus daug visokių lai
mėjimų, bus gera rhuzika. Tiki
masi, kad bus didelis bazarAs, 
ries Chicagos Lietuvių Draugi
jos Roselando skyrius .yra di
delio, turintis daug narių, o nat
riai pasikvies savb draugus, 
taip kad, kviesdami vieni kitus", 
sueis visi Rožių žemės piliečiai.

Roselandiečiai! j Naujienų 
Koncėttą!

Roselandiečiai! -Ateinantį sek
madienį įvyks Naujienų metinis 
Koncertas Sokolų sveitainėje, 
2345 So. Kedzie Avė. Pradžia 
3:30 po pietų. Tai musų mylimo 
diėiirašcio “Naujienų” 24 me
tinis pasilinksminimas, kuriame 
visi Roselando lietuviai privale- 
tumčm dalyvauti, kad parodžius 
Naujienoms musų nuoširdumą 
kaip kad Naujienos visada ro
do nuoširduTną roselandiečiams. 
Neatsisako suteikti vietos viso-

ALBINA TRILIK1 ■■■,■' * 1.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 8 dieną, 2:25 valandą 
' po pietų, 1938 m., sulaukus 20 
j metų amžiaus, gimus Chicagoj

Paliko dideliame nuliūdime 
niotirią Albiną, po tėvais Rū
daitę, tėvų Joną, seserį Fld- 
renėč, brolį Joną 2 dėdes, Juo
zapą Rudį ir Juozapą Kažrotį 
ir jų šeimynas ir dėdę Kazi-

* mierą Trilikauską ir. daug kitų 
[ įinfihią.
i ♦ iUmm.<cpašftrwtas randasi^ 

3335 Potomac Avė. Tel. Spaul-’ 
; ding 5088.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Vasariu 12 d., 8:00 vai. ryto 
iš rtamų į Šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iŠ ten btis nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapinės.

Visi a. a. AĖMndš gi
minės, draugai ir phžįstami 
esat, riiioširdŽiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavirią ir 

i atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame,

Tėvai, Sesuo, Brolis', Dėdės ir 
Giltinės.

Laid. Direktoriiis S. R. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.
. h ■ M A, V, ' ■ . . V.'i: •

Scenos Mylėtojų
Ratelis Ruošiasi 
Puikiam Vakarui

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

A

3

M

LULU RA13EN MICEVIČIENE

' '

> V'%,'

Plačiai žinoma Chicagos lietuviams smuikininke

Legionieriai Aukoja 
Vėliava Brighton 
Parkui
Dariaus-Girėno kuopa perspėja 

veteranus sutvarkyti piliety
bės reikalus.

darbas

CLASSIFIED ADS
MiscellaneGus

Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisėme visokios 
rųšies stogus, taipgi, dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jėi pagei
daujama. , . . '

BRIDGEPOttT RObflNG CO.
3216' Sol Halsted Stišet

■-•r- ......... ? ’’f* .i 1... .'n. . .td;

For Rent
KRAUTUVĖ RENDON, £146 West 

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

A. C. ERICKSON,
/ yatę. 8800. ■ '

RENDON 5 KAMBARIAI pečium 
šildomi. 11736 So. Peoria. Tel. Com- 
niodore 0606:

Situation Wanted'
Darbo Ieško

r4 ji ’ Z V. • . ■ ■ .f - ' * >  J *

PAIEŠKAU DARBO už jariitofciu 
arba ųž porteri i Taverna arba ąnt 
farmų. Moku arti ir sėti. Esu pil
nai patyręs. Visuose darbuose. 
8'38 West 33rd Place, antros lubos 

užpakalyje, prie ičlos namas.

Bteip Waritėd—Fefrialė
Ddrbininkiu Reikia

i, .. m ii r1? li . m i...

Real Estate For Sale 
,Nąmai-Žęm| Pąrdavįmci, y

PARDAVIMUI 6 KAMBARIŲ bun- 
galow, yra $5006.00 valdžios mor- 
gičius ant 15 metų.

1916 So. 51 Ct.. Cicero; '
-

ĘRIGHTON PARK — Parsiduoda 
medinis namas 2 po 4 — DvlCjų 
karų garažas, pigiai. Su mažu įmo- 
kėjimu. Kas tiirit kokį namų, kreip
kitės laišku: PAŲL».............. ...

6621 So. Ashland Avenue.

PARDAVIMUI: 163-9 Nbrth Cice
ro Avenue 4 krautuvės, 12 flatų, 8 
garažai, rendos $8800,. kaina $45,000. 
1/4 cash. S. YONDORE and CO., 
Ine., 184 N. La Šalie St

pardAvimui

Vaidiiiš labai juokingą komedi
ją; “Pirmyn” statys operetę j •5? < et ./.rf.; f v.?. i

ROSELAND. — Liet.' Scenos 
Mylėtojų Ratelis laikė mėnesi
nį susirinkimą vasario 7 d. Iš 
komisijų fapėrtų pasirodė, kad 
Ratelis gana stropiai rengiasi 
prie savo padengimo; kuris 
įvyks 27 d. šio mėnesio Stanči
ko svetainėj. Kiek numatoma, 
tai parengimas bus vienas' iš 
gražiausių, nes bus suvaidinta 
labai juokinga komedija ‘“Tar
nas Įpainiojo”. Vaidylos prane
šė', kad repeticijos ėina gana 
sklandžiai ir tikimasi gero vai-

diri'imo. O Pirtnyn ChoPas, kaip DaggiaUS apie Keistu" 
girdėt, žada pasirodyti su 
“Gražioji Galetea” pilnam pui
kume.

Kai kas klausia, kodėl Rate
lis nesikreipė prie vietinio Aido 
choro? Čia Ratelis šį klausimą 
rimtai apsvarstė ir nenorėjo 
Aido choro perdaug nuvarginti, 
nes choras neseniai statė sce
noje operetę “Nebaigta Kovą” 
ir dabar dar nespėjo atsikvėpti 
ir vėl imtis už kitos, kas atro
do lyg butų ir perdaug. Be to, 
“Pirmyn” choras šįmet rengia
si vykti į Lietuvą, todėl Rate
lio manymu, tegul choras pats 
ųiprs kiąk ^užčiditfba keliones lė
šų padengimui, nes, kaip1 žino
ma, už operetes pastatymą 
gaus? tam tikrą atlyginimą. 

. * Toliau skaitytas laiškas nuo 
“Naujienų” koncerto komisijos, 
kuri užkvietė Ratelį dalyvauti 
13 d. šio menesio “Naujienų” 
parengime. Laiškas priimtas; 
Yiėiibalsiai ir nutarta dalyvauk' 
ti. —Stepukas.

čio Klitittb Sii^ififtkimą
“Naujienų” .32-me num. jau 

buvb rašyta apię Keistučio kliu
bo ^usirinkimą. Buvo pažymė

tas, kad susirinkimas pra- 
daug naudingų ir kultu-

ta ii 
vede 
ringų rezoliucijų. Kliubas i (taip
gi rutarė pasiųsti atatinkamą 
rėžo] 
šitu'os visus tarimus 
kliubo narių santaiką kreditas 
tenka duoti ‘/Naujienų” .Redak
toriui Drg. P: Grigaičiui, kuris 
savo įspūdingoj] kalboje tinka
mai apibudijig įvairius gyVeni- 
mo„ jįlausimt^, jo ypač Lietuvos, 
įvykius. Ir ačiū , tam visi baisa-

J’ v •• 4 -• ‘V?-* ?' ■vo uz. 
• -jRėikia žymėti, kad šitas su

sirinkimas buvo skaitlingas. 
Įstpjo į kliubą 97 nauji nariai. 
Finansų stdląš priėmė mokesčių 
np4o 601-rių narių, kas sudarė 
įplaukų’ $2,8,O0.ODį. Reikia stebė
tis-iš musų Firiansų sekreto
riaus Walter, Sharkos gabumo. 
Už keliolika valandų perleisti 
tokią

iuciją Lietuvos Seimui. Ųž 
ir gerą

Waltėr, Sharkos gabumo.

Dr.riaus-Girėno Postas 271 of 
the American Legioii neužilgo 
iškels žvaigždėtą Amerikos vė
liavą lietuvių parapinės mo
kyklos darže, priė' 44-tos ir S. 
Califo^hia Avenuė, BTightoii 
Parke.

Valdžia reikalauja, kad ne 
tik prie viešųjų mokyklų, bet 
ir prie kiekvienos privatiškoS 
mokyklos turi plevėsuoti Ame
rikos vėliava. Tas daroma, kad 
pratinti Vaikučius nuo mažėnS 
pažinti Amerikos vėliavą, StarS 
ir Stripes/ ją mylėti ir visuo
met aukštai gerbtis

Darbas jau yra pradėtas. 
Vėliava ir geležinis Stiebas jau 
yra Užsakyti, ir greitai prasi
dės visa'š Steigibio
Brighton Parkas yra Daridus- 
Girėrio posto centralinė teritori
ja. Tad legionieriai sausio 24 
dieną skaitlingai susirinkę Ho- 
lly\Voo'd svetainėj vienbalsiai 
nutarė tą taip brangią dovaną 
paaukoti šiai kolonijai.

Visiems gerai’ žinomas biz
nierius Wm. LewiS, užlaikantis 
vyrų ir moterų- rūbų krautuvę 
4716 S. Ashland a’ve., paauka
vo šiam tikslui net šimtą dole
rių. Tai stambi auka, kad z ir 
geram biznieriui šiais laikais 
šimtinė nėra taip lengva paau
koti, no^s ir goriausiam tiks
lui. Bet b- LėWš, įteikdamas 
legionieriams čėkį pareiškė, kad 
aukoja tikrai nUb širdies šiam 
taip prakilniam’ tikšlūi.

Tad progai pasitaikius ir mes 
tiirėtumėm nepamiršti aplanky
ti p. Wm. Le\viš rūbų krautu-

REIKALINGA motelis apie 40 
ar 50 metų amžiaus, kuri galėtų 
ant vietos gyventi. Atsišaukite tar
pe 5 ir 8 vakare.

6237 So. Francisco Avė.
I ....

LIETUVIŠKAI ir lenkiškai kal
bančios moterys virš 30 dU mūsaža- 
vimo žiniomis kreipkitės

1869 North Dailieji Avenue.

Brighton Parko -apylinkėje, kam
pinis budinkas, presuotų plytų 2/5 
1-mas flatas karštu vandėnili šildo
mas. 2-jų karų frėiminis garažas. 
Lotas 31x126. Galia medžių, gėlių 
ir krūmokšlių. Pirmiau parduota už 
$14,500, šiandieninė kaina $7,250. 
Turi būt parduota dėlto, kad savi
ninkas eina į biznį. Kreiptis į

PAUL BAKSZĖWICZ, 
savininkas imame flate. 
435$ So. Spaiilding Avė., 

Tel. Virginia 0056.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Pilietybės klaušyriias

Furniture & Fixturės
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RlUS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais ir sinkom. Taipgi Stonį 
fikčerius dėl bilė kurio bižnio Įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
bakšiuš. Cash arba ant; išmokėjimo. 
Pamatykite mūs pirm riegik plrksf- 
te kitur. . ,. » 4 , ......

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

CALumėt 5269.

VAKARINĖJE DALYJE ill. 
farmos nuo 65 akeriiį iki 520 ake- 
rių, žemė išdirbta/ prie gero kelio, 
tinkama dėl grudų, pieno bizniui, 
ganykloms, galvijus auginti ir 
kiaules. Kaina nuo $20.00 iki $75 
už akerj. Parduosime už 25% depo
zito, likusią dalį 15 metų pasko- 
lon, skaitant 4% palūkanų su kas
metiniu numokėjimu.

EQUITY REALTIES CO., Ine., 
BARRY, ILLINOIS.

PARSIDUODA , 2 'NATIONAL 
CASH KEGISTERIAI labai pigiai.

6637 So. Ashland Avėnue.

PAVASARINE MĖGSTA BIJUZKA

No. 1251 — Graži ir praktiška mėgsta blitizka. Ji bus pa
togi dėvėti pavasary] su kostiumu.

p Steponas.

S JONAITIS

t didėliame 7 nuliūdime

gimęs ^įab|lių apskr., Li- 
' p^rap/ Montaičio kaime.

į Joną,’ dvi seseris; Sofie
. • * ' a V 1 ar. n

TlįLIE JANOVICZ-SHOUSKY

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 9 d., 1938 m., gimus 
Lietuvoje.

Paliko dideliame nūliudime 
, vyrą Leoną Shousky’, sūnų' 

Pėtėr, dukteris: Bose ir Leo
ną, motiną Marijoną Gusick,
brolius Antaną, . Juozapą ir 
Vincentą, 2 seseris Oną, Prie
de ir Marijoną Vištai n.

Kūnas pašarvotas 3440 W. 
26th St. Laidotuvės įvyks šeš
tadienį, Vasario 12 d., 9:30 v. 
ryto iš namų į Blessed Sacra- 
ment ęhurch, 22 and Central 
Park Avė., kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi ą, a. Tilliės Jianovicz 
Shousky giminės/ draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nulude liekame. \
Vyras, sūnūs, dukterys, moti
na, broliai, seserys ir giminės..

Laid. Direktorius . Chrastka, 
Tel. Lavvndale 2262.

' i . ,r ‘,1 z-VlJJ' S •» ♦ s4

tokią minią žmonių — tad jau 
ne b i kas gMlėtų padaryti. Beu 
je, Jonas 4Yušką man pranešė 
kad 24-ri Keistučio kliubo na
riai južsifegĮsįraYo važiuoti su 
Ekskųrsi j d . L Lietuvą.r. ' h

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT, 
1739 So. Halsted St., Chlcago, III.

čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavarde
' '• ■■ 1

Adresas ------------

t Miestas ir valstija
MM MMi

MMMMSBillII IWMI—I■Sl'rilllir
U OVFIKIR Telegramų'^681 
L U V LI lt E V Visas Pasaulio I

Dalis.
KVIETKININKAS

B Gėlės Vestuvėms, Bankietams | 
ir Pagrabams. '

I 3316 So. Halsted Street
|( Tel. BOULEVARD 7314

ėėrsiškyre su į šiuo pasauliu 
Vakario 10 d., 12:10 valandą 
rytu, 1938 m., siiląukęs 36 _m. 
aiiiz., j 
gWu ■

7miėrikb] išgyveno 35 m
i’alikė 

moterį Oną, po tėvais Kabelis, 
dukteri; Gėi’ttude, tėvą Petrą, 
brof i'". . , /. 7 
Maitas 1 ir Auna Kucfainskas,' 
švdgeri Voly Kuchinskas, uoš
viene Jievą. Kabelis, 4 dėdes, 
3 tetas; švogeriūk* ir švogeikas 
1Ė daug -kitų gihiinių.

Runas pašarvotas randami 
6732 So. Campbėll Avė.

ąidotųveą įvyks Antradie- 
Vasario 15 d;, 8:00 vai. ry- 
i§ namų į Gimimo Panelės H 
parapijos, bažnyčią, kurioje ■

velionio siela, o iš ten bus B

I
nį,
to

/Šv, ... ......... . . ...
atsibus gedulingos pamaldos
už ' ‘ ‘ ‘ .
nulydėtas ij Šv. Kazimiero
kapmes. ■/

Urba FIower Shopjje 
Gėlės .MylintieihsL-Vestuvėms 
—Bankietams—-Laidotuvėms—- 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

l’hon® UApAVElTĖ 5800 ,

is.i a. ą. Stanislovo Jonai- I 
giminės,/ draugai ir pažįs- ■ 

... 1 esat liuoširdžiai kviečiami ■ 
dalyvauti laidotuvėse ir šutei- ■ 

jhm paskutinį patarnavi- ■ 
ir atsišyėikiriimą. , ; ' .

i Nuliūdę liekame,
j Moteris, Dūkti?, Tėvas, Brolis, 

Sėšyrys, šyogėridi, švogerkos,
I Dėdės, Tetos ir Giminės. H
į Laid. Direktorius S. P. Ma- i

žeika, Tel. YARDS 1138.

I čio 
tani

i kti
mą

Garsinkitės “N-nose”

P. Š. Svarbi žinia tiems ex- 
kareiviarhš; kurie dar neturi 
Amerikos pilietybės popierų. 
Gap kanY bils nesuprantama, ar
ba'net if juokinga, kad žmogus, 
tarnavęs Amerikos kariuome
nėj, ii4 dar l<aro laike, o nėra 
pilietis. Taj nieko lokio ypa
tingo. Jči kas iš kareiviu nerei- 
kalavb piliėtybės popierų, tai 
jų neturi, nėra pilietis ir nega
li balsuoti.

Mes žinoniė,' ka'd yra ir lietu
vių veteranų liėpili'ėčių. Patar
tina tiems tuojatiš padubti ap
likaciją, reikalaujančią antrų 
popierų, nes iki1 gegužės (May) 
24~toš 1938 gausite iš karto pil
nas popiėraš ir busite paliuo- 
subti nuo tam tikrų mokesčių. 
Bet po tos dienos turėsite, kaip 
ir kiekvienas, turėti pirmas po- 
piėraš ir užširhbkėti tam tik
rus mokesčius, nes su ta diena 
užsibaigs > veteranams šie pa- 
lehg'Viniibai.

Dėl aplikacijų ir patarimų 
kreipkitės į Dariaus-Girėno 
posto buvusį kbmandėrį, B. R. 
Pietkiewicz, 2608 W. 47th St., 
Gaf. 1'083. -^-Ėrahk Krdsauskis, 

kdrėšpbndehtas.

Business Chancės
;Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS. Ge
roje Vietoje. Biznis gerai išdirbtas 
per ilga] laiką — Parduosiu pigiai.

1409 So. 49111 Avė., Cicero.

PARDAVIMUI 2 TAVERNOS — 
viena randasi 63 St. East of Cotta- 
ge Groye, antra 6845 So. Westėm 
Avė. Pigiai. Matykite savininką, 

6845 So. Weštėrn Avepūė, 
Tel. Herrilock 7699.

VIENO AKRO VIŠTŲ FAĮIMA 
arti Orland ParK; grįstas vieŠKelis; 
išsįmokė j imam, jei reikia.
Š^IMMER, 3975 MiHaūkeė- Avė., 

Avėnue 6279.

LIETUVIAI!
AR JUS NORITE bė rūpesčio gy

venti, investuoti pinigus tėn, kdr 
depresija nekenkia? Jai taip? Pir
kite šį ūkį, paimtą už paskolą, nū- 
pirksite beveik už puse kainos. Kiek 
yra vertas. 80 akerių labai gera že
mė. apie 50 mylių nuo Chicagos, 
prie vieškelio, trobesiai beveik visi 
nauji, puikūs 7 kambarių moder
niškas namas, vanduo viduje, mau
dynės, elektrą, beismentaš, visi įtai
symai, kaip mieste, garažas, bamė 
dėl 15 karvių, sodnas, žinokite. ka!d 
toksai pirkinys labai retai pasitaikė. 
ŲŽhiteresuęti kreįpkitės tiiojaus. 
NAMON FINANCE CORPORATION 

6755 So. YVėstem AVenue.
Tel. Gfovėhiil 1038

Aleksandras Puški 
nas žengia j paskuti 
nę savaitę

Viėhaš i’š’ įdbiiiiaušių veika
lą AlfefcšmVdrūš PUšltihaš žen
gia į paskutinę savai
tę. AnYėrikoš' filmų kritikai vi
si j| pripažįsta 'kaipo vieną iš 
geriališių. Ir, ištikro, vaidyba 
gčąži, gera ir gamyba.

Norint jį pamatyti, reikia 
Sbhbtbiie teatrą aplankyti, ku
ris galima lengvai rasti, gatvč- 
kaiių priva'ž'illėjdiit 6h East 
Van Buren St. (skclb.)

Metinis
> KONCERTAS
Vasąrio-Feb. 13 d. 1938

ŠAKALŲ Svetainėje'

NAŠLĖ PARDUODA. grošei‘ne įr 
delicatešsen geroj vietoj Naujas sta- 
kaš, pigiai. 3735’ So. Emėrald Avė.

Real Ėstatė Fw Salė
Namai-žeme Pardavimui /

TAUPYMAI, .PIRKIMAI; PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėsėy-KeistuČio ir Lie
tuvos Špulkos—galite taūpyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, fen- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. R ĖWĄLD REALTY CO..

840 W. 33rd 3t., Tėl. YARds 2790 
ėrba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Einančiai

BEIKAUNGĄ PASKO
KITėS t LITHUANlAN BUILDING 
loan And SAVINOS ASSOCIA- 
TION (buvusią Nąujiėnų Spulką), 
GAUSITE PASKOLA ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ. . ..... .

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran1- 
kų, kuriuos! išduošfmė ant pir
mo' morgičiauš lengvais jšnio'- 
kčjimnis. Kreipkitės j ^att'jfė- 
nų Spulką, 1739 Str. Halštėd 
Street

PRASIKIšĘS PIRKINYS
1014 W^st 32nd Place 48 pėdų lotas; 
vienas 8 kambarių flątais; trys. 4-iĮį 
kambarių, ir vienas 8-jų kambarių. 
Gera ręnda', niažas įmokėstis.

STANLEY RĖALTY COMPANY, 
179 We$t V/ąšbihgton Street, 

Randolbh 7055.

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

IKI 
7:30 VALzVAK.

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

vii. Vakarė.
Tel. CANAL 8S00

Kliubo Šokiai
NORT1T StDE. — šfcštadiė- 

nyje, va^aėib 12 d-, Atih’itagė 
Hali, 3804 Armiūige avė, kliib 
bas reiigia šbkių fMii
laikas lėidžia ir nori smagiai 
laiką prakišti, mAIbn^Kite at
silankyti į šį kliubo frareh'gi- 
mą. '

Kaip jau višiėms y ta žino
ma, kbufiaš visados ir visur 
eina su progresyve visuohrėne 
ir remia visus naudingus su
manymus? —XX

€OAL

Kainos Numažinfos
Mine rųN . .........     $5.7f
BIG LUMP ............................ $6.0(
EGG ..... .... ..... ........................ S6.0I&UT ................ ......... ...... .
ŠCREŽNČNGS ,.........  $5.&

_ PIRKIT ŪABARIL ŠAUKITE^ DIČNĄ AJtJSAftTt 
pristaTymas miešte ir

PRIEMIĘSČIŲOSE
Tel. ARDMORE 6975

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSlNErt
NAUJIENOSE

I JĖ1 IEŠKOT
I RARGENŲ

i

į NAUJIENAS

NĖLAŲkU
ILGAI

iMankit muš

CANAL 8500
Apgarsinimų kaintis pri
einamos. , Uf . pakartoji- 

Į mus gausit nuolaidą.
I.......................... ................ .............------- ---------------- "niniiiMi



Penktadienis, vas. 11, 1988

BININKA!

Vasario 13
mies Frank Dežulis

METINIS

KONCERTAS
csa

G- -

ĮMMIKMI

Victoria

CHICAGO HEIGHTS
Sam Costello, buvęs Capo

Atvažiuoja 
Iš Lietuvos

25,34 W. 
valgomų

Sekmadieni 
Joniškiečių 
Susirinkimas

Vienas žuvo, trys sužeisti Chi 
cago Heights priemiestyje

Paradise 
“Naujie-

Atsinaujinąs 
Gengsterių Karas 
Chicagoje

SOKOLŲ SVETAINĖJE
2345 So. Kedzie Avė.

J. Balnis 
avė

rios 
vals- 

'Paul In-

Užmušė
S. Jonaiti

Smalelis
J. Bložis
J. Tumosa

Jei kuris čia pažymėtų asme
nų negales dalyvauti, tai tuoj 
tegul apie tai praneša “Naujie
noms”.

Pradžia 3:30 vai. po pietų

ne leitenantas, kuri gengs- 

tcriai nušovė. Be to, jie dar 

sužeidė tris-kitus vyrūs.

ffl I Bl IHH

Wa!4er Sharka, Keistučio Kliu 
bo fin. sekr., 4635 S. Washte 
naw avė. Atsinaujino “Naujie 
nas”.

gengsterių vado 
Jis sėdi 

V. kalinių tvirtovėje 
Californijoje.
kad Capone neteko 

gengsterių Chicago- 
Iki šiol jie laikėsi 

Al Capone

George J. Menkas, adyoka 
tas, turi ofisą 127 N. pearborr 
st. Adv. G. J. Menkas yra Keis
tučio Kliubo teisių patarėjas 
Atsinaujino “Naujienas”.

4316 S. Artesian 
Cicero Rye Bread savinin- 
ir išvažiotojas užsriašė 

Naujienas”.

nebegrįš, tad 
gali dirbti isevarankiai. Vi- 
judo pasigrobti gęrėsn’us 

hius”. « ’^stelld J Chicago 
h ts teritorijoje bandęs ūž
ti “slot” mašinų kontrolę 
tė ir Will apskrityje. Jis

... -. ■> ■ $ - 3

Simonas Geležinis, 
45th Place, užlaiko 
daiktų krautuvę. Užsirašė. Nau 
j ienas.

Bus laidojamas antradienį, lį 
vasario 
kapinėse. Laidotuvėmis^ rupi 
naši S. P. Mažeika. —R

Spencer pašaukė policijų ir 

areštavo Melvin Draben.

KOsty Krone, Hawaiian gitą 
rų Radio Grupės aktorius, gy 
vena 6501 S. Rockwell st. Už

žengiau suminėti asmenys 
yra rengimo komisijos prašomi 
vasario 13 d. atvykti į Sokolų 
svetainę 2:30 vai. popiet kaip 
“Naujienų” koncerto darbinin-

V. B. Ambrose
K. čepukas 
E. Šmotelis Jr. 
Mickevičius Jr. 
Skurskis 
Dulinskas
A. Ambrozevičia 
J. Račiūnas
A. Narbutas
Juozas Jakubauskas 
P. Balčiūnas 
J. Gumauskas 
X. šeikus 
A. Pučkoris 
A. Vilis 
St. Deringis 
J. Žukas
Helen Rudinskienė 
Paulina Balčiūnienė 
J. Liaudanskas
P. Strilla 
Eddie Strilla • 
EI. Račiūnienė 
Bernice Abroškaitė 
Radišauskienė 
šmoteliutė 
Tumėnas
Arthur Tumosa Jr.

steriai ^nusprendė, 
lių j tą J f 

Bosas
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CHICAGO HEIGHTS. — Čia parodoma kepykla 
kur liko nužudytas Sam Costello*

Gatviakaris suvažinėjo Jo 
naitį, kai tas išlipo iš kito gat 
viakario, pataisyk' jo stiebų 
kuris nušoko nuo elektros vielų

Pastarasis atgavęs laisvę at

silygino tuo pačiu: išpirko 

varantų ir . areštavo jų.

Frank Dežulis, 3535 South 
Wood St., kuris pirko laiva
kortę Povilui Riškui, yra pra
šomas užeiti i šycdų Ameri
kos- linijos raštinę, 181 North 
Michigan Avė., nes valdžia 
reikalauja kokių tai doku
mentu.
Naujienų Laivakorčių Skyrius

St. Warn’s, 4157 S. Califor- 
nia avė., užlaiko moderniškų 
t.linę ir gardų Schlitz alų. Už
sirašė “Naujienas”.

atsilankyti ir atvesti nors po 
vienų' naujų narį prirašyti į 
kliubų.,

[AČME-NAUJIENŲ Foto]

CHICAGO

šeštadienį) vų^a^įo 12 d., 
Roselapdp JįįetuviųKūl* 

Indrai su 
agos Lietų^iį Draugi j a, 

'7šok jai <. d i Ąž į ausi o j e 
1 .."1 .. i uiall ~sve- 

^enstiiigtonn 
vakaro.

Jis gyveno su šeima Mar- 
ųūette .Parke, po numeriu 
6732 South Campbell avenue. 
Paliko žmonų Onų (Kabelis), 
dukterį Gertrudų, tėvų Petrų 
ir daugelį kitų giminių.

Velionis tarnavo , Chicago 
Surface Lines gatviakarių li
nijai už motormonų. Nuvežtas 
i šv. Antano ligoninę po ne
laimės, Jonaitis netrukus mi-

bazaro rengimo 
į ; < Komisija

Chicagos policija vakar susi
rūpino atsinaujinimu gengste
rių karo viename Chicagos 
priemiestyje ir bijo, kad jis ga
li išsiplėsti , po visų Chicago.

Užvakar trys nežinomi geng
sterių budeliai nužudė Samuel 
Costello ir sužeidė jo tris sėb-j 
rus (vienas broljs), užtikę juos 
kepykloje ties 2205 Baker st.

Policija spėja, kad karo atsi
naujinimas yra rezultatas žrnių 
apie buvusio 
Al Capone pamišimų 
garsioj J. 
Alcatraz.e,

Išgirdę, 
proto, visi 
je sujudo, 
daikte, bijodami Al Capone 
keršto. Iki šiol tikėjosi, kad jis 
sveikas, vėl atgaus laisvę ir 
užims Chicagos gengsterių ka
raliaus sostų. Tos dienos lauk
dami, gengsteriai atidėdavo da-

Gavome pranešimų iš Ncw 
Yorko, kad laivu “Drottning- 
holm”, kuris išplaukė iš Goth- 
enburgo vasario 5 d-, atvažiuo
ja Paul Inčura iš Vidugi 
vienkiemio, Kupiškio 
čiaus. Važiuoja pas 
čura, 2838 W- 63rd St

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo sekmadienį 
įvyks mėnesinis susirinkimas, 
vasario 13 d., 1:30 vai. popiet 
p. J- Juškos (Hollvwood) sve
tainėje, 2417 W. 43rd St-

Visi kliubo nariai privalo

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
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Daska Ivanovic Ba

si rašė “Naujienas”.
Steponas.

G. K. Budris, 2710 W. 59th 
st., savininkas VVholesale and 
Retail gėrimų krautuvės. Tap- 
jau yra savininkas 
Tavern. Atsinaujino 
nas”.
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avė. Pradžiayp ; valf 
Įžanga tik 10 ęįųtų7

Rosejando, o drauge Chica 
gos ir apylinkių lietuviai 
te kviečiami gausingai daly
vauti šiame b.azare, nes pelnas 
nuo bazaro eis moksleivių sti
pendijų Fondui ię kitiems 
svarbiems 
khlams.
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700 STATINIŲ į DIENĄ. — Vaizdas aliejaus šaltinio gaisro netoli Brownsville, Texas, kuris kilo sausio 
ir dar dabar tebedega. Liepsnos kasdien sunaikina 700 statines aliejaus ir 25,000,000 kubines pėdas dujų.
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.'. PALESTINA. — Tol Aviv autobusas važiuoja keliu. Neseniai šioj vietoj arabai puolė autobusų ir nušovė 
jąunų berniukų. Dėlei to nusikaltimo vienas arabas liko nuteistas mirti.

Žuvo įlipęs taisyti galviaka- 
■ kario stiebą.

BRIGIITON PARK — Vakar 
anksti ryto gatviakaris prie 
Archer ir Western avenue 
smarkiai sužeidė 36 metų am
žiaus lietuvį Stanislovų Jonai-

įvyk 
turos Draugijos 
Chid 
bazaras ir «’ 
Bose lando Venį t irtu 
taineje

gengi 
duok 
mokęti 
visi 
Si sū 
“kas 
Heig: 
grobi 
palie 
tas įnašinas kontroliavo savam

“DUBROVNIKO PERLAS
naz, didelio gražumo balkanė, kuri išteka už Anglijos 
didžiūno Geoffrey Kennedy- Dėl grožio moteriškė bų^- 
vo praminta “Dubrovniko 'Perlu




