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Reikalauja, Kad Hitleris Užtikrintu Austrijos Nepriklausomybe
AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ NORI VOKIE- 

, TUOS KOOPERAVIMO
Naciai tikisi laikui bėgant sujungti 

Austriją su Vokietija
yiENA, Austrija, vasario 17 

—i Vyriausybės ‘įtakoje Austri-r 
jos laikraščiai ketvirtadienį pa
reiškė, kad Hitleris savo * kal- 

' boję Reichstagui ateinantį sek
madienį turi užtikrinti Austri
jos nepriklausomybę. Jei neuž
tikrins, tai jis bus nusikaltęs 
veidmainyste ryšium su kon-

Kad leistų Austrijos pramok 
nei ir žemės ukiui prisidėti prie 
Vokietijos keturių metų, plano 
šalies savistovumui išvystyti. 
Tikimasi, kad tai sumažins ne
darbą Austrijoje.

Kad Vokietija investuotų ka
pitalą Austrijos bizniuose. < 

šįe reikalavimai reiškia glau7
ferencija, įvykusia tarp jo ir'dų Austrijos ir Vokietijos ko- 
Austrijos premjero Schuschni-'operavimą. Tačiau naciai sie- 
ggo Bechtesgadene, kurios pa-jkia daug toliau. Užsienio ko- 
sėkoje Austrijos naciai gavo respondentų 
ministerių vietas.

Be to, Austrijos vyriausybe 
reikalauja, kad Hitleris duotų 
įsakymus vokiečių spaudai pa
lankiai apie Austriją rašyti.

Kad palengvintų Vokietijos 
turistams lankyti Austrijos ku
rortus.

pranešimais, 
tikslas yra padarai iš Austri
jos antrą Danzigą — kad ofi
cialiai ji skaitytus! neva nepri
klausoma, o tikrupioj butų Vo
kietijos dalis. Nacių manymu; 
Austrijos prijungimas prie Vo
kietijos yra tik laiko klausi
mas.

jų

Kaltina Francuzijos Sovietų moksliniu-
vyriausybę pasy 

vumiu.~-
«, 1 -

PARYŽltlS.Cprancužfra, 
sario 17. — Atstovų buto

kai dar pasiliks 
ant ledo

va-
už-

MASKVA, z Sonetų Rusijai 
vasario 17. — Du rusų lėktų-

, sienio reikalų komiteto priva-jvai trečiadienį nusileido ant le>- 
čiame posėdyje, sušauktame do lyties, kuria plaukia keturi 
debatams dėl nacių įėjimo į rusrfi mokslininkai. Moksliniu- 
Aust r i jos\m misterių kabinetą, kai pareiškė, kad jie pasiliks 
kairiųjų partijų atstovai, so- ant ledo tol, kol prie jų pri- 
cialistai ir komunistai, aštriai plauks rusų laivas ledolaužis 

vyriau- Taimir. Mokslininkai norį per- 
sybės pasyvumą šioje krizėje, kelti į laivą visus instrįimen- 
Kcmunistas Gabriel Peri reika-;tus, kuriuos jie vartoj*) savo 
lavo Francuzijos vyriausybę ^tyrinėjimams. O . perkelti', juos 
tuojau kreiptis į Washingtoną1tokiais mažais lėktuvais, kaip 
ir Londoną pakvietimu išleisti 
bendrą š.’(i demokratinių val
stybių deklaraciją, jogei jos 
priešinsis bet kokiam fašisti
nių valstybių agresyvumui 
eityje.

kairiųjų partijų- atstovai, 
/MnlinTAt L nr n i c
kritikavo Francuzijos

at-

[ACME-NAUJIENV Foto]

lONIĄj MICII.— Grand upės įšsiliejimd pasėkos. Tokio didelio potvynio tas miestas nebuvo turėjęs 
nuo 1917 metu; ’ '

LOJALISTAI ISIVERŽĖ GILIAI I SUKIEĖ įSAMIDYTOJAI REIKALAUJA pakeis
UU TERITORUAf

T ■" .b'.-' ——————-—

HENDAYE, Frančuzija, va- ne veržėsi giliau R sukilėlių te
ritoriją pietų Giranados fron
tu. ' .. <■ .. : jr V?-/ ' . ‘ C J.

TI DARBO SANTYKIŲ AKTĄ

s Italija ieškosianti 
A žydams žemės

tie du, kurie nusileido pas juos 
ant ledo, reikėtų daug skridi
mų padaryti. Taigi jie lauks 
laivą Taimir prisiartinant.

Laivui Taimir sunkiau yra 
prisiartinti paskutines penkias 
mylias prie mokslininkų,' nes 
ledai čia labai susikimšę.

17.ROMA, Italija, vasario
— Praėjusį trečiadienį, vasario 
16, Italijos užsienio reikalų mi
nisterijos organe “Informazio- 
ne ' Diplomatica” tilpo straips
nis, kuriame kalbama apie rei
kalą pavesti žemės plotą žydų 
valstybei-'— nė Palestinoje, bet 
kur nors kitur.

Komentuodami šį straipsnį 
Italijos vyriausybės atstovai 
pareiškė, kad Italija sutiktų 
veikti kartu su kitomis valsty
bėmis, kaip Lenkija, Rumuni
ja ir Vokietija, sumanymui 
įgyvendinti.

Italai tačiai/ akcentavo, kad 
jokių diplomatinių žinksnių sa
kytu reikalu iki šiol nepada
ryta.

Austrijos naujas mi- 
nisteris atvyko pas 

Hitlerį

EUROPA LAUKIA
NAUJŲ BERLYNO- 

VIENOS ŽYGIŲ

sario 17. — Žiniąs iš Ispanijos, 
gautos ketvirtadienį, dienos 
metu,, sakė, kad jojąlistų ir su
kilėlių armijos rytų Ispanijoje, 
A rago no fronte, buvo susirė- 
musios vietoje. « ' \

Respublikos gynėjų praneši
mais, sukilėlių vadovybė pasiun
tė į mušius pėstininkus, artį- 
lerij ą ir lekiiįvus.. Tačiau j įį 
atakos nepajėgė atimti iš lėjk- 
listų tas pozicijas, kurias jie

BERLYNAS, Vokietija, va 
sąrio 17. 
nį (tiksliau: anksti trečiadie
nio rytą) Austrijos ministerių 
kabinetan įėjo kai kurie Hit
lerio šalininkai. O jau ketvir
tadienį naujas vidaus reikalų 
nupisteris ir policijos viršinin
kas, Dr. Arthur Seyss-Inųuart, 
atvyko į Berlyną, pas Hitlerį 
su vizitu. , ,

Komentuodami šį įvykį kai 
kurie Europos politikos stebė
tojai sako, kad Seyss-Inųuaįrt 
atvyko savo “bosui” raportuo
ti apie padėtį Austrijoje.

Naktį' į irečiadie-

Atstovų butas užgy 
re pašalpos bilių

Ketvirtadienį Rojalistai ' jau 
buvo paėmę^daugel|'J^hiė^tŠŲtf 
ir užgriebę daug - karo medžia
gos. . '

Rytų fronte, tas pats lojalis
tų komunikatas , sake, sukilo- 

į. fliai mėginot išstumti respubli- 
’ Į kos gynėjus iš <tų pozicijų, ku-

> rias jie neseniai atėmė ■ iš šu- 
kilėlių, tačiau visos sukilėlių 

v- - . v. u- • n/r atakos buvo atremtos.uzeme trečiadieni Montklban v.. Sukilėlių pranešimas pripa
žino- lojalistų. ofensyvą pietųo- 

po- se, bet,, kaip paprastai, panėi- 
piet gautos žinios skelbė, kad gė žinias apie lojalistų laimė- 
respublikoš gynėjų karinome- jimuš. ,<

D. C., va
sario; 17. —- Wagnerio Nacio- 
palis Darbo Santykių Aktas 
pripažįsta darbininkams teisę 
orgapizuotip. ‘ Remiantis juo, .-.u..*. . . ...J i. _ .. .  ......
Santykių Taryba ginčams pra+ 
monėje spręsti. Organizuoti ša
lies darbininkai ir liberali vir 
suomenė Aktui pritaria ir rei
škia priešingumo užsimoji* 
mams jį pakeisti.

Samdytojai gi varo vajų pa
kaitoms. Ir ketvirtadienį Na-
cįonalics Fabrikantų Ąsociaci- samdytojų, taip darbininkų.

apielinkeje.
■■ < ».'įj . . ( ' 4. -■ ' ■' ‘ .

Vėlesnės,, ketvirtadienį

Reikalauja, kad Au- Lįkviduoja politines 
strija pasitrauktų iš ¥ 1 !

Tautų Sąjungos
svetimšalių organi

zacijas Brazilijoj

jos santykių pramonėje taryba 
įteikė prezidentui raportą Dar
bo Santykių pakaitos reikalu.

Fabrikantai reikalauja: kad 
nė pats Aktas, nė jo Vykdyto-

m o tai ar kitai darbininkų or
ganizacijai; kad ne tik samdy
tojai, bet ir unijos negalėtų da
ryti spaudimo į darbininkus; 
kad Akto drausmės galėtų 
šauktis ne tik darbininkai, bet 
ir samdytojai; kai aiškiau bu
tų nustatytos prievolės taip

Jungt. Valstijų bom
bonešiai pasiekė 

Peru

Italija galinti pa 
kripti Anglijos 

link

WASHINGTON, D. C., va- 
sario 17. — Trečiadienio vaka
re atstovų butas užgyrė pa
skyrimą $250,000,000 WPA pa
šalpos darbams 852 balsų dau
guma prieš 28* Bilius pasiųsta

x Chicagai ir apielinkei
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; lietus pasikei-
Čiąs j sniegą; šalčiau; saulė te-j i senatą. Reiškiama, nuonionė, 
ka 6:43, leidžiasi 5:25 valan-(kad ir senatas greitai jį pri- 
dą. ims.

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 17. — Adolfas Hitleris pa
reikalavo, kad Austrija tuojau 
pasitrauktų iš Tautų Sąjungos. 
Austrijos vyriausybė prašo 
duoti daugiau laiko. •;

‘ 1-,.

13 užmuštų, daug su- 
žeistų Egipto rinki

mų vajuje

PORTO ALEGRE, Brazilija, 
vasario 17. — lijo Grande Do 
Soul valstij os policij a paskelbė 
ketvirtadienį gavusi interven- 
torio Mąųricio Cardoso įsaky
mą likviduoti visas svetimša
lių politines organizacijas. Po
licija pareiškė, - kad ji išpildys 
įsakymą tuojau:

■ . ■ •

GAIRO, Egiptas, vasario 17. 
—- Egipto pąrlamento rinkimai 
įvyks balandžio 2 dieną. Bet 
rinkimų vajus jau yarpma da
bar, o miestelių merų rinki
muose pereitą savaitę užmušta 
13 asmenų ir daugiau nei 40 
sužeista.

17. 
bu

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 17. — Austrijos ministerių 
kabinetan įėjo naciai trečiadie
nio rytą, .vasario 16 d. Ketvir
tadienį jau buvo paleisti iš ka
lėjimų naciai. Pranešimai plito 
kad tai yra tik pirmieji pa
keistos Austrijos vyriausybės 
politikos žinksniai. Laukta dau
giau pakaitų.

Patikėtini pranešimai skelbė, 
kad Anglija yra nerami dėl 
įvykių Austrijoje. Frančuzija 
ir Anglija prašys Hitlerio už
tikrinimų, jogei Austrija pasi
liks nepriklausoma valstybė.

Europos diplomatai domisi 
klausimu, kokia yra Mussolinio 
pozicija ryšium su pakaitomis 
Austrijos vyriausybėje. Prieš 
keturis metus, kai Austrijos 
naciai buvo padarę sukilimą, 
Mussolini atsiuntė kariuomenę 
Austrijos pasienin, nes jis bi
jojo, kad Vokietija įgali įsimai
šyti į Austrijos vidaus reika
lus. Dabar -gi, Vienos žiniomis, 
Mussolini pritariąs fašistų pri
ėmimui į Austrijos valdžią.

Reiškiama nuomonė, kad dėl 
husneidimo Austrijoje MussOli-

paramos Ispanijos sukilėliams.

Viena gavo įsakymą 
likviduoti kairiųjų 
organizacijų veiklą

BERLYNAS, Vokietija, va
sario 17. — Hitleris pareikala
vo įleisti j Austrijos valdžią na
cius. Jo reikalavimą Austrijos 
vyriausybė išpildė.

Laukiama, kad penktadienį 
Austrijoje bus paskelbtas kitas 
Hitlerio reikalavimas — likvi
duoti veiklą vadinamų “pože
minių” organizacijų — socia
listų, komunistų ir net monar- 
chistų.

va-
Kai kurių Wash-

< VVASHINGTON, D. 
sario 17.
ingtono politikų manymu, Hit
lerio laimėjimai Austrijoje ir 
75,000,000 vokiečių agresyvu- 

popiet. Lėktuvai atliko 3,132 mas gali priversti Mussolinį 
mylių kelionę be sustojimo. Jie I ieškoti susitarimo su Anglija 
lėks toliau į Buenos Aires, Ar- ir Frančuzija — ypač dar tu-

WASHINGTON, D. C., va
sario 17. — šeši dideli Jungt. 
Valstijų armijos lėktuvai bom
bonešiai pasiekė miestą Lima, 
Peru valstybėje, ketvirtadienį

gentinoje, prez. Ortiz įvedimo 
į ofisą iškilmėms.

rinį omenėje faktą, kad jis iš 
šių valstybių gali £auti labai 
jam reikalingų paskolų.

Reikalauja ištirti 
Trockio sunaus 

priežastį
• ' •.‘S f*. ■' < • K *

Banditai užmušė 
devynis žmones

Meksikoje
MEKSIKOS MIESTAS, Mek

sika, vasario 17. —* Praneši
mais, pasiekusiais šalies sosti
nę ketvirtadienį, įvairiose Mek
sikos dalyse banditai užmušė 
devynis asmenis, jų tarpe dvi 
Ąiotėris. ’
' Jalisco valstijoje įvyko ūki
ninkų susirėmimų ryšium su 
ginčais dėl žemės.

Curley turi sugrą
žinti Bostonui 

v $30,000
BOSTON, Masą'., vasario 

Superior teismas įsakė
vusiam Bostono merui Curley 
sugrąžinti Bostono miestui 
$30,000, kuriuos Jis, būdamas 
merų, pasįsaviųęš likvidavime 
bylos iškeltus miestui. Curley r> i v j

Dar $1,392,000,000 I • ■ * . 1 X4.' TT ® J iii • • .a j ■ • •

aukštėsnsn.jĮjtleriui Austrijoje teismo mstancijon. ..... * 0
, LONDONAS, Anglija, vasa-

Jungt. Valstijų am-. 
bašados tarnautojas 

kZ? ZŽ5.S areštuotas Maskvoje

karui Kinijoje
n 4 ' "L* • t .

TOKIO, Japonija, vasario 17.
— Japonijos finansų ministeri
ją paskelbė ketvirtadienį, kad
ji jau ]
kurs reikalauja dar $1,392,000,-
000 karui Kinijoje tęsti. .* šis
specialus reikalavimas yrą prie
das prie reguliaraus paskyrimo
Japonijos karo reikalams, jau j e, Roman Biske, tapo areštuo- 
nutarto asignuoti suma $2,146,- tas. Biske yra Sovietų RusL 
000,000. , 

t'.'.'.-’c. ' -Z

....... . ■■f, / •’

WASHINQTON, D. C., va
sario 17. -^- Jųngt.į, Valstij ų 
ambasados patarėjas Maskvą

r- Jungt.' Valstijų

IŠ LIETUVOS
Paskirtos politinės 

bylos.
KAUNAS.—Apeliaciniai Rū

mai vasario 10 d. svarstys po
litines bylas. Jų tarpe klaipė
diškių Kristupo, Mąj auros, Her
mano Veiso, Makso Povelso ir 
Franco Stolco. Jie kaltinami, 
kad 1935 m. Seimelio rinkimų 
metu ir prieš rinkimus dirbo 
priešvalstybinį darbą, tam dar
bui palaikė ryšius su užsieniais, I 
veikė pagal užsienių nurody
mus. , . .

PARYŽIUS, Frančuzija, va
sario 17. — Ketvirtadienį- čia 
mirė Leon Sedov, 32 metų — 
Leono Trockio sūnūs. Jis mirė 
po operacijos privačioje ligoni
nėje, kurioje išgulėjo savaitę 
laiko.

Pasak Sedovo draugų,' ope
racija atrodė sėkminga, bet jo 
padėtis staigiai surimtėjo prieš 
mirsiant. Taigi jie ir reikalau
ja padaryti skrodimą mirusio
jo kūno, kad nustatyti mirties 
priežastį.

MARIJAMPOLĖ Kaip ži
noma, pernai iš Marijampolės 
apyg. teismo raštinės buvo pa- ‘ 
grobta 159 baudž. bylos. Dalis' 
bylų vėliau buvo rasta miesto! 
sodo šuliny, o kitos vis neat-' 
sirado, bet gruodžio 30 d. neti
kėtai didėlis pundas pagrobtų 

bes, bet Anglijos vyriausybė i bylų buvo užtiktas Marijampo- 
hedarysianti pirmo žinksnio'lės katalikų kapinių koplyčioje, 
tuo reikalu. | Rasta 93 bylos.

rio 17. Anglijos, užsienio rei
kalų ministeris Anthony Eden 
ketvirtadienį atstovų butui pa
reiškė, kad Anglija netrukdys 
Hitlerio žygių Austrijoje. Pa
sak Edeno, Tautų Sąjunga tu- 
ri šiokias ‘ tokias pareigas, kai 
dėl Austrijos nepriklausomy-

jos .pilietis.
r, '''J# ,4■' ‘‘••'h 

,; , ■'•'. 1 4t ‘ įj j , . »..4 *•_. . ’.ĄJ į. ‘C. .■ '. |% s >
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Pildome 
ĮNCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

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

Sekmadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

NAUJIENOS
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B. K. Algimantas

IŠ PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 
GYVENIMO

ĮkorespondencuosI
Norwood, Mass.

(Speciali© “Naujienų”) korespondento Argentinoje)

(Tęsinys)

Rimtas Argentinos žurnalas 
•pagerbė lietuvaitę

Didelis, plačiausia skaito
mas ir vienas rimčiausių Ar
gentinos sostinės žurnalų “Ca
ras y Caretas” (Veidai ir Kau
kės) savo numeryje 2039, iš
ėjusiame iš spaudos 30.10.37, 
pasipuošė lietuvaitės paveik
slu. Skyriuje “Cinco minutos 
de intervalo”, puslapiai 34 ir 
35 užimti filmų žvaigždžių kri
tiko E. M. *S. Danero straips
neliu ir iliustruotais 4-rių 
žvaigždžių paveikslais: Sylvia 
Sidney, Judy Garland, Maruja 
Gil Quesada ir Titą Toy. Aiš
ku*, visos vadinamos scenos 
vardais.

Maloniausia, kad mųsų lie
tuvaitės Titą Toy (Reginos La- 
banavičiutės) paveikslas telpa 
pirmoje vietoje ir didesnis už 
kitus. Po paveikslu “Caras y 
Caretas” žurnalas sako: Titą 
Toy, joven estrella argentina,

Sar-

Apysaka apie Ukrainą iš Lenki
jos invazijos laikų

“BALADA apie
KAZOKĄ GOLOTĄ”

Taipgi pirmas parodymas apie 
rinkimus į AukšČiausj Sovietą.

SONOTONE
Teatras—66 E. Va n Buren

Atdara kasdien 10:45—šiokiomis 
dienomis 25c iki 1 v. p. p.

que aparece en “Mūrio ei 
genbo Laprida”. (Jauna Argen
tinos filmų žvaigždė Titą Toy, 
kuri vaidina veikale “Mirė 
seržantas Laprida”).

Didžiausias Argentinos sos
tinės dienraštis “La Prensa” 
minėtos musų lietuvaitės pa
veikslu pasipuošė 25-10-37.

Platesnė panelės Reginos La- 
banavičįutės biografija yra til
pusi “A. L. Balso” Nr. 368. 
Jų pagerbia rimčiausioji vieti
nė spauda. O iš lietuviškų laik
raščių tik vienas “Argentinos 
Lietuvių Balsas” patalpino jos 
paveikslų ir citatas iš vietinės 
spaudos bei patiekė jos biogra
fiją. Kiti musų kolegos, pasi
skaitę “A. L. Balse” paskelbs 
kaip “savo atradimą” ...už me
to ar kelių, kaip tai vyksta ir 
kitose informavimo srityse.

Beje, Reginą Labanavičiutę 
suminėjo buvusis buvusio ko
munistų “Rytojaus” redakto
rius, dabar leidžiamoje savo 
anarchistinėje “Darbininkų Tie
soje”. Toj pačioj “D. T.”, ku-z 
rios straipsnis, pirmiau, negu 
pasirodo joje, kartą (politka
linių šelpimo skandale) pasiro
dė Chicagos “Sandaroje”... Tai
gi “D. ^Tiesos” Br. švedas pir
mutinę, Pietų Amerikos lietu
vaitę kino filmų artistę “pa
krikštijo” vardu “Latatai”...

,4j-į(Bus daugiau1)

Iškilmingos įkurtuvės
VALGYKLOS IR TAVERNO

Po Numeriu: 3856 So. Union Avė., Chicago, 111.

Subatoj ir Nedėlioj, Vasario 19 ir 20
DYKAI UŽKANDŽIAI 1 v PUIKI ORKESTRĄ

Visus draugus ir pažystamus širdingai užkviečiame atsilankyti.
Jonas Švelnis ir Mare Kavarskis, Sav.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

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

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 
savaitėje. .

Apart apdraudos ir ligoje pašelpo^, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis į
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

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

apdrauda 
nuo $150 
ir $12.00

SKAITOT Naująja Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

-Tai nedaug. '
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kap savaitę, teikda

ma 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. , "
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija: * ,

Čia prisiunčiu $........ .už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

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

Bendro frono reikalu į’
Po to, kai susitvėrė Mass. vals
tijos Komitetas Lietuvoje de
mokratinei . tvarkai . risteigti, 
Stalino neklaidingos partijos 
broliai ir seserys pasijuto, kad 
•tame komitete jie gali būti vi
siškais šeiminininkais. Gal tie 
žmones tokiais siaurai protau
jančiais ir nebūtų, jeigu jiems 
neprituravotų “didelės asabos” 
iš kitos srovės. Kuomet mano 
korespondenci j a pilnai teisinga 
tilpo Naujienose sausio 12 d., 
tai “Laisvėj” Bostono skyriaus 
vedėjas tiesiog įpuolė į despe
raciją. Užuot atsakęs į mano 
iškeltus klausimus, priprastu 
nuo trečiojo periodo laiką budu 
pradėjo svaidytis kolionėmis: 
tūlas Marksistas net Naujieno
se vapclioja apie “Kornevilio 
Varpus”. “Norwoodiškis Mark
sistas visai kvailai išeina prieš 
Mass. valstijos draugijų Komi
tetą.” “Ten jis pritauške viso
kių nesąmonių, bet, manau į tai 
c Įsakys pats komitetas”.

Jeigu “Laisvės” skyriaus ve
dėjas 'toks kytras vyras, tai ko^ 
dėl neparodė, kurioje vietoje 
Marksistas vapaliojo. Ką bend
ro komunistų statoma operetė 
Bostone turi su Lietuvos demo-i 
kratijr ? Ką turi bendro komu
nistų leidžiamas žurnalas anglų 
kalba “Voice’ su Lietuvos de
mokratija? Ar šitų darbų kriti
kavimas yra nesąmonės ir t: iš
kalai? Esą, St. Michelsonas xtamJ 
komitete pirmininkaująs ir į-tai 
atsakys pats komitetas.

Juk tai nuo čir, prasideda 
pilniausias davatkiškas protavi
mas: kur Michelsonas pirmi
ninkauja, tai tos įstaigos jokių 
darbų bei nutarimų negalima 
Mdtikuoti. Tas smarkusis “kri
tikas” nepajėgdamas argumen
tais atsispirti šaukiasi į pagal
bą komitetą. Užuot straksėjęs, 
butų verčiau patylėjęs.

Pereitų metų pavasarį įvyku
sioj konferencijoj So. Bostone 
ščy rieji broliai padavė įnešimą:, 
jei kuri organizacija bei drau
gija nepasimokės metinių duok-, 
tių, tai turės būt nubausta. Ši
tų žodižių rašytojas, vienas ki
tas socialistas įr kaip kurie 
sklokininkai tokį žioplą įnešimą 
kritikavo. Kad svetimų srovių 
žmonės kritikuoja žioplą sįalin- 
cų įnešimą, tai kur tau nusilei
si. Tuo tarpu socialistų vado
vybe tyli. Įnešimas liko perva
rytas. Po to buvo pertrauka, 
pietums. Atidarius popietinę se
siją, komitetas paskelbia, kad 
pirmiau pervarytas nutarimas 
nebus vykinamas.^ gyvenimam 
kaip nepraktiškas. Na., sakykit 
ar šitoks pasielgimas yra logiš
kas ir protingas? , .7

Buvo paduotas įnešimas, kad 
dėlei geresnio veikimo į komi-' 
tetas butų padidintas pareri-, 
kant po vieną žmogų iš kiek
vienos kolonijos. Tuojau stali- 
niški demokratai šoko ginčytis^ 
kad to nereikia. Tokiu elgesiu 
Norwoodo socialistų delegatai 
nepasitenkino ir rildenį šaukton 
konferencijon nevažiavo. Nuvy
ko visi ščyrieji. Iš kitų kolonijų 
irgi veikiausiai tokie pat buvo. 
Pasigauna vieną kitą socialistą, 
mažai tokiuose klausimuose su- 
suorier.tavusį, kuris reikalingas 
dėl dekoracijos. Rudens laikyto
jo konferencijoj atrodo reika
lingu daiktu padauginti ir ko
mitetą, paskiriant po žmogų iš 
kolonijos/ Todėl aš eionais dau
giausia ir kreipiu domesį į so
cialistus: jeigu tokios konfe
rencijos pasisako savo tarimuo
se apie rėmimą komunistų or
ganizacijų statomas operetes, ir 
jų laikraščio “Voięe”, tai tuo

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

NAUJIENOS, Chicago, III.
I... . ................ .. .................. .... ................................ .. "<■ .............................

pačiu ture'tų remt ir Naująją 
Gadynę bei Naujienas, nes pa
starieji laikraščiai yra socialis
tiniai. Naujienose^ ^prsitodždus 
L.' Sparvos štrąipsniui, kuris 
reik pripažinti, jbu'voįvįs^i tei
singas,z Keleivio: Redaktorius 

Ir • '. - ■

tuojau šokę “kritikuoti’’ Spar* 
vą ir “Naujienų” redakcijai da
vė patarimą, kad šitokio pobū
džio reštai neturėtų 
dienraštyje, 
sakyti taip, kaip pirštu į 
dangų parodyt. Užsidarykit du
ris nuo vistį kritikų^ tada bus 
geriau virt stąliniškai iahriijai 
košę. Michelsonas stebisi iš 
Sparvos, kuris girdėjęs, kad 
skambina, bet riežihojęs, kur ir 
.kuo. Lai Mięhelšonas pavarto 
savo laikraščio minierius prieš 
kelias savaites, tada suras, kad 
apie komunistų atvirukus pats 
Keleivis skambino vietos žinio
se. . ■■ Ii,. ■ ■■ '

Pereitų metųki>vo menesį 
vietos komitetas .Uetuvos de
mokratinei tvarkai atsteigti bu
vo surengęs prakalbas ir vaka
rienę. Kalbėjo Michelsonas. Sa
vo kalboje pasakė: Jeigu Pran
cūzijoj įsigalės: fašizmas, tai tik 
viena Sovietų Sąjunga liks dar
bininkų valdomas į&aštajs.

Dėlei tokio Keleivio redakto
riaus pareiškimo visi vietos so
cialistai nustebo. Mums atrodo, 
kad panašios; kalbos, raštai įr 
vėl užsiginimas; tik demorali
zuoja darbininkus, o ne organi
zuoja. Visų šalių 'socialistinių Kazimierą bažnyčioj 
partijų nusistatymas Stalino Martis 
diktatūros atžvilgiu nesutinka moterystes ryšiumi. Vakare tos 
su Keleivio pozicjia. pačios vas. 12 d. Sokol Hali bu-

—Marksistas vo didelis vedybų pokylis. Lin-

- ----------- --------------------------------------T------------------- ■---------

Racine, Wis.
............................... ......... ............................... 1

kiu jaunavedžiams sveiko ir 
laimingo gyvenimo! —Migdolas

Penktadienis, vas. 18/1938

LIETUVIAI

j būti
Pataikyta- PA

partijų nusistatymas

su Keleivio pozicjia

. Lietuvos jN epriklausomy bes 
20 metų sukaktuvių minėjimas 
yra ruošiamas subendrintų tau
tinių organizacijų kuopų, bu-r 
tent: SLA, 100 kuopos, Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos 121 kuopos 
ir A. L. T. Sandaros 35 kuopos. 
Minėjimas įvyks vąsario 20 die
ną, 6:00 valandą vakaro, Sokol 
Hali, 1625 Racine Street. Įžan
ga labai maža — vos 25c. Pro
gramą išpildys Kenoęha Lietu
vių Kultūros Choras po vado
vyste gerbiamos p-lės Bėrnice 
Malalės, o papildys vietines spė
kos : seserys Chiapiutes ir 
Krank* White.

širdingai kviečiu vietinius 
lietuvius ir iš aplinkinių miestų 
atvažiuoti pas mus į svečius į 
tautinę šventę. Drauge visi 
džiaugsimės Lietuvos nepri
klausomybes 20 metų nuveiktus 
darbais. Atvažiavę svečiai bus 
priimti su džiaugsmu, gerai pa
vaišinsiu!, palinksminsim ir su 
dėkingumu išlydėsinie.

Dar atkartodamas kviečiu į 
iškilmingas Lietuvos nepriklau
somybės 20 m. minėtuves vasa
rio 20 d., 6:00 vai. vikare į So
kol Hali, 1625 Racine St.

Iškilmingos vestuvės
‘ ’ i

Juozo ir Julės Grūzdų duktė 
Janie — Jaunė apsivedė su ki
tataučiu p. H. A. Elvers. Vasa
rio 12 d.į 9:00 vai. ryto, ŠV.

klebonas 
surišo nertmezgamu

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai .

Phone CANAL 6122

Sausio 15 d.

Gaisras Panemunėlio 
Valsč. Valdybos Bute

. ROKIŠKIS
apie 12 vai. nakties kilo gaisras 
Panemunėlio valsčiaus valdybos 
bute. Sudegė visas stogas ir pa
stogėj -buvusiejj dokumentai 
ir daiktai. Viduje taip pat pa
daryta daug nuostolių. Spėja
ma,. kad gaisras kilo iš netvar
kingo dūmtraukio ar krosnies.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenųe 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrš. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife
■ 6630 So. VVestern 

Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patam&uju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

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

TalefonaR Renuhlie 7K6R

Ofiso TeL Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
156 West,35lh St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. ’ 

. T^L Kenwood 5167
; IJ. ,■■■■—<■■■■ — » I I I M slaii

Ofiso TeL Virglnia 0086 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
* Ofiso valandos: 

—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro 
Rezidencija:

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

nuo

8939

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
įlty

?V'

• SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

' DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447' South Fairfield Avenue

Tel. LAF AYETTĖ 0727

4 koplyčios visose 
jy IrSu. e i J- Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
t- . . ■ v I ■, . i"

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI ..
Chicagos, jfK

Cicero JnMi
Lietuvių KUlHĮ 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos r . i

. Ambulance 
hL Pa tania vi- 

mas Dieną 
ir Naktį

M
W TURIME

B. KOPLYČIAS į 
VISOSE MIESTO 

DALYSE : • < t

1- ■ a.
(>831 So. NVcslern Avė. 
1410 South 4įth Coiirt

PETKUS
Pliene Grovehill 0142 1

Cicero Phone Cicero 2109

1 p- J-
| 3354 £0. .palstbd Street

RIDIKAS
Boulevard 4089 |

1 I, J. ZOLP Phone Boul. 5203 Į
1646 West «46tli Street 1 Boulevard 5566

y S. M.
718 West 18th Street

SKUDAS 1
Phone Mohloe 3377 j

.. > S. P. MAŽEIKA Yards 1139 I
3319 Lituanica Avenue < Yards 1138

1 LACHAW1CZ IR SŪNUS 1
2314 West 23iid Placc Phone Canal 2515 1
SKYRIUSi 42-44 Kast 108th Street Tel. Pultman 1270 |

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 1
' 4704 So; AVcstern Avė. . Phone Virginia 0883

A. MASALSKIS 1
3307 Lituąiiica Avenue Phone Boulevard 4139 1

’ ; j.lii:
4348 So. Cąlifdrhia Avei

Į. : . . ">■

LEVIČIUS 1
iue Plio.ne Lafayette 3572 1

- ■ .. j , x |

ADVOKATAI

ADVOKATAS 
ofisas—127 N. Dearborn 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Ofisas—3323 Se. Halsted St.

St.Miesto
Kam b.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

, Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS v ADVOKATAS .
TelephoneV Boulevard 2800 

463 i SOUTH ASHLAND A VENDE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

. 7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 ▼. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, • akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir' toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10, ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
>■ 756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4. nuo 6 iki 8 

Nedėliomis' pagal sutarti.

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

2400 WEST MAD1SON STREET
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunswic4c 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDVTUJAb IK CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus • 
' ' OFISAS IR REZlDENCldA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel, Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d Iki h 
vak. JNedėlioj pagal susitarimu

Ofiso Tel.; Boulevard 7620 
Namų Tek: Prospect 1930

" Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland; Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti

_____ Kiti Lietuviai Daktarai_____

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8488

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popi<* 

išskyrus sekmadienį 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, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomią

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSUOS ■
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tei. Canal 3110 .
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4Nuo
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Neddl. nuo lO iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2408
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M E T L ,S U K A K TIES

SVIESTAS
Sumuštas U'kėse, Gaunamas šviežus Kasdien

CERESOTA AUGAME.. PLEČIAMES350 MIDWEST STORES NAMAS

IfT T A TFIIL T A.1 DĖKUI JUMS1931

PAK

PAKAI
GOLDEN NUGGET

QUICK FUDGE
WheatiesPADARO PUIKŲ FUDGE TIK PER 4 MINU

PAKAS

VIRIMUI ALIEJUS

WARD’S
Pint KenSUKAKTUVIŲ SPECIALIS

3 kenai 176

Ken

30c Išpardavimas Produktų
BLUE LABEL

Pound PaktDYKAI! Gražus China Arbatai puodas su

Lipton’s Pak28c

Maži Kenai

RIVAL DOG FOODFANCY FLORIDA TOMATĖS Gerai Prinokę

CALIFORNIA LETTUCE Iceberg Didelės Galvutės
SEMINOLĘ

CELERY ŠIRDYS Fancy Krūvelės
FOR YOUR NEARKST MBDWEST STORE—PHONE LAFAYETPE 8121

FANCY GELTONI SAUSI SVOGŪNAI Svarai

DELICIOUS OBUOLIAI Extra Fancy Washington Boxed

Svarai

Tuzinas

SILVER OUEEN 
POUND CAKE

PRISIRUOŠK DABAR 
Šiai Dienai ir Ateičiai

Ponia šehmninke, 
Ar Tamsta Bandei

GERIAUSIAS 
MARKETE

4 už
20c

40 unc, 
Pak.

Bathroom Popiera 
1,000 Lapų Rolis

IR CHOCOLATE 
CAKE ICING

12 Unc
< PAK,

“MIDWEST”
22-unc. puodas

“MIDVVEST” 
Svar.' Džiaras

1 Sv.
Pakai

Roliais ar
Kibirais

Pancake Syrupi 
Pure Honey 
Marshmallows

YELLOW LABEL
JUODA ARBATA

ŽALIA JAPONIŠKA. SV. PAK. 57c

TYROS GRIETINĖS
PUIKIAUSIOS KOKYBES

SOFT-BUN 
PAMĖGINKIT

SUNKIST GRANDŽIAI California Navel Lid. 200 dydžio

“BLUE LABEL”
TEPIMUI SURIS Įvairiausio 5 unc. Stikl

“COMET”

RYŽAI
WHITE HE A D

Snider’s” Chili Sauce K1”

STpp F <

RINKTINĖS BANANOS Didelės Geltonai Prinokusios

Vienas iš Amerikos Didžiausių 
Groserių Kooperatyvų

5-Sv. Maiš

PUIKI WARD’S
DUONA 

ŠIANDIEN!
CHEESE FOOD 
PABST-^ETT Standard ar Pimento Pak.

Midvvest Stores kasmet vis augo didyn ir didyn. Dabar, 
pradedant su musų 7-tu Sukaktuvių Maisto Išpardavimu, 
mes pasididžiuodami skelbiam, kad padidėjęs biznis rei
kalauja musų kraustymasj su visa raštine j savo nuo
savą sandėlį ir raštinės namą, šis sandėlis, iš kurio virš 
350 nepriklausomų Midwest Stores dapildomi jų staku 
kasdien, rodo nuolatinį augimą Midwest Stores organi
zacijos. . .
Dėkų jums už jūsų dalį musų augime.

“KNOX” JELL
VISŲ SKONIŲ

BALTINA AUDINIUS, DIZINFEKTUOJA, IŠVĖDINA

LINCO Kvort. būt. su butel. depoz. 2 25c

“Midvvest” šviežus 
1-Sv. Cello Bag

Pure Egg Noodles 1 Sv- 2u:

Argo Gloss Starch Sv. pk. 2 už 170
Kitchen Klenzer PrisiP‘rk.už ">•*» 5* kainą KEN. w

Super Suds Did. Raudonas pak 150
2 Maži 15c

“AMERICAN FAMILY”
Flakes Mažas 9c. Did. Pak. 21C
“AMERICAN FAMILY”
MUILAS .................
Climalene Drabužių

Maži Pakeliai 2 už 17c
Bowlene ^į0

VAGONAI IR VAGONAI KOKYBĖS MAISTO 
IR GROSERIŲ ...

eina išpardavimui su milžinišku taupymu — už tat ir jus galite apvaik
ščioti šias laikinas sukaktuves su mumis! Suprantama,, jus sutaupote 
kiekvieną dieną, kiekvienais metais, kai. jus perkate Mi(įwest Stores . . . 
bet jus dar daugiau sutaupysite per šešias išpardavimo dienas. •

MILFJŲT
Taip Tirštai Plpka^i 

Puikiausias ?‘dėl Kavos •
Virimui ir Kepimui

“Snider’s” Pure Tomato 
CATSUP Dideli buteliai
“Justice” 
KOPŪSTAI Aukšti 1214 unc. ken
““nlder’a”
RAIKYTI BUROKAI qStikl. džiaras

Jus Pamėgsit! Skoningi—Skirtingi, Tik Pašildyk ir Duok 

‘'Chef-Boy-ar-Dee’5fS‘tb«,i«i» 2Kc”

tik SESIOS dienos 
VASARIO 18 IKI 24 D.

Svaro už OCr
Kenai

Roliai 25c

"Elmdale”
Early June Žirniai No. 2 ken. 2 už 19c
“CamH>«*ll’s”
SOUP Tomato Conclensed 3 kenai 19c
“Midwest” Fancy Čieli
ŽALI BYNSAI No. 2 kenas 1 6c
“Midwest” Fancy Solid-Pack
TOMATĖS . No. 2 kenai

ŠPINAKAI ? N6. '2 kenai 2 už 17c 
“M’d^est” Brand Fa^cv Delicious Corn off the Cob
DEL MAIZ Niblets 2 kenai 25c
“Shurfinp” čieli
AFRIKATAI Didelis 214 kenas 19c 
“Midwpst” Fancy Švie-žųs Slyvai
SLYVAI Didelis 2 14 kenas 16c
“Red Tag’’ šviežus Slyvai
SLYVAI No 1 Aukšti kenai 2 už 19c
“Dole’s”
Pineapple Juice No. 2 kenai g už 29c
“Dole’s” Pahn Ivland Piaustyti
PINEAPPLE Didelis 214 kenas
“Real” Brand
MINCE HAM........ ......................... sv
“Richter’s”
HAM SAUSAGE ........................ sv
“Buy»ng Brand” Puikiausios Kokybės
WIENERS ............Visas mėsos sv
“Indorsed” Brand
VEAL SAUSAGE.......................... sv
“O«car Maver’s” Jerssey
Baked MEAT LOAF.................... sx
“Hawthome”

Rūkytos CALI HAMS 4 iki 6 sv. Sv. 20C
”M»IIer & Hart” Delicious
BOILED HAM................... .. .. y2 sv. 23c
“Lincolnshire”
Piaustyti Lašiniai 14 sv. Cello pak. 16c

FANCY FLORIDA U. S. NO. 1
NAUJOS

BULVĖS

Ų.S.No.l Grade O 
Cornęd Beef Hash

Dutch Lunch Sauce j^^araa

W T11 GOLD MEDALLake fiour softasilk” p5^
44-unc. Pak. 

Dubeltavai Gražinimo Jūsų Pinigų Garantija Padarys Keiksą Gėrės 
nį Naudojant Betty Crocker’s Receptą,

RlGlIKlIlplr Daro GerusAJlOtĮIllUIa. Bisketus, Waffles,
i 1 . Short Cake

špagetai ir Makaronai 
Parsiduoda Kombinacijoj 

Tiktai

“BLUE LABEL”

KARO SYRUPAS

** Kenai ■ ■
BEAD MOLASSES

2 5 unc. OCč
. Butelis ‘

CHOP SUEY SAUCE
2 3 uno. 1

Butelis ■ ■ 
“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS PADARYTI 

SALAD DRESSING 8 Unc. Džiaras 11c 
IT T? T T Ar’P’G ALL-BRAN1 9KiLLLUbrUr S n-UNC. PAKAI 
UFTinrr^ RiCE krispies p už pOdIVISLLjOUU b lO’/z-UNC. PAKAI 
“MIDWEST” DE LUXE GERIAUSIOS KOKYBĖS

KAVA sv. keri. 25c
Chocolate Marshmallow Fingers “Sun®J‘,ne’ 17c 
Milk & Honey Grahąm Crackers 17c
Paradise Soda Crackers sv.Pk.
Cocoanut Bars 12 unc’ Pafc 15c

THbeltavai lipyti, Tik iškepti-šviežųs

čempionų
Pusryčiai

TAIP! Mes Turim Naują Čokolado Skonio

Ovaltinę MAŽAS 33‘

Lifebuoy Muilas ............ 4 25*
Lux Toilet Muilas 4 už 25* 
Lux Flakes Maž. 9c. Did. Pak. 21 * 
Pridė Washing Povvder 28-unc. Pakelis 10* 
°WILBERT’S” NO-RUB
Floot Wax Pint keųas 3SK 
‘‘VVTLBERT’S” NO-RUB .
Furųiture Polish 8-unc. butel. 17* 
Palmolive Muilas 2 gabalai 11 c 
“MIDIVEST” Finest Quality—Pure Sparkling Ginffėr Ale Ar lime rickey o pce DideI. Butelia. O už

Plūs mažas depazitas už butel.

PASIŲLYMAS SPECIALĖS KOMBINACIJOS

FOULDS’

dipe¥§: 59 c

350 INDEPENDENT NEIGHB’ORHOOD STORES

l he Workl s I a rcjes l 
Food Disiors
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NAUJIENOS
The Lithoanian Daily Newa 

PubHshed Daily Except Sunday 
The Lithuanian New« Pub. Co^ Ine.

1739 South Halated Street
Telephone CANAL 8500

by

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Užsakymo kaina:
Chlcagoje—paštu:

Metams
Pusei metą ...................
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui .....__

Chlcagoje per išnešiotojus;
Viena kopija
Savaitei
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paltu:

Metams
Pusei metų ____ .......
Trims mėnesiams
Dviems mėnesiams .
Vienam mėnesiui ...
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams   ........................... $8.00
Pusei metų ................. -.......... 4.00
Trims, mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50

.75

. 8c 
‘ 18c 

75c

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas . Canal 8500.

jungos nariai; Haagos tarptautinio Tribunolo nariai; 
tarptautinės teisės instituto nariai^ universitetų profe
soriai; tarptautinio taikos biuro nariai, ir asmenys, jau 
gavę taikos premiją.

Švedijos socialdemokratų pasiųlymą jau Vienbalsiai 
parėmė Francužijos parlamento socialistų frakcija, ir, 
be abejonės, parems Norvegijos parlamento Darbo par
tijos frakcija ir kitų šalių parlamentų nariai socialistai.

Karolis Kautskis savo raštais apie, pasaulio taiką 
ir savo ilgų metų darbu tarptautiniame darbininkų ju
dėjime prisidėjo prie taikos gynimo ; daugiau, ne kaip 
bet kuris kitas asmuo Europoje. Jisai dabar gyvena 
Austrijoje, eidamas 83 metus amžiaus. Nežiūrint savo 
gilios senatvės, jisai dar vis nesiliauja rašęs. Neseniai 
išėjo iš spaudos naujas didelis Kaųtskio veikalas apie 
karą ir socializmo judėjimą. v L

J ulini s .

KARAS ARAGONE
(Musų specialaus korespondento Ispanijoje) v wt

Naciai Austrijos valdžioje
Hitleris pasišaukė pas save Austrijos kanclerį Šu- 

šniggą ir, grasindamas ginkluota jėga, privertė ji pri
imti du naciu į ministerių kabinetų. Vienas jų, labai 
uolus Hitlerio garbintojas, Dr. Arthur Seyss-Inquart, 
gauna vidaus reikalų ministerio vietų, kitaip sakant, ji
sai kontroliuos Austrijos policijų.

Europa aiškina šitas atmainas Vienoje, kaip Aust
rijos nacifikacijoš pradžių. Įkėlę kojų į Austrijos mi-j 
nisterių kabinetų, naciai tolyn vis labiau stiprins savo, 
pozicijas toje klerikalų valdomoje šalyje, iki galų gale 
ji visai atsidurs po Hitlerio letena. Naujasis- Austrijos 
vidaus reikalų ministeris jau nuvyko į Berlynu gauti iš 
Vokietijos “fiurerio” instrukcijas.

O ką daro Mussolinis, kuris anųmet pasiuntė savo 
armijų prie Austrijos sienos, kai naciai bandė Austri
joje įvykinti perversmų? Nieko. Mussolinis nedrįsta 
priešintis Hitleriui, nes jisai, įsivėlęs iki ausų Etiopijo
je ir Ispanijoje, negali apsieiti be Vokietijos pagelbos.

į Kų daro kitos didžiosios Europos valstybės, kurios 
garantavo Austrijos nepriklausomybę? Irgi nieko. Jos 
leido Vokietijos rudajai diktatūrai užsiauginti ragus ir 
dabar jos bijo, kad susirėmimas su ja gali iššaukti nau
jų pasaulio karų.

Nieko nedaro ir Austrijos klerikalai, kurių vadų 
Dollfussų anųmet nacjai nužudė. Jiems kinkos dreba. 
Hitleriui pareikalavus, Austrijos valdžia davė amnesti
ja tūkstančiams naęių, kdrie sėdėjo kalėjimuose už su
moksiu darymų prieš krašto nepriklausomybę.,

Austrijos klerikalai, Italijos Mussolinio sukurstyti 
ir apginkluoti, 1934 metais padarė valstybės perversmų 
ir, kaip žvėrys, išskerdė Vienos socialdemokratus.. So
cialdemokratai buvo uoliausi Austrijos nepriklausomy
bės gynėjai. Dabar, kai socialdemokratų partija tapo 
sutriuškinta Austrijoje, 'nebėra kas tų kraštų gintų 
nuo Hitlerio. Netrukus, Austrija bus tokioje pat padė
tyje, kaip “laisvas” Dancigo mieštas.

Kardinolo klausimas ir Lietuva
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ĮLIETU VOS SPAUDA APIE 
“KUNIGŲ VIENYBĖS” 

APLINKRAŠTĮ

Į slaptą “Kunigų Vienybės” 
aplinkraštį, kurį ištisai paskel
bė “Naujienos”, atkreipė savo 
dėmesį ir Lietuvos laikraščiai. 
“Lietuvos Aidas” įdėjo alpie jį 
ilgą savo korespondento straips
nį, kuriame įrodinėjama, kad 
tuo savo aplinkraščiu Kunigų 
Vienybė “žemina kunigų autori
tetą lietuviškosios visuomenės 
akyse” ir ardo sutartiną veiki
mą lietuvių kolonijose. '

“Lietuvos žinios” irgi ko
mentuoja tą “Naujienose” pa
skelbtą kunigų aplinkraštį, 
tarp kitko pastebėdamos, kad 
apie Kunigų Vienybės paskelti 
tą boikotą Smetonai palankiai 

i atsiliepė komunistų “Laisvė”.

“VIDURAMŽIAIS TEBEKVE
PIANTI TĖVYNĖ”

amerikietis Dr. Jonas 
apgailestauja sunkią

Buvęs 
Šliupas 

■ z I

Lietuvoš neturtingų studentų 
ir jaunų rašytojų būklę. Apie 
rašytojoj vargus kalbėdamas ji
sai sako: \

'“ . . . mat, nėra kas jų raš
tus atspausdintų ir bendruo
menėje paskleistų, ypačiai 
jei autoriai neužsiviežia ar 

_ nenori pilvašliaužiauti ar pa
taikauti turtingesniųjų bei į- 
takingesniųjų sluoksnių už
gaidoms. Tiesmukam rašyto
jui, pažangiam žmogui, įsigy-

• ti savarankiškumą musų vi-, 
duramžiitis tebekvepiančioje 
tėvynėje nėra lengva užduo
tis. Tik veidmainiaujant, 
Ši^ip taip galima kartais su
sirasti protekcijos ir favori
tizmo, Tačiau ar veidmainiai 
gali būti laisvos valstybės šu-

. lai, ir sargai ?'’ (“L. ž.”, vas. 
I i d. 1938 m.).

Liūdna, kai girdi seną lietu
vių veikėją sakant, kad Lietu
va dar “viduramžiais tebekve
pia“ !

rašytojų būklę. Apie

Kaip praneša kai kurie Europos laikraščiai, Lietu
vos kunigija yra labai susijaudinusi dėl Vatikano su
manymo paskirti Pabaltijo valstybėms kardinolą. Pa
sklido gandas, kad tuo kardinolu busiąs Latvijos arki
vyskupas, tuo tarpu kai Lietuvos kunigai tikrai tikėjo
si, kad raudoną kardinolo rūbą gausiąs arkivyskupas 
Skvireckas.

Sakoma, kad Lietuvos klerikalą susijaudinimas tuo 
gandu esąs toks didelis, kad jie net pasiuntę pas popie
žių delegaciją iš dviejų vyskupų ■— Reinio ir Paltaroko.

Jeigu popiežius, iš tiesų, paskirs kardinolu latvį, 
tai Lietuvos kunigams bus pagrindo jaustis nuskriaus
tais, nes Latvija yra mažesnis kraštas už Lietuvą ir tu
ri tik 10 nuošimtį savo gyventojų katalikų, o Lietuvoje 
klebonų vedami metrikai' rodo; kad katalikai sudaro 
apie 80 nuošimčių gyventojų. .

Kokia priežastis, kad popiežius rodo savo nepalan
kumą Lietuvos kunigijai, sunku tikrai pasakyti. Bet, 
veikiausia, čia bus kaltas pro-lenkiškas popiežiaus . nu
sistatymas. Juk Vatikanas jau seniai pripažino Vilniaus 
krašto bažnyčią Lenkijos bažnyčios dalim. Tuo tarpu 
Latvijoje yra stiprios lenkiškos simpatijos, ypač tarpe 
katalikų.

Lietuvos vyskupai deda pastangas, kad jeigu Lie
tuva negaus kardinolo, tai — kad Vatikanas visai ne
skirtų kardinolo Pabaltijo valstybėms. Tuomet jiems Į . “Mes turime gan išsišako- 
bent nebūtų “gėdos” prieš Varšuvą. jusią L. Etinės kultūros

* * I draugiją Lietuvoje ir Ame
rikoje. Draugijos tikšlas, 
tarp ko kito, nustatytas įlei
sti laikraštį, knygas. ir k.

I Skurdiems studentams ir li
teratams remti galima suda- 

' • ryti fondas kaipo draugijos 
| šaka. Iš ko? a) Renkant tam 

tikslui aukas ir laikinus au
kojimo pasižadėjimus. Bet 
tai reikalas tik laikinas ir 
mažai patikimas, b) Leid
žiant kas mėnuo po Vieną

. .J. ■ ■. .. s.. ........

RAGINA STEIGTI FONDĄ 
STUDENTAMS IR RAŠY

TOJAMS PADĖTI.

Nurodęs, kaip vargsta Lie
tuvos aukštuosius ipbksĮus eL 
nančioji jaunuomenė ir prade
dantieji rašytojai, Dr. J. šliu
pas '.pateikia sumanymą steig
ti fondą paremti ir sušelpti 
pažangiąją beskurstančią stu- 

i dentij ą ir vargingai pradedan
čius gyventi pirmeivius rašyto
jus. Jisai rašo: '

Karolis Kautskis siūlomas Nobelio taikos 
premijai

Švedijos parlamento socialdemokratų frakcija pa-j 
siūlė, kad Nobelio taikos premija butų duota senam 
socializmo veteranui Karoliui Kautskiui. -

Tas premijas skiria Norvegijos specialinė parla-k 
mento komisija. Kandidatus Nobelio ’premijai gali siū
lyti parlamentų, vyriausybių ir tarpparlamentinės są-»

ar daugiau1 brošiūrų ir kny
gų : tokiu budu populiarinant 
mokslą ir meną, spausdinant 
poezijų rinkinius, romanus, 
apysakas ir’kitus naudingus 
kurjhiuš. Atspausdintus vei
kalus platinti galėtų L, E. K. 

'draugijos nariai, padedant 
studentijai ii* visokiems ki
tiems lifėraturos platinto
jams.

“Trečdalis fondo pinigų 
turėtų eiti skurdžiosios stu
dentijos ‘ ir rašytojų para
mai; rašytojams kaipo hono
raras (kokis butų susitartas 
su kiekvienu rašytoju) už jų 
spaudai paruoštus veikalus, 
o studentijai kaipo pašalpa, 
kurią jie grąžintų dalimis, 
kada bus baigę mokslus ir 
prasigyvenę. Antras gi fon
do trečdalis skiriamas bro
šiūrų ir knygų spaudos ap
mokėjimui. Knygos galėtų 
būti Originalios ar geri verti
mai iš kitų tautų literatū
ros. o -iMsis fondo trečda
lis atitektų leidinių platinto
jams už jų pašidarbavinią ir 
L. E. K;, draugijos įšlai-
doms.’’* '"i "1 '

: . j : i ' '•J.!'. - . '

Dr. šliupas ketina pasiūlyti 
L. E. K, draugijos atstovų su
važiavimui .pasiūlyti tą suma
nymą priipiti.t . 1

IR IjIETUVIUS STALINAS
. “LIKVIDUOJA”:,,

Be abejo, Amerikos darbinin
kai iš spaudos jau žino, kad < 
Ispanijos karo ( pagrindiniai 
veiksmai vystosi Aragohe, ku
rio uolynuose ir kalnuose/ fa* 
šistai .sukoncentravo apie 300, 
000 armiją. Tačiau, nors fa
šistai nuotatos gauna iš užsie
nio , intervencinės kariuomenės 
sustiprinimų—bet eiti pirmyn 
nebepajėgia. Nors jie/paėmė As- 
turijas, bet jau ilgokas laikas 
net nebebando atakuoti Madri
do, nes ten, kur yra vieninga 
respublikos teritorija—jie su
silaukia skaudžių smūgių. Ne-* 
senai Aragono fronte bandy
dami eiti prlmyn—pražudė 5, 
000 vyrų ir sustojo. Respubli
kos armija* dabar ginkluota, 
bet kol , respublika tebeblokuo- 
jatna ir izoliuojama—tas ap- 
ginklavim'as dar nėra pakanka
mas. Pradedant aukštaisiais 
kpmandiriais, baigiant eiliniu 
kareiviu*—aš girdžiu vieną Šukį:
/ “Jei mes turėtume tuos gin
klus ir tięk jų, kiek fašistai— 
mes eitume pirmyn nesusto
dami. Ten, kur mes ginklų kie
kybe ir kokybe prilygstame 
priešui—mes einame pirmyn. 
Laikas dirba respublikos nau
dai. Kiekvieną dieną apsigin
klavimo ir pajėgumo santykis 
tarp respublikos ir fašistų bei 
interventų kinta respublikos 
naudai, štai faktai. Prieš me
tus, kai į Madridą brovėsi ligi 
dantų apsiginklavusios fašistų 
gali jos—atrodė, kad Madridas 
kelių dienų bėgyje Žlugs. Nes 
tada respublika neturėjo gink
lų, respublika neturėjo tiems 
ginklams nešioti paruoštos re
guliarios armijos. Bet Madri
das išsilaikė, ir kai šiemet buvo 
minimos metinės Madrido gy
nimo ' šuitaktUvės—rėspublikps 
pusėje stovėjo 500,000 gerai ap
mokytos, frontuose ir užnuga
ry, armijos.”

darytas galas. Bet ne per Lon- < 
doną. Pasaulio darbininkija turi 
pareikalauti iš savų yriaufeybių 
—ne Frankų pripažinti, bet pri
pažinti Respubliką, t, y. suteik
ti jai tarptautiniuose santy
kiuose suverenės valstybes tei
sės. Darbininkai' turi pareika
lauti—įsikišimo — sustabdymui 
fašistinių’ valstybių intervenci
jos.

Europos darbininkija dirba, 
Negirdėti plačiau pasireiškiant 
darbininkijos anoje Atlanto pu
sėje, Amerkoje. Be didžiulių 
internacionalinių konferencijų, 
suvažiavimų bei mitingų—Eus 
ropoja eina banga pagalbos ak
cijos ispanų liaudžiai. Paryžiu
je įvyko konferencija iš 37 ša
lių su 130 delegatų—apsvarsty
ti pagalbas-klausimų ispanų ka
ro pabėgėlių vaikams. Stokhol
mo Ispanijos rėmimo komitetas 
siunčia ■ 150,000 klgr. miltų. 
Prancūzų antifašisčių-mergaičių 
sąjunga surinko 20,000 kon
densuoto pieno skardinių ir 200 
000 frankų pinigais—ispanų 
vaikams.

Bet reikia sustiprinti pasauly 
darbininkijos ir visos progre
syviosios žmonijos politinę kon- 
trakciją prieš tas politines 
kombinacijas, kurios sustiprin
tai tęsiamos ir Berlino-Romos 
ašy, ir Londone.

■ Buvo jau pranešta, kad Sta
lino valdžia prieš kiek laiko už
darė latvių kalba ėjusį Mask
voje laikraštį ir latvių kliubą. 
Dabar, matyt, atėjo eilia ir lie
tuviams. > *

Kaip Lietuvos spauda prane
ša,‘Sovietų Sąjungoje žvalgyba 
uždarė Maskvos, Leningrado, 
Smolensko, Minsko ir kitų vie
tų lietuvių darbininkė ir kol- 
chozninkų kliubus. Kaltinama, 
kad kliubų nariai buvę “troc- 
kininkai” ir kitokie “liaudies 
priešai“.

Bet kaip yra su Dr. St. Ma
tulaičiu — af jisai<dar gyvas?

IŠTEISINO “V^ ž.” 
REDAKTORIŲ.

Už du straipsnius “Vilniaus 
žodžio” 47 'ilum. jo redakto
rius J. Latvis; buvo patrauktas 
tiesom Bet teismas redaktorių 
išteisino. ‘ ‘ 
.. r. ■■ .-ii i r i «‘l'i «i .
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K LIETUVOS

Kaimo m. savi

Atleido Visus Inteligen
tus Bedarbius

.. KAUNAS 
valdybėje dirbo apie šimtą in
teligentų bedarbių.' Naujų Metų 
proga iš visų savivaldybės sky
rių visi inteligentai bedarbiai 
atleisti. /. Atleistieji inteligentai 
bedarbiai turi eit vėl registruo
tis Darbo biržoje, o paskui per 
Darbo biržą busf skirstomi į 
skyriui.

Ta proga inteligentai bedar
biai ir persijojami, blogų dar
bininkų skyriai prašo neskirti; 
pakeisti, arba paskutinėj eilėj 
skirti’ darbą A

’V-
■■■ j . . . ■

Už Aragono—įvykiai taip pat 
vystosi dviem kryptimi. Lon
dono milionieriai spaudžia mi- 
nisterius padaryti Viską, kad 
laimėtų Frankas. De-facto An
glija jau pripažįsta Franką ka
riaujančia Šalimi ir teisėta vy
riausybe. Prancūzija atidarė 
gelžkeįių susisiekimą su Sala- 
manka, o Pirėnų sieną su res
publika tebelaiko užblokuotą.

Europos ir Amerikos visuo
menė maitinama žiniomis apie 
planus—atšaukti iš Ispanijos 
svetimšalius. Negirdėtas diplo
matijos cinizmas! Viso pasau
lio darbo žmones jie laiko Jur
giais—durneliais. Viso pasau
lio darbininkija žino,* kad ve- 
žaitil nauji kariuomenės trans
portai. Tuo tarpu*, kai darbinin
kija turi griežčiau pareikalauti 
—sustabdyti naujų kariuome
nės dalių siuntimą—diplomatija 
kalba apie atšaukimą. Londono 
“nesikišimo” komitetas sudari
nėja komisijas svetimšalių skai
čiau nustatymui Ispanijoje, o 
Mussolini »tuo tarpu turi lai
ko pasiruošti, kad Ispanijoje te
liktų jo sakytieji 40,000 italų 
karių. Tą jis daro labai papras
tai: italus pakeičia Libijos as- 
kariais, ktfrie Frąnko sąrašuo
se ir kontrolės komisijose figū
ruos kaipo morokiečiai legionie
riai. ,

Turėdamas tokią diplomati
nę, finansinę ir militarinę pa
ramą— Frankas diplomatijai,
ginančiai taiką ir demokratiją 
drąsiai rodo * Špygą. Londono 
nesikišimo komitetui jis pasiun
tė notą, kurioje nurodo, kad 
kontrolės komisija teturi teisės 
tik nustatyti svetimšalių skai
čių, bet nenustatyti' sąlygų 
jiems atitraukti. Be to, šis iš
davikas pabrėžia pasiliekąs tei
sę komisijoh įeinančius asme
nis pripažinti ar nepripažinti.

Darbininkams aišku. Ispanų 
liaudies skerdynei turi būti pa-

. ; 1 ... . . . •

Kata- 
kurie 
anar- 

klydo.

Laikas dirba ir pačioje Ispa
nijoje. Tie užfrontes trukumai, 
kurie kliudė frontui ir užfron
tei pavirsti viena vieninga ka
riaujančia respublika-—šalinami 
kasdien.

Pastaruoju metu įvyko III- 
čias Katalonijos U. G. T. kon
gresas, čia vadinamas istoriniu 
karo kongresu. v šis kongresas 
parodė didžiulį sveikėjimą ank
sčiau negalau jaučio j Kataloni- 
joj. “Kongreso eiga nustebino 
visus, kurie, nepažinojo 
lonijos proletariato. Tie, 
manė Kataloniją esant 
chistine, . pagrindiniai
Kongrese dalyvavo 1678 dele
gatai, atstovaujantieji iš viso 
534,466 nariuš” (Jose Barrio).

Ši didžiulė organizacija yra 
ta, kuri aktyviai remia liaudies 
fronto vyriausybę, kuri neša 
dalį atsakomybės už ją. ši so
cialistine profsąjungų centralė 
atstovauja valstybines tenden
cijas, centralizaciją respublikoj 
ir vieningumą proletariato ei
lėse# (

“Toliau kongresas įrodė no
rą ir valią vienytis su 'C. N. T. 
Mes nugalėsime visus sunku
mus ir atsieksime vienybės. C. 
N. T. priklausantieji darbinin
kai trokšta jos kaip ir mes. 
Musų santykiai su C. N. T. 
profsąjungomis ir Jų dalimis iš 
dienos dienon gerėja?’—

Taigi, jei Katalonijoj, toje 
Organinėj Aragono užfrontėje 
minima vienybe įvyks—bite su
kurtas dar vienas vieningas ne
įveikiamas bastionas šiame 
fronte ir atrama užfrontėje. 
Dar daugiau, .šioje užfrontėje 
kasdiena šalinimas iš kelio tos 
kliūtys—kurias stato vylingas 
prešąs ir nepatikimi draugai. 
Užfrontė valoma ne tik' nuo 
“V-sios Franko Kolonos”. Bar
selonos valdžia uždarė “Poum” 
—išprovokavusią sukilimą Bar- 
celonoje, pašalino7 iš centro į- 
staigų vilkinto jus ir laiko eik
votojus bei rėksnius, o Šis U. 
G. T. kongresas padarė galą 
kenksmingam skaldymui prof
sąjungose: “U. G. T. eilėse 
nėra dviejų tendencijų, ji yta 
vieninga. Tai įrodo kongresas. 
Yra tiktai vienoje pusėje U. G. 
T., o kitoje pusėje grupe skal
dytojų, vadovaujamų Largo Ka- 
balerb, kurio politika milžiniš
kos U. G*. T. narių daugumos 
buvo pasmerkta spalių pradžioje 
nacionaliam kongrese.” 
Barrio).

4Bus daugiau)

Pirmas Radio Pro 
gramas Iš Bosto

no į Lietuvą
Vasario 22 d., antradienį/ 

Washingtono Dienoje, nuo 1:15 
iki 2:00 valandos po pietų Bos
tono laiku (12:15 Chicagos lai
ku) bus pirmą kartą ttansliuO 
j am&s programas iš Bostono l 
Lietuvą minint Lietuvos Nepri
klausomybės 20 metų sukaktį.' 
Naujos Anglijos publika, tai y- 
rą ta; kuri kas sekmadienį 
klausosi programų, girdės šį 
programą per reguliarią W0RL 
stotį, 920 kilocyclea, o 
valstijos Amerikoj, kitos 
(kaip Lietuva, Kanada ir 
kuris kraštas pasauly), 
pasiekt Šitą programą 
“short xvave* 
15.25 megocycles.

šiame programe dalyvaus A- 
merikos lietuvių jaunimas, ku
ris daina pasveikins savo tėvų 
mylimą tėvynę, Lietuvą. Pa
kviestas pagarsėjęs Franklin 
Vyrų Choras iš Brockton po va
dovyste Adolfo Krušo, kuris ne 
kartą y™ laimėjęs pirmą prizą 
už dainavimą, dalyvaudamas 
kontestuose su kitų tautų cho
rais. Taipgi dainuos gražias pa- 

- triotiškas dainas “šešioš Biru
tės” iš Bostono po vadovyste 
Valentinos Minkienės. šio pro- 
gramo solistė bus gerai žinome 
ir populiari Worcesterio daini
ninkė, Julija Metrikaitė, kuri 
neperseniausiai svečiavosi Lie
tuvoj ir yra dainavusi Lietuvos 
publikai. Jaunas ir talentingas 
smuikininkas Longinas Buinis 
J r., kuris žavi publiką savo pui
kiu smuikos griežimu pagrie: 
solo. Piano solo skambins pas! 
žymėjusi vietos pianistė Valen 
tina Minkienė.

Buvęs Cambridge, Massachu 
setts Advokatų Sąjungos (Ba; 
Ąssociation) pirmininkas, adv 
.Antanas Q. šalna, pasveikini 
Lietuvą jos 20 metų sukaktu 
vių proga. Kalba bus pasakyti 
lietuvių ir anglų kalbomis.

Šio iškilmingo programo ve 
dėju bus Lietuvių Radio Pro 
gramų Bostono apylinkėj įkūrė 
jas, Steponas Minkus, kuris si 
finansine Naujos Anglijos biz 
nierių parama transliuos šį pir 
mą radio programą iš Bostone 
į Lietuvą. —Kep

kitos 
šalys 
bent 

galės 
per 

stotį W1XAL,

Žinios Iš Lietuvos
Darbininkai Skundžias

Šiaulių apskr 
spirito va 

malūnas 
ir pirmoj 
plantacija

UŽVENTIS
Užvenčio dvare yra 
rykla, geras valcų 
lentpjūvė, plytinė 
Lietuvoje tabako
Visų šių įmonių, kuriose dirbi 
keliasdešimts darbininkų, savi 
ninkė yra p. Smilgevičienė 
Anksčiau darbininkai dirbdąvi 
po 14-16 vai. per dieną, o daba] 
po Darbo inspektoriaus atsl 
lankymo, įvesta 10-12 vai. dar 
bo diena, o tabako plantaciją 
dar daugiau. Tačiau Tjlogiausia 
kad labai mažas darbininkam! 
uždarbis ir nelaiku jis mokamas 
kartais net po 2-3 mėn. Prie! 
Kalėdas darbininkai gavo til 
po 5 Lt. Už juos dar jie turėj< 
pirkti malkų ir pačioms šven 
tems teliko tik po 2 Lt.

Reiktų kam priklauso patik 
rinti uždarbio normas ir pri
žiūrėti, kad darbininkai taiki 
gautų savo uždirbtus centus.

■ ■■ «. id .11. ' >1 Ii! .1111.

Surašo Daug Pfrotokolj, 
Už Arklių Neuždang* 

stymą
KAUNAS. — šiomis dieno* 

mis Kaune policija surašė daug 
protokolų vežikams ir šiaip ar
klių savininkams, kurie dabar, 
esant dideliems šalčiams, pa
statytus (pakinkytus) arkliui 
neapdengia.

(Jose Su policija bendradarbiauja 
gyvulių globos draugijos na- • • • nai.

• - < J 1 ■ /l*^. . J.- ... .... . .
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Iš Detroito lietuvių veiklos Žinios Iš Detroito Ir Kitur
Dailės choro keturių metų 

sukaktis
Vasario 6 d. IAS svetainėje į- 

Vyko Dailės choro keturių me
tų gyvavimo sukakties paminė
jimas su programa. Buvo su
vaidinta komedija “Netikėtai 
sugrįžo“. Paskui Dailės choras 
po vadovyste O. Masslskiutės 
sudainavo keletą dainelių, žo
džiu, programa buvo itin gera 
ir žmonėms patiko. Vėliau pra
sidėjo šokiai, kurie truko iki 
vėlumos. Publikos susirinko pil
na svetainė. Tai tikrai buvo 
reikšminga. Juo kibiau, kad 
šiuo metu Detroite siaučia ne
darbas. Vadinasi, žmonės ma
žiau bėra išlaidus ir su centais 
skaitosi. z

Šią proga vėl noriu paminėti, 
kad kiekvieną šeštadienį nuo 5 
iki 5:15 vai. popiet Dailės cho
ras turi radijo programas. Pa
prastai klausytojai yra palinks
minami lietuvių dainelėmis ir 
muzika. Tai tikrai gražus dar
bas.

Choro nariai daugiausia yra 
Amerikoje gimę ir augę lietu
viai. Vadinasi, jaunosios kartos 
atstovai. Ir kada čiagimiai jau
nuoliai ir jaunuolės su tokiu at
sidėjimu dirba lietuvybei, tai 
aišku, jog visuomenėje, jie ran
da didelį pritarimą. Ne tik de- 
troitiecki juos remia, bet ir 
kaimynystėje gyveną lietuviai. 
Beje, savo programas Dailės

MADOS

No. 4707 — Įdomi Hamie dėvėti 
suknelė. Sukirptos tnietos 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34. 36, 38, 40, 42 ir 
44 coliu per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., J739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern DepL 
1731 S. Halsted St, Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No...______

Mieroa „........... ........ per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

.k. ui. * n.fc

a*

vynį. Tuo atveju, Žinoma, nu
kentės ir nemažas skaičius lie
tuvių, kurie gyvena prie upės.

choras transliuoja iŠ W.M.B.C. 
stoties, 1420 kilocycles.

S • z

Aido choro ^parengimas
Vasario 18 d. Lietuvių sve

tainėje įvyko Aido choro paren
gimas. Buvo scenoje pastyta iš 
ukrainiečių kdbos versta ope
retė vardu “Kova už idėjas“. 
Operetės turinys labai gyvas ir 
įdomus: čia ir komiškų scenų 
nemažai, ir meilės, ir drama
tiškų įvykių. Visas veikimas su
kosi apie tris sūnūs, kurių vie
nas darbininkas, kitas buržu
jus, o trečias karininkas.

Operetės suvaidinimas truko 
apie trejetą, valandų. Paskui 
prasidėjo šokiai, žmonių susi
rinku gana daug,'— tuščių sė
dynių nebuvę. I>.

Kai vaidinimas pasibaigė, tai 
šokiai ėjo abiejose svetainėse. 
Vadinasi, viršutinėje ir žemuti
nėje. • . .

Lietuvos Nepriklausomybė 
dvidešimt metu sukakties 

minėjimas
Amerikos Lietuvių Kongreso 

vietos skyrius rengia Lietuvos 
nepriklausomybės dvidešimt 
metų sukakties paminėjimą va
sario 19 d. Lietuvių svetainėje, 
25 ir W. Vernor Hy. Bus kal
bos ir muzikais programa. Dai
nuos Ida Giallard, pagarsėjusi 
operos dainininke. Ji Detroite 
dainuos pirmą kartą. Dalyvaus 
taip pat du chorai: Aido cho
ras po vadovystei p. Walter Gu
go ir Dailės choras po vadovys
tė p-lės Onos Masalskytės. Dai
nuos irgi broliai Vasiliauskai, 
Aniceta J. Zlgmant ir Sally 
Sauer .(Pangonis). ,

Teigi, kaip matote programa 
bus labai gyva ir įvairi.’ Todėl 
visi vietos lietuviai esate kvie
čiami į Lietuvos nepriklauso
mybes paminėjimą. A

—Detroitietis

Dėl Miko Petrausko 
paminklo

Amerikos lietuviams reikėtų 
rimtai * pagalvoti, kur butų ge
riau Mikui Petrauskui pamink
las pastatyti: Lietuvoje ar A- 
merikoje? ’ .■ A

Kaip jau žinome, Kaune yra 
susidariusi komisija, kuri rū
pinsis pastatymu paminklo Lie
tuvoje. Toji komisija kreipėsi* į 
mus amerikiečius prašydama fi
nansinės paramos. Ir aš gavau 
iš Kauno laišką su atsišaukimu 
ir prašymu paramos' Su kri ku
riais aš jau kalbėjausi tUo rei
kalu. Atrodo, kad amerikiečių 
tarpe daugiau vyrauja ta nuo
monė, jog Mikui FetrLUsįcui pa^ 
m?nklas reikėtų statyti Ameri
koje. Jo atminimas turėtų bū
ti įamžintas Amerikoje, kur jis 
praleido beveik Visus savo kū
rybinius metus. Taip, muzikos 
srityje jis daugiausia, veikė gy
vendamas Amerikoje. Jis čia 
mokė musų vaikučius, chorus, 
rašė drinas ir operetes. .

štai kodėl mes ir , manome, 
kad Mikui Petrauskui pamin
klas statyti gal geriausiai tik
tų Clevelando Lietuvių Kultū
ros Darželyje šalia Dr. Basana
vičiaus. Tuo atveju musų vai
kai ir musų vaikų vaikai turėtų 
progos aplankyti tą darželį ię 
ten prisiminti lietuvių muzikos 
pionierių. 1 į\

Pagalvokime tad apie tai.
—Filomena Budvidienė

Rengiasi išmokėti depozito- 
O riams pinigus
Numatoma, - kad netrukus du

I „ 1 į

Detroito bankai, kurie prieš ke
lis metus užsidarė, Savo depozi- 
toriams išmokės visus pinigus. 
Jau ir iki šiol tie bankai yra iš4 
mokėję 70 nuošimčių.

Kalbami bankai yra First Na- 
tlonaJyir Union Guardian- Trust 
Co. Jau liko paskirti depozito- 
Hų atstovai, kurie važiuos | 
Wą8hlrigtohą tartis dėl gavimo 
paskolos. Mat, nėrimą išmokėti 
visus pinigus smiilkiėmsiems 
depozl toriams.

. Masinis darbininkų 
susirinkimas''

. Pirmts didžiausias United 
Automobile Workers, unijos 
darbininkų susirinkimas įvyko 
sausio 13 dM !• vai. popiet, žmo
nių susirinko tiek daug, kad 
kaip bematant prisipildė didžiu
lė Fordson mokyklos auditori
ja. Nors tošį mokyklos ąųditori* 
jojo telpa 5,000 žmonių, betėvi* 
šų susirinkusių nieku budu ne* 
galima buvo' sutalpinti. Todėl 
pusėtinam skaičiui Žmonių teko 
eiti į Miller mokyklos1 auditori-
• i- /

ją.
Kai be tojais buvo Ilomer Mar

tin^ UAW prezidentas, ir Rich- 
ard T. Frankensteen, unijos vi- 
ce-prezidentas. Kalbėjo ir Lar- 
ry Davidov, unijos advokatas.

Susirinkimą sušaukė unijos 
organizatoriai tam,x kad galėtų 
Fordo darbininkus sušaukti ir 
išaiškinti jiems unijos reikalin
gumą.

Daug bedarbių
, {: Apskaičlkad Detroi
te 34, tukstapčįai šeimų" gauna 
pašalpą. Vieni jų jau seniai yra 
be darbo, o kiti tik per pasku
tinius kelis mėnesius pateko j 
bedarbių skaičių.

Ne visos šeimos gauna vieno
dą pašalpą: ylenos daugiau, ki
tos mažiau. Td priklauso nuo 
to, kiek šeimos turi, pajamų.

I...
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Tačiau bendrai imant pašal
pos yra visai menkos ii- bedar
bių Šeimoms tenka pusėtinai 
skursti.' . " > '-A.

Potvyniai
i Michigan valstiją ištiko pot
vyniai. Pėt* kėlias dienaė biivo 
tiesiog dangus prakiuręs, ftezul- 
ta.te daugelyje vietų iš upių Iš
siliejo vanduo’1 ir užliejo' mies
tus bei miestelius. Pavyzdžiui, 
labai skaudžiu nukentėjo Mt. 
Clemens; kur apie 500 šeimų li
ko be pastogės. Nito patvynių 
nukentėjusiais žmonėmis rūpi
nasi Raudonasis Kryžius ir ki- 
tos7 įstaigoj < .

i/, ., —Detroitietis
■ zS

Su darbais čionai labai pras
tai. Bedarbių labai daug. Vieni 
jų dirba prie WPA, o kiti iš 
miesto gauna pašalpą. Taip jie 
ir skursta. Iš kitų miestų dar
bininkams patariu nevažiuoti.

Musų miesto lietuvių organi
zacijos visai neblogai gyvuoja. 
Tas pat ir su klubais. Pavyz
džiui; Lietuvių Sūnų ir Dukte
rų Dn ugi j a turi gražią svetai
nę,' kuri yra tikrai šauniai iš
puošta. Finansišku atžvilgiu 
draugija gana tvirtai laikosi.

Neblogai stovi ir S V. Jurgio 
Draugija, kuri tflip pat turi 
gražią svetainę. Kitos draugijos 
irgi negali nusiskųsti. Verčiasi 
jos gerai labiausiai todėl, kad 
turi užeigas. Tuo budu jos gali 
ir biznio padaryti.

kuris iš savo>narių kotektuoja 
originališką įstojimą. Būtent, 
po paihtę degtinas. Nariai su
sirenka 6 vai. vakaro. Jei kuris 
pasįvelinai arba visai į susirin
kimą neatvyksta, tai yra bau
džiamas: turi nupirkti paintę 
degtines.
. Ten yra įrengta Ir skutykla. 
Kirpėjas plaukui kerpai ir barz
dą skuta nenusivilkęs overkau- 
to. Rodosi, visai nešalta, tai ne
suprantu, kam tas paltas reika- 
Hngrs. —Mylėjus
.....  —.— ---------------------------------------------- .

Griūva Naujas Tiltas

IŠ LIETUVOS

Grand Rapids, Midi.
• y . ■ '
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Musų miesto įvairenybės
. Musų lietuvių jaunuoliai ne
atsilieka nuo kitą tautų jau
nuolių. Bloga yrd tik tai, kad 
jie pasižymi visai nepavyzdin- 
gais darbais, štai nesenu i trys 
jaunuoliai apiplėšė Grand 
Trunk geležinkelį ir pasišlavė 
$240. Tačiau tais pinigais neil
gai jiems teko džiaugtis. Jie li
ko areštuoti jr ve rgu nuo kalė
jimo išsisuks. Tie jaunuoliai y- 
ra Vaškelis, Raguckas ir Kli- 
mukas. Tik Vaškelis prisipaži
no, kad jis esąs iš Gitind Ra
pids, o kiti sakosi iš Detroito 
atvažiavę, ‘ i

Tenka abejoti, kad jie galė
tų ilgai ginftį' nes neseniai bu
vo teisiami už vagiliavimą. Va
dinasi jų rekordas jau yra su
teptas. • / C

■■■ —>

Mtistį miestui susidarė gana 
rimtas pavojus. Dąlykrs toks, 
kad Gratid Rivęr upėje vanduo 
pakilo apie ir pėdų su viršum. 
Pranašaujama, jog vanduo dar 
kilsiąs iki 17* pėdų. Jau dabrr 
daugelio namų' sklėpai yrą už- 
lietij b jei vanduo dar labiau 
pakils,» tai turėsime tikrą pot- 

lį jįįmuįtnmi .... '■.jum.

4----------- • ■- . »■

Kr;d kokios, bučiau pamiršęs 
paminėti vięhą ypatingą klubą, nyjė. .

■ . ' ’ - -------- ------------------------------------ ; f , ............. . ....... ................

RASEINIAI — 1985 m. bu
vo pastatytas nemažas gelžbe
toninis tiltas per Dubysos upę, 
Raseiniai-Grinkiškis vieškelyje. 
Dabar tiltas jau keliose (vieto
se iškilęs. Tilto remontas at- 
seisiąs apie 10 tūkstančių litų. 
Su tiltą stačiusiu rangovu atsi
skaityta, o inžinierius, -daręs 
tilto projektą, yra išvykęs iš 
Lietuvos ir apsigyvenęs užsie-

Cukraus Fabrikas Au
gintojams šiemet Išmo
kėjo apie 3,500,000 Lt.

MARIJAMPOLĖ — šiemet 
Marijampolės cukraus fabrikas 
difbo 86 dienas ir per tą laiką 
perdirbo į cukrų 86,546 tonas 
cukrinių runkelių, iš kurių ga
vo 148,787 maišus cukraus, šie
met cukrinių runkelių cukrin- 
gumas buvo 18.5%, o cukraus 
išeiga—17.18%. Cukrinių run
kelių išspaudų v buvo apie 38, 
950,000 kg. melasos—2,596,395 
kg. Darbininkams ir tarnauto
jams gamybos laiku išmokėta 
Už darbą 350,000 Lt., o cukrinių 
runkelių augintojams už cuk
rinius runkelius—apie 3,500,000 
Lt.

Pažymėtina, kad pernai fab- x 
rikas perdirbo į cukrų 98,774 
tonas cukrinių rtfnkelių, o gavo 
tik 148,896 maišus cukraus.

TAIP IR AŠ! BET Aš VYKSIU SU 
“PIRMYN” CHORU.

Aš Į LIETUVĄ 
VYKSIU.ŠIĄ 

VASARĄ.

Speciali Kelionė i

LIETUVĄ
Modernu motoriniu laivu BRITAN NIC A—BIRZ ELIO 11

ši kelionė yra “PIRMYN“ CHORO globojama, o 
prisidėjus prie tos ekskursijos, jus tik džiaugsi
tės. O kur, be to, visa ta laivo ištaiga, malonu
mas, aplinkuma, atmosfera ir smagumas ant to 
laivo!

Del, informacijų kreipkitės j

NAUJIENAS
1739 S. Halsted Street Chicago, Illinois

, r'

CUNARD WHITE STAR

CUNARDiJ
JEI PLANUOJATE VYKTI Į LIETUVĄ, SU

Pagarsėjusiu “Pirmyn” Choru 
kuris vadovauja specialei kelionei dideliu motoriniu laivu 

BRITANNIC—BIRŽELIO 11D.
-Ar galite įsivaizduoti malonesnę kelionę už tą, kuri bus vykstant su Pirmyn Choru, 

—kurios puikiu grupiniu dainavimu šįvakar džiaugsies? Tokios malonės gali susilauk
ti, užsirašant šiai specialei kelionei. ' '

, Jus gal seniai jau planuojate važiuoti į Lietuvą, tad nieko nelaukiant, pasinaudok 
, šia Cunard White Star ištaikinga kelione. Jus džiaugsitės keliaudami'su šiuo vienu iš 

prašikišusių Amerikos lietuvių chorųPirmyn.-' '
Cuhard White Star reguliariai kas savaitę įvykstančios kelionės: 
IUliBį /ISO i QUEEN MARY .

pasaulio naujausiu laivu —garsiais ekspresiniais laivais
BERENGARIA

Pirmyn

Moterys Įsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena. moteris, ku
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: šakutė, sriu
bai šaukštas, videlčius, salo
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas kavai, o kitas 
dezertui valgytu šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
mo, kuris kasdibh telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 
sit grąžų setą* Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už taip pi
gią kainą niekur negausit* Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

New York Daktaras 
Sumažino Aukštą 

Kraujo Spaudimą 
22uos iš 26 atsitikmų

Dr. Frederic Danirau, žymus New 
Yorko gydytojas neseniai sumažino 
kraujo spaudimą 22-uose. iŠ 26 atsi
tikimų su ALLIMIN, Česnakų-Pet- 
rtiškų esencijos tabletėmis. Neviert 
kad kraujo spaudimas nukrito, bet 
Ir paliko žemesniu, vartojant ALLL 
MIN; sumažėjo svaigulys ir galvos 
gėla Visai praėjo veik visuose atsi
tikimuose. Kad gauti tas pačias tab
letes, kurias vartojo Dr. Damraų, 
klausk vaistininko ALLIMIN česna- 
kų-Petrušku esencijos tablečių it 
neimk padirbimų bei pamėgdžioji
mų. Norint gauti DYKAI sampelio 
0r vertingos knygelės, rašyk
VAN PATTEN CO.. 54 W. Illinois 

Street, Chicago.

Renlkite tuos, kurie 
‘ garsinasi < ' 

/ “NAUJIENOSE”
......-„..a. - I , I, IIMad ,

A

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
< Apdraudą

A -

namų nuo

ZARASAI — Gruodžio 24 d. 
iš ryto Daugailiuose Zarasų 
apskr., ant plento koks tai žmo
gus lauke savo sunaus iš ka
riuomenės atvažiuojančio Ka
lėdų atostogų. Kažkaip per ne
atsargumą jis pateko po auto
busu; kuris jį sumaige. Nelai
mingasis vietoje mirė, 
tas įvykis aiškinamas, 
r «j. ' ; - ' % l '• ' . ■

AQUITANIA

GEORGIC
• " ■ i .' r' . . ■ . t '•?

y

ir didžiais modernais motoriniais
BRITANNIC

( Jei negalite savo gitnirtią aplankyti Užsieny, tai kodSl JUOS vi šiitui ndatsikviesti?. Cunard While ŠUr “apmokamas patarnavimas** 
tai padaro kraštutihiai patogiu daiktu. Rašykit, klausdami “specialės knygelės “Kaip Atfcivešti savo Gimines iš Europos’’, kurią ne
seniai išleido Cunard White Star. >

Del informaciją ir režę^vacijos kreipkitės į kaittiyninį laiVakotčitį agėlttą Afba

X

Dabar

.»

32-34 NORTH MICHIGAN AVENUE CHICAGO, ILLINOIS

rakandų 
nuo vagių .
langų
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

po , pietų.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

susirinkimai] LDiena Iš Dienos
MSS

Amerikos Lietuvių Piliečių Politikos ir Pašelpinio Kliubo 12 
Ward Brighton Pirk svarbus susirinkimas įvyks sekma
dienį, vasario 20 d., Hollywood svet.,-2417 W. 43rd St. 1 
vai. popiet. Tad skaitlingai susirinkite.

Paul J. Petraitis, raštininkas.

Šiandien, vasario 18 d., Liuosybęs svetainėj įvyks Cicero Lietu
vių Kultūros Draugijos susirinkimas. Nariai yra prašomi 
atsilankyti. Juo labiau, kad turėsime ir programą: kalbės 
Dr. M. Strikolis. Tuo pačiu metu galėsite ir savę duokles 
užsimokėti. Pradžia 7:30 vai. vakaro. —Valdyba.

PARENGIMAI
II. «!■ III—.1 .................. .............. Į  ■■■■■—■ Į.   ,1

Biznierius. Kasmauskis 
Grįžo iš Ligoninės.'

T0WN OF LAKE. — Andai 
spaudoj buvo rašyta, kad biz
nierius Wm. Kasmauskis, kurs 
yra vienas iš New City Furni* 
ture Mart krautuvės, 1654 W. 
47 St., valdytojų, važiuojant 
automobiliu turėjd “aksidentą”. 
šiomis dienomis grįžo iš ligo
ninės ir dabar veik kasdien at
silanko savo krautuve,n. Mato-' 
mi.i, ligonis netrukus bus vi
sai sveikas.

Jam būnant ligoninėj biznį 
vedė ir prižiūrėjo jo partneris 
Bill Bazaras. —-Rsp. B. P.

kalboje Victor Herbert kom
poziciją V‘Ah Sweet Myšterv 
of Life”. Y

šįvakar bus irgi transliuo
jamas įvairus šaltiniieto pro
gramas. Bus smagi muzika, vė
lesnių žinių paaiškinimas ir 
Bartkų šeimyrios įspūdžiai. 
Įdomu lietuviams žinoti, kad’ 
iki šiol šaltimieras dar nėra 
vartojęs nei vieno rekordo, 
bet visuomet išpildo savo pro
gramos lietuvišku “gyvu” ta
lentu, nors ir brangiau kai
nuoja. Ištikrųjų, (verta pasi
klausyki. ; Programas šįvakiar 
prasideda kaip 7:30 vai. Sek- 
mad. kaip 9 vbl. vyto, o pir- 
madienįo vakarais lygiai 10:00 
vai. vakaro. Ncpariiirškite pa^

Gerai Atlieka Darbą

Už vieno bloko į rytus nuo 
Cicero Avė. (4708 W. 12-th 
Place) gyvena geras lietuvis 
mechanikas Antcn 
kuris gali už

knton Varpucen
prieinamą atlygi'

nimą patarnauti kiekvienam 
namų savininkui, norinčiam su
taisyti savo name plumbingą 
arba įdėti šildymą karštu van
deniu arba kokią kitą šildymo 
sistemą.

Antanas Varpucenas yra 
’ plumberis ir turi

didelį patyrimą savo darbe. Ji
sai atlieka darbą gerai ir są
žiningai, taip kad kiekvienas 
būna juo patenkintas.

Patyręs.
*

laisniuotas

Dr-stė Garsaus Vardo Lietuvaičių rengia bdių dėl sušelpimo 
Oak Forest lietuvių senelių. įvyks subatoj, 'vasario 19 d., 
Hollyvvood Hali, 2417 W. 48rd St, Pradžia 7:30 vai. vak. 
įžanga 25c. . /

Sirgo J. Blauzdis
BRIGHTON PARK. — 

mis dienomis buvo 
mechanikas

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —- BAJORES DAINININKĖS — ARTlSTAI-ĖS

Šio- 
susirgęs 

mvvnaiuKao j3SPph BiOUZdlS, 
kurs užlaiko didelį automobilių 
taisyt u vę, vadinamą Westem 
Auto Service'adresu 4318?,20 S. 
Wcs4em avė.

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIU

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— __ „ — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENI— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—________________________ — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Pi gulėjęs porą dienų , lovoj, 
dabar su mechanikais jis vė’ 
po truputį darbuojasi.

Rep. K P.

GRAND OPENING 
PERSHING GRILL 

1834 West Pershing Road 
Jus ir Jūsų DRAUGAI —

esate širdingai kviečiami j GRAND OPENINGĄ J 
ŠEŠTADIENI IR SEKMADIENĮ, VASARIO 19 ir 20, 1938 METAIS

ŠOKIS — MUZIKA — PASTIPRINIMAI.
Telefonas LAFAYETTE 1204

Rengia Mr. and Mrs. Joe Lukas

3 Metų Bizniaus Sukaktuvių Parė
GEORGE TAVERN 

įvyksta Vasario-Feb. 19 ir 20 dieną.
’ ! f

Kviečiame visus draugus, pažjstamns ir apylinkės lietuvius į musų 
3 metų sukaktuvių bizniaus parę; bus veltui užkandžių, muzika ir 

visi linksminsimės iki ankstyvo ryto.
Savininkai J. JANULIS ir K. USAUSKAS

837 West 34th Place.

KOL JAUNAS, sėk 
pasėlio grūdas^.

Tada, kada jausi kaip kūnas ima U“ 
stingti, dvasia jau susnudus, vėlu 
juk prie darbo:
nė sėsi, nė piausi. . $ /V

Į Saulėtą Floridą
Marąuette Paiko seni biznie

riai Antanas ir Margaret Jone- 
lioniai, kurie turi pasekmingą 
tavern biznį po nr. 2548 W. 71 
St., Marąuette kolonijoj, susi- 
o. kavę visus reikalingus, “tink
lus” ir ‘‘'tinkselius” vasario 14 
dieną kaip 5 vai. iš ryto atsi
sveikino su šalta ir šiurpulinga 
Chieaga ir lyg paukščiai į šiltą 
kraštą iškeliavo- į Floridą. Ža
da ten išbūti apie mėnesį kikc 
ir atlankyti Miami, Tampą, S't. 
Petersburg ir kitas vietas. 
Daugiausiai laiko praleisią “by- 
čluose’ kep’.ndamię^sprie kais
tos saulutės.

Jonelioniai yra gana draugiš
ki, per tai ir Floridoj/ turi ne
mažai pažįstamų, nes šis jų 
“tripas” tai nėra pirmas. Vieną 
dieną gerai “paspydinę” ir su- 
virš 6 šimtus mylių padarę ap
sistojo Josper, Tenn., nakvynei 
ir atleido sek nčią telegramą:

t‘Hello telks! We had a 
grand day, made over 6 hun- 
dred miles įtoday. Staying at a 
eute tourist’s camp. We expect 
to finish in 2 days if we do as 
well as today.”

Mes “wishiname”, kgd jus 
padarytumėt kas dieną geriau 
ir greičiau pasiektume! šiltąjį 
kraštą — Floridą.

Parapijonas T. M.

-rKlausi^ofas.

Rengia Iškilmingas 
Įkurtuves

BRIDGĖPORT. Ateinantį 
šeštadienį ir sekMMienį, Vasa
rio 19-20. dd., plačiai žinomi 
biznieriai p. John švelnis ir 
Mrs. Mary Kavarskis rengiasi 
prie iškilmingų įkurtuvių nau
jos Valgyklos ir Tavernos, ant
rašu 3856 So. Uniąn Aye. Iš
kilmių proga jie tikisi pąsima- 
tyti su daugybę savo1 draugų 
ir pažįstamų,', kurie visi bus 
skaniai pavaišipti ir galės link
smai laiką praleisti prie geros 
muzikos.

SPECIALUS
to

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
O Šmotų Servizas

Vienam
Žmogui

EXTRA
SPECIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proot degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.' 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

VBA

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms < 
(Chicago je)

Bartholamy ' Pendžlmas, 27, 
su Anna Cyrus, 25.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

'J.................. !i|,"‘"‘Wli> ,̂(''*?!"'C-' I

MADOS
-------------------------- ________ ______

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui, 
iš 6 Šmotų

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

“Faun”
Design
Gražus

TIKTAI Už

99 Setas f

Su 6 Kuponais .

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
s pi h r, . ’ ‘ < ■ ’>

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą 
■|MHE9PĮ^| Puikus 3-jų ir 2-jų įį į 

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 1 
kiekvieną setą J 
su 6 kuponais

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1*75 

su 6 kuponais

Vestuvių 
Varpai

V.r sario 26 d., 
vestuvių varpai, 
jungs į šeimyninį 
lietuvį Andreiu R.
Miss Sophianne Van Erp, nuo 
3637 Wayne avenue, Chicago,

suskambės 
kurie su

gyvenimą 
Martin su

CRANE
COAL COMPANY „i, 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fScreened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Torus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YAIIDS 3408

Income Tai
RAPORTUS PRIRENGIA

• J. P. VARKALA/
Valstijos - • registruotas, auditorius.

3241 S. Halsted St?
TeL ČALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
9 vai. vakaro.

Garsinkitės “N-nose”
i ’ f

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO - 

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

ŠTAI KAIP
įLjy Svietas Skuba

• Kur?
• Ten kur saugu ir

1 malonu. -<
• » • ; - , . * •» > <

• GREIČIAU, PASAKYK KUR?

Į NAUJIENŲ SPULKĄ

municipialio teismo teisėjas 
J. T. Tdiris. .

A. R. Martin yra sūnūs Col- 
linsviile, III., lietuvių pp- 
Charles Ramanauskų, 729 Ro- 
scoe Street. Jis yra viršinin
kas stambios įstaigos

i Berlin Priritini and 
' graphing Company.

Litho

neša sunkiai sutaupytus centukus.
• Gerai, tad, einu ir aš.
• Ir tada, kada tave vargas ir didi reikalai 

suspaus, rasi tikrą paguodą sau ir tu.

1739 SOUTH HALSTED ŠTREET

GARSINKITE “NAUJIENOSE”

“Vaka-

No. 4*700—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mięros 14, 16, 18, 20, taip
gi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytą pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mįerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą.. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 i 
So. Halsted St., Chicago, III.

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajųostų. 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. 1

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

• FOTOGRAFAS
~CONRAD

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

420 W. 68rd ST
TpI FNG 5RR8rRR40 

Šaltimiero Radio 
Programas

Pereito sekmadienio 
ruškos” ir pirmadienio “Kon
certinis” programas buvo la
bai įdomus. Vakaruškos pro- 
grame daug juokų, dainų ir 
muzikos, o pirmadienio pro- 
grame girdėjome išaltimiero 

. trio susidedant iš piano, smuį 
ko ir cello išpildant, labai 

1 gražius kurinius. Dainavo ga
bus artistas Algirdas Brazis, 
kuris išpildė Šimkaus “Kur 

ęntvAHnzAln” •» i-* n
Tykiai”, o anglų

NAUJIENOS Pattern Dept
1789 S. Halsted Št, Chicago, III. 

čia {dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No_____

Miairoa __ ________ per krutinę
j“ . "z

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

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

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

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

Atsiųskit man ........      „.........................

Vardas .......................... ............................. ................................................

Adresas ............................................................ ...............................
( ’ . ■ . ‘ * • O ■ ♦<

Miestas .........................................  \.... Valstija ...........................
i <

Kupono No. 56 Vasario 18 d., ............... .......... ...................

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE .....-
PALAGO PAGELBA

NAMIE už .............
EKZAMTNAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAI.

Avenue 
5727.

,1. U'-gRU.- 1 J.J!!■"■■■'-1!'."II j.. I  _ 1 ■■

• RĘSTA URANT AT

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 WeM 31at Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Victory 9670



■

Penktadienis,'vag, 18, 19Š8

t

MIDWEST MINI 7 METŲ SUKAKTĮ
Paskelbė Savaitės Laikui Didžiulį 

Išpardavimą

Didžiulė valgomų daiktų or
ganizacija Midwest Stores su
silaukt šeptintą fcavo gyvavimo 
metų sukaktį. Ta porga šian
dien ji paskelbė didžiulį prekių 
išpardavimų, kuris baigsis tik 
ateinančios savaites gale.

Praslinko septyni metai nuo 
to laiko, kada Midwest Stores 
vardas pirmų kartų išvydo pa
saulį ir prasidėjo organizacijos 
kilimas. Su tuo vardu pasireiš
kė ir visuomenės veikli para
ma. Pirkėjai, patyrę kad šiose 
•krautuvėse prekės parduoda
mos geriausios kokybės že
miausiomis kaindmis, ėmė rem
ti ir pasėkose. ėmė smarkiai 
didėti narių skaičius taip, kad 
šiandien, norint patenkinti na- 
rių reikalavimus, teko pirkti 
dldesnias patalpas sandėliams 
ir į jas persikraustyti-

Dabar organizacijos būstine 
randasi prie South Western 
Avenue ir 33-čios gatvės, čia 
nupirkta dideli sandėliai ir vis
kas permodeliuota — moderniš
kai pertvarkyta.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Kriaučius nuo pat 
Jaunatvės.

MARGįUETTE PARK__ Siu-
vėjas John Konrad, 2347 West 
Marąuette Rd.t savo amatą-siu- 
|imą .pradėjo j .praktikuoti; nuo 
į>at jaunų dienų, bebūdamas 
Lietuvoj. Vadinas, su tuo ama
tu jis yra kaip ir suaugęs. Jis 
jį praktikuoja jau 
tus.

per 35 me-

Dabar, artėjant 
jis yra pasirengęs

ir 
ir

pavasariui, 
naujam se

zonui su geru patarnavimų 
geru darbu, kaip vyrų, taip 
moterų drabužių taisyme ar 
naujų siuvime.

Siuvykloj kartu darbuojasi ir 
jo žmona Emilija.

• Rep. B. P.

Pastatė Modernišką 
Namą.

MARQUETTE PARK.— Pla- 
čiai žinomas namų statybos . 
i nu ■ni.o*. —. ............................  , '.......

KRYŽIUKAI? IŠSIŪTA PADUŠKAITĖ

No. 1178

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavaldi

| Adresas i-

| Miestas Ir valstija

Urba Flower Shoppe 
.Gėlės Malintiems—Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms—' 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

i nVFIKIR .“-rLUVLIIMU Visas Pasaulio 
Dalis.

KV1ETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

•ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel, BOULEVARD 7314

CROSS STITCH PUPPY PATTERN 1178
. No. 1178—Labai graži paduškaitč. Lengvai išsiusit i»r ilgai 

laikysi!. į-

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DĖBT.
1739 So. Halsted SL, Chkago, I1L

l • i ’ į, (J,

Taigi, ir įkurtuvės
1 Kaip matote iš šio aprašymo, 
kad šiandien Midwest Stores 
mini kaip ir dvigubą šventę: 
septynių metų sukaktį ir įkur
tuves į naujus, didesnius san
dėlius.

Reikia pasakyti, kad tai nė
ra tik itaip sau pramoga, nes 
ši organizacija dabar skaitosi 
viena iš didžiausių Vidurvakar 
ry ir turi 350 narių.

Prie organizacijos iškilimo 
prisidėjo pati visuomene, gerai 
suprasdama įvertindama jos 
tikslus, šiandien tūkstančiai ži
no, kad šiai organizacijai pri
klausančios krautuvės pirkėjus 
aprūpina geriąusiomis prekių 
sąlygomis ir geriausiu patarna
vimu.

'Gi dabar, šio išpardavimo 
proga buvo atsikreipta į šim
tus dirbtuvių ir gamintojų, bet, 
išeinant iš pirkėjų interesų bu
vo pirkta tik iš geriausių ir 
ekonomiškiausių įmonių, šian
dien Naujienose telpa didelis 
skelbimas. Perskaitykite ati
džiai ir įsitikinkite kokiomis 
gerybėmis ši organizacija ren
giasi pirkėjus aprūpinti.

(Skelb.)

kontraktorius, John Pakel, ku
rio ofisas randasi adresu 2502 
W. 69 St., pernai namų staty
bos darbais buvo labai užim
tas. Jis pastatė ne vieną gražų 
namą. Bet už vis moderniškiau
sias pastatas yra laidotuvių di
rektoriaus Mažeikos namas, ad
resu 3319 S. Lituąnica avė. Tai 
moderninio stiliaus pastatas, 
kaip iš vidaus, taip ri iš lauko 
puses.

Gerovės laikais kontrakto- 
fius Pakel yra pastatęs kelis 
šimtus namų, kaip mažesnių, 
taip ir apartmentinių.

Rep. A. B. C.

Lietuvis

Rengiasi Prie 
Pavasarinio Sezono

BRIDGEPORT.
dekoratorius ir maliorius Frank
Simon (Simonaitis), 2959 So, 
Emerald avė., pernai ligi pait 
Kalėdų buvo labai užimtas ma
liavoj imo ir dekoravimo dar
bais. Dabar jis rengiasi prie 
pavasarinio sezono su geru pa
tarnavimu ir neaukštomis kai
nomis, kaip maliavoj imo, taip 
ir dekoravimo darbuose.

Jau nuo senai Frankis yra

NAUJIENOS, Chlcago, UI.

LAUlYlllj-JNAUdAjikJN V A’ UtVj

NEPAPRASTA NAŠLAITĖ. —. Chicagietė Mrs. 
J. R. Moffatt. isii našlaite Mary, kuri /htvyko Chi- 
cągon Iš Kinijos. Besilankyttaimi' jfcniįoje,' Moffat- 
tai užtiko mergaitę, 7 metų amžiąfis ir nutarė ją 
priglausti. Mergaitė neturi tėyo. •.Motina —- ruse, kur 

Moffcttai turėjo Kiniją be
“ et užėjus

, tai Šanghajujc.
mergaitės, bet ketino sugrįžti ją paimt"
karui, to nebuvo galima padaryti, ir, margaitę par
sitraukė. Ji šiomis dienomis atvyko. Mary kalba 
rusiškai, franeuziškai, švediškai ir angliškai..

žinomas kaipo geras maliorius 
ir dekoratorius. —Rep, B. P.

Grand Opening
Visiems žinomas Alfred’s J- 

Butkus šeštadienį, vasario 19 
d. rengia “grand opening” po 
adrestr 3220 So. Wallacc st.

Alfred’as J. Butkus yra ge
rai žinomas ir yra daug pasi
darbavęs brightbnpark^etis 
tarpe draugijų, biznierių ir 
kitur. Todėl tie, kurie nežino
te apie jo “grand opening”, 
esate užkviesti atsilankyti i 
“Alfred’s tavern” vasario niėn. 
19 d. Ten bus galima susieiti, 
su draugais ir susipažinti sti 
naujais. Atsilankykite.

Juozas.

SIUSKn'PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos barti

. • ■ v

SPORTAS^
MiiiiiiiililiiniliiiniiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiŲiiiiiiliiiin

Chicagos Lietuvių Bą's- 
ketbolo Čampionai Ap

dovanoti Ridiko 
Trofėja

Pereitą sekmadienį įvyku
siam “Jaunimo” laikraščio Va
lentine šokių įvakare buvo pa
gerbti naujieji Chicagos lietu
vių basketbolo čampionai. Jais 
yra Barskio Furnitures ir jie 
tą titulą laimėjo ką tik užsi
baigusiose J- “Jaunimo” 
nybių varžybose, v ;

čampionsįhfš* buvo 
graži ir brangi , z Povilo 
paaukota trofėja. Ridikas yra 
žinomas Chicagos lietuviams 
kaipo smarkiai kylantis jaunas 
laidotuvių direktorius, kurio 
ofisas randasi po adresu 3354

pirrne

įteikta
Ridiko

\ vi y
Kad laimėjus čampionatą, 

Barskio ratelis turėjo nugalėti 
stiprią Petkaus komandą. Jie 
tą ir pr.darej bet pralaimėj usie
ji yra nepatenkinti ir dabar 
Barskio čampionus vėl iššaukė 
antram susirėmimui. Apie lai
ką ir vietą pranešim vėliau.

...... J- A. S.
K A. • ' -5

, , Į ■ . ----- ................................................

Iš Linkuvos

Apgavo Linkuvos 
Kooperatyvų

LINKUVA 
žemės ūkio kooperatyvo nežino
mas piktadaris pavogė linų pri
ėmimo blanką, per kopijuotu jį 
užpildė, pasirašė išgalvota pa
varde—Adomaitis Jonas, • Pae
žerių knų LinkUvos vi,, padirbo kytas

SUDIEV! CLASSIFIED ADS
žaibo greitumu prabėgo ketu

ri mėnesiai mano svečiavimosi 
Chicagoje. Manau,-kad įspūdis 
to laiko trumpumo pareina nuo 
to, jog nuo pirmų dienų sutikau 
daug širdingumo iš.pusės Chi- 
cegiečių moterų. Jos atsitrauku
sios nuo savo įtempto kasdie
ninio darbo, aukodavo man sa
vo brangų laiką tam, kad mane 
kaipo viešnią, apsupti savo , ma
lonia globa. Dėka joms man pa
vyko lengvai susipažinti su vie
tos gyvenimu ir Chicagos mo
terų visuomenine veikla. \

Kadangi man tenka šiek tiek 
sutrumpinti /savo atostogas, ir 
atsisveikinti su Chicaga grei
čiau negu buvau maniusi, tad 
negalėsiu šiandien suminėti /vi
sų tų, moterų, kurios rengė man 
priėmimus ir pasikalbėjimus/A- 
pie tai parašysiu kaip sugrįšiu 
Lietuvon.

Ačiū jums brangios Chicagie- 
tėš už jūsų širdingumą ir svie- 
tingumą.

Honorata Ivanauskienė

Pirmyn Choro 
Rėmėjų ir Tėvų 
Susirinkimas 
' ., . ~—n—

Fondas Pirmyn Choro 
litinei Lietuvon šaukia 
Choro rėmėjų ir narių 
susirinkimą šį selpnac 
vasario 20 d., 1 valanda po 
pietų, Walter Ncffo salėje, 
2435 South Leavitt Street.

Susirinkimo tikslas yra ap
svarstyti įvairius klausimus, 

Kė
višų 
tėvų

galutinai susitarta su Cunard 
laivų linija kelionės reika
lais ir jau užpirktos laivakor
tės. Choras išplauks iš Ncw 
Yorko > birželio 11 d., laivu 
“Briiannic.?

Fondas šaukia rėmėjus ir 
• tėvus su^iririkim'an ‘ ’ ne aukų 
reikalu, bet norėdamas rim
tai visus klausimus išnagrinė
ti. Tėvai ir rėmėjai yra pra
šomi susirinkime būtinai da
lyvauti.

Antanas Vilis, pirmininkas 
Fondo Pirmyn Choro Kelionei 

Lietuvon.

/

“Bukim Pavyzdžiu 
Kitiems Kliubams”
Iš Lietuvių Tautiško Demo

kratų Kliubo

Lietuvių Tautiško Demo
kratų -Kliubo mėnesinis posė
dis įvyksta šiandien, lygiai 
kaip 8 vai. vakare, Venge- 
liausko svetainėje, 
Talman avenue.

Nors jau metinis 
praėjo, ir didžiuma

4500 Su-

svarbių 
reikalų atlikta, bet vistiek ne
turime nuleisti rankų, o dar
buotis toliau, kadangi dar tu
rime svarbių reikalų, . kurie 
turi būti aptarti šiame posė
dyje. Taigi, visų kliubo narių 
pareiga yra dalyvauti posėdy
je šį vakarą. , '

Esame pasižadėję ugdyti ši 
klliubą. KlįUbiečiai, gildykite 
savo prižadus ir atsiveskite 
nors po Vieną naują narį, o 
pamatysite, kad , kliubas augs, 
nariais ir finansais. Tegul 
musų kliubas būna pavyzdis 
kitiems panašiems kliubams.

— Korespondentas.

linų priėmėjo parašą ir su to-1 
kių kvitu išgavo iš kasos Lt 
335.90. Išaiškinta, kad tai pu-, 
darė Linkuvos m. gyventojas 
Balašauskaš. Jonas, kurs sulai-

Miscellaneous
 Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome- visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blities 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
- 3216 So. Halsted Stieet

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsiimta Northern ' Seal furkautą 
tiktai $10; gražus naujas Silver For 
urmu $49,50. HERMANO GANGEL, 
Room 843, 190 North State St.

—i—r- ..................-- ---------------------- -..............

Help Wanted—Female 
parbininkių Reikia

MERGINŲ ATLAIKŲ popieriams 
skirstyti — patyrusių ar nepaty 
rusių- 
Co„ 1623 Lumber St.

— patyrusių ar nepaty 
Continental Paper Grading

REIKlk MERGINOS bendram na- 
ihų darbui; nėra mažų vaikų nė 
skalbimo; geras mokestis, būti ar 
eiti namon. Tel. po 8 valandos

Cravvford 8380 Mrs. B. Sohns.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKCE* 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikČerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registeriu^i ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumet 5269.

PARSIDUODA 2 NATIONAL 
CASH REGISTERIĄI nebrangiai.

/ 6637 South Ashland.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ NEW DEAL INN 
—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Street, 
taipgi 6826 So. Racine Avė.

Mano užeigoje gausite ge
riausias arielRas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir pažįstamus.

BILL DUDORO and
GENE PITRO. ' r

S *

► PARDAVIMUI KENDŽIŲ ir mo
kyklos reikmenų krautuve prie pat 
lietuviškos mokyklos, šaukite nuo 7 
iki 11 vai. ryto. Steivart 1025.

TAVERNAS ir LUNCHROOM da
ro gera biznj, pereinamas kampas, 
Stockyardų pačioj širdyje — mai
nys i būdinką ar ką turite.

YARDS 2454.

PARDAVIMUI /TAVERNAS —da 
ro gerą bizni —- r 
pas, arti didžiųjų 
—Pardavimo priežastis 
' 4143 So. Halsted Street. ,

■ pereinamas kam- 
iųjų Stockyardų vartų 
priežastis — liga.

PARDAVIMUI TAVERNAS su 
barais labai pigiai.

2301 South Leavitt Street.

PARSIDUODA i TAVERNAS — 
geras lysas ir gera apylinkė — Lie
tuvis gali padaryti gerą biznį 

4129 So. Sacramento.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINE PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. BYTO 

, IKI
7:30 VAL. VAK.

1 ?. -T ■. •

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

. vai, vakaro.
Tel. CANAL 8500

LIETUVOS ŽINIOS
. J,..t .m,' V - : ’

Smarkiai gaudo žuvis j ... ,
BIRŽAI. ,—• šių metų žiema 

labai nuostolinga žuvims. Mat, 
iš rudens esant sausam orui, 
o pradėjus šalti, vanduo upė
se dar nuslūgo. Tuo bųdu, sek
lesnėje upėse jo maža ir tepa
liko. Esant maža vandens, žu
vims trūksta oro, todėl, pra
kirtus eketę, Žuvų biiriaį prie 
eketės plauko. Jas galima gau
dyti ne tik tinklais ar kitais 
pritaikintais žuvininkystei įran
kiais, bet ir paprastomis pin
tinėmis. Todėl nenuostabu*, kad 
būriai biržiečių, daugiau vaikų 
su pintinėmis gaudo žuvis- 

žuvys Biržuose palyginti da
bar pigios, l l.

7

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas;
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 88rd St., TeL YARds 2790 
arba

708 W. 18th St Tel. Haymarket 5686

NAŠLĖ AUKUOJA gražių frei- 
minę rezidenciją; 12 dideliu kam
barių; puiki dėl ruimingauzes, visa 
transportacija; platus lotas, siūlyk; 
arti 62-ros ir Stewart Avenue; krei
ptis SHORE 3877

PARSIDUODA
Gerai subudavoti namai, vienas 

Roselande, kitas Beverly Hills; pri
einama kaina, tik reikalaujame 10% 
Įnešimo, balansą lengvais mėnesi
niais atmokė jimais. Klausk apie 
bargenus JOHN P. EWALD REAL
TY Co., Ine., 840 West 33rd St.

už

ĮMOKĖK $300 —Marųuette Parke 
6 kamb. mūrinis bungalovv — gara
žas. Kainavo $9500 — dabar 
$5200. -Kas ką turite mainyti arba 
norite pigiai I pirkti, kreipkitės pas 

C. P. SUROMSKIS, 
2502 W. 69th St: Grovehill 0306 
Nedėliomig nuo 11 iki 8 po pietų.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

FARMA 80 AKRŲ, budinkai Wis- 
consin; 30 akrų miško; parduosiu 
išmokėjimais ar mainysiu į budinką 
su krautuve. Savininkas S. K. 1487 
So. 49th Avenue, Cicero, 111. Barber 
Shop.

VIŠTŲ FARMA —
Pasistatyk Kelis kambarius ir ga

ražą, augink vištas, zuikius, daržo
ves ir tt. Didelis plotas bloko 
ilgio, turtinga žemė. Reguliari kaina 
$550, dabar numažinta iki $250; Įs
kaitant akmens kelią, viskas jau ap-. 
mokėta. Tiktai $25.00 Įmokėti, leng
vus išmokėjimai. Taipgi 5 akrų far- 
ma. Pamatyk Šiuos bargenus pir
ma. Atsakyk Naujienos Box 790.

PARDAVIMUI 12 akerių FARMA 
i frontą Crawford Avė. Namas, 
bąrnė ir viŠtininkas. - 166 St. ir S. 
Cra’vvford Avė.

' i i
............ ...................... «' ----------- -

MAŽAS ŪKIS RENDON — ne
toli Beloit, W»s. Geriems žmonėms 
duosiu pigiai už prižiūrėjimą.

A. P. 2155 Kilbourne Avenue, 
/ Albany 7904.

Financial
Flnansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusia Naujienų Spuikah 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG- 
VU IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL 
Anglys

Kainos Numažintos

MINE RUN ...... 1 $5.75
BIG LUMP ...............................$6.00 ?
EGG ....................... c - - $6.00
NUT ....................I............... $6.00
SCREENINGS .... ........-........  $5.25

PIRKIT DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTl 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

i JEI TURIT 
KĄ PARDUOT 

PAjGARSlNKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARBENU

SKAITYKIT
■ NAUJIENAS

NELAUKIT
ILGAI

Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidų.

IUMUUUUUUIU
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Brighton Parko jaunuolių

chorą va- daineles, paįvairindamas ma

P. Grigaičio Kalba

kurį priklauso draugijos 
virš 15,000 narių. *

kad Lietuva^ 
savo nepri^

(Perstatyta pirmuoju vaka-

žų mergaičių** baldiniais šo
kiais.

Kalba

KONGRESMONAS SABATH LINKI LIETU
VAI DEMOKRATIJOS

Kongresmanas A. J. Sabath, atstovas Chiergos penkto 
kongresinio distrikto federalio kongreso atstovų huto ir to bu
to Geniausias narys, Lietuvos Nepriklausomybės sukaktuvių 
proga prisiuntė Amerikos Lietuvių Kongreso rengtam vakarui 
Auditorijoje, sekamo turinio telegramą:
Catl49 46 D! Via Ym~B VVashington DC 16 1141A
Dr A Montvid, Care Hali =

3133 Sculh Halsted St= .
I .

Greatly regret that my duties in yyas^'ngton preclude my 
celebrating with you Lithuania’s tvvehty years of independmce 
as a nation it is my fervent hope that it will remain a free 
independent and liberal nation forever and the*p?ople will enjoy 
a demoeratie form of government

Cong A J Sabath.
Sveikinimo telegramą vakarui prisiuntė ir p-lė Euphrosine 

Mikužis, iš. Washingtono,, kur ji buvo nuvykusi įteikti Lietuvos 
ministeriui pulk. P. ž’deikiui peticijas, reik, laujancias laisvės 
Lietuvos politiniams:

“Wish succcssful edebratirn of Lithuanias ’ twenty years
of independence may Lithuania bccome a dcmccracy vvith 
government of people for pecple hy people=

Euphrosine Mikužis.”

Penktadienis, vas' 18, 1938

Lietuvos nepriklausomybes mei ir ddbaftmisjj^ėtuy^s val- 
minėjimas’yra surengtas pas-|dovas buvo vienas iŠ tų, kurįs 
tangomis Amerikos Lietuvių prisidėjo pila? kvietėjų Lietif- 
Kongrcso Chicagos skyriaus, į j vtti į karalius vokiečių -kuni- 
kurį priklauso draugijos su gaįkščio Uračho.^ /

Baigdamas kalbą P. Grigai
tis sudėjo yiltisj kad Lietu
vos liaudis nepaliaus reikala
vusi ir kovojusi: iki nepataps 
pilnoje žodžib prasmėje lais- 

demokratiška, -savaranke

N. Gugienė ir Benas Atidaro 
, Programą.

Pirmiausiai kviečiama Nora 
Gugięnė — solistė pritariant. va,
bcnu’i ir sykiu su publika su- valstybė, 
dainuoti Lietuvos ir Amcri- Brighton Parko jaunuolių 
kos himnus. Sudainuota įspu- choras, vadovaujamas P. Za-
dingai. Toliauš, pakviečia bukienes, padainavo kelias
“Naujos Gadynes” < ’ 
dovaujant Gco. Steponavi
čiui. Choras mišrus, skaitlin
gas, susidedąs beveik vien iš 
jaunuolių — dainuoja kaip 
“seniai”. Sudainavo tris, dai
nas. ■

ro kalbėtoju Naujienų redak
torių Dr. P. Grigaitį. Publika 
jį sutinka ilgais griausmingais 
aplodismentais, nes žino, khd 

IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS SUKAKTUVĘJ PAMINĖJIMAS
Auditorija, net koridoriai pilnutėliai 

publikos
Ttečiadienio vakare, vasario-koridoriai pilnutėliai publi-

16 d., drr prieš 7 valandą,' kos. Benas “Lietuva” užtrau-
apie Lietuvių Auditoriją, 3133 kia šaunų maršą. Įvairių drau! 
So. Halsted gat., tarpe 31 ir] gijų ir kliubų atstovai su vė-[ 
33 gatvių, jau buvo tirštai liavomis ir Cicerus Kareivių 
pristatyta automobilių. Ve-' Draugijos keturi ’ uniformuoti 
bau 'pvvkstantiems J-išėjo! delegatai’su Amerikos ir Lic- 
“parkinti” savo autus net už luvoš vėliavomis ir su apnuo- 
2 ir 3 blokų nuo svetaines.'gintais kardais išmaršuoja es- 
Pėkščių gatvėje ir apie sve- tradon.
tainę irgi prisikimšę. Mat, visi. Pasirodo programo vedėjas 
skubėjo Lietuvių Auditorijom Dr. A. Montvidas. Trumpoje 
kad dar gavus vietos atsisėsti. įžanginėje kalboje pareiškė, 

Aštuntą valandą svetainė ir kad šis reikšmingas 20 metų

ir jam nemažai teko nukentėti 
laikais Lietuvos kovų už lais
vę ir nepriklausomybę. Kal
bėtojas, turbūt pagautas mo
mento ūpo, kalbėjo ypatingu 
jautrumu ir energija: perbė
gęs Lietuvos senąją praeitį, 
pergyventas josios didybes ir 
nurodęs priežastis pralaimė
jimų, suminėjęs pergyventus 
tautos vargus, priespaudas, 
baudžiavą ir persekiojimus-, 
pareiškė, jog Lietuvos liaudis 
buvo tąja budriąja uola, ku
rios jokios priespaudos nega
lėjo įveikti, troškimas laisvės 
buvo už viską galingesnis. To
linus nurodinėjo sąlygas ko
kiose gimė galutinas . geismas 
nepriklausomybės, kokie tau
tos sūnus buvo nuoširdžiais 
kovotojais už laisvę ir nepri
klausomybę ir kurie buvo tik 
momento karieristais. Nelai-

•/ ' Ii'’' ' ' i ■ '

O r'-- ' /

“Vilnios” redakto- 
rius V. Andruliu, Nurodinėja-, 

iVOrs džiaugiasi
JiįhŠbmybe, bet 

tuomi pat laifeii Europoje de
besys niaukiasi, darosi rimtų 
pavojų^ kad šalis pirma negu 
įgys galutinąją.^ demokratiją 
namie — gali vėl , tapti krau
juose paplukdyta kaimynų iš 
vakarų. Jis ragino visus bude-
ti ir kovoti visokiais galimais 
budais, kad apsaugojus Lietu
vą lietuviams. Kalbėjo neilgai, 
bet gyvai ir vaizdžiai. -

“Laisvės Kanklių Choras” 
sudainavo įspūdingai ir’ me
ilingai keletą reikšmingų dai
nų, vadovaujamas P. Kensta- 
vičiaus. ; f

Draugijų Atstovai.
Sekė draugijų atstčvų žodis 

Vienas po kitam reiškė džiau
gsmą, kad Lietuva nepriklau
soma ir kiekvienas dėjo pa
geidavimu^ matyti ją demo
kratiška.

“Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras’’, tai choras “senių”, 
suaugusių, pražilusių senų 
dainininkų, kurie jau dainuo
ja po 20 jnct&|j|h daugiau —■ 
senoj i karta, : kRbmet j i e 

dainuoja tai “sienos ’ drėbti”.
Jie suadinavo 3 dainas.:

Benas “Lietuva” su griaus
minga muzika baigė vakarų 
programą.

Tai j taip ch’cagiečiai lietu
viai minėjo 20 metų Lietuvos 
nepriklausomybę.

Laike vakaro išparduota 
keli šimtai egzempliorių Dr. 
A. Montvido brošiūros, kuri1 
buvo specialiai išleista sukak
tuvių proga.

-— Lietuvos Simus.

“Jaunimas” Minės 
Lietuvos Nepriklau
somybę Sekmadienį 
t _ • .

Dalyvauja jaunuolių., organiza
cijos, atstovai.

Jaunieji lietuviai, neatsilik
dami nuo savo tėvų irgi ren
gia įvairius Lietuvos 20 metų 
Nepriklausomybės paminėji
mus. Iš jų žymiausiu bene bus 
laikraščio “Jaunimas” rengia
mas iškilmingas susirinkimas 
sekmadienį, 2:30 vai. p.p. Au
ditorium viešbuty (Congress ir 
Michigan). Susirinkiman su
kviesta visų jaunimo draugijų, 
klubų, bei organizacijų vadai ■— 
veikėjai.

Kalbėtojais bus Konsulas Dr. 
P. Daužvardis, Teisėjas Jonas 
T. žuris, “Jaunimo” redakto
rius J. Pošką, inž. Algirdas Ra
lis, “Vyties” redaktorius Kas
tas Savickas, “Jaunimo” red. 
pad. Baymundas Matijošaitis ir 
kiti. Meninę programą išpildys 
kanklininkas Kazys Šimkus, 
“Pirmyn” ir “Birutės” chorų 
grupės, Beliajaus šokikai ir dvi 
solistės: llelen Vespenderaitė.ir 
Ona Juozaitienė.

Įžanga į ši Nepriklausomy
bės susirinkimą — veltui.

* (Sp)

C. L 0. Laimėjo Rin
kimus Skerdyklose

Federalė Darbo Taryba pa
skelbė, kad C.I.O. laimėjo rin
kimus skerdyklose, gaudama 
teisę atstovauti darbininkus. 
281 balsais prieš 263 darbinin
kai pasisakė už C.I.O. uniją 
Packing House Workers Union. 
Mažuma stojo už Livestock 
Handlers Benevolent Associa- 
tion, nepriklausomą uniją. Bal
savo visi darbininkai Chicago 
Stockyards and Transit Com- 
pany bendroves.

Lietuva Paskyrė 
34 Medalius 
Am. Lietuviams
Kas juos gaus -— dar nežinia

Teko patirti, kad Smetonos 
vyriausybė, 20-tų Lietuvos 
Nepriklausomybės sukaktuvių 
proga, paskyrė 34 medalius 
chicagiečiams ir kitiems A- 
merikos lietuviams. Kam tie 
medaliai teks, pakol kas ne
žinia, nes dekoruojamų as
menų pavardės nebuvo pra
neštos.

Amnestavo 289 kalinius
t

Kitos žinios iš Lietuvos sa
ko, kad Lietuvos, vyriausybė 
sutoikė. amnestiją viso 289 po
litiniams 'kaliniams, jų tarpe 
ir buvusiam premjerui prof. 
Augustinui Voldemarui. Kai 
kurie asmenys pasakoja, kad 
didžiuma paliuosuotojų, apie 
200, yra voldemarininkai. 
Pradžioje manyta amnestuoti 
vien Voldemarą, bet tasai at
sisakęs eiti iš kalėjimo, tol 
kol negaus amnestijos jo sė
brai. Paskelbė savotišką “sė
dėjimo streiką”, i —R.

Aukšč. Teismas 
Patvirtino Bausme 
J.P.Waitches ‘

Illinois aukščiausias teismas 
atmetė lietuvio advokato Julius 
P. Waitch'es prašymą panaikin
ti nuosprendį, kurį prieš jį iš
nešė kriminalis teismas. Wai- 
tehes yra; nuteistas sėdėti nuo 
metų iki penkių kalėjime už 
suokalbį suklastuoti ir užtvir
tinti James * Thomas Kelly 
,$140,000 palikimo testamentą.

Waitches dabar yra apskri
čio kalėjime, kur baigia1 metų 
bausmę už paniekinimą Pro- 
bate teismo. Bausmę jam pa
skyrė to teismo teisėjas John 
F. O’Connell.

Marųuette Park 
Demokratu Susirin
kimas — Sekmadie
nį, o ne Penktadienį 

■

Pereitą savaitę buvome pa
skelbę, kad Marųuette Parko 
lietuvių demokratų klubo me* 
nesinis susirinkimas įvyks pen
ktadienį, Vasario 18 d. šiuo 
pranešam visiems nariams bei 
tiems, kurie rengiasi susirinki
man atsilankyti bei kluban pri
sirašyti, kad susirinkimas buš 
laikomas sekmadienį, Vasario 
20 d., priprastoj vietoj, Mar- 
ųuette Parko liet, para p. salėj. 
Kad leidus nariams- vykti į vė
liau popietį įvykstančius Ne
priklausomybės. minėjimus, su
sirinkimas bus pradėtas pirmą 
valandą punktualiai.

POL.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

1
[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

žmonės

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

RourkeCHICAGO

LACMuJ-NAUJAENŲ Foioj 

CHICAGO. — Mies o admi
nistracija yra pasiryžusi 
spirti namų savininkus, kad 
numeriai butų teisingi ir ma 
temi. Pavyzdžiui, ant šio na
mo matosi 301, o tuo tarpu 
teisingas namo numeris tu
ri būti 2142.

Jcsse Spalding laimėjo sa 
votiškak lenktynes: nustūmė greičiau sėdinčią vežimu 
kc moterį nei kiti jo kankurentai tai padarė.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

CHESTER, ILL. — Paul 
Harrison, kuris pabėgo iš 
vietos psicJiopadinės ligo
ninės. Jis; yra pavojingas 
pamišėlis, kuris 1932 m. 
Chicagoj plaktuku nužudė 
tris

I ACME-NAUJIENŲ Foto) 
duktė apleidžia laidotuvių įstaigą. Jos vyras buvo užmuštas su beisbolo laizda

' Y’ ;

NUMBER 
SHOULD BE 

2142

t ACME-NAUJIENŲ Foto]

CHICAGO. — J'oan Roberts (viduryj) verkdama eina iš teisino. Teisėjas nu
sprendė, kad ji turės kalėjime praleisti 10 metų, nes jau kelintą kartą nusikalsta

reikalavo 209 geležinkeliai ir Clevėland miestas

v r'UVUJ

LIBERTYVILLE, ILL; - 
Richard J. Loyons, kurį re 
publikonai yra pasiryžt 
statyti kandidatu į Jungti 
rtiu Valstijų senatorius.
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