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Reikalauja ŽuvavhM Sutarties Su Rusija
JAPONAI ĮSPĖJA RUSUS, KAD JIE VIS- 

VIEN ŽUVAUS RUSIJOS VANDENYSE
Karo laivai apsaugos žvejus, jeigu rusai 

neduos leidimo
TOKIO, Japonija, vas. 16. 

— Užsienių reikalų ministeris 
Hachiro Ari ta pasiuntė Japo
nijos ambasadoriui Maskvoje 
instrukcijas pareikalauti, kad 
Maksim Litvinov, Sovietų Ru
sijos užsienių reikalų komisa
ras, pasakytų, ar Rusija at
naujins teisę japonams žuvau
ti jos vandenyse Tolimųjų Ry
tų pakraščiuose. Japonijos am
basadoriui taipgi įsakyta pain
formuoti Litvinovą, kad Japo 
nija yra pasiruošusi imtis griež
tos akcijos, jeigu rusai ir ja
ponai nepajėgs susitarti.

Matyti, japonai šitas in- 
strukcijafi skaito labai svar
bias esant. Nes Arita, pirm 
negu pasiuntė instrukcijas, at
lankė imperatorių Hirohito. O 
savo imperatoriaus japonai at
siklausia tik nepaprastiems žy
giams besiruošdami. Be to, 
įvyko Japonijos armijos, laivy
no ir užsienių reikalų minis
terijos vadų konferencijos.

Rusijos laivyno at
stovai atvyks Į Jungt 

Valstijas
MASKVA, Sovietų Rusija, 

vas. 16. — Pranešta, kad į 
Jungt. Valstijas vyks Sovietų 
Rusijos laivyno misija. Jai va
dovaus admirolas I. S. Isakov, 
sovietų laivyno vicekomisa-- 
ras.

Ryšium su rusų kelione į 
Jungt. Valstijas daroma spėji
mai, kad rusai arba užsakys 
Jungt. Valstijose karo laivų 
pastatyti, arba ieškos supirki
nėti reikiamos medžiagos lai
vams Rusijoje statyti.

Sovietų Rusija laukia, kad 
netolimoj ateity Italija jai pa
statys vieną nedidelį kreise
rį.

Ieško prieglaudos 
lojalistams Ame

rikoje
PARYŽIUS, Francuzija, vas. 

16. — Ispanijos respublikos 
užsienių reikalų ministeris Ju- 
lio Alvarez dėl Vayo, gauna
momis čia žiniomis, jau sura
dęs tūlam skaičiui lojalistų, 
kariavusių prieš sukilėlius, 
prieglaudą Meksikoje. Meksi
kos valdžia sutikusi priimti da
lį lojalistų pabėgusių į Fran
cuziją. Del Vayo dar tikisi 
gauti prieglaudos lojalistams 
Chile ir Colombia respubliko
se.

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

Bendrai giedra; vidutinio 
stiprumo pietų rytų vėjai, pa- 
sikeičią į šiaurės vėjus;' saulė 
teka 6:45 v. r., leidžiasi 5:24 
vai. vak.

Pasiųstos Japonijos ambasa
doriui instrukcijos liepia įspė- 

| ti Litvinovą, kad japonai vis 
vien žuvaus Rusijos vandeny
se, ar rusai duos jiems teisę 
ar neduos. Tik jeigu rusai ne
sutiks atnaujinti tą teisę, tai 
japonų žvejus apsaugos karo 
laivai.

Paskutiniuoju laiku įvyko 
pakartotinų japonų ir rusų su
sirėmimų Sibiro Manchukuo pa
sieniu. Prieš keletą dienų Ja
ponijos atstovų rūmai priėmė 
rezoliuciją, kuri reikalauja val
džią užimti griežtesnį nusista
tymą Rusijos atžvilgiu. Dabar 
japonai jau ketina siųsti savo 
karo laivus į Rusijos vande
nis, jeigu rusai neišpildys jų 
reikalavimo. \

Rusai nesiskubina sutartį 
atnaujinti. Vienas rusų paaiš
kinimas duodamas toks, kad 
sutartis išsibaigia tik gegužės 
1 dieną, todėl dar yra laiko.

Jungt. Valstijos 
parduos auksą

Brazilijai
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Brazilijos užsienių rei
kalų ministeris Osvvaldo Aran- 
ha ir Jungt. Valstijų užsienių 
reikalų departamento atstovai 
veda derybas šių dviejų šalių 
prekybos santykiams pagerin
ti. Tarp ko kita numatoma 
duoti kreditų Jungt. Valstijų 
ir Brazilijos prekybai. Kitas 
dalykas — Jungt. Valstijos gal 
parduos aukso Brazilijai tikslu 
stabilizuoti jos finansus. To
liau, Jungt. Valstijos suteiks 
ekspertų pagalbą Brazilijos 
centralinei bankų sistemai su
organizuoti. Ta sistema busin 
ti panaši j Jungt. Valstijų fe- 
deraliai rezervu sistema.

G *-

Murphy ir Hopkins 
taiko demokratus
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Pranešama, kad teisin
gumo departamento sekreto
rius Frank Murphy ir preky
bos departamento sekretorius 
Harry Hopkins šiuo laiku dar
buojasi tikslu sutaikyti prie
šingus administracijai demo
kratus senato narius ir Baltą
jį Namą, kitaip sakant, prez. 
Rooseveltą ir jo šalininkus.

Pataria taupyti ša
lies turtus

WASHINGTON, D. C., vas. 
16. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienį pasiuntė kongresui 
raštą, kurs pataria išstudijuo
ti šalies energijos (pajėgos) 
resursus ir paruošti įstatymus 
tiems resursams koordinuoti ir 
taupyti. Jis taipgi išreiškė pa
geidavimą, kad butų paruošta 
bendra federalios valdžios . ir 
paskirų valstijų programa tik- 

; siu sumažinti vandens terši - 
I mą. ' •'

ACMK-NAUJIENŲ Toleohoto
DR. BENES Chicagoj. Jauna čekoslivakų kilmės amerikietė sutinka Dr. E. 

Benešą (dešinėj!' ir p-ą Bcnes sudidcliu gėlių bukietu Chicagos La Šalie stotyje, 
(žiūrėk žinią).

Teleki pavesta suor
ganizuoti ministerių 

kabinetą
BUDAPEST, Vengrija, vas. 

16. — Vengrijos regentas, ad
mirolas Horty, pakvietė grafą 
Paul Telekį suorganizuoti mi
nisterių kabinetą. Teleki suti
ko. Buvusiame Imredi kabine
te Teleki ėjo apšvietos minis- 
terio pareigas.

Naciai stato’ stip
riausią Europoj 

radijo stotį
BERLYNAS, Vokietija, vas. 

16. — Vokietija šiuo laiku sta
to naują radijo stotį. Ji busin- 
ti stipriausia stotis Europoje 
ir duosianti naciam galimumo 
paskandinti visų kitų stočių 
transliavimus. Nauja radijo 
stotis, tikimasi, suteiksianti na
ciams absoliučią oro kontrolę 
propagandos atžvilgiu.

Nepirks nacių 
prekių

Britanija pripažino 
sukilėlių režimą 

■ v 4. t t< ' —...... —

LONDONAS, ' Anglija, vas. 
16. _L_ Stebėtojai mato šito
kią Didžiosios Britanijos poli
tiką artimoj ateity: 1 — Pri
pažinimas Ispanijos sukilėlių 
režimo tikrumoj (de facto); 
ministerių ’ kabinetas jau tai 
padarė; . pripažinimas sukilėlių 
režimo legaliai kol kas atidė
tas; 2 —; Britanija nusitarusi 
kooperuoti su Francuzija glau
džiau ne kad kuriuo kitu me
tu nuo Pasaulio karo laikų; 
3 — Britanija nusitarusi dėti 
visas pastangas liksiu pasivy
ti Vokietiją ginklavimosi sri
ty.

Ginčijasi dėl pietų 
ašigalio srities

SYDNEY, Australija, vas. 
16. — Lincoln Ellsworth, J. 
Valstijų keliauninkas, kurs 
1935 metais perskrido pietų 
ašigalį, paskelbė, kad to ašiga
lio 430,000 kvadratinių mylių 
sritis priklauso Jungt. Valsti
joms. Dėl jo paskelbimo iškė
lė protestą Australija. Ells- 
worth ketvirtadienį pasiūlė iš
spręsti ginčą tarptautinėje kon
ferencijoje.

Britanija mėgina 
taikyti ispanus

PARYŽIUS, Francuzija, vas. 
16. — Pranešta ketvirtadienio 
vakare, kad Britanija tarpi
ninkauja derybose civiliam ka
rui Ispanijoj likviduoti.

Pranešimas sako, kad prem
jeras Chamberlain asmeniškai 
diriguoja pasiūlymus generolui 
Francą, Ispanijos sukilėlių va
dui, per Britanijos v atstovus 
Burgos mieste.

Chamberlaino pastangas re- 
miąs Ispanijos respublikos pre
zidentas Manuel Azana, kursi 
pabėgo į Francuziją ir dabar 
randasi Paryžiuje.

Italų pasitraukimas 
priklauso nuo
> ^^FĖančo

ROMA, Italija, vas. 16. — 
Italijos užsienių reikalų minis
terijos biuletenis ketvirtadienį 
pareiškė, kadųįtąįaį legionieriai 
pasiliks Ispanijoje . 'ikr sukilę- 
lity vadas, gėri;; Franco, pasa
kys, jogei jie jarri nebereika
lingi.

Tas pats biuletenis sako, 
kad italai visai nesirūpina dėl 
britų ir francužų užsimojimų 
meilintis generolui Franco ir 
jo sukilėliarns. Esą, italų ir 
sukilėlių ryšiai perdaug stip
rus, ir jų nenutrauks britų ir 
francužų politika.

Franco siunčia ka
riuomenę Madrido 

frontan
PERPIGNAN, Francuzija.. 

vas. 16. — Gaunami čia pra
nešimai sako, kad Ispanijos su
kilėlių vadas, gen. Franco, siun
čia centralinės Ispanijos karo 
frontan savo geriausios kariuo
menės septynis korpusus, ku
rie neseniai pabaigė užkariavi
mą Katalonijos.

Sukilėliu arsenalams ir dirb
tuvėms, kuriose dirbamas pa
taisų darbas,- įsakyta skubin
tis. Iš visko nutnatoma, kad 
gen. Franco ofensyvą prieš 
centralinę Ispaniją pradės ar
timoj ateity.

Sukilėliai areštuoja 
vaikus

- ---- . . Į
BARCELONA, Ispanija, vas. 

16. — Ispanijos sukilėliai ket 
virtadienį areštavo čia 15 me
tų mergaitę, Rošitą Soler Ri- 
va. Mergaitė kaltinama trio, 
kad ji kulkosvydžiu šaudžiusi 
į 35; sukilėlių pritarėjus Bar- 
celonoje, kai miestas dar bu
vo lojalistų ^rankose. Mergaitę 
teis sukilėlių karo teismas.

Meksikos mokytojai 
kovoja nacius

MEKSIKOS MIESTAS, Mek- 
sika, vas. 16. — Meksikos mo
kytojų unija pradėjo vajų prieš 
Vokietijos nacių pastangas įsi
galėti šaly. Mokytojų organi 
ząęija išlipino didelius plaka
tus,' kurie aiškina nacių veiklą 
ir tarp ko kita nurodo, kad 
naciai Meksikoj jau buvo su
ruošę atakas prieš žydus, kad 
jų*’kalbėtojai varo vajų prieš 
prez. Cardenas, kad kitais at
vejais nacių kalbėtojai kviečia 
šalies gyventojus sukilti prieš 
demokratinę šalies vyriausy
bę.

15 C.I.O. narių trau
kiama teisman

LOS ANGELES, Gal., vas. 
16. — 11 unijistų, C.I.O. orga
nizacijų narių, areštuota. Ke
turių kitų policija ieško. Jie 
kaltinami tuo, kad prievarta 
kolektavę (by extorlion) iš au
tomobilių darbininkų duokles. 
Jei teismas juos pripažins kal
tus buvus, tai šitoks sprendi
mas gali labai apsunkinti uni
jų veiklą.

Diplomatai atlankė 
kardinolus

VATIKANO MIESTAS, vas. 
16. — Įvairių šalių ambasado
riai ir kitokį atstovai ketvirta
dienį atlankė kardinolų kole
giją, reikšdami užuojautos ry
šium su popiežiaus Pijaus mir
timi. Diplomatų vardu kalbė
jo Vokietijos ambasadorius 
von Bergen; Jis, tarp ko kita, 
pasakė, kad naujam popiežiui, 
kurį kardinolai išrinks, teks 
vaidinti svarbi rolė naują pa
saulį kuriant. Bergen pareiškė 
viltį, kad tas naujas pasaulis 
bus pastatytas taikai ant se
nojo pasaulio griuvėsių ir kad 
popiežių vaidmuo, šitą naują 
pasaulį statant, be abejonės 
bus svarbi.

NEW YORK, N. Y., vas. 16. 
■— Parkers departamentinč 
krautuvė pasirašė sutartį su 
savo darbininkų unija, kuri 
priklauso C.I.O. Vienas naujos 
sutarties punktas yra toks, 
kad krautuvė pasižada nepirk
ti Vokietijos, Italijos ir Ispa
nijos prekių.

Peru pripažino 
Franco režimą

LIMA, Peru, vas. 16. — Pe
ru vyriausybė paskelbė ketvir
tadienį, kad ji pripažino Ispa
nijos sukilėlių režimą. Peru 
yra pietų Amerikos respublika, 
kurioj nesenai įvyko aštunta 
Pan-Amerikos konferencija.

Kol kas nepripažins 
Franco režimo

WASHINGTON, D. C., vas. 
16. — Jungt. Valstijų vyriau
sybės atstovai ketvirtadienį pa- 
r<rskė, kad valdžia kol kas ne
pripažins Ispanijos sukilėlių re
žimo. Jungt. Valstijos lauks iki 
padėtis Ispanijoj geriau paaiš
kės.

New Yorko parodos 
bilietai po 75c.

NEW YORK, N. Y., vas. 16. 
— New Yorko pasaulinės pa
rodos prezidentas, Grover Wha- 
len, paskelbė ketvirtadienį, kad 
bilietai įeiti į pasaulinę parodą 
kaštuos užaugusiems po 75 
centus, o vaikams iki 14 me
tų po 25 centus.

Prezidentas išvyka 
sta manievrų žiū

rėti
WASHINGTON, D. C., vas. 

16. — Prez. Rooseveltas ket
virtadienio vakare išvyko dvie
jų savaičių kelionėn j Karibų 
jurą, kur, tarp ko kita, jis 
žiūrės Jungt. Valstijų karo lai
vyno manievrų.

7 asmenys tyrinės 
Illinois valstijos 

išlaidas
SPRINGFIELD, III., vas. 16. 

— Illinois legislaturos atstovų 
rūmų pirmininkas (speaker) 
Hugh Cross paskyrė 7 atsto
vų rūmų narius valstijos išlai
doms tyrinėti. Į komisiją įeina 
penki republikonai ir du de
mokratai. Komisija tyrinės pas
kutiniųjų ketverių metų išlai
das. Ji pradės tyrinėjimą tuo
jau.

Nacių prekybos de
legacija Rumunijoj

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 16. — Didelė vokiečių de
legacija šiuo laiku randasi Ru
munijoj. Tarp jos ir Rumuni
jos vyriausybes eina derybos 
dėl eksploatavimo Rumunijos 
gamtos turtų. Naciai ypatingai 
susidomėję eksploatavimu že
mės gelmių turtų, kaip alie
jaus, boksito ir kitų minera
lu. A

Padarys platesni 
Kiel kanalą

BERLYNAS, Vokietija, vas. 
16. —- Trečiadienį paskelbta, 
kad Vokietija imsis darbo pa
daryti platesnį Kiel kanalą. Ši
tą darbą planuojama atlikti į 
dvejus metus.

Dešrelių pardavėjai 
gatvėse

ŠIAULIAI. — "Maistas” jve- 
dc naujieną — dešrelių parda
vinėjimą gatvėse, Kauno pa
vyzdžiu. Tuo tarpu tėra du iš
nešiotojai, kurie neiįstcngia vi
sur aptarnauti, nes dešrelėmis 
labai domisi įstaigų tarnauto
jai ir iš gatvių pasikviečia juos 
pas save į įstaigas.

e Spaudos Fondas leidžia Vin
co Kudirkos raštus keturiuose 
tomuose. Iki šiol Lietuvoje bu
vo tiktai Amerikoje išleistieji 
V. Kudirkos raštai, kurių jau 
nebegalima knygynuose gauti.

PASIUSKIT GIMINĖMS

Lietuvon
PINIGINĘ DOVANĄ

V dykoms
Siunčiame Paštu ir Tele
grama už prieinamą kai
ną. Siuntėjui pristatome 
kvitą su gavėjo parašu.

Ant pareikalavimo iš
siunčiame pasiuntimo kvi
tas ir pinigų pasiuntimo 
ratas.
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VISOKIOS DETROITO ŽINIOS
Lietuvos nepriklau
somybes minėjimas

DETROIT. — Sekmadienį įvy
ko Lietuvos nepriklausomybės 
21 metų paminėjimas, Buvo su
vaidinta komedija “Amerika

liko labai gerai, už kų priklau
so kreditas režisierei p-leį S. 
Masytci. Tačiau pats veikalas 
labai nuobodus ir mažai turi 
gyvumo. Publikos atsilankė ne- 
perdaugiausia. Nemanau, kad

nenorėjo girdeli tų nuobodžių 
kalbų, kurios būdavo sakomos 
per praeitus kongreso parengi*

čius visokių valdybų ir komisi*

savo prakalbas. Ir tai tokias, 
kurios neturi jokios vertes. 
Tad aš ir manau, kad tas žmo* 
nčms labai įsipyko ir jie neno
ri Kongreso parengimų (Jau* 
giau lankyti. Kad ir dabar, 
nors tų ilgų kalbų ir nebuvo,

■ i .....................—' ■ ■ ' *

taip ir dabar jis garsinosi per 
savo spaudų, kad didžiulis “Ai
do” choras dalyvaus klubo pa
rengime. Na, manau sau, ar tai 
jau išbrindo kaip zinzas van
denyje, kad tekis didelis pasi
darė. Bet kaip žiuriu, tai nie
ko panašaus nesimato. Vienok 
didelė permaina pasidariusi 
chore. Žiuriu, klausaus ir pati 
savim netikiu: argi čia tas pats 
choras galėtų būti, kur visai 
neseniai nešiodavo uniformas 
— merginos raudonomis striu
kėmis, vyrai išsįrengę vien
marškiniai. Visi sugniaužę 
kumštis ir pakėlę į viršų šauk
davo, kad raudonoji armija jau 
čia. Atidarant programų visa* 
dos sukeldavo visus su interna
cionalu, o jau tos Maskvos da* 
vatkos (Įairydavęs po svetainę, 
ar nepapiątys kurį sėdint, tai 
jau tokį išvadindavo visokiais 
vardais. Bet dabar visai kas 
kita. Pamėlęs visai paprastos, 
kai kurios geriau tikiu prie ba
ro dainuoti, kada jau žmogus 
išmeta kokį pustuzini i|ž lupos. 
Dainuoja apie skaudinti pilvų,

Taipgi buvo gera proga iš
garsinti “Naujienų” jubiliejinį 
koncertų ir vakarienę, kuri yru 
rengiama kovo 25 dienų. Kai 
tik pasirodė plakatui su p-ios 
Noros Gygięnės paveikslu, tai 
visi pradėjo klausinėti apie ti
kintus ir jų kainų. Ir kai buvo 
paaiškinta, kad tas viskas yra 
tik 50 centų, tai tuojau buvo 
pareikalavimas ir tikietu ant 
vietos. Daugelis draugų ne tik 
nusipirko tikietų, bet paėmė 
išplatinti tarp savo draugų ir 
pažįstamų. Tokiu budu tik vie
na B. Keblaitienė apie 150 ti
kietų paleido į apyvartų, o kur 
kiti draugai, kur musų darbš
čioji Marcąllą Weaveriene, 
Strazdai ir kiti. Tikrai manau, 
kad ir jie neatsiliko. Tik visi 
klausia, ar bus grybų vakarie
nė.' Mat, jau nuo pirmiau yra 
žinoma, kad Detroito socialis
tai visados svečius pavaišina 
grybų vakarienėmis. Narė

PLĖŠIMAI
Rytinėje miesto dalyje juodu

kui pradėję apiplėšimu tikslais 
užpuldinėti baltuosius. ĄpipĮęšj- 
mų įvyksta gana dažnai, štai 
šiomis dienomis apie 7 vai, va
karo jaunas plėšikas bandė at
imti rankinukų iš ponios Gap- 
shus. Tačiau pastaroji pąsjprįę* 
šinp ir plėšikas nięko nelaime* 
jo. Jis tik džiaugęsi pats pa* 
sprukęs. ", 1

- i

šio mėnesio 10 d. liko api
plėštas R. Biegis. Iš jo atėmė 
visai gorų laikrodį, įrangų žie
dų ir priedu dąr pusėtinai ap
stumdė.

Toje 
turėtų 
stengtis

P. Jačionis perskaitė rezoliu
cijų, kuri buvo priimta. Vėliau 
abiejose svetainėse vyko šokiai. 
Publikos buvo vidutiniškai. Ga
lima tikėtis, jog liks keli dole
riai ir pelno.

Pastaruoju laikų per daug vi
sokių parengimų buvo, todėl 
žmonės pavargo juos belanky
dami. Be to, tų patį vakarų bu
vo reigiamas ir kitas Lietuvos 
nepriklausomybės paihinėjimas 
Šv. Jurgio parapijos svetainėje. 
Ten buvo statoma operetė “l 
Tėvynę”.

dalyje „“įgyvenu lietuviai 
labiau pasisaugoti ir 
vėlai nevaikščioti.

Mariutė

Detroite pradėjo siausti vadi
namasis gripas ar “fliu”. Mies
to daktaras J. F. Killroi Įspėja 
apsisaugoti. Esq, geriausias vai
stas susirgus gripų kelias die
nas .lovoje pagulėti.

Dr. Killroi sako, jog gripu 
dabar serga tris kartus daugiau 
žmonių, negu normališkai.

LIETUVIAI ARIpMALlSTAI

są nuotaikų. Kalbu čia apie M. 
Batulevičių. Iš jo kalbėtojas la* 
bai prastas ir pats žino, kad 
žmonės jo nemėgsta, bet vis

ti kaipo didelis politikierius. O 
su savo tuo pasirodymu tikrai 
publikų vargina. Ne tik sceno* 
je, bet ir visų vakarų su savo 
Tokiu nemandagiu elgesiu ken* 
kė ir bizniui labai daug. Nors 
demokratu vadinasi, bet elgia
si visai priešingai. Batulevičius 
turėtų nepamiršti, kad čia 
Ilamtramck klubas, bet 
draugijų kongreso skyrius.

MUSŲ CHORAI
Dailūs Choro mokytoja „p-16 

Auna Maselskiutė pasitraukė' 
vietų, 
ponas

ne
16

dar tose dainose šaukia ir Die
vo padėjimo. Gal todėl, kad tą* 
me chore jau yra gana senų 
žmonių, kuriems gal jau ir lai* 
kas Dievo padėjimo šauktis.

Kada sudaro duetus ar kvar
tetus, tai daugiausia dainuoja 
amerikoniškas daiųas. Žinoma, 
tai lengviau, nes tas dainąs mo
kyklos išmokina nuo pat ma* 
žens, todėl čia mokytojui nėra 
reikalo baderiotis su tomis dai
nomis. —žemaitė.

SLA trijų kuopų 
parengimas

tur būt, dabar užims
Parengimas įvyko 

šeštadienį vasario 11 
jis tikrai smagus ir

5 d. choras

IŠ SLA VEIKĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Vasario 10 d. Detroito Lietu
vių Klubo patalpose įvyko SLA 
3 kuopų valdybų, organizatorių

Susivienijimo pažangos vajuje. 
Susirinkime dalyvavo ir Pildo* 
mosiąs Tarybos narė, p-lė E. 
Mikužiutė. Kitų dienų ji turėjo 
kalbėli visų trijų kuopų rengia
mame agitaciniame vakare.

Susirinkimų vedė SLA 13 dįs- 
trikto organizatorė M. J. Kęnic- 
šienė. Dalyvavo šie veikėjai: 
nuo 21 kuopos M. L, Balčiūnas, 
M. Balčiūnienė, M. Andrulienė, 
A. Andrulis ir Levulis; iš 200 
kuopos Jonas Vaitkus, K. Valu- 
žis, Virbickas, Valaitis ir P, 
Karpšlys; iš 352 kuopos A. KP 
žis, K. Morkūnas, J. Ambrozc- 
vičius, V. Budvidis, M. Morkų- 
niene, M. Kemešicųę^l^ distrik- 
lo generalė organizatorė, ir S. 
L.A. Pildomosios Tarybos narė

ALK DETROITO SKY
RIAUS VAKARAS 

t

Vasario 12 d. įvyko ALK De< 
troilo skyriaus surengtas Lietu
vos nepriklausomybės 21 metų 
paminėjinias Lietuvių svetainė
je. Apie 6 vąl. vakaro A. An
driulis atidarė programų ir 
trumpai paaiškino vakaro Ūks
iu. Buvo suvaidinta komedija 
“Amerika Pirtyje”. Veikalui re
žisavo p-lė S. Masytė. Vaidino 
J. Pilka, M. Andriulienė, P, 
Repšienė, J. P. Vaitkus, J. Be- 
sasparis, Z. Ramanauskas, E. 
Keblaitukas ir kiti. Vaidinimas 
truko apie dvi valandas.

su
su-

• v
1S

la-
už-

turėjo 
gražų parengimų 5 metams 
kaktuvėms paminėti. Buvo 
vaidinta komedija “Žentai 
Amerikos”. Veikalas išėjo 
bai gerai. Visi aktoriai savo
duotis atliko tikrai puikiai. Po 
perstatymo buvo ir dainų, ku
rias labai gražiai sudaiiiavo 
Dailūs choras vadovaujant p-lei 
Maselskiutci. Dailės choras per 
5 metus savo gyvavimo dide
lių permainų nepadarė. Tik, ži
noma, 
suauga 
chorų.
su musų komunistų choru, ku
ris vadinas “Aido” choru. Jis 
tikrai daro stebuklus. Prieš 
kelias savaites tie du chorai 
dainavo Detroito Piliečių Klu
bo parengime. Kaip visuomet,

kaip tas kūdikis kiek 
į didesnį ir stipresnį

Bet visai kas kita yra

Taisykite Savo 
Namus Pakol 
Viskas Atpigę

pereitų 
d. Buvo 
pavyzdin

gas. Butų gražu, kad taip vi
sados visos kuopos veiklų iš
vien, Iš tiesų atrodo, kad tai 
viena šeimyna susirinko į vie
nų vietų po ilgo besimatymo 
vienas su kitu.

Tas parengimas atrodė daug 
skjrtingesnjs nei kili kuopų pa
rengimai. Jis buvo tikrai jau
kus ir atrodė, kad vienas gas- 
padorius susikvietę svečius į 
savo kokį privatiškų pokylį. Vi
si labai draugiškai ir manda
giai vieni su kitais pasikalbėjo, 
pasišoko, išsigėrė ir laikų pra
leido tikrai nepaprastai sma
giai. Visų kuopų pirmininkai 
pasakė po trumpų kalbų. Man 
geriausiai paliko M. L. Balčiū
no kalba. Jis suminėjo visų 
SLA praeitį, kas teko pergy
venti ppr 50 melų. Paskui va
karo vedėjas C. Martin pakvie
tė pakalbėti p-lę E. Mikužiutę. 
Ji kalbėjo

Daugiausia buvo kalbamą a- 
pie pažangos vajų. Kilo ir gana 
karštų diskusijų. Tas diskusijas 
sukėlė nuoląl mainomos lente
lės dėl naujų apdraudos skyrių. 
Susirinkimas prašė, kad p-įę 
Mikužiutė šitų klausinių pakel
tų Pildomosios Tarybos suva
žiavime. štai kad ir vėliausia 
prisiųsta lentelė skiriasi nuo 
tos, kuri buvo paskelbta “Tė
vynės” Nr. 46.

Smarkiai buvo barama gene
ralė organizatorė už tai, kad ji 
nepasirūpinusi gauti reikiamos 
literatūros iš Centro. Organiza
tore paaiškino, jog ji iš viso ga
vusi tik vienų knygelę, todėl ir 
negalėjusi visus organizatorius 
literatūra aprūpinti. Prieš 
nęsį su viršum užsakiusi 
penkiąs kopijas “Tovypės”
tacijos tikslams, bet ir iki šios 
diejios nieko negavusi. Jąu se
niai užsakiusį ir specialius ąt- 
virukus, bet ir jų negąvusi. Ta
čiau blogiausias rcįkaląs esųs 
su vieną lentelių knygute. Aiš
ku, kad 8 ar 10 organizątorįii 
viena knygute pasidalinti nega
li.

Susirinkę veikėjai nutarę 
kreiptis laišku į SLA preziden* 
tų, kad jis pąąiškintų, kodėl taip 
yra vilkinamą su agitacine 
ratura, be kurios negalima 
kapini išvystyti vajų. P-lė 
kuziutė pasižądčjo ląip pąt 
ryti viską, kąd tas reikalas
tų netolimoje ateityje sutvarky
tas. Po to ji pasakė labai, gra 
žiu kalbų ragindama organika 
torius pasidarbuoti ir įrašyti 
kiek galima daugiau jaunuolių. 
Ji patarė, kad organizatoriams, 
kurie įrašys daugiausia jaunuo
lių butų skiriami prizai.

šis Pildomosios Tarybos na
rės atsilankymas pridDe
troito veikėjams daugiau ener
gijos dirbti Susivienijimo labui.

Suu’rhildrao Dalyvis

mė- 
po 

agi-

neturi pinigų, kreip- 
Naujienų spulkų,—

Jeigu 
kis į 
gausi paskolų ant ilgų 
metų.

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

'‘NAUJIENOSE”

labai grąžiai apip 
ir kas dabar yra 

bei kų mes turime daryti, kad 
SLA išaugtų į didžiulių lietuvių 
organizacijų.

Jos kalbos visi klausėsi su 
didžiausiu pasitenkinimu. Bet 
p-lė Mikužiutė mate, kad pub
lika yra geram upe, tai pareiš* 
kė nenorinti daug varginti su 
savo kalbu. Kai prakalbos pasi
baigė, tai ir vėl žmonės links- 
piiposi ligi vidurnakčio. Tik 
nelabai smagu, kad kuopų na
riai mažai lankosi į savo paren
gimus. Bet kurie atsilankė, lai 
jau esu tikra, kad neapsivylė ir 
laikų turėjo tiarai smagų. .

tin 
Mi 
da> 
bu

Avenue

:iau

CRANE COAL COMPANY
5332

Pęrkant 5 Tonus ar Daugiau
BLACK BAN Tonas

Perkant toną ąr (Ji

Telefonas PORTSMOŲTH 9022
FOCAHGHTĄS Mine Ęun $7.50
(Screened) Tonas .................. ............. ■

T

GYDYTOJAI IR DENT1STA1 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai _  .j. y ' / / \
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS DR. VAITUSH, OPT.

12201 West 22nd Street Mann „
Valandos: nuo. 1-3 ir 7-8 Manoju^

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį. Optometrically Akių Specialistas 
Rez. 6631 So. California Avenue Palengvina aKių įtempimą, kuris

. . Telefonas Republic 7868 Į t;gti prįežastinii galvos skaudėjimo, 
-.vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri
rengia teisingai akinius, v įsuose at
sitikimuose egzaminavimas daromas 
su eiektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
» mokyklos vaikus. Kreivos akys 
iti taisomos,
v ALANDOS. nuo 10 ryto iki 8 v. 
Nedėlioj tiktai pagal susitarimą.

Oaugelyj atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Kainos pigiau kaip 

pirma.
4712 South Ashland Av.

Phone YARDS 1373.

DR. G. ŠĖRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

I Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Yards 5921

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis pagal sutartį.
Rez. 491Q SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107.

Vasario 18 d. Lietuvių Vyrų 
choras rusų svetainėje rengia 
koncertų ir balių. Svetainės ad
resas — 9^19 Russell.

Tų pat vakarų Aidos choras 
Lietuvių svetainėje stato “Deg
tindarį-’. Tokiu budu bus du 
vakarai. O tai, žinoma, į gerų 
neišeis, kadangi greičiausiai nei 
viepi, nei kiti neturės per daug 
publikos. —Petro itietis

Ofiso Tel. Virgiųia 0036.
Resįdencę Tel, BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį.

Dr. F. Pulsuoki Le Van
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vająndos kasdien 2-4 ir 6-9 vak.
1957 W. Garfield Blvd.
Cor. Damen. Hemlock 6699 kitataučiai

“NAUJIENŲ” 
JUBILIEJINIS 
KONCERTAS 
Ashland Blvd.

Auditorijoj
Kovo 12, 1939

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

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

Telefonas SEELEY 7330.
Namų telefonas Brunswick 0597

Maruti

IAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John Fa Eudoikis

Office and Res. Phone Calumet 7472
Office Hours: 2-4 p. m. 7-8:30 p. m.

DR. ST. NAIKEL1S
Physician and Surgeon

3261 So. Halsted Street

Telefonas Faįrfax 4024.

Dr. J. M. Finnegan
DENTISTAS

VALANDOS: 9—12, 6—9. Trečia
dienį 9—12.

1344 East 63rd St.
CHICAGO, ILL.

SKNJAUSU m DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGĄ 

Wmbulance 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Telefonas LAFAYETTE Via

Dr. V. E. SIEDLINSKi
DENTISTAS

Pirm., Trečiadienį, šeštadienį
4631 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 0994.
Antrad., Ketvirtad^ Penktadienį
4143 So. Archer Avė.

Tel. Lafayette 3650

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
1U34 W. 18th St., netoli Morgan St,

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

Tel. CANAL 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 . ar Central 7464

koplyčios visose

dr: strikolts
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO, ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

vak. Nekėlioj pagal susitarimą.
Ofiso Tel.: YARDS 4787 

Namų Tel.: Prospect 1930

8

Klausykite musų Ltetmrlg radi* programų teštadtente vakarais

P. fiALTOHERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Tel. Yards 3146
VALANDOS: Nuo 11 iki 12, 2 iki 

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 iki 4 ir 7 iki 

šventadieniais: 11 iki 12
Dr. V. A. Šimkus

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
ir Akinius Pritaiko 

3343 S. HALSTED ST-

9

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 2 vai. ryto, nuo 2 iki 
4 vai. popiet ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
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. Ned. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400

NARIAI
3 I

Chicagos, 
Cicero 
Lietuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir naktį.

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE

. J1!   e t 1 I ■■■■

J. LIULEVIČIUS
4348 S. California Avenuę Phone Lafayette 3572 

’t

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street YARDS 1419

I. J. ZOLP Phone Vardą 0781
1646 West 46th Street Yards 0782

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

■i,,, .. !■■ ■■ , j

Yards 1139
Yards 1133

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 We$t 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 48-44 East 108th Street Tel, PųUpian 1270
—.......  ... ........................ I , ................ ........................................,,, , .......

ALBERT V. PETKUS
4704 So. Western Avė. Phone Ląfayette 8024

ANTANAS M. PHILLIPS
3307 Lituanica Avenue Phone Yards 4908
■ yripM,a.t . į i i.rr....... . i | „ ........................... ........ .............. ■ <

ANTHONY B. PETKUS
6834 So. Węsterp Avė. Rhope Gręyehill 0142
14|0 South 49ih ępųrt ęicero Phouę Cicero 2109

DR. BRUNO J.
ZUBRICKAS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2808 West 63rd St. 

VALANDOS: 2—4 popiet ir 7—9 
vakaro, trečiadieniais ir sekmadie

niais pagal susitarimą.
Telefonas HEMLOCK 6111

ADVOKATAI

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47 Street 

Tel. Yards 2246
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro, 

Seredoj pagal sutartį.

K. P. G ŪGIS
ADVOKATAS

ofisas—127 N. Dėarborn St 
1431-1434-TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 S o. Halsted S t 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas YARDS 0818.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutartį.

Miesto
Kamb.
Namų

DR. P, J. BEINAR 
(BEINARAŲSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
6900 So. Halsted St. 

Tel. VVent. 1612 — Res. Yards 3955 
Ofiso vąl.: 2-4 pp. ir 7-9 vak. Ser. 

ir nedėlioj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Yards 1001. 

4631 SO. ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So, Rockwell St.
Telephone; Republic 9723.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
' ir nuo 6 iki 8 vakaro. 
Šventadieniais tik susitarus.

Phone VARĘS 7299

Joseph V. Mockus- Jr. 
ATTORNEY AT LAW 

CHICAGO, ILL.
1664 West Madison St 

Telefonas MONROE 0701 
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos—Į—4 po pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

Remkitė tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dėarborn SL
Room 1230.

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

Telefonas CICERO 3548-

BENNY NAURICH
ATTORNEY AT LAW

Valandos: 6:00—8:30 P. M.
ir susitarus.

1339 So. 48th Court
CICERO, ILL.

Garsinkitės “N-nose”
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MIDWES STORES
Ką tik iškrovė puikių valgių ir 
grosernės reikmenų siuntų siun
tinius ir sudėjo į lentynas šiam 
savo DIDŽIAUSIAM METINIAM 
išpardavimui! Viskas musų pa
prastos aukštos kokybės ... ir ei
na išpardavimui su BAISIOMIS 
jums santaupomis.

PIRKIT
DABAR

g
3 M E fe

iį
!■)'

M®
Ji!'?*

štai tos vertybės, kurių jus ieš 
kojote. Patys reikalingiausi daik 
tai 
jys 
Šio 
yra 
fe’iy

žemesnėmis kainomis, negu 
bet kada pirmiau mokėjot ?. 
Metinio Išpardavimo sąrate 
Chicagos ..DIDŽIAUSI val- 
bargenai! Patikrinkit kiek

vieną daiktą! Pirkit prekes d:> 
bar! 400 krautuvių jums patar
nauti!

SUTA"PYK
DAUGIAU

“SNIDER’S” GRYNŲ TOMATŲ

CATSUP 8-c-9* 14£14c
“Midwest” Grynų Kiaušinių

NOODLES 2 » 25c
“MIDWEST” Puikiausios kokybės

Sa;ad Dress.ng “ d‘“ 29'
8 unc. džaras 11c

“LIBBY’S” 4 rūšių Deep

Brown Beans 2ke„.19c
Corned Beef Ilash 2 No. 2 ken už 230

“LIPTON’S” Geltonu leibeliu

Jurda Arbata 1/4 22c
MAŽAS PAK. 9c

“WARD’S” SILVER QUEEN
Pound Cake......  Vienas 15c
New Devil-Food
Sandwich Cake Vienas 5c
WARD’S “Soft-Bun” duona kasdien šviežia

“PAUL SCHULZE” Chocolate Fingers
Cookies sv. 19 C
"ARADISE

Soda Crackers sv. pak. 14c
“SUNSHINE” Chocolate Marshmallow
CAKES g sv. 25C
“SUNSHINE”
Butter Cookies 2 Pa^. 25c 

46 ar daugiau pakely

“INDORSED” Brand
MINCED-HAM sv. 21C

“INDORSED” Brand
Ham Sausage sv. 29c

“BUYING BRAND” Puikiausios Kokybės

Wieners sv. 27c
“OSCAR MAYER’S” Pagirti

Slab Bacon sv. 29c
“DAVIES” Brand Rūkytos

Kepenų Dešros sv. 23c
“REAL” Brand

Veršėnos Dešros sv. 22c
“RICHTER’S” Kink Kole 1 iki 1^ sv. vidut.
Smoked Butts sv. 32 C

“LINCOLNSHIRE” Liesi—be odos
Piaus. Lašiniai 14 sv. Cello pak. 150

“MILT F.R & HART” Berkshire
Virtas Kumpis % sv. 25c

“MICKELBERRY’S” geros kiaulienos
Dešros Links sv. 27c

Lengviau—Geriau—Ekonomiškiau
_ Kubinis . iStaley S Skalbiamas 2 1 pak. 1 5 C> Krakmohs p

Valo—Baltina—Dezinf ektuo j a

LINCO 2 H 25c
Plūs butelio depozitas

Beef “RIVAL” Produktas

Šuny Maistas 3 £n 25c
15c butelis WILBERT’S No-Rub

Furnitūra Poish 5c
Perkant su

WILBERT’S No-Rub Liquid 1

FLUOR WAX yenlr 39c
‘Am. Family’ Muilas tmotas 5c

VASARIO 17 IKI 23 D. (IMTINAI)
------------------------------------- . ---------------------------- 7.................        , ______________

“CERESOTA”
GRYNI GERIAUSI NEBALTINTI

IDAHO RUSSET
PUIKIAUSIOS RINKTINOS U. S. 1 RŪŠIES

MILTAI
10 sv. Į9c

NEPAPRASTOS ,BULVĖS, TAI PUIKIAUSIOS

GERBER’S
KŪDIKIO VALGIS

Šviežesnio SkonioGardus 
Čokolado ir Vanilijos 

Cream Sandwich

COOKIES
sv. 10c

Šviežiai Kepti

241ė sv. maišas
5 sv. maiš. 21c

VISUOMET GERIAUSIOS PASĖKOS VARTOJANT

KENAS

LIUOSASNuo 3

No. 2 KENAI

GORN ON COB 4 EARS
2 AUKŠTI KENAI

PYCIAI DIDELI 2% KEN

TOMATAI DIDELI
214 KENAI

12 UNC. KENAI

Gausus Kad 
Net Plaka

M. J. B.
KAVA

NO. 2 KENAI

ŽINOMA KAIP
GERIAUSIA 

AMERIKOJE KAVA

DEL MAIZ AR “UPPER-DECK

“MIDWEST”
PIAUSTYTI VAISIAI

TIRŠTAM SYRUPE

JUNGT. VALSTIJŲ VALDŽIOS CERTIFIKATAS 
kokybes su kiekvienu svaru, kuris užtikrina jus, 
kad šis sviestas yra žymiamas 92 skaičiumi ar .dau
giau ir, kad tai padaryta valdžios priežiūroje.

MUSŲ MĖSOS 
DEPARTAMENTE 

PUIKIOS, PIENE 
MAITINTOS 

NUPEŠTOS
KEPIMUI 
VIŠTOS

NATURAL BRAND FLORIDA
ORANGE JUICE

VACUUM PAKUOTA 
DRIP AR REGULIARIAI MALTA

MILNUT
Aukštas 5c Kenas

“College Inn”
VISŲ RŪŠIŲ

SOUPS
2 14% unc. ken. 19c

Puikiausios “MIDWEST” Kokybės
GRYNO ŠVIEŽAUS SMETONO

2 2V2C
KEPIMUI * a 

iki 4 Svarų Vidutiniai

3 ken. 23c 
VISŲ RŪŠIŲ '

AR

c svVYNIOTAS“MIDWEST” PUIKUS 
EKSTRA SIJOTI

ŽIRNIAI

“MIDWEST” PUIKUS

KORNAI
GOLDEN BANTAM AR COUNTRY 

GENTLEMAN

STALEY’S

Sosui ar 
Kepimui

CREAM CORN 
. KRAKMOLIS
2 1 sv. pak. 15<į

“COMET”
WHITE HEAD

Ryžiai
21 sv. pak. 17<t

“SUNKIST” Puikus Kalifornijos Navel
GRANDŽIAI 252 dydžio
Puikus WASHINGTON Gardus
OBUOLIAI Dėžese
Puikus TEXAS MARSH Besėkliai
GRAPEFRUITAI 80-96 dydžio
Ekstra Puikus Florida ,
Šviežus Tomatai

2 tuz. 25c
3 sv. 19c
8 už 23c
2 sv. 23c

GOLD MEDAL “Softasilk”

Pyragams Miltai 44ar 24c
GOLD MEDAL

B’scuick 20„r 29c
“CHEF-BOY-AR-DEE”

Spaghetti ir Meat Balis

2 15% unc. 
ken.

TIK SUŠILDYK IR VALGYK

“RED CROSS”
SPAGHETTI DINNER

Su 1 A Spaghetti ar Macaroni
Suriu InrC pak. 7 unc pak 3 už

“FU
BEAN SPROUTS — No. 2 ken. 2 už 17c 
BEAD MOLASSES—5 unc. būt. 2 už 25c 
CHOP SUEY SAUCE—3 unc. būt. 2 už 17c

J I”

“MIDWEST”

Grynas Medus džar- 18c
Blynams Syrupas—22 unc. ąsotis 2 už 29c

“Blue Label” Spread Cheese
Relish, Pineapple, 5 unc. 1 Cp
Limb., Pim., Olive džar- I
“PABST-ETT” CHEESE FOOD, pak., 15c

Standard ar Pimento

WAXED PAPER
WAXTEX 2 40roPit 13C
•‘HOSTESS” White Embossed
NAPKINS, 80 Napkins bakse, 2 baks., 15c

“WILSON’S”
Certified Tamales, 16 unc. stiklin. džar. 17c
DUTCH MEAT LOAF sv. 27c
Minkš. Piknikams Kumpis 4-6 sv vid. sv- 21c

Grynas “MIDWEST” Sparkling
GĖRIMAS

Ginger Ale, did. p'V®k
Root Beer, kvort- OE- d it už
Ali Sodas O butel. CUC ,P.O,Z1'? uz

KITCHEN ken. K
KLENZER Oū

“AUTOMATIC” Soap Flakes, 2 pak. 29c

Muilo Trupiniai

Magic Washer 19 c
Torelkoms — Drabužiams

LAV\ MUILAS 3 17c
Puikus Nauji TEXAS
KOPŪSTAI did. galvos
Puikus CALIFORNIA
MORKAI did. saujos
Puikus FLORIDA
Crisp Celery dideli stembriai
Puikios DENVER Geltonos
Sausos Cibulės

2 sv. 5c
3 už i3c

2 už 9c
2 sv. 5c

CLIMALENE, DID. PAKELIAI 2 už 39c
Bailesniems Drabužiams, maž. pak., 2 už 17c
BOWLENE DIDELIS KENAS 19c
Valo toiletų sėdynes maži kenai, 2 už 19c

CONCENTRATED

SUPER SUDS 2pS 39c
3 MAŽI 25c

Trys Indams šluostai

SILVER DUST - 21c

lifebuny Muilas 3 už 17c

RINSO z s 39c
2 MAŽI 17c

Palmolive Muilas 5 už 28c
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Hitlerio diktatūrą, sovietų val
dovai pridėjo kai kuriuos ar
šesnius dalykus, negu nacių sis
temoje. Už' savo knygelę Rusi
jos darbininkas turi mokėti (50
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of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.» Chicago, 
iii. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kainai
Chicagoje — paštu:

Metams _____________
Pusei metų __________
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiams ...... —
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija ______________  8c
Savaitei ..........-------------------- 18c
Mėnesiui ________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: 

(Atpiginta) 
Metams _____—

Pusei metų —.... 
Trims mėnesiams 
Dviem menesiams 
Vienam mėnesiui

. Lietuvoje ir kitur užsieniuose
Metams ......-------- ------------- $8.00
Pusei metų ...................... r— 4.00
Trims mėnesiams ------------- 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

“TINGINIŲ” BAUDIMAS 
SOVIETUOSE

Šimtai milionų ginklams

. $5.00
..... 2.75
..... 1.50
_ 1.00

Atstovų butas Washingtone nutarė 367 balsais prieš 
15 paskirti 376 milionus dolerių Jungtinių Valstijų gink
luotės sustiprinimui. Už pinigų paskyrimų balsavo be
veik visi demokratai ir didelė dauguma republikonų.

Buvo tačiau ir opozicijos tam pasiūlymui. Kai kurie 
atstovai reikalavo, kad pinigai butų išleisti ne susyk, bet 
dalimis, per keletą metų. Vienas, pavyzdžiui, nurodė, kąd 
greitu laiku nupirkus tūkstančius bombonešių ir kitokių 
karo lėktuvų, Jungtinės Valstijos už dvejeto metų turės 
daug senų mašinų.

Reikia pastebėti, kad ne tiktai aeroplanai, bet ir vi
si kiti karo pabūklai šiais laikais, kuomet pasaulyje ei
na tokios įtemptos ginklavimosi lenktynės, pasęsta labai 
greit. Kuone kasdien išrandama vis nauji ir nauji page
rinimai lėktuvams, tankams, įvairių rųšių kanuolėms ir 
t.t. Todėl didelė dalis pinigų, išleidžiamų ginklams da
bar, yra išmetama kaip į balą.

Amerikai, kuriai artimoje ateityje negręsia pavojus 
būti užpultai, butų išmintingiausia šiandien pirkti gink
lų tiktai tiek, kiek reikia sugedusioms arba pasenusiems 
ginklams pakeisti naujais, bet šiaip savo karo mašine
rijos nedidinti.

Nėra pamato bijoti, kad Amerikos amunicijos pra
monė nebus pasiruošusi tam laikui, kąi Jungtinės Vals
tijos turės savo apsiginklavimą sustiprinti. Tai pramo
nei neduos “užmigti” užsakymai iš svetimų šalių. Saky
sime, Prancūzija ir Anglija nori pirkti karo lėktuvų A- 
merikoje tiek, kiek tik čia jų galima pagaminti.

Bet sentimentas šiandien kitoks. Kadangi skubinasi 
ginkluotis Europa ir Azija, tai ir Amerikos politikus yra 
apėmęs lenktynių karštis, kurį, beje, padilgina dar ir 
amunicijos pramonės interesai.

“Keleiyis” įdėjo žinią iš Mas
kvos apie sušaudymą darbinin
ko S. V. Morozovo, už ‘‘tingi
niavimą” buvo nubaustas dirb
tuvės veįdėjo ir tą vedėją su
žeidė. Įdėjęs žinią, Bostono sa
vaitraštis stebisi:

“Nesinorėtų tikėti, kad už 
tokį menkniekį darbininkų 
valdžia taip žiąuriai baustų 
darbininką. Tačiau šitą £inią 
praneša Associated Press tie
siai iš Maskvos, todėl Ji ne
gali būt prasimanyta, nes jei-1 
gu |ai butų melas, tą| šitos 
žinių agentūros atstovas Mas
kvoje turėtų sunkiai atsaky
ti.”
Sovietų cenzorius tokios ži

nios butų visai nepraleidęs, jei
gu ji butų buvus prasimanyta.

Bet ne tik Amerikos telegra
mų agentūra praneša apie žiau
rias sovietų represijas prieš 
‘tinginius” Rusijos pramonėje.

A ' J ’ V

Ketviilas deki etas, iš sausio darbininkas yra aštriai bau- 
9 d. 1939 m., išleistas formoje džiamas (25 rub. pabaudos), 
“išaiškinimo” gruodžio 28 d. Kllygeigje' užrašoma, už kų dar- 
dekrclo, yra pašvęstas darbo bjnipkas buvo pašalintas iš dar- 
disciplinos sustiprinimui ir nu- bo arba perkeitas iš vieno sky- 
stato kriminalinę atsakomybę Lial|s , kitą _ ko „eleidžiu net 
įmonių vedėjams už disciplinos bhlerišk9S įstatymas.
nevykdymų. Tarp kitko šitas šitaip visi Rusijos darbinin- 
išaiškinįmas nurodo, kad J'žk . Įapo pastatyti po policijos 

vienų tiktai 20 miliutų pasivėli- prježiura, lyg kokie prasikaltę- 
nimą į darbą be svarbios prie- L. •• 
žasties darbininkas turi būt 
tuojaus atstatytas iš dąrbo!

vietų Sąjungos spaudoje. Štai 
Maskvos “Pravdoje” yra įves
tas net specialus skyrius, kur 
paduodama žinios iš “SSRS 
prokuratūros” apie kriminali
nes bylas prieš dirbtuvių vedė
jus, kurie neišmeta iš darbo 
“tinginių”, t. y. neatima jiems 
duoųps kąsnio.

Viename tiktai “Pravdos” 
sausio 16 df numeryje buvo pra
nešta apie šešias tokias bylas.

REAKCIJA SSRS SOCIA
LINĖJE JSTATYM- 

DAVYBĖJE

Kas Nepaiso Doros?

Nori tinkamo jiems papos

Kad sovietų Rusijos darbi
ninkai seniai nebeturi jokių po
litinių ir pilietinių teisių, tai vi
siems žinomas faktas. Bet so
cialinėje srityje darbinįnkų ap
saugojimus Rusijoje buvo iš
vystytas gana plačiai. Revoliu
cija iškovojo Rusijos darbinin
kams apdraudą nuo nedarbo, 
pašalpų ligoje, nemokamas ato
stogas, pašalpų darbininkėms 
moterims gimdymų atsitikime 
ir t.t

“DEMOKRATIŠKIAU
SIOS” KONSTITUCI

JOS LAUŽYMAS

Margumynai
Liūdnas lošikų galas

“vį

“di- 
rei-

Seninus tie dalykai būdavo atliekami švelnesnėje ir 
mandagesnėje formoje. Nėra paslaptis, kad visuose Ro- 
mos-Katalikų bažnyčios galvos rinkimuose darydavo įta
ką įvairios valdžios; kai kada vienos arba kitos tų vaL 
džių itaka rinkimus tiesiog nulemdavo.

Bet tai būdavo daroma “privačiu bildu”, per tam tik
rus patikimus asmenis, galinčius prieiti prie aukštųjų 
Vatikano sferų. Viešai tos intervencijos nebūdavo matyt, 
ir publikai atrodydavo, kad kardinolų kolegija, balsuųda^ 
mą už tam tikrą kandidatą, vadovavosi tiktai savo 
daus balsu”.

Šiandien elgiamasi kitaip. Gyvename vadinamų 
namiškų” valdžių gadynėje, ir tos valdžios nemato 
kąlo slėpti savo siekimų nuo publikos.

Vos spėjo atšalti papos Piaus XI kūnas, kai Italijos 
fašizmas per savo spaudą pradėjo aiškinti kardinolams, 
koks turįs būti sekamas šv. Petro vietininkas; o ta spau
dą visa be išimties yra valdžios spauda. Ji pareiškė, kad 
papa privaląs būti italas; kad jisai turįs būti ne politi
kas ir ne diplomatas, bet vien tiktai religijos ir bažny
čios reikalams atsidavęs asmuo.

Dabar pareiškė savo pageidavimus sulig busimojo 
papos kvalifikacijų ir Vokietijos nacių valdžia. Ji tai pa- 
darė visai oficialioje formoje, per savo pasiuntinį Vati
kane, p. Von Bergeną.

Von Bergenas, nuėjęs išreikšti savo vyriausybės už
uojautą kardinolų kolegijai dėl Piaus XI mirties, primi
nė jiems, kad naujam papai, kurį jie išrinks, teks vaidin
ti svarbų vaidmenį “naujame pasaulyje, kuris turės būt 
įsteigtas ant praeities griuvėsių.”

Kiekvienas gali numanyti, kokį “naują pasaulį” tu
rėjo galvoje Hitlerio pasiuntinys, kai jisai tarė šituos žo
džius kardinolų sueigai Vatikane. Tai pasaulis, kuriamo 
nori viešpatauti ginklo jėga ir gąsdinimu Romos-Berly- 
no ašis. Von Bergenas išreiškė viltį, kad tas naujasis pa
saulis bus “taikingas”.

Taikingas, žinoma, tąja prasme, kaip supranta taiką 
Hitleris ir Mussolini: taiką Miuncheno tipo — taiką, ku
rioje anti-fašistinės valdžios nesipriešina agresingiems 
fašizmo žygiams.

liniai Rusijos įstatymai galėjo 
lygintis su socialine, įslatymda- 
vybe pažangiosiose kapitalisti
nėse šalyse. Kitaip ir negalėjo 
būti. Rusijos valdžia turėjo gi 
kuo nors pateisinti savo “dar
bininkišką” vardą. Atėmusi 
darbininkams “buržuazines” 
teises, ji buvo priversta bent 
suteikti jiems šiokį-tokį mate
rialinės, nors ir labai skurdžios, 
būklės užtikrinimą.

Tačiau per paskutinius du- 
tfis rųėnesius Sovietų Rusijoje 
staigiai prasidėjo aštri reakcija 
socialinėje ^rilyje. Sovietų spau
da ėmė vesti triukšmingą kam
paniją prieš “tingiųiavimą” ir 
“apsileidimą” praiponeje, jr iš 
valdžios kanceliarijų pasipylė 
viena po kito skaudus dekretai 
prieš darbininkus.

Vienas tų dekretų nustato, 
kad darbininkas privalo, atlikti 
25 nuoš, daugiau dąrbo už nor
malų atlyginimą, kokį jisąi gau
davo iki šiol, ir kad atlygini- 
_mas už viršlaikį turi būt suma
žintas 15 nuoš.

Kitas dekretas, išleistas Liau
dies Komisarų Tarybos gruo
džio 20 d. 1938 m., įveda,dar
bo knygeles.

Trečias dekretas, iš gruodžio 
28 d., su parašais Liaudies Ko* 
misųrų Tarybos, Komunistę 
Partijos centro komiteto ir 
Profesinių Sąjungų centro Ko
miteto, reformuęją visą ąpdjąų* 
dps sistemą ligoje |r pą|<ei||o 
dąųgelį taisyklių darbininkų 
sąiptlymP* ąlleidime ir t,t.

TZ. . . .v, . . . v Prieš kiek laiko ŠirvintųKiekvienam aišku, kad apks- .... . *v. . _x. .. ’ -i, policija gavo pranešimą, kadmus pammeheji ketun dekre-L kričio 26 di iš’jo -š 
ta>, vienas po kito pasirodę bę- įr ž(> to yals
gyje keleto savaičių, turi milzi- Kiemeli k. Justas D g. 
mskos reikšmes visiems Rusi-L a ie 27 m am2. Policija t 
jos darbmmkams. Kai kurie tų rinej0) bet llegalgjo susekti 
dekietų atemč jiems teises, ku- kur dingo Degėla ir daugelis 
riomis jie naudojosi per dve- mai)g> kad jig bus kur nors 
jetų-dešimčių metų; kiti grąži- įjgjęs uždarbiauti arba korto- 
na Rusijos darbininkų padėtį j mis lošti, nes jis tų amatų mė- 
tarnsiausios reakcijos laikus — gO. Po dviejų savaičių po din- 
kaip, pav. dekretas apie “dar- gimo ats. pulk, Variakojis Sir- 
bo knygeles.” vintų policijai telefonui prane-

O betgi ne vieno šitų svarbių še, kad ties jo dvaro lauku, 
pakeitimų socialiniuose SSRS į- miške, rastas žmogaus lavo- 
statymuose nesvarstė vadinama- nas. Nuvykusi vielos policija 
sai sovietų parlamentas. Juos su Ukmergės apygardos kri- 
padarė dekretų keliu komisą- mipalės polic. valdininkais 
rai į | nustatė, kad lavonas yra din-

Tąi yra aiškus 
konstitucijos sulaužymas.

Kam gi iš liesų dar yra (as 
sovietų parlamentas reikalingas, 
jeigu tokius svarbius įstatymus 
leidžia komisarai, o ne parla
mentas? “Naujienos” savo lai
ku nurodė, kad parlamentas, 
kurio nariai nėra išrįnkli lais
vai, yra liktai parodija, o ne 
parlamentas; jį valdžia panau
doja liktai kaipo skraistę savo 
despotizmui pridengti. Bet da
bar pasirodę, kad Stalino dik
tatūrai tas parlamentas jau ne
betinka i p kaipo skraistė. Mat, 
tie drastiški darbininkų suvar
žymai butų net ir pakir — :”n- 
se “alstovūdse” galėję sukelti 
pasipriešinimo.

Juos padiktavo Sovnarkomas 
(Liaudies Komisarų Taryba) 
arba atskiri komisarai. O prie 
gruodžio 28 d. dekreto pridėta 
dar ir kompartijos centro ko
miteto bei prof-sąjungų centro 
komiteto inicialai, — nors tie 
centro komitetai visai nebuvo 
susirinkę ir klausimo nesvars
tė.

Vyskupas P. Bučys savo vei
kale “Katalikų Tikyba”, trečia
jame tome, 06 puslapyje štai 
ką rašo: “Protestantai keleto 
gerų darbų ir dorybių visai ne
pripažįsta. Pasninką jie atme
tė, amžinąją skaistybę panieki
no, farptautinių santykių poli
tiką ėmė vesti ir veda visai ne
paisydami doros. Ir tas taip 
bus tol, kol protestantų viršus 
bus politikoje.”

Kiekvienas bent kiek protau
jantis žmogus gerai žino, kad 
vysk. Bučio tvirtinimas apie 
tai, buk protestantai tarptauti
nių santykių politiką ėmė vesti 
ir veda visgi nepaisydami do
ros, yra niekas daugiau kaip 
plepalai. Geras pgrapijonas su 
vyskupo Bučio pareiškimu, ži
noma, kitaip elgsis. Jis jo pa-

staliniškos Susio Justo Degėlos. Prie la- 
vono rasta užrašų knygutė, 
kurios pirmutiniame puslapy
je lenkiškai cheminiu paišeliu 
parašyta: “mane užmušė Ži
balas Viktoras ir iš Maišelių 
Antuk”, o kiek toliau, apie 12 
mtr. nuo lavono, revolveris 
7,65 col.

DARBO KNYGELES

Viena keisčiausių socialinių 
“reformų’’, kurias dekretų ke
liu įvedė so,vietų vąjdžią Rusi
joje, yra darbo knygelės.

Tai grynai .poljpipe priemonė 
darbininkams kontroliuoti. Kaip 
rašo Paryžiaus “Socialisličeskij 
Vestnik”, praeityje Vakarų ša
lyse buvo daug kartų bandoma

kartą jos pasirodė Francųzjjoje 
1854 in., prie Napoleono ĮJI. 
Bet darbininkai jų labai neap
kentė ir, kuomęt griuvo antro
ji imperija , (pp franeuzų-pru- 
sų kąro), lai ir darbo knygelės 
išėjo iš mados. Įstatymo keliu 
jos buvo papaikintpą 1890 rp.

Vokietijoje įvairios atžagarei- 
vijskos valdžios pandė įvesti dar
bo kpygęles ,60-ais, 7prais jr 80- 
ais metais, bet joms pasisekė 
tiktai dalinai. Darbo knygelės 
buvo įvestos liktai darbinin
kams iki 21 motų amžiaus. Ga

ilų gale, darbo knygeles visiems 
darbininkams įvede Vokietijoje 
Hitleris, 1935 m.

Taigi dabar sovietų valdžia, 
darydama šilų “reformą”, w 
sekė Voidaiijos nneių pavyz
džių!

pekdąini paskui

Roma ir Berlynas pasakė ko diktatūros nori. Teks 
dabar palaukti ir pažiūrėti, kaip toli kardinolų kolegija 
eis link tų norų patenkinimo.

Lietuvos romiška katalikų baž
nyčia? Jinai lyg tas strausas 
galvą įkišęs į smiltis viso to 
nemato. Kad viskas eina labai 
gražiai ir pagal šventos Romos 
katalikų bažnyčios dogmą. 
Kaip žinoma, romiška katali
kiška bažnyčia perskyrų nepri
pažįsta, dėl to jinai nenori ma
tyti, kad tūkstančiai porų pasi
metę ir beteisiškai su kitais su
simetę gyvena.

Jei butų įvesta civilinė met
rikacija, tai tie nenormalumai

gą. Dabar įsivaizduokime, kad 
toks geras parapi jonas su mi
nėtu vysk. Bučio pareiškimu 
galvoje ir širdyje skaito “Drau
ge” sausio 25 d. 1939 m. laido-

aiškino, kad nužudytasis De- 
gėla lapkričio 26 d. lošė korto
mis šeškuolėlių km. su žino
mais lošikais Viktoru Zibalų 
ir Antanu Pranskėnu. Gyven
tojai pasakoja, kad jie lošė 
naktį ir tik rytą 7 vai. išsiskir
stę, bet kur nuėjo, nematė 
Sulaikytieji Žibalas ir Prans- 
kėnas prisipažino, kad su 
Daugėla lošė ir kad Žibalas

nį “Sena daina, naujas mar
šas”. .Ten autorius, akėdamas 
Lietuvos vyriausybininkus, ra
šo:

prieš kiek laiko buvo pavo
gęs iš eigulio Lcbccko ir laike 
be leidimo, bet nužudęs nepri
sipažįsta. Sulaikytasis Žibalas 
jau vieną kartą yra pasikėsi
nęs šauti ir sužeidęs vieną 
Juodelių kaimo mergaitę.

Apskrities daktaras padaręs 
lavono .skrodimą konstatavo, 
kad nužudytasis po peršovimo 
dar gyvepo apie 4 vąl., tad ir 
raštelį apie sąvo užmušėjus 
galėjo parašyti, nes prie jo 
rastas paišelis ir rankraštis 
atitinka, todėliai spėjama, kąd 
Degėlą galėju ' nužudyti jo 
draugai lošikai Zibalus su 
Pranskėnu.

Šis įvykis labai sujaudino 
visuomenę ir sukėlė didelį pa
sipiktinimą visais lošikais, na
minės degtinės gamintojais bei 
vartotojais, nes ir pastarieji 
dažnai susirinkę lošti gerdavo 
pas apylinkėje žinomą degtin
darį.

Barzdos politikoje
Pietų Afrikos Unijos baltao

džiai gyventojai pastaruoju 
laiku ėmė žejdintis barzdas. 
Barzdomis jie norį įrodyti esą 
“voortrekkeriai”, t. y. pačių 
pirmą jų Afrikos’ gyventojų ai-

gai paliko vietos baltaodžių 
jaunimui. Prasidėjo net kova 
dėl barzdų. Pastaruoju laiku 
baltaodžių jaunimas ima sinar 
kini persekioti barzdas užsiau
ginusius čiabuvius negrus. Bu
ria! baltaodžių jaunuolių už“ 
puĮcjinėją baudotus negrus ir 
prievarta karpų pastariesiems 
barzdas.

• Teisingumo ministerijų* nusi- 
stačiu^i palesti į pensijų dau
gelį teisėjų, kurie jau yra išsi
tarnavę pensijų ir yra senesni, 
kaip (50—70 melų.

kurios negali sugyventi, galėtų 
persiskirti ir tada teisėtai ves- t 
tis su kitu vyru arba vyras su 
kita moterim. Tokia tvarka yra 
visuose civilizuotuose kraštuo
se, tai kodėl tokis pat įstaty
mas negali būti įvestas ir Lie- 
uvoje?

Tačiau, kiek jau yra žinoma, _ 
tokiam įstatymui išleisti bai
siausiai priešinasi Lietuvos ro
miškos bažnyčios neklaidingi 
vyskupai ir kunigai. Jiems ne
galvoję, kad tūkstančiai Lietu-

skaldančios valstybės argi iš 
tikrųjų stipriai negalioja? Ar
gi Amerika, Anglija, Fraųcmzi- 
ja šiandien nieko nereiškia ant 
politikos laktų? Argi Rusijoje, 
Vokietijoje, Italijoje ir Lietu
voje ramesnis, kultūrinei kū
rybai palankesnis gyvenimas 
kaip Šveicarijoje, Švedijoje, 
Olandijoje, Danijoje ir t. t.”

Čia, kaip matome, šimtapro
centinis Romos katalikų rašy
tojas visai nesako, kad protes
tantiškos tautos nesilaiko do
ros. Ne. Jis stalo pavyzdžiu 
protestantiškas tautas. Tarp pa
minėtų pavyzdingų tautų nėra 
nė vienos grynai katalikiškos,

tautiškos. Paminėtos protestan
tiškos ša|ys iš tikrųjų yra pa
vyzdingos. Jos laikosi doros 
tarptautiniuose santykiuose ir 
vykina socijalį teisingumą na
miniuose reikaluose.

Tuo tarpu pravoslaviška Ru
sija ir Komos katalikiška Ispa
nija ir NĮeksika, užlaikydamos 
pasninkus ir kitas “dorybes”,

mos katalikiška Lenkija eina 
tajs kęliais, kurie veda į meksi-

didelius keblumus dėl to, kad 
nėra civilės metrikacijos išleis
to įstatymo. Kad dėl stokos ci
vilinės metrikacijos įstatymo 
tuksiančiai vaikų lieka nekrikš
tyti, niekur neįrašyti, šeimos * 
lieka dideliam susimaišyme, tai 
dėl to Lietuvos romiški vysku
pai ir kunigai nė ausies nekrei
pia. Jie daro taip dėl to, kad 
bijo nustoti gausaus šaltinio 
pajamų už šliubus, krikštynas 
ir laidotuves.

Todėl vysk. Bučio plepalas 
apie tai, kad pas protestantus 
yra stoka pasninkų ir skaisty
bes yra didžiausias absurdas. () 
kaip puikiai užlaiko tuos pas
ninkus ir tą skaistybę palys lie
tuviai romiškos bažnyčios ku
nigai?

Jie prisako savo parapijo
nams pasninkauti, o patys ėda 
kas tik patinka, ir vaikšto nu- v' 
lokę kai]) bekonai. Jie kalba 
apie kokią ten skaistybę, o pa

Šitokių faktų akivaizdoje ir 
geriausias parapi jonas turi ma
tyti, kad vysk. Bučio paminė
tas pareiškimas iš tikrųjų yra 
ne kąs lala, kaip (ik plepalai. 
Jis gali matyti, kad pasninkų 
užlaikymas ir amžinosios skai
stybės gerbimas nesiriša su so- 
cijaliu teisingumu ir prisilaiky
mu etjkos tarptautiniuose san
tykiuose.

Galų gale geras parūpi jonas 
čia atsimins Dievo įsakymą ne
kalbėti neteisiai prieš artimą 
savo. O čia jis mato, kad tą 
įsakymą laužo ne paprastas 
žmogus, o vyskupas, neteisiai 
rašydamas apie protestantus.

O prie ko veda dabartinė 
tvarka Lietuvoje, kur klebonas 
parapijoj yra aukščiausias val
dininkas, kur kapelionas gim
nazijoj užipia aukštesnę vietą, 
ųegti gimnazijos direktorius?

katalikai, xkurie užsispyrę viso
mis jėgomis neleisti, kad butų 
Lietuvoje įvesta civilė melrika- 
piją? Kokios iš to pasekmės? 
Tukstap^iai porų yra laisvai is- 
piskyrę ir laisvai susimetę gy
vena su kitais vyrais arba su 
kitomis mptepimis. Tokių porų 
gimusieji vaikai yra labai ap
verktinoje padėtyje, niekur nc- 
užrekorduoti, niekur neįrašyti, 
nei nekrikštyti.

O ką daro ta neklaidingoji

Juk tokių veidmainių ir hi- 
pokrilų, kokie pasirodo romiš
ki kunigai ir Lietuvoje, ir čia 
Amerikoje, ir kitose šalyse nie
kur nerasi jokiame kitame ti
kėjime. O žiūrėk, jie dar drįs
ta plepėti apie pasninkus ir 
skaistybes, kurių jie patys ne
užlaiko. O tik jie, taip kaip 
Kristaus laike žydų fariziejai, 
dedasi baisiai dievotais, cnatly- 
vais, skaistybę baisiai gerbią 
lik dėl žmonių akių.

Agnostikas.

Iš Lietuvos
Į Lenkiją eksportuosi

me ir medaus

KAUNAS. — Lietuvos Len
kijos prekybos sutartyje nu
matyta, kad 1939 m. Lietuva 
galės eksportuoti į Lenkiją bi
čių. medaus už 110 tukst. litų.

Lenkija kasmet medaus, im • 
portuojanti, nes Lenkijoje yra 
išsiplatinęs midus ir kiti iš 
medaus gaminami gėrimai. Ten 
veikiančios 85 dirbtuvės, ku
rios per melus sųvartojančios 
medaus už milijoną zlotų, ga
mindamos

Medaus 
aukštesnė, 
koje, taigi 
porteriai 
ką jau 
rengiasi

gyrimus.
kaina Lenkijoje 

negu Lietuvos rin- 
musų medaus eks-

Lenkijos vidaus rin- 
pradėjo įdomautis ir 
eksportuoti.

O Lietuvoje keliamas tabako 
monopolio įvedimo klausimas, 
šis reikalas tuo tarini atidėtas

steigiamai Lietuvos ūkio tary
bai.

r
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LAIPSNIS TRECIAS

10029 S. Princeton 
Avė., Chicago, III. 
Tel. Comm. 2073
Turi 21,888 balsų

1

M. DUNDULIENĖ

615 Cortland St., 
Hart, Mich.

Turi balsų 4500

9

JOE WOSKI
1633 W. Jackson
Blvd, Chicago, III.
Tel. Haymarket

5890
Turi 3,000 balsų

17

A. L. SAVICKAS 
719 Lincoln Avė. 

Rockford, III.
Turi balsų 2000

A. F. SWEETRA 
135 Newberry St. 
Lawrence, Mass.
Turi balsų 1500

33

LAIPSNIS ANTRAS
REIKIA 10,000 BALSŲ

LAIPSNIS PIRMAS
REIKIA 5,000 BALSŲ

i 1« l

JĮ, NORGAILIENĖ
2914 W. 45th St. 

Chicago, III.

Turi 10,900 balsų

NON GRADUS
— ■ ■! I i ■ ti I ■ ■ i į > i I I ■ I III . I ■ ■»!■!.....

1

S. NARKIS
4353 S. Talman Av. 

Chipago, III.
Turi 8,321 balsų

2

J- ŽUKAS

1739 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Turi 8,200 balsų

ONA DAVGIN
6108 S. State St., 

Chicago, III.
Turi balsų 6800

“Naujienų” Kontesto Eiga

L. SKIRMONT ART.A.
15723 La Throp Av. 

Harvey, III.
Turi 4,500 balsų

JOS- ASCILLA
1833 Evergreen 

Avė., Chicago, III.
Turi balsų 2800

C K.
74*37—14F AveT, 
Kenosha, Wis.

Turi 2000 balsų

FRANCES
DAUGINT

359 Jefferson St- 
Aurora, Il|.

Turi balsų |000

P. GALSKIS

2640 N. St. Louis

Avė., Chicpgo, III.

AL.
AMBROZEVIČIUS

M-I ............... '
8

\

MIRS. K.MANKUS

4027 S. Mąplewood

Avė., Chicago, III.

3950 
Avė.,
Turi

STANIONIS
W, Gladys 

Chicago, III.
' 4400 balsų

A. LIDŽIUS
3727 -Deodor St. 
ndiana Harborjnd.
Turi balsų 2775

F. BULAW
806 W. 31st St. 

Chicago, III.
Turi balsų 2000

27

ST. MOCKUS

1224 Hafrick Ąye.
Racine, Wis.

Turi balsų 1000

35
M. ŠEŠTOKAS

Turi balsų 3900

ONA VILIENĖ
1646 N. Bell Ave.; 

Chicago, III.
Turi 3800 balsų

1739 S. Halsted St.
Chicago, III.

Turi balsų 3536

14

J. MAČIULIS
906 Prescott St-, 
Waukegan, III.

Turi 3500 balsų Turi balsų 3336

16

M. KULESUS A. NARBUTAS Mrs. V. FAIZA
BULOTH,

527 S. 4th St., East
St. Louis, III.

Turi balsų 2500

A. FRENZELJS

86 Belhvopd Avė. 
Toronto, Canącjft- 
Turi balsų 1850

J. NOVO- 
GRODSKAS

386 Manitpba Av., 
Winnipeg? Mąn-, 

Canada.
Turi 1000 balsų

1108 Elizabeth Av.
Grand Rapids, 

Mich.

Turi balsų 2500

21

S. NAUDŽIUS

2230 Alpine St., 
Grąųd Ęąpids, Mich

Turi baisų 1775

24 St. John Ąve., 
Norwood, Mass- 
Turi balsų 1000

1033 W. 103 St.

Chicago, III.
1250 N. Spaulding 

Avė., Chicago,III.

J, SHOLTEMAN
3227 W. Le Moyne 
St-, Chicago, III.
Turi balsų 2200Turi 2400 balsų Turi 2200 balsų

W I ■; 23 '

1519 W. Epmbard

St., Baltimore, Md.

Turi balsų 1625

Turi balsų 800

24

J. ŽIČKUS
3432 S. Morgan St. 

Chicago, III.

/

Z. GAPŠIS 1323 N< 35th Avė., 
4405 Valley View Melrose Park,Ill. 
Av., Baltimore,Md.

Turi balsų 500

Turi balsų 650 Turi balsų 500

N. TRUMPICKAS

773 Bisson Avė
Akron, Ohio

Turi balsų 500

B.

9424

BARNIŠKIS

Burnside Av.

Chicago, I1L

Turi 400 balsų

T. MATULIAUS-
KIENĖ

J. MAKSVITIS
Calųmet City, UI, V. BUBVIPIS 

4094—9th St. 
Ėcorse, Mich.

Turi 1500 balsų

KONTESTO EIGA
Kontestantų kopėčios kas sa

vaitę eina ilgyn ir atrodo, kad 
neužilgo reikės užimti “Naujie
nose” jau ir kitą puslapį. Tas 
parodo, kad musų draugai yra 
pasiryžę šiame kontesto specia
liai pasidarbuoti ir 25 metų ju
biliejų pažymėti su padvigubin
tu skaitliumi skaitytojų.

Bet negalima praleisti nepa
žymėjus, kad dar didesnė pusė 
kontestantų visai nepradėjo 
dirbti.

Štai gana skaitlingai lietu
viais apgyventų kolonijų kon- 
testantai dar tik prospektus 
renka, bet jų nerealizuoja:

Westville, III., Stanley Bart
kus; Mrs. Edkins, Grand Ra
pids, Mieli.; Glaveckas iš Mon- 
treal, Canada; A. Grakey iš 
Gary, Indiana; Bronislovas Ja- 
kenta iš Pitlsburgh, Pa.; Frank 
Kaskalas, Coverdale, Pa.; J. 
Krukonis, Boston, Mass.; Chas 
Kuchinskas, Baltimore, Md.; V. 
Martinaitis, Free Sail, Mieli.; 
A. Masiokas, Spring Valley, 
III.; St. Palaski, Terre liauto, 
Ind.; A. Paulavičius, Benton, 
111.; Dam. Riauka, Clinton, 
Ind.; M. Rovailienė, Herrin, 
III.; Frank Rukštala, Rodney, 
Canada; F. Salasevičia, Dover, 
Foscraft, Me.; J. Sekys, Hart
ford, Conn.; Isabelle Shimkie- 
nė; Herrin, III.; Anthony Skir- 
ko, Port AVashinglon, Wis.; J.

Varnauskas, Zeigler, Ilk; J. 
Vaitkus, Gary, Ind.; Kazys Va
linskas, Baltimore, Md., ir daug 
kitų draugų, kurie prižadėjo 
neužilgo pradėti darbuotis, nes 
iki Šiandien buvo svarbių prie
žasčių, kurios juos nuo darbo 
ar pasisekimo sulaikė.

Labai prašau “Naujienų” 
draugų visose kolonijose pa
remti musų kontestantus, su
teikiant jiems žinias apie tuos 
žmones, kuriems yra proga 
užrašyti “Naujienas”. Aš už
tikrinu, konlestantai nepatin
gės atsilankyti sužinoję apie 
gerą prospektą.

Šios savaitės kontesto sky
riuje jau J. Sinkus pasiekė tre
čią laipsnį, o E. Norgailienė 
persikėlė į antrą laipsnį.

Pirmame laipsnyje visi kon
lestantai smarkiai konkuruoja 
ir bus žingeidu, kuris iš jų pir
mutinis įšoks į antrą laipsnį.

Lauksime. T. Rypkevicz, 
Kontesto Vedėjus.

Nuo Veronikos 
Faizienės

širdingai dėkoju Jonui Tu
mui, 4449 S. Sawyer Avė., ir 
Vincentui Manikui, daktaro 
Maniko dėdei, 17 S. Spring- 
field Avė., Chicagoje, kad už- 
srašė “Naujienas” ir parėmė 
mano darbą šiame konteste.

V. Feiza.
(žiūrėkit 7 tame pusi.)

ALBĮN SMALELIS

Turi balsų 1500

1943 N- Kostner

Avė., Chicago,III.

ALBER1 
UŽDRAVAITIS 

4031 Š. Talman 
Ave„ Chicago, III. 

Turi balsų 800

GEO.

ŠEŠKAUSKAS

Box 318 
E. Miilinorket, 

Mainę.
Turi balsų 300

32

PETRONĖLE

ŽURAS

Chicago, III.

Turi 800 balsų

40

J. JURKŠAITIS
308 E. Market St. 

Willęeą Barre, Pa.

Turi balsų 275

41

st. Žukauskas"

42 Keith St, 
Lee Park,

Wilkes Barre, Pa.

Turi balsų 150

JUBILIEJINIO KONTESTO

DOVANOS
Šiame Konteste bus Dalinamos Dovanos Kontesto Dalyviams:

13UICK AUTOMOBILIS 4 DURŲ SĖDAS- Iš—
MILDA AUTO SALES

806 WEST 31st STREET

2 ŠMOTŲ PARLOR SETAS IŠ— 
PEOPLES FURNITURE CO 

4183 ARCHER AVENUE

BEDROOM SETAS, 3 ŠM. BOUT LAMU IR DRESERIO 
UŽTIESALAS, IŠ—

NEW CITY FURNITURE CO., J
1654-6 VV. 47 th STREET ■

DINING ROOM SETAS, Iš— 
ROOSEVELT FURNITURE CO 

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

VICTOR RADIO 1939 METŲ MODELIO, IŠ
JOS. F. BUDRIKO, 

3417 SOUTH HALSTED STREET

KITCHINETTE SEAS, IŠ—
V. BAGDONAS,

_______________ 3406 SOUTH HALSTED STREET_________
ČEDAR CHEST- Iš—

BARSKIS FURNITURE CO.,
1748 WEST 47th STREET

ir dar apie 20 mažesnių dovanų, kurios bus išdalintos Kontesto 
koncerte, kuris įvyks kontesto pabaigoje.
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Diena iš Dienos
16 METŲ AMŽIAUS, 
UŽBAIGĖ AUKŠTESNĘ 
MOKYKLĄ

Miss Emilija Murma, duktė 
A. ir E. Murmų, 3614 South 
Union Avė., tik suėjus 16 me- 
tų, užbaigė Englewood High 
School. Kad atžymėti dukters 
mokykloj pasekmingų, mokini- 
mąsi, tėvai yra pasiryžę su
rengti parę, bet Emilijos bro
lis Walter, (A. ir E. Murmų 
sūnūs), mokinasi aviacijos in
žinerijos Los Angeles, Gal., tai 
laukia jo grįžtant. Jis jau te
nai ir aeroplanus anglams bū
davo jų s, todėl iš tėvų pagel- 
bos mokslui nereikalaująs, nes 
jam savų uždirbtų pinigų Už* 
tenka.

Bet sesuo Emilija laukianti 
brolio parvažiuojant ir vis ati
dedanti parę, nes brolis žadė
jęs parvykti į Chicagą, kaip 
tik busianti proga.

Kad negaišyti laiko Miss 
Emilija įstojusi į kolegiją.

A. ir E. Murmai, matyti, 
patenkinti savo vaikais...

J. A. S.

visiems svečiams dėkingi. Dė
kinga yra ir Ona Popeli, kai
po tengėja.'

— Steponas.

NE ELEONORA,
BET ELVIRA

Mano aprašyme apie žemai 
čių Kultūros kliubo parengimą 
buvo pažymėta, J kad dainavo 
Eleonora Zabukiutė ir Kristi
na Milleriutė. Tikrenybėj tu
rėjo būti Elvira Zabukiutė.

Apart to, buvo pasakyta, 
kad Kristina turi alto basą, o 
Elvira soprano, šitas sakinis 
turėjo būti pasakytas antraip, 
būtent: Kristina Milleriutė tu
ri soprano balsą, o Elvira Za
bukiutė alto. Reikia žymėti ir 
tą, kad viršminėtos. panelės 
yra geros pianistės.

— Steponas.

NE 3:30 PO PIETŲ, 
BET 2:30

Vakar žinioj apie Sdphie 
Cibulskiutės ir John Benderio 
vestuves buvo klaidingai pa
duotas šliubo laikas, šliubą 
jaunavedžiai priims ne 3:30. 
bet 2:30 vai. po pietų, sekma
dienį, šv. Jurgio bažnyčioj.

J. S.

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

.......................... Į.....................................................................................

Kviečia i > 
Grand Opening

Kasper ir Veronika Kraszew- 
skiai kviečia draugus ir pažį
stamus atsilankyti į “Grand 
Opening” jų naujo taverno., 
“Kasper Friendly Tavern”, ad 
resu 6844 South Racine avenue. 
Atidarymo vaišės tęsis dvi die
nas — šiandien ir rytoj, vasa
rio 18.

Atidarymo 
Parė

Ponai Piktužiai neseniai ati
darė taverną po vardu Silver 
Moon Inn, 2616 W. 59 th St., 
ir rengia vasario 18 ir 19 die
nas atidarymo parę.x

Bus gera muzika, o prie gė 
rimų skanus užkandžiai.

BALSUOKIT U2

Repiiblikonų Kandidatą

JOHN WM. CHAPMAN
i

Miesto klerkus

WIGHT. H.

Majorus
CLEMENT A. NANCE

i
Miesto Iždininkus

Primary Rinkimai Antradienį, Vasario 28 d

Plačiau rasite šios dienos 
apgarsinime.

Alex.

Balsuokite už
George P. Fisher

Kandidatas į
Harvey Miestelio 

MAJORUS.
Tai yra tinkamiausias žmogus, 
.ai atsakomingai vietai užimti.

Rinkimai Vasario
(Feb.) 28 d., 1939

Tel. Victory 4965. r 
STOGDENGYSTĖ IR BLĖKOS 
DARBAI. 35 metai bizny, tur i ' 
pilną apdraudą už darbus- Leng . 
vųs išmokėjimai jei norite. ! 
BRIDGEPORT ROOFING AND .

SHHET METAL CO.
3216 So. Halsted St. |

BALSUOKITE 
Už

W. L. VOSS
i Commisionieriaus

Miestą
HARVEY, ILL.

Balsavimai bus
Ą ntradienį, Vasario
(Feb.) 28 d., 1939

PAGERBĖ K. IR J. 
MILIAUSKUS

Sausio S’3 tą d. įvyko graži 
“Surprise Parė” pas Kazimie
rą ir Julianą Miliauskus, 83rd 
ir Kean Avė.

šitą parę surengė p-os Mi
liauskienės sesuo Anna Popeli, 
4358 So. Campbell Avė., su pa- 
gelba Albinos Miliauskutės.

Dalyvavo apie 200 svečių ir 
visi išsiskirstė su didžiausiu 
užsiganėdinimu. Buvo įteikta 
daug dovanų.

Mr. ir Mrs. Miliauskai, yra

Juokingoji revoliucijos pusė
Amkino perstato Sovietų Rusijos

“ŽMOGUS SU ŠAUTUVU”
Dalyvauja:

Boris Tennin ....... “Shadrinas”
M. Shtraukh .......... “Leninas”
M. Gelovani .............. “Stalinas”

Muzika Shostakovičio
ONOTONE 66 E- Van Buren

(prie Wabash)
:5c iki 1 v. p. p. kasdien be 

Šešt. ir sept.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
f Chicago j)

Walter Cibulskis, 26, su
Elear.or Sanger, 26

Alphcnse Zickus, 25, su Ann 
Skrinskus, 25

Albert Bagel, 22, su Edythe
Kutchinsky, 19

Reikalauja
‘"rskirŲ
Anna Kuizenas nuo George 

Ųuizenas

Gavo
Vrskiras
Anthony Gjeldunas nuo 

GJrace* Gjeldunas
Anna ^imon nuo Charles Sl- 

mon

Pasekmingi
Biznieriai

Paul Kiušas, tai švogeriš J. 
Daraškos, daro pasekmingą biz
nį su bučerne ir groserne 
(Universal Store), 3307 South 
Wallace St. Jis patyręs valgo
mus produktus gerus pažinti 
ir savo klientams tinkamai ap
rūpinti. — J. A. S.

PERSTATYMAS—BALIUS—ŠOKIAI
— rengia —

Teisybės Mylėtojų Draugystė 
Sekmadieni VASARIO-FEB. 19, 1939 

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
. ' 3133 South Halsted Street

Scenoje Statoma Dviejų Veiksmų Komedija
“MIKADO”

Perstatys NAUJOS GADYNES CHORAS 
Šokiams grieš G. Steponavičiaus Orkestrą. 

Durys atsidarys 4:30 v. v. Pradžia 5 vai. vakaro. Įžanga 40c yp.

TAVERNO ATIDARYMAS

EGG ...................... ..... $6.00
NUT ........................   $6.00
BIG LUMP .................. $6.00
MINE RUN ..................  $5.75
SCREENINGS ............ $5.00

PIRKIT DABAR! — ŠAUKITE 
DIENĄ IR NAKTĮ. Pristatymas 

Mieste ir Priemiesčiuose.
Tel. ARDMORE 6975

Nuvargo 
Biznyje

Pranas Vaičkus, išbuvo bu- 
čęrnės ir grosernės biznyje su
virs 25 metų, savam name, 
634 W. 35th St. Jam biznis 
sekėsi, bet, sakosi, nuvargęs ir 
iam esą reikalas atsilsėti, to
dėl jį pardavė Joe Daraškai iš 
Mouston, Wis. J. Daraška te
nai turįs nuosavą gražią Tar
mę.

P. Vaichkus vyksta į kuror
tą Hot Springs, Ark., kur ma
no išbūti iki oras atšils, o pa
vasarį važiuosiąs j Lietuvą ir 
į kitas Europos valstybes.

— J. A. S.

Švari
Užeiga

Anthony’s Tavern, 827 W. 
33rd St. savininkai Mr. ir Mrs. 
Zalatoriai tai nuosaikus biznie
riai. Jų užeiga pavyzdingai už
laikoma ir kiekvienas yra man
dagiai priimtas.

Mr. A. Zalatorius yra vadi
namas “teisingas žmogus” tarp 
draugijų, kuriose jis dalyvau
ja ir atskirų žmonių, kurie su' 
juo yra turėję reikalų.

Andrew 
užeigą

Tavern, 
Radisevi-

Andrew

Persikėlė į
Brighton Park

Savininkai Liberty 
Mr. ir Mrs. 
čiai, atidarė
Inn, 4414 So. Rockwell St.

Senojoj vietoj patys namo 
savininkai laikysią biznį.

Naujienų Jubiliejinis Koncertas įvyks Kovo 12 d. 1939 m.
Vasario 17 dieną bus svarbus susirinkimas visų komiteto narių 

Burago paminklo pastatymo reikalu. Tad, ne tik komiteto 
nariai, bet ir visi, kas tik atjauČiate atvykite penktadienio 

vakarą, 7:30 vai. į Vilnies svetainę. J. Stulgaitis.
Chicagos Lietuvių Vyrų Choro dainų pamokos ateinantį sek 

madienį vasario 19 d. neįvyks, nes choro vedėjas Stepona
vičius išvažiuoja su “Pirmyn” choru į kitą miestą su kon

certu. Choro Valdyba
Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos susirinkimas įvyks šiandien 

vasario 17 d., L. Liuosybes svetainėje (14 St. 49 Ct.) 7:30 
vai. vakaro. Kai pasibaigs bizniškas susirinkimas, tai ture 
sime šaunią programą, kurią išpildys vietiniai ir iš kitur. 
Visi nariai malonėkite dalyvauti susirinkme, nes bus svar
bių pranešimų. Taip pat galėsite gauti bazaro serijų pla
tinimui. —K. Yokubka

•  9 ■■■■■■ ■ -

P ARENGIM AI-=
..................... ...............- ................................................. . .................................. ... .......................................................................................................................................................................................

ll.L.K. VYTAUTO Nepr. Kliubo Valdyba rengia Lietuvos Nepri 
klausomybės 21 m. sukaktuvėms minint vakarą, sekmadie 
n j, vasario 19, 1939 met., kliubo svetainėje, 2159-2161 S L 
Catherine St. East, Montreal, Kanada. Vaidins Aušros Sū
nus, pradžia 5:30. Valdyba

Aurora Lietuvių Kultūros Draugija rengia Maskaradą ir balių 
nedėlioj, vssario 19 d. Labor Temple svet. 213 Main St 
Aurora, III. Pradžia 7:00 vai. vak. Bus laimėjimai visokių 
dovanų. Rengimo komitetas kviečia visus Auroros ir apy
linkės lietuvius atsilankyti į šį linksmą parengimą

—Komitetas

Mr. Churas
Remia “Naujienas”

Biznierius A. Churas, savi
ninkas nuosavybės ir Bridge- 
port Tavern, 3253 So. Halsted 
St., užsiprenumeravo dienraštį 
ir pareiškė, kad 25 metų Nau
jienų Jubiliejaus proga jis 
ki, kad visi lietuviai taptų 
tiniai skaitytojai.

Mr. ir Mrs. Churai yra
Bridgeporto biznie- 

keli giminaičiai užima 
vietas Lietuvos vald-

vyzdingi 
riai. Jų 
aukštas v • _ • zioje...

lin
ine-

pa

'lėsos
"'•odelis

Dar jaunas, tik po karo at
vykęs į Ameriką, Matas Ber- 
tašius užlaiko didelę bučemę: 
Bertash Meat Market, 3239 S. 
Halsted St. Prie to jis prista^ 
to, su trokais, mėsą i resto
ranus, tokiu budu iš Bertash 
Meat Market nuolatos parsi
duoda mėsa, dideliais kėkiais 
ir tokioje bučerrėje perkant 
visuomet galima gauti pigiau 
ir šviežius produktus.

Pas M. Bartašių nuolatos 
dirba keli bučeriai ir bučerne 
įtaisyta moderniškai.

Mr. ir Mrs. Perta'iai gyve
na Marąuette Parke, kur jie 
turi gražų apartamentini na
mą. Jie jau augina ,vieną sū
nų. — J. A. S.

SILVER MOON INN
2616 West 59th Street

Kviečiame visus savo gimines, draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į taverno atidarymo parę- Turėsime gerą muziką, taipgi prie 
gėrimų turėsime skanių užkandžių. Kviečia—

JOHN ir JOSEFIN PIKTUŽIS
Phone PROSPECT 9195

NOOLAND TAVERN
. ANTOSILĖ DAWNIS
švęs savo gimtadieni, o

STASYS ir MAGDUTĖ GRISIAI—
aštuoftių metų ženybinio gyvenimo 

sukaktuves
Šeštadieni ir Sekmadienį,

Vasario 18 ir 19 d.d., 1939
Parė įvyks po antrašu:

3500 N. Clark St. Tel. Graceland 3928
5

Aš ŠAUKIU

Caiumet 4178
MICHIGAN AVĖ

KLINIKAS

k B"

patarnavimas su pagalba laboratorijos ir X-Ray-Pilnas Medikalis
Gydymas be vaistų, su pagalba moderniškų pagerintų išradimų. Rei
kalui esant vaistus duodame už žemą kainą.

MES GYDOM VYRŲ IR MOTERŲ LIGAS
Taipgi—Artritis, Rheumatism, kraujo ligas, odos ligas, tonsilus, pilvo 
ligas, pilės ir kitokias. Pilnas jūsų sveikatos patikrinimas už $1.50. 

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

" MICHIGAN AVENUE CLINIC
33-čia ir So. Michigan Avė. tel. Calumet 4178

Kūdikių klinikas dykai kas šeštadienį 10:00 iki 1:00 P. M.

LIKERVILLE POLICIJOS VIRŠININKAS IŠLEIDO

JOE JESKE
Visi, geri vyrai ir moterys virš 21 metų amžiaus kviečiami 

savo skoniui patenkinti, kokybei ir malonumui kišenės pamėgi
nant kiekvieną rūšį musų vynų ir likierių musų krautuvėje, že
miausia kaina, nes tokia musų urmo pirkimo galia.

Pavyzdžiui, 90 Proof degtinę po 98c už kv. ir aukšč. Vynai po 
98c už galioną ir aukšč- Buteliuose Bond degtine 97 už paintę 
ir aukščiau.
PRIE MUSŲ BARO: 4 metų, senumo Straight Bourbon—10c už 
ntiklelį. Sendintas Kal’fornijos vynas 10c didelė stiklinė, 11 me* 
An straight Bourbon degtinė 15c už stikleli. Musų garantija—43 
"lėtai biznyje-.

JOHNSTOh & HIJNT
K375 MILWAUKEE AVENUE

35 metai ant Wilwaukee Avė.
Tel. ARMITAGE 1346 (įsteigta 1896 m.) Pristatymas Dykai

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

LIETUVIŠKA
RŪBŲ KRAUTUVE

VISKAS DĖL VYRŲ
Marškiniai, kc\inės, pirštinės, 
kaklaraikščiai, kojinės, svederiai 
;r viskas kas tik yra reikalinga 
vyrams pasipuošti, gausite už 
laug žemesnę kainą pas:

PAUL LEASAS
(Vyriškų Rūbų Krautuvė)

3427 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 0937

Liepos Naujas Daržas 
82 ir Kean Avė. 

(Prieš Tautiškas Kapines) 
Piknikams dienos dar nevisos 

užimtos. 
<as pirmas, tas galės pasirinkti 

dieną. 
PABST ALUS ir Užkandžiai 

visados.
JOS LIEPA

Telefonas Willow Springs 45.

COOK COUNTY 
PASIŪLO 

ATIMTU AUTOMOBILIŲ 
IŠPARDAVIMA, KOKĮ CHI- 

CAGA ILGAI MINĖS
Užtikriname, kad Sutaupysite 

Šimtus Dolerių
Virš 300 garantuotų karų. 

Yra visų išdirbysčių nauju
tėlių karų tokiomis kainomis, 
kokių negalime niekur kitur 
rasti.

Dabar kaip tik laikas pirk
ti. Nelaukite. Musų įstaiga 
yra didžiausia finansinė ben
drovė Chicagoje, kuri karus 
pardavinėja publikai

TIESIOGIAI
Pirkite garantuotą karą, 

kuris tarnaus daug metų už 
tokią kainą, kokią išgalite 
mokėti. Mes duosime gerą 
kaina už jūsų senąjį, o liku
sią dalį
GALITE IŠSIMOKĖTI PER 

DVEJUS METUS.
Musų du parodos kamba

riai yra atdari kasdien iki 
10 vai. vakaro ir visą' dieną 
sekmadienį.

Nesvarbu kur gyvenate, ne
praleiskite Šios progos- Mus 
aplankykite pirma ir sutau- 
oykite pinigų!

COOK COUNTY
AUTO FINANCE 

COMPANY
1340 West 63rd Street 

prie Loomis
2828 West North Avė.

prie California

TURTAS
$2,800.000

Rezervas 
$220.000

Lietuvis Plumberis
— Laisnuotas —

GAS FITTINGS and SEWERAGE 
also BEER COILS in TAVERNS

ĮRENGIA STOKERIUS

JOHN YERKES
2422 W. 69th St.

Tel. Hemlock 2867
Rez. Republic 5688

4192 Š. ARCHER AVENUE
(North East Corner Archer and 

Sacramento Avė.)
Phone LAFAYETTE 0161

States Government 
ypa- 

iki

United ___ ________
priežiūroje ir kiekvienai 
tai pinigai apdrausti 

$5,000.00

1-mų

Išmokėjom fyi
už padėtus 

pinigus
1 Duodam Paskolas ant 

Morgičių
Safety Deposit Dėžutės Galima 

Pasirenduoti
Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki 
" vak. Seredom nuo 9 iki 12 die

ną, Subatom nuo 9 ryto iki 
8 vai. vakaro.

STANDARD FEDERAL SAV
INOS & LOAN ASSOCIATION 

of CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH

. President
HELEN KUCHINSKAS, Sec.

Sophie
Barčus

RYTINĖ RADIO
VALANDA

iš Stoties

W. G. E. S.
Kasdien nuo 8:30 v. ryte 

iki 9:15 v-
Išgirsit vėliausias žinias, 
muziką ir kitus įdomius 

pranešimus

NAUJIENŲ” 
ŲTPTLTEJINIS 

KONCERTAS 
Aslland Blvd.

‘ -d’Mrpoi 
Kovo 12, 1939

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rankandus bei Storus. 
Vežam į farmas ir kitus mies
tus. žema kaina. Musų Darbas ga-į 
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miesto dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBĖS

20 Metų Sukakties 
Minėjimo Ženklelius

GALI GAUTI
NAUJIENOSE
KAINA 25 CENTAI

•

Pelnas eina 
LIETUVOS AERO KLIUBO 

NAUDAI.

Renkite « l • ••'< 

garsinasi \ » ' ĮrĮ?NT/ ik’

• LIGONINĖS—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
TONSILAI IŠIMAMI $4 0.50

UŽ ....................-........................ ■ ■■
GYDYMAS $Cn.O0
RAUDONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena Ligoninėje   $ 15.00
REUMATIZMAS $0.00

Greitai Palengvinama ...
VISAS LIGAS GYDOMA $4.00
Ekzaminaciją įskait. vaistus

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 So- Kedzie Avė.. Chicago

Tel. Lawndale 5727

• fotografas
CONR A D

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pu 
mos rųšies su mo 
ierniŠkomis užlaido 
mis ir Hollywood 
Šviesomis Da r b a • 
garantuotas

420 W «3rd Si 
Tel. ENG. 5883-5840



Penktad., vasario 17, 1939

'Nau j i e n ų” K o n f. e .s to Eiga
Nuo John A 
Sinkaus

kontestantai mane pralen- 
neturiu mažiausio

Mano Žodis
Vajaus Reikalu

Man atrodo, kad šitas vajus 
bus kuo sėkmingiausias, nes 
visos gabiausios spėkos naujie- 
niečių nenuilstančiai dirba ir 
kai kurie turi gerus rezultatus.

Kas liečia mane — dirbu pa
gal savo išgales ir savo darbu 
esu pilnai patenkintas. Jei ku
rie
ke, tiems 
pavydo ir vėlinu kuo geriausių 
pasekmių.

Sveikinu visus konlestantusr 
kurie taip nuoširdžiai dirba 
kultūrinį ir apšvielos darbų. 
Širdingai aeiuoju visiems mano 
rėmėjams, su kurių pagelba 
man tenka atsistoti pirmutinė-^ 
se vajininkų eilėse.

Apie savo rėmėjus - parašy
siu atskiroj vietoj. Daug para
mos tikiuosi iš keistu liečiu, tei- 
sybiečių ir tų, kuriems man te
ko patarnauti po savo pseudo
nimu (slapyvardžiu) Steponas.

Kurie pageidaujate, Kad Ste
ponas ir toliau pasilaikytų auk
štesniame laipsny, tuoj pašau
kite telefonu Lafayclle 3974 
arba kreipkitės sekančiu antra
šu: Steponas Narkis, 4353 
Talman Avė., Chicago, III.

So.

P. Žukas Dėkoja
P-as Žukas dėkoja savo drau

gams, kurie per jį užsirašo

no “Naujienas” sekantiems me
tams. Užlaiko tavernų po ant
rašu 4500 S. Talman avė., kur 
yra ir puiki šokių svetainė.

Frank Navakauskas turi rū
bų siuvyklų po antrašu 2653

nas” ir žada dar savo draugus 
pakalbinti, kad ir jie užsirašy
tų.

Mike Grikšas, kuris dabarti
niu laiku sunkiai serga ir jau 
gana seniai yra be darbo, bet 
užsirašė Naujienas, nes jokiu 
budu nenori su jomis persi
skirti.

Tariu visiems širdingai ačiū 
ir prašau visų savo draugų 
man pagelbėti šiaipe konleste.

p. Žukas.

Su pagalbą gerų Naujienų 
skaitytojų pasisekė pasiekti 
trečiąjį laipsnį. Nedrįstu tik
rinti, kąd ąš tebestovėsiu pir
moj vįętoj koptos taptų kopė
čiose, pęs praeitą savaitę ka
liai Chicagoje pagerėjo, o ke
liolikos kontestantų turi daug 
geresnius automobilius už ma
no ir turi pažinčių su dideliais 
biznieriais, taip kad gali gauti 
stambią paramų ir dideliu šuo
liu mane pralenkti.

Nors ir mažais šuoliais, bet 
vis man smagiau kopti aukš
tyn, kuomet Naujienų skaity
tojai paremia.

Savaitę atgal Aųton ir Emili
ja Kėdainiai, 3540 S. Union 
Avė., nors ir seni Naujienų 
skaitytojai, bet užrašė dienraš
tį metams, kad duoti man pro
gų bent keliolikų balsų gauti.

Patsai Anton Kedainis turi 
pastovų darbų ledų industrijoj, 
o E. Kedainienė rūpinasi, kad 
viskas butų tvarkoje namuose. 
Jie turi savo namų, gerų Buick 
ir užauginę dvi dukterį. Vyres
nioji, išėjus už vyro, gyvena 
savystoviai, o jaunesnioji Ru- 
thy tik praeitų pavasarį baigu
si High School dabar mokinasi 
business kolegijoj.

Mr. ir Mrs. Viskaskai, savi
ninkai namo, 3437 S. Emcrald 
avė., irgi mėgsta paskaityti 
“Naujienas” kasdienų. Jie au
gina du sūnūs. Vyresnysis yra 
12 metų, bet jau pavasarį baig- 
siųs liaudies mokyklų. Mr. An
ton Viskaskas turįs' pastovų 
darbų didmiestyje.

Kastas Stulas, savininkas na
mo, 3241 S. Parnell, tai geras 
lietuvis patriotas. Jis domisi, 
kas dedasi Lietuvoje ir nori 
vis (langiau žinių atrasti laik
raščiuose. Pp. Stulai augina 
vienintelę dukrelę, regis, ji mo
kinasi šokių ir muzikos.

Mike žilvitis, 939 W. 33rd 
St., žinomas kaipo rinitas ir

jie mane parems šiame darbe, 
<ad galėčiau pasiekti kuo auk- 
ščiausį laipsnį balsais.

Aš nepamiršiu jums būti dė
kingas už tai. Užsirašantiems 
“Naujienas” aš turiu gerų do
vanų. —Jos. Waski, 1633 Wesl 
Jackson Boulevard. Tek Hay- 
market 5890.

Mano Talka

NAUJIENOS, Chicago, III

ARTINASI JU NOMINACIJOS

nuo kily kliubicčių PERSONAI- 
Asmenų Ieško

HELP VVANTED—MALĖ 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, nereikia milžti karvių. 
Atsišaukite laiškų 1739 So. Halsted 
St., Box 938.

NAŠLĘ MOTERIS prašąu darbo 
prie namų, ar bile kokį darbą 
dirbsiu už mažą mokestį. Esu šva
ri teisingą. Valerija Viktoria Nor
kus, 3463 So. Lituanica Avė.

FOR RENT—IN GENERAL 
Rendai—Bendrai

PAIĘŠRAŲ PRĄŲGO Jono Ado
maičiu. Prašau atsišaukti, nes tu
riu svarbų reikalą, arba kas žinot 
prašom pranešti, už ką busiu dė
kingas. JOSEPH SURVILLA, 6822 
So. Talman Ąve., Chicago, lįl,
LĮęų.ųH.'A'. .ųg' JLTC1 11 UI »t 

SITUATION WANTED
Ieško Darbo RENDON 2 kamb. flatas su slee- 

ping porch su ar be fornišių. 
Steam heat- Gesas, elektriką apmo
kėta- 444 West 57th St.

PELF IVANTED—FJEMALE
Dj^bij^tokių Reikia_______

REIKIA PATYRUSIŲ OPERA
TORIŲ jėgos mašinai operuoti — 
prie plaunamų suknelių. Parbas 
nuolatinis. Kreiptis

TABtN-PICKER and CO., 
4119 Belmont Avė.

BUSINESS CHANCES 
_______Fardayimųi Bizniai_______

PARDAVIMUI LUNČRUIMIS — 
gyvenimui kambariai užpakaly. 
Dirbtuvių apylinkėj. 3008 West 47 
Street.

TAVERNAS PARSIDUODA už 
visai mažą kainą — nepraleiskite 
šios progos. Kreipkitės skubiai prie 
savininko. Kedzie Tavern, 6511 S. 
Kedzįe.

PARSIDUODA RESTORANAS 
iš priežasties ligos, dirbtuvių apy
linkėje. Biznis gerai išdirbtas.

3554 So. Parnell Avė.
laiškų savo broliui 

Ąpierikų pasisako sę- 
“Mano mielas brolau, 
dėkoju jums už įdo-

Vaizde (iš kairės), Leouard NVoiuiak kandidatas į 12 
wardo aldcrmąnus. Su juo valstijos prokuroras Thomas 
J. Courtnęy linki pasisekimų, 'kuris kandidatuoja į majo
rus. Su juodviem kalbasi Pranas Lassy, Hornerio-Court- 
ney-Jareckio organizacijos vadas 12 warde. (sk.)

REIRIA OPERATORIŲ prie dreį- 
psų—įiktai patyrusios tesikreipia.

413 So. Market, 6-tas aukštas

FETRONĖLĖ ŽILVITIENĖ, 
po tėvais Pelaičiuke

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Vasario 14 d., 4:30 vai. ryto, 
1939 m., sulaukus 47 metų 
amž., gimus Panevėžio apskr., 
Smilgių parap-, Trakų kaime.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, 3 dukteris — 
Stefaniją Ačas, žentą Antaną, 
Adelę Fatovich, žentą Samir 
Patricia Žilvitis, 2 sūnūs — 
Bronislovą ir Kazimierą, 2 
pusbrolius Kazimierą ir Sta
nislovą Skiestenius ir kitas 
gimines, o Lietuvoj—brolį Jo
ną, 2 seseris ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
kopi., 3319 S. Lituanica.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Vasario 18 d., 8:30 vai. ryto 
įš namų 
bažnyčią, 
dalingos 
nes sielą, 
ta į šv.

Visi a. 
tienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nušoirdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame ,
Vyras, Dukterys, Sunai jr ki

tos Giminės.
Laid. Dir. S. P. Mažeika, 

Tel. YARDS 1138.

seni ‘‘Naujienų” skaitytojai, bc| 
esant kontestui, nesunku buvo 
jiems užprenumeruoti metinę 
prenumeratų. Jie augina gražių 
dukrelę.

Joe Bakutis, 3417 S. Morgan 
St., vis užsisako “Naujienas” 
per mane.

Bakučių sūnūs, Bruno Bar 
kutis, yra geras muzikantas, jis 
groja akordeonų ir turi susior? 
ganizavęs orkestrų. Reikalui 
esant jis patiekia tokių muzikų, 
kokia yra reikalaujama.

Patsai Joe Bakutis yra Chi
cago Surface Linos darbinin-

šiuo turiu daug malonumo 
pasisakyti, kad MANO TALKA 
bendram ir kilniam tikslui na
rių skaillium žymiai dauginasi.

Juozas Kiauda vienu narių 
mano talkų praturtino prenu
meruodamas “Naujienas” Lie
tuvoje gyvenančiam savo myli
mam broliui Domui; kuris ra
šydamas 
Juozui į 
kančiai: 
širdingai
mų dienraštį “Naujienas”, ku
rias aš pats ir kiti skaitydami 
neapsakomai vertiname.” Do
mas Kiauda yra pavyzdingas 
ūkininkas. Jis gyvena Mažeikių 
apskrity, Mųncelių kaime ir 
ten begyvendamas jis užsiaugi
no sūnų Jonų, kuris dabar lan
ko Kauno gimnazijų.

I

Juozas Kiauda yra rimtas ir 
saiųoningas lietuvis. Jis ne lik 
rūpinasi savo broliu Lietuvoje, 
bet taip pat jis yra rūpestingas 
ir savo šeimą. Jo dukrelė Ona 
nelabai seniai buvo'susižeidusi 
kojų ir dabar jos padėtim yra 
taip pat susirūpinęs, bet jai 
sveikstant jis irgi darosi ra
mesnis. P-as Kiauda turi dide
lę užeigų (tąvern) 6101 South 
Stale St., kuriam jo dukrelė 
Ona prigelbėdavo. Aš Onytei 
veliju greitai pasyeikli.

O Vera Strodomskis, užsira
šydama “Naujienas”, įstojo į 
musų talkų ir širdingai priža
dėjo visame kame’ bendrai san
tykiauti. Ji yra rimta ir pavyz
dinga motina, augina dvi ta
lentingas dukreles ir apart vicr 
šosios mokyklos dar ji savo 
dukreles leidžia į Andrejevo 
baletiškų šokių mokyklų. P-ia 
Strodomskis yra savininkė už
eigos, 3357 S. Morgan S t.

O V. Mikšiunas, Cicero gy? 
ventojas, atsinaujino “Naujie
nas”, sakydamas: “Aš be ‘Nau? 
jienų’, taip kaip be druskos, ne
nurimstu, nes aš iš jų viską 
sužinau kas dedasi musų Cicer 
i’O.” Jis taip pat 
“Naujienos” yra 
apie kurias visas 
svietas sukasi.

mo jų viduose Jylpjųpse dar
buose;

P-ia Balsis Chicagoj e yra sa
vininkė nuosavos užeigos (tą- 
vern), kuri kąs pepkta()ienis 
turi gerai paruoštų žuvį ir šir
dingai svečius aptarnauja ska
niu maistu ir gardžiais gėri
mais. Jos biznio adresas, 7401

Viso gero jums ir visiems 
linkianli pasilieku,

Ona Davgin,
6108 S. Siute SI., Chicago, 111.

Tel. Englevrood 6530.

Kontestantai
Ruošia Vaišes

mano, kad 
toji verpete, 
lietuviškasis

ir V. Ovcr-

Bruno 
34 th FL, 
porliečiams kaipo
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dratąunės darbinin- 
traukėjas.

Zakarauskas,
North Chicago,

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui — 1 vaikas—nėra skalbimo 
—geri namai. Nevada 9485-

į šv. Jurgio parap. 
kurioje atsibus ge- 

pamąldos už velįo- 
o iš ten bus nųlydė- 
Kazimiero kapines.
a- Petronėlės žilvi-

J. Jakaitis, 826 W, 
yra žinomas bridgc- 

politikicrius, 
kapitonu. B. 
reikalui, yra1. Jakaitis, esant 

nuoširdus žmogus 
viams sutvarkyti 
rištus su valdžios patvarky
mais. Prie to jis priklausųs ir 
prie keliolikų organizacijų.

Nuo Juozo Waškio

822
Ilk,

MERGINĄ BENDRAM NAMŲ 
darbui—būti—geri namai—2 vaikai. 

Ravenswood 8607.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, gera vieta So. Side. Garažus 
fixturiai, geras biznis; su namu ar 
be naiųo. Pardavimo priežastis — 
savininkas turi kitus biznius- Atsi
šaukite. 828 North State St.

lietuviams 
kąs, drato

Antanas
Iltį st., 
turi gražų u|<į prie Skakie ke
lio, Russell, III., ir namų mies
te, kur pats gyvena.

J, Mačiulis,
Gale Presuoti, Waukegan, Ilk

^Pirmyn” Choro 
Ekskursija Į 
Springf ield, St. Louis

Koncertuos Springfielde ir 
E. St. Louise

REIKIA MERGINOS ar moters 
lengvam najpų darbui be skalbimo 
ir virti—2 vaikai. Hemlock 0369.

Žagariečių 
Kliubas

RE AL EŠTATE FOR SALE* 
N amai-jt,emė Pardąvimųi

6x4 KAMBARIŲ APARTMEN- 
TAI, garų šildomi 6 karų plytinis 
garažas. Pajamų $2820 metams — 
$1500 įmokėti, tiktai $11,000. 
MIDDLE STATE MORTGAGE Cp.

4027 Cravvford.
Tel. Independence 68Į70

I Siunčiam GėlesLOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. YARDS 7308

jų viętų (hiverp) jp už tąi jie 
pasišaukė mąne ir paprąšė, kąd 
atnąujinčiau “Naujienas”. Aš 
nuvykusi taip ir padariau: at
naujinau laikraštį, apžiūrėjau 
naują vietų, kurioje biznis ma
nau gerai pasiseks. Pp. savinin
kai pasisakė, kad nepoilgąm tu
rėsiu iškilmingo atidarymo po- 
kilį jr per ‘‘Naujienas” visus 
draugus ir pažįstamus ketino 
pakviesti ir skaniu maistu ir 
gardžiais gėrimais pavaišinti. 
Apie tokį pokilį vėliau ketino 
pranešti “Naujienose”. Aš nuo 
savęs naujakuriams veliju daug 
laimės ir sėkmingumo. Jų biz
nio vieta randasi 2900 S. I£nie- 
rald Avė.

ir

Louis ir SUzana Antahavi- 
čiai, kurie užlaiko Marųuette 
Park taverną!,I po antrašu 2709 
W. 71st Št, yra “Naujienų” 
JUBILIEJINIO” KONTESTO 
kontestantai.

Ateinantį šeštadienį 
Užgavėnių ■: palę: vKas 
smagiai laikų praleisti, 
me atsilankyti.

‘‘Pirmyn” choras išvažiuoja į

koncertuoti.
Springficldc dainuos

Balsas Iš/.; Jį. v/

Waukegany III

rengiu 
norite 
prašo- 

T.

Šie draugai užsirašė per 
ne “Naujienas” Jiems turiu šii 
dingų ačiū.

Jonas Jucius, Box 83, Lak

ma-

prie gražaus Ilalsląng ežero, 
kur vasaros laiku daug lietu
vių suvažiuoja praleisti atosto
gas.

Jonas Malda, 919 — 8tji St., 
Waukegan, 111., kuris dabarti
niu laiku pardavinėja naujus 
Chevrolet ir Buick automobi
lius, taipgi ir kitokių išdirbys- 
čių vartotus automobilius. Tai
gi, jeigu kam reikalingas nau
jas ąr vartotas karas, pašaukit 
Onlario 8362 arba Majeslic 
4300, o J. Malda atvažiuos pas 
jus ir parodys puikių aųlomo-

klausomyb'ės Sukaktuvių minė
jime, kurį rengia vielos organi
zacijos, Cehntennial Building 
Auditorium, piję Valstijos kar 
piloliaus.

Easl SI. Loųis koncerte įvyks 
sekmadienį, 3:30 vai. po pietų, 
Croalion Hali, prie 9th ir Lynch 
gųtvių. Tų koncertų rengia SŲA 
314 ir 88 kuopos, taipgi Lietu
vos nepriklausoĮnyhės sukaktu
vėms minėti.

Springfieldo ir Si. Louiso bej 
apylinkių lietuviai yra nuošir
džiai kviečiami koncertuose at-

Rengia perstatymų trijų 
Veiksmų veikalų “Pavogtas Ku • 
dikis” sekmadieni, vasario 
(Feb.) 19 d., Liuosybės (Li
berty Hali) svetainėj. Durys 
atsidarys 4 P. M- Lošimas pra
sidės lygiai 5 P. M., 14lh St. 
ir 49th Ct., Cicero, III. Grieš 
šauni orkestrą Paul Eitmont, 
ir be to, turėsime visokių gė
rimų ir užkandų. Prašome vi
sus jaunus ir senus. O sma
gumų turėsime iki valūs. Įžan
ga 35c.

Kviečia KOMISIJA.
(Skelb.)

INVĘSTORIŲ ATIDAI
4 flatai, rendos $680 metams — 

pečiais šildomi, tiktai......  $3150 00
6 flatai, garu šildomi—rendos 

$2880.00 metams — $3,000 įmokėti. 
Pilna kaina .................... $8500.00

12 flatų, 6x5—6x4 kambariai, 
garu Šildomi, rendos $4700 metams 
$3,000 įmokėti. Pilna kaina $18,000

6 krautuvės, 14 apartmentų — 
rendos $5400.00 metams—garu šil
doma.—$5,000 įmokėti. Pilna kaina 
tik ...................................... $22,000

Kiti geri bargenai dideliuose 
apartmentų ar prekybos nuosavy
bėse.
FIRST STATE MORTGAGE CO.

4752 FULLERTON 
Spaulding 1500

10 N. CLARK STREET, 
Dearborn 1540.

PARSIDUODA NAMAS su bu- 
ieme«-ir groserne. 2519 W. 43rd St.

Naujas Gatvekarių
Bendrovės
Inžinierius

PĄRDAVIMUI 6241 So. Talman 
puikus 2 flątis plytinis, 2—6 kam
barių flatai, ąžuolinės grindys ir 
trimai, karšto vandens šilumą —2 
karų garažas, lotas 30x125, kaiąa 
$7500.00.

Pietų vakarų kąmpas 64 ir 
Campbell Avė., puiki plytinė rezi
dencija—kaip nauja—3 dideli mie- 
gkambariai- 2 drabužinės kiekvie
nam kambary—gražios ąžuolinės 
grindys ir trimai, 2 karų plytinis 
garažas—galima susitarti už $2,000 
rankpinigių, o balansą prieinamai- 
Norman Geyer and Co., Ine., 4801 
So. Ashland, Yards 0300.

drovė vakar paskyrė vyriausiu 
savo inžinierium 38 metų chi- 
eagietį Stanley D. Forsythe, 
Užbaigęs mokslus Illinois uni- 
veristete, Forsythe pradėjo 
dirbti gatvekarių bendrovei už 
motprmonų, bet laipsniškai kL 
lo ir vakar, proga 15 metų su
kaktuvių tarnybos gatvekarių 
beidrovei, pasiekė ątsakomin-

9 METŲ SENUMO—13 apart- 
mentų. Pajamų $6,500 metams. Kai
na $23,000. Reikalaujama pinigais 
$4,000
MIDDLE STATE MORTGAGE CO. 

40?7 tyojith Cravvford- 
Independence 6870.

Kas Nori Važiuoti į SpringfieL 
dų ar į St. Louis?

“Pirmyn” choras važiuos “Al
ton” gelžkcljo naujausiu Irau- 
kiniu “Abrakam Lincoln”.

Gejžkelis suteikė “Pirmyn” 
chorui įvairias lengvatas, tarp 
jų ir žymiai nupigino bilietų 
kainas. Lietuviai, kurie nori šia 
proga pasinaudoti ir nuvažiuoti 
į Springfįcldų ar į S L Louis už 
pigiau, negu pusę regųliųrės 
kaimis, prašpipi prisidėti prie 
ekskursijos. Dėl įainų prašome 
susižinoti su “Pirmyn” choro 
vedėju K. Steponavičium, ĘAF- 
ayetle 7552, arba sų pirmininku 
Antanu Vaivada, CANal 8500, 
nuo 8 vai. ryto iki 5-ių vakare 
šiandien, ir nuo 8 iki 1-mos 
šeštadienį.

“Pirmyn” ęhoras SFĮŠ Chįca- 
gon pirmadienį anksti rytų, bet 
kili keleiviai galės pasilikti il
giau, nes bilietai hus gari 1P 
dienu. (Skl,)

KORESPONDENCIJA

RARDĄVIMAI SOUTH SIDĖJ 
3007 Lowe Avė. 2 flatis, plytinis, 
4 kąmb-, pečiai, lietuvių centras, 
$5500. $2,000 įmokėti. Savininkas 
3012 Lowe.

BUSINESS SERVICE
Biznio> Patarnavimas______
RADIJO TARNYBA:

EKSPERTAS visų išdirbysčių ir 
modelių. Dykai apskaičiavimas.

4524 So. Ashland Avė. Yards 2849“Pirmyn” Choro 
Koncertas 
E, St, LouiseMartinas Nąm’eckas, 1603 

Shoridan Road, North Chicųgo, 
III. kuris prižiūri didelį ir la
bui grąžų apartąmanlinį namų, 
Tai yra darbaus žmogus ir 
gorąš naujienietis.

Pranas Ličkųs, 7^ — 8th 
St., Waukegan, kuris turi vąrr 
tolų automobilių ir dalių dide
lę įstaigų ant Belvedepę slrpet 
ir City Limits. Kam reikalin-r 
gas vartotas karas arba dalių, 
kreipkitės prie Ličkaus. Jis 
jums patarnaus.

Jonas Skruzdis, 715 — 8th 
st„ Waukegan, Iii. Tai yrą sa
vininkas lietuviškus ųžei^ps, 
kur visados rasite pąžįstąmų 
lietuviu. Jonas jums visuomet 
patarnaus sų šypsena. Tai yra 
8-tos gatvės “stacija”, kur be
veik visi Waukegano lietuviai 
sustoja “pasiimti drąsos”.

Ąptanąs Gaurenskas, 1028 
Pręsęott S»t., North Chicago, 
111,, gerai pažįstamas apylinkės

EAST ST. LOUIS, III. — S. 
L. A. 88 ir 311 (jaunuolių) 
kuopos rengia Koncertų ir Ba
lių j sekmadienį, vasario H) d., 
kurio programą išpildys garsu-

COALt^WQODt-4>IL 
Anglys—-Malkos—- Aliejus

GAUKIT NAUDOS maksimumą 
iš aliejinio pečiaus, “Arrow Stovo!” 
yrą geras kuro aliejus, švarus, be- 
smarvės, ekonomiškas. Greitąs pri
statymas visur. Telefonas VIN- 
CENNES 4300.

ĮĮpnpertąs Įvyks Kroatų sa-

St. Louis, III. Koncerto pradžia 
3:30 vai. po pietų, o bilietų kai
nos 65c. (vien šokiams 35c).

Mes, SLA 88 ir 314 kuopų 
vardu, Jęviečįąm vįsųs vietos ir 
tolimesnių apylinkės miestų lie
tuvius atsilankyti ir praleisti 
pas mus linksmai laikų. O svar
biausia, susirinkite išgirsti tų 
linksmų ir puikių dainų, ku
rias išpildys pagarsėjęs “Pir-

q Jute Balsis prenumeravo 
“Naujienas” sau ir savo sesu
tei Apalionijai, kuri Lietuvoje 
yra vedusi su gipninku Kaziu 
Dauginu, gyvenančiu Šiaulių 
apskrity, Bazilione. Jie yra pa
vyzdingi ir tvarkus žmonės, tat 
jr Ąmerikos lietuvių gyvenimas 
jįcuis labai apeina. Įlos sesulė 
Julė tų žinodama jiems užrašė 
‘‘Naujienas”, kad geriau butų

Ir Vėl Pranašauja 
šalčius Chicagoj

Chicagos oro pranašas, kuris 
paskutiniu laiku kelis kartus 
pranašavo —r 
šokias šalčių 
yčl prabilo, ir 
dien turėkim
orų. Ncpyksim, jeigu ir šį '^ar
tų jis neatspėjo. j

Sako, kad temperatūra bus 
apie 5 virš zero.

Guliu pasidžiaugti savo dar
bo pa.sekmėmis, ir noriu padė
koti sayp jirjeįeliams, kurie 
mane pasišaukė užrašyti jiems 
‘Naujienas”.

Davė man prpnumevalų A. 
grosernę 
1621 So.

IlalsĮed Street. Jįs, beje, duoda 
savo ko^tumeriams gerų patar
navimų.

Taip pat užsirašė “Naujie
nas” A. Norkevičia ir R. Daraš- 
ka, kurie ilgus metus darbuo
jas i tarp janitorių, taipgi pri
klauso prie musų Gąrfield Par
ko Pašaipiojo Kliubo.

Ąš tikiuosi sulaukti pakvieti
mų

nevykusiai—vi- 
bangas, vakar 
sako, kad šiah- 
beveik ^zePo”

užsirašyti ir

Lauksim atsilankant — tikrai 
busite daugiau negu patenkinti.

J. Bulolhvius ir jų veiklų. Ir taip pat 
jiems linki laimes ir sekmingu-

H
 Gėlės Mylintiems 

Vestuvėms. Ban
ketams, Laido
tuvėms, Papuoši- 

GĖLININKAS mams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5809
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ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTAS DR.
EDUARD RENIS CIIICAGDJ

Šįvakar “Susipažins su Chicago”; Netru
kus Pradės Paskaitas Universitete

I)r. Edouard Beneš, buvęs 
Čekoslovakijos prezidentas ir 
demokratijos gynėjas, atvykęs 
demokratiškon Amerikon, de
mokratiškai pradėjo gyventi. 
Atvažiavo Chicagon užvakar 
vakare.

Su žmona ir Jan Masatyk’u, 
pirmo Čekoslovakijos prezidcii- 
to sunum, Dr. E. Beneš vakar 
darė pažintį su Chicago. Vaikš
čiojo jis, kaip ir. kiti paprasti 
piliečiai ir studentai, be didelių 
ceremonijų, Chicagos Universi
teto kvartalo gatvėmis, vertino 
puikius gotiškus universiteto 
trobesius ir mezgė pažintis su 
studentais ir profesoriais, tarp 
kurių jisai dabar darbuosis.

Šįvakar Dr. Beneš susipažins 
su pažangia Cbicagos visuome
ne, mokslo žmonėmis ir visuo
menės lyderiais. Tam tikslui 
Cbicagos universiteto adminis
tracija rengia posėdį Chicagos 
Civic Opera rūmuose. Posėdis 
bus uždarytas publikai. Tarp 
pakviestųjų svečių yra “Naujie
nų” redaktorius Dr. P. Grigai
tis ir kiti redakcijos nariai.

Dr. Beneš pradės paskaitas 
Chicagos universitete ateinan
čių savaitę. Einant laikinu pla
nu, Dr. Beneš skaitys apie 20 
paskaitų seriją per ateinančius 
tris mėnesius, kaipo vizituojan
tis profesorius Chicagos univer- 

NAUJOS LIETUVIŠKOS KNYGOS CHICA
GOS VIEŠAJAM KNYGYNE

šias knygas iš Viešojo Kny
gyno Centralines ar skyrių ga
li skolintis nemokamai kiekvie
nas Chicagos lietuvis. Tereikia 
išpildyti aplikaciją, priduodant 
vieną garantorių, ir išsiimti 
knygoms skolintis kortelę.

Knygoms gauti priduokit 
knygyno (centralines ar sky
rių) patarnautojoms čia paduo
tus knygų katalogo numerius.

(Tęsinys) .
LitF L359 

Latvių novelės; It. Blaumanis,
J. Akuraters, J. Poruks, 
Karlis Skalbė, Anna Briga- 
dier, And. Upitis.

Vertė K. Korsakas.
Leblanc, Maurice, 1864-

LitF L49a
Arsenijus Lupenas prieš Her- 
loka Sholmes. 1929.*

Leblanc, Maurice, 1864-
LitF L49ar

Arsenijus Lupenas vagis 
džentelmenas. 1929.

Leblanc, Maurice, 1864-
LitF L49ars

Arsenijaus Lupeno pergale. 
1929.

Leblanc, Maurice, 1864-
LitF L49au

Auksinis trikampis. 1929.
Leroux, Gaston, 1868-

LitF L56j
Juodosios ponios kvepalai.
1929.

I

Lermontov, Mikhail ĮUr’evich, 
1814-1841. LitF L562m

Musų laikų didvyris; roma
nas. 1936.

Lewis, Sinclair, 1885-
LitF L58s

Sakalo skridimas; romanas.
1930.

Linnankoski, Johannes (pseud.) 
LitF L64p 

Pabėgėliai; romanas. 1935.
Locke, W:i!iam John, 1863-1930 

LitF L796m 
Mielas klajūnas; romanas. 
1932.

London, Jack, 1876-1916.
LitF L84j

Jo tėvų dievas; apysakos.
1929.

įsitelo VValgreen fundacijos de
mokratinių įstaigų studijavi
mui.

Dr. Beneš pareiškė, kad j iš 
paskaitose gilinsis ne tiek į kon
krečius įvykius, kiek į demo
kratijos teoriją ir filozofiją.

Pasikalbėjime su Spaudos at
stovais, Dr. Beneš optimistiškai 
kalbėjo apie demokratijos pro
spektus Europoj. Demokratija 
laimės dabar, taip kaip ji lai
mėjo praeityj. Per paskutinius 
2,000 metų Europoj užeidavo 
pasikeičiančios tai laisvės, tai 
priespaudos bangos. Nei viena 
tauta negyvena vergijoj ilgą 
laiką,” priminė Dr. Beneš, atsa
kydamas į klausimą apie Hitle
rio diktatūros Vokietijoj ir ki
tų Europos diktatūrų likimą.

“Beje,” dr. Beneš juokauda
mas priminė reporteriams. “Pa
likęs Europą ir atvykęs į demo
kratišką Ameriką, čia vėl su- 
siduriau su ‘diktatoriais’. Tai 
jus laikraščių reporteriai ir lai
kraščių fotografai.”

Dr. Beneš ir p-ia Beneš gy
vena, bent laikinai, Winderme- 
re East viešbutyj, netoli Chica
gos universiteto kvartalo.

LaSalle stotyj užvakar vaka
re susirinko keli tūkstančiai 
žmonių Dr? Benešą ir p-ią Be
neš sutikti.

London, Jack, 1876-1916.
LitF L84ju 

Juros vilkas; romanas. 1930.
London, Jack, 1876-1916.

LitF L84m 
Martynas Idnas; romanas. 
1930.

London, Jack, 1876-1916.
; LitF L84t 

Trys širdys; romanas. 1929.
Loti, Pierre (pseud.)

LitF L91i
Islandijos žvejys; romanai 
1930.

McCulley, Johnston, 1883-
LitF M13z 

ženklas Zorro; romanas. 
1929.

Malot, Hector Henri.
LitF M29b 

Be šeimos. 1936.
Mann, Thomas, 1875-

LitF M315b 
Buddenbrooks,' šeimos nyki
mas ; romanas. 1930.

Manzoni, Alessandro (conte), 
1785-1873. LitF M31s

Sužieduotiniai; istoriškas ro
manas.

Marczynski, Antoni. z
LitF M33b 

Baltieji nuodai; romanas. 
1936.

Marczynski, Antoni.
LitF M33k 

Kartagenos požemiuose; ek- 
zotiškas -romanas. 1934.

Marczynski, Antoni.
LitF M33s 

Sesuo Karmen; romanas. 
1934.

Marsh, Richard, d. 1915.
LitF M35i 

Izidos vabalėlis; romanas. 
1929.

Maupassant, Guy de.
LitF M44r 

Rinktinės noveles. 1929.
Mauriac, Francois.

LitF M446g 
Gyvačių lizdas; romanas.

.1934.
(Bus daugiau)

Vatikano kameros, i 
melstis ir rinkti popiežių

lAGME-NAUjĮENU Bhot > 
e kardinolai turės

ĮVAIRIOS ŽINIOS IŠ CICERO LIETUVIU 
IR ORGANIZACIJŲ GYVENIMO

Baigiasi Parengimai — Serga Lietuviai 
— “Senių” Vestuvės, Etc.

“Senių” vestuvės
i

šį šeštadienį nepaprastos ves
tuvės dviejų našlių “senių”, bū
tent, p. Feizienes ir p. Vaine- 

, vičiaus. Abudu plačiai žinomi 
t visoj apylinkėj. Jungtuves 
įvyks šv. Antano parap. bažny
čioj. Bus tik dvi poros — pp. 
Babiciai ir Kundrotai. Vestuvių 
puota įvyks p. Feizienes name. 
Aš linkiu jiems1 laimingo sugy
venimo.

J. Vainevičius ne Cicero gy
ventojas, bet artimas kaimynas 
ir gerai žinomas. Vertas kredi
to, kad p. Feizienes širdį užka
riavo. O konkurentų turėjo ne
menkų. Bet Juozas vyras iš 
stuomens ir liemens. Good 
luck tau, Joe. u,

Susirinkimas
Sekmadienį <menesinis susi

rinkimas Draug. Lietuvos Ka
reivių, LĮuosybės svet., pirmą 
vai. po pietų. Dabar eina va
jus naujų narių. Sveiki vyrai 
naudokitės proga. Įstojimas pi
gus, draugija gęra. Katras tin
kamas, tai galit gauti ir unifor
mą. Kelios yra liuosos.

Sveikina “Naujienas”
SLA 301 kuopa turėjo savo 

mėnesinį susirinkimą praeito 
pirmadienio vakarą. Narių da
lyvavo nemažai. Nutarimų raš
tininkei V. Deveikaitei ncatsi- 
lankius, jos vietą užėmė Mrs. 
E. Herling. Paskutinio paren
gimo pilnos atskaitos dar ne
buvo, bet pasirodė, kad liks 
doleris-kitas pelno.

Nors kuopos iždas neturtin
gas, vienok paskyrė $5 “Nau
jienų” jubiliejui. Sako, “Nau-

CICERO. — Baigiasi pasilin- 
ksminiinai-parengimai.

Praeitas šeštadienis ir sek
madienis praėjo neblogiausiai.

SLA 301 kuopa p. šerne to 
svetainėje turėjo savo metinę 
sueigą. Susirinkę gražiai laiką 
praleido. Visi pasidalino dova
nomis, kurias komisija surin
ko nuo pačių narių ir pašalinių 
biznierių, būtent, p. Zajauskas, 
Danauskas, Mrs. Zigmont, T. 
Stonis, C. Vasiliauskas, p. Ka
valiauskas, J. šemetas, O. Ma- 
siliunienė, A. G. Miliauskai ir 
daug kitų. Komisijos tai skruz
džių darbas. Po mažą šapeliu- 
ką suneša didelį kalną. Taip ir 
čia buvo. Visi turi būti dėkingi 
komisijai už triūsą.

SLA parehįjfimas
Sekmadienį tuojau po pietų 

L. L. Svetainėj pradėjo svečiai 
rinktis. Tai Bendrovės metinis 
parengimas, iš eilės — 17-tas. 
Šiame parengime programą pil
dė du chorai, Vyrų ir Kanklių. 
Jų vadai K. Steponavičius ir J. 
Kenstavičius. Abu pilni gyvu
mo. Vyrų choras, kaip vyrų 
plikagalvių, dainuoja gerai, to
dėl gerai, kad nelenktyniuoja 
su riksmu, o traukia sutartinai. 
Tas daro gerą įspūdį. Kanklių 
Mišrus choras sąstatu skaitlin
gas ir jeigu visi parodytų savo 
balsus, tai sienos drebėtų.

Vaidinta komediją “Namų 
Židinys”. Trumpas, geras vei
kalas. Pertraukoj kalbėjo Vil
nies “chiefas”. V. Andriulis. 
Vakarą vedė M. J. Butvilą. Vi
siems dėkojo už rėmimą ben
drovės, ypatingai organizaci
joms, R. R. Kliubui, Kareivių 
draugijai, L. D. S. ir kitoms.

Iš biznierių gerai pasirodė F. 
Sabalas, V. Vaičulis, J. Pauga, 
A. Lince. Dabar visi sako, kad 
L. L. N. Bendrovė gerai stovi 
ir lengvai atsimokės savo sko
lą. Tą galėjo seniai padaryti, 
jeigu ' dalininkai nenorėtų sau 
pelno imti.

Seserys “nesnaudžia”
Lietuvos Seserų Draugystė 

nesnaudžia. Neseniai turėjo sa
vo metinį parengimą. Dabar vėl 
rengia Užgavėnių vakarą. Tai 
bus antradienio vakare Liliosy- 
bės svet. Ne tik bus gera mu
zika, valgiai, gėrimai, bet ir 
dovanos (door prizes). Ateiki
te visi užsigavėti. Iš papratimo 
per gavūnes parengimų nėra, 
o jeigu ir yra, tai retai ir svar
bus, taip kaip “Naujienų” jubi
liejus. Ten tai iau važiuos'me 
visi. Pirkite tikietus iš anksto 
pigiaus ir parankiaus. '•

P-ia Čhismar yra labai su
sijaudinus. Motina V. šermukš- 
nienė serga, brolis išvežtas li
goninėn. Siaučia epidemija, 
sergančių daugybės.

CHICAGO.’. John Tor- 
rio, buvęs Al j Capone leite
nantas, kuris yra traukia
mas atsakomybėn dėl paja
mų mokesčių < nemokėjimo.

j ienos” per 25 metus SLA rė
me, lai jų 'jubiliejaus proga 
mes turim prisidėti nors su 
menka dalia.”

lai tikra tiesa. “Naujienos” 
Susivienijimui ir kuopoms yra 
daug-daUg pasitarnavusios.

Toliau sekretorius-organiza- 
lorius skaitė iš Centro prisiųs
tus nurodymus apie narių su
spendavimą, priėmimą atgal ir 
igos pašalpą. Tai svarbus 
punktai kiekvienam, bet visa 
bėda, kad musų žmonės nenori 
jų suprasti. Bet nori ar ne, pa
tvarkymai turi būti pildomi ir 
jokio pavojaus niekam nėra, 
’ik neturi užmiršti, kad pri
klausai prie organizacijos ir 
duokles turiz užsimokėti laiku.

/ ♦

Kultūros Draugijos 
susirinkimas

Mėnesinis susirinkimas L. K. 
Draugijos, Chicagos Liet. Drau
gijos skyriaus, šį penktadienį 
Liuosybės svetainėj, čia gyve
nantys draugijos nariai-ės turi
te pilną teisę ateiti užsimokėti 
savo duokles, pasiimti serijų 
bazarui ir atlikti visus kitus 
reikalus be- jokio vargo — lai
ko gaišinimo važiuojant Chica
gon. Skyrius čia gyvuoja jau 3 
metai. Kai kurie įsivaizduoja, 
kad lai atskira draugija. Tik
renybėj to nėra ir nebuvo. Sky
riai pavadinti Kultūros draugi
jos, bet Chicagos Liet, Draugi
ja už juos atsako. Tad be bai
mės kooperuokite.

Skyriaus pirmininkas
K. P. Deveikis.

Uždraudė Žaisti 
Ant Ledo

Cbicagos parkų administraci
ja vakar išleido patvarkymą, 
uždrausdama vaikams (ir neat
sargiems suaugusiems žmo
nėms) čiužinėlis, žaisti ant le
do Michigan ežere ir parkuose, 
kur yra tvenkiniai. Michigan 
ežero ledas yra ypatingai pavo
jingas. Jis yra užtektinai tvir
tas žmogaus svorį atlaikyti, bet 
jis dažnai skyla ir gali neatsar
gius vaikus nunešti toli nuo 
kranto.

Bankietas Kinijos 
Našlių ir Našlaičių 
Naudai

Nori Sukelti $100,000
Penktadienį po pietų Union 

Lcaguc Kliubo rūmuose įvyks 
bankietas sukėlimui pinigų 
šelpimui nuo karo nukentė
jusių Kinijos gyventojų, dau
giausiai našlių ir našlaičių.

Rankiotą rengia komitetas 
Church Committc.e of China 
Relief, kuris yra pasiryžęs 
sukelti Chicagoj apie' $100,000.

Tą komitetą sudaro ir ban- 
kiete dalyvaus žymiausi Chi
cagos piliečiai, kaip moksli
ninkai prof. Compton ir R. 
M. Hutchins, biznieriai Oscar 
Meyer, E. L. Ryerson; visuo
menininkai — Clifford Bar- 
nes, etc.

Ar Ieškot Manęs? 
Štai Aš!

“Negryna Sąžinė”
Į Chicago Lawn policijos 

įuovadą, 63rd ir St. Louis, va
kar atėjo 19 metų jaunuolis, ir 
sako dežuruojančiam seržantui:

“Girdėjau, kad ieškot ' ma
nęs?”

“Ar taip?” /
“Je, tai girdėjau. Norėjau 

)abėgti iš Chicagos, bet sąžine 
Tedavė man ramybės, štai aš ir 

..tėjau,”
Seržantas peržiurėjo stoties 

'ekordus. Ištikro, jaunuolis bu
vo ant ieškomųjų sąrašo.

Tai buvo Edward Rawski, 
n o 5414 South Biship Street, 
jaunas banditas.

Seržantas jį uždarė nuovados 
kalėjime.

PADEGIMAI, KERŠTAS, LANGU DAUŽY
MAS ŠITŲ DVIEJU VYRU NESUSTABDĖ
DABAR JIE ŠVENČIA 10 METŲ SUKAKTUVES

M. P. Jovarauskas įsteigė Čia kita didelė krautuvė, kur firma 
minimą bendrovę, Roosevelt ir dabar tebėra — tai adresas
Furniture Co., 1929 metais, va
sario pirmą dieną, .lis atidarė 
mažą krautuvėlę po adresu 2316 
W. Roosevelt Road, ir pavadi
no ją “City Upholstering Com- 
pany”. Aštuonis mėnesius vė
liau jis pasiėmė J. P. Bertulį į 
partnerius ir pamainė vardą į 
City Furniturc Kompaniją. Tuo 
pačiu sykiu padidino krautuvę 
dvigubai ir užėmė adresus 2314 
r 2316 W. Roosevelt Road.

Jie pergyveno gana sunkius 
laikus pradžioje savo biznio 
tais pirmais melais. Per pirmus 
šešis mėnesius jų krautuvė bu
vo tris sykius padegta nežino
mų žmonių. Taipgi, per aštuo
nis menesius langai buvo iš
mušti šešis sykius. Suprantama, 
tas tur būt, buvo daroma, kad 
neduoti įsigyventi naujiems biz
nieriam^ toj apylinkėj. Toliau 
kitas didelis smūgis buvo, kai 
West Central State Bankas už
sidarė ir nunešė suvirsimi $3,- 
000.00 pinigų. Žinoma, tie pini
gai buvo labai reikalingi biz
niui. Vjskas tas atsitiko bėgyje 
vienerių metų — pačioj pra
džioj, kada ta įstaiga buvo kaip 
mažas kūdikis, palyginus su ki
tomis didelėmis krautuvėmis 
toj apylinkėje.

Vėliau, už keturių metų, lai 
yra 1933 metais, buvo paimta

8-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS
Nepaprasta proga šeimininkėms

Midwest Stores šią savaitę 
mini savo astuonių .metų vei
kimo sukaktį. Metinių paminė
jimą pradeda su didžiausiu val
gomu daiktų išpardavimu. To
kio išpardavimo vargu kam 
yra tekę šiam krašte ir maty
ti. To išpardavimo smulkmenas 
galima šiandien pamatyti Nau
jienose, atskiram skelbime, ku
ris užima net visą puslapį. Per
skaitykite atidžiai!

Midwest Stores organizaci
jos augimas yra stebėtinas. 
Prieš aštuonis metus, grupė ne
priklausomųjų krautuvninkų 
pradėjo kurti šią organizaciją 
mažuose sandėliuose, kurie 
randasi prie Westcrn avenue 
ir 24th PI. šiandien, tik astuo
niems metams praslinkus, jau 
turi nuosavus ir didžiausius 
šiam krašte sandėlius, šis gi, 

Ir Vėl Išdaužė 
Aldermono Frank 
Konkowskio Langus

“Tai Politika!”
26-to wardo aldermonui 

Frank Konkowskiui vėl tenka 
naujus langus dėti.

Rugsėjo mėnesį, pereitais me
tais, nežinomi kerštininkais du 
syk plytgaliais apmėtė jo rašti
nę adresu 1030 W. Chicago ave
nue, ir sudaužė didžiulius raš
tinės langus. Vakar rytą kerš
tininkai vėl pasirodė ir net pa
leido plytgalius į darbą.

“Tai politika,” triukšmavo 
Konkowski, pridurdamas, kad 
lai naujas bandymas jį diskre
dituoti žmonių akyse.

Aiškumo dėlei, čia reikia pri
durti, kad Konkowskis prieš 
trumpą laiką buvo patrauktas 
atsakomybėn už pardavinėjimą 
policijos darbų. Gal ne vienas 
aldermonas panašiai darė ir te
bedaro,' bet Konkowski pateko 
demokratų lyderių “neloskon” 
ir jie nori užbaigti jo karjerą 
nolitikoj. O langų daužymu iž- 
siima tur būt tų policijos dar- 

• bų pirkėjai, kurie buk Konkow- 
'skiui sumokėję nemažas sumas 
'pinigų, bet “darbų” negavę.

2308-2310 W. Roosevelt Road. 
Vardas vėl buvo pamainytas į 
Roosevelt Furniturc Kompani
ją. 1938 metais, balandžio mė
nesį, pp. Jovarauskas ir Bertu
lis nupirko tą namą. Taigi da
bar bendrovė veikia “po nuosa
vu stogu.”

Nežiūrint tų visų kliūčių ir 
visokių pasikėsinimų ant Roo- 
sevclt Furniturc Kompanijos, 
kaip tie padegimai ir langų 
daužymai firma bujojo ir smar
kiai augo, šiandien Roosevelt 
Furnilure Kompanijos krautu
vė daro didesnę apyvartą negu 
visos kitos tos apylinkės krau
tuvės, sudėtos į daiktą. Dabar 
niekas daugiau jokių kliūčių 
nedaro.

Roosevelt Furniturc Kompa
nijos savininkai turi ilgų melų 
patyrimą rakandų biznyj. Tur
būt dėlto jiems pasisekė nuga
lėti visas dideles kliūtis ir šian
dien jie varo gana platų biznį.

Dabar, 10 metų sukaktuvių 
proga, jie duoda visiems dova
nos.

Roosevelt Furniturc Kompa
nija taipgi remia visas lietuviš
kas įstaigas ir kas lik lietuvių 
yra rengiama arba daroma. 
Niekad neatsisako. Už tai jie 
užsitarnavo lietuvių paramos ir 
turi virs 50% lietuvių kostume- 
rių. Juos žinantis 

pastatas yra prie South West- 
ern Avenue ir 33 gatvės, čia 
yra ir būstinė visos tos orga
nizacijos, kuriai priklauso dau
giau negu 400 krautuvninkų.

Taigi, pradėjusi iš mažiau*- 
sios grupės Midwest Stores or
ganizacija atsistojo greta stam
biausiųjų. Tačiau, to taip grei
to iškilimo vyriausiu akstinu 
buvo ne kas kitas kaip labiau 
patogesnis ir ekonomiškesnis 
patarnavimas. Į tai buvo at
kreipta kuo didžiausis dėme
sys ir pastangos. Kas nenuėjo 
veltui. Paskui. Pirkimas mai
sto reikmenų vyko kasdien, šei
mininkėms buvo teikiama ge
resnės prekės žemesnėmis kai
nomis. Tą įvertino kiekviena 
pirkėja ir, todėl, suprantama 
kodėl šiandien toks didelis ir 
nepaliaujamas pirkėjų skai
čiaus augimas.

Bet, kalbant apie šį išparda
vimą, tenka pasakyti, kad Mid- 
west Stores šį žygį teikia šei
mininkėms nepaprastą progą. 
Visokios prekės, geriausios rų- 
sies, žemiausiomis kainomis, 
kokiomis niekad neturėjo pro
gos gauti. Gauta siuntų siun
tiniai šviežiausių prekių. Tad, 
patartina gerai persitikrinti ir 
:sitikinti iš skelbimo, ką už 
kiek galima gauti ir nepralei
sti šios puikios progos.

(Skelb.)

Pildom
1 Income r
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