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11,000,000 bedarbių Jung. Valstijose
?aš,a,fevių d.arbininDk,į y™. iš Senatas klausinesjų 339,433 moterys. Bedarbiai ir dirbau

; tieji dalį laiko nori dirbti pilną laiką.
WASIIINGTON, D. C., sau

sio 2. — Lapkričio menesį šių 
metų Jungt. Valstijų valdžia 
padare sąrašą šalies bedarbių. 
Šeštadienį, sausio 1 dieną, be
darbių surašinėjimo adminis
tratorius John D. Biggers įtei
kė prezidentui Rooseveltui ra
portą iš surašinėjimo.

Viso bedarbių arba dirban
čių tik dalį laiko į valdžios pa
kvietimą užsiregistruoti atsilie
pė (1,822,912 asmenų. Tačiau 
vėlesnis patikrinimas parodė, 
kad savanoriai užsiregistravo 
kaipo bedarbiai arba dirbą da- 

• lį laiko tik 72 nuošimčiai viso 
bedarbių skaičiaus. Taigi, sako 
Biggers, surašinėjimo bedarbių 
ir dirbančių tik dalį laiko J. 
Valstijose buvo 10,870,000.

Tačiau* paskutinėmis dieno
mis vien General Motors pa- m u, nori, gauti darbo, o dir- 
lęido iš darbo 30,000 darbinin- bantieji dalį laiko trokšta dirb
tų. Nuo to laiko, kai padary- ti pilną laiką.

ta surašinėjimas, išmetė iš 
darbo burius darbininkų ne tik 
General Motors, bet ir kitos 
biznio bei pramones įstaigos. 
Todėl šiandien bedarbių ir dir
bančių tik dalį laiko skaičius, 
tenka manyti, siekia pilnai 
11,000,000, o greičiausia tolo
kai ją pralenkia.

Iš 7,822,912 užsiregistravu
sių asmenų tik 2,001,877 tu
rėjo darbo kaip pašalpgaviai. 
Tarp pašalpgavių darbininkų 
339,433 buvo moteriškės. Gi iš 
visų 7,822,912 užsiregistravu
sių buvo 1,996,699 moterys.

Biggers pareiškė, kad jis 
greitai paskelbs smulkesnes ži
nias. kurios parodys kiek be
darbių yra kurioje valstijoje 
ir kauntėje.

Bedarbiai, Biggers į$?reiški-

biznierius ryšium su 
pramonės atslugimu

Terminas Fordui iš- Darbo partija prašo 
sibaigia šiandien padidinti pašalpą

WA;SHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Speciali Jungt. Valsti
jų senato komisija tyrinėja ne
darbą ir studijuoja pašalpai 
teikti planus. Komisijos pirmi
ninkas, senatorius Byrnes, pa
reiškė Naujų Metų dieną, jo
gei komisija pakvietė Wm. 
Knudseną, General Motors 
korporacijos prezidentą, liudyti 
ateinantį ketvirtadienį, sausio 
6 d. Kaip žinoma, šiomis die
nomis Knudseh paskelbė, kad 
nuo Naujų Metų General Mo
tors paleis iš darbo dar 30,000. 
darbininkų.

Kiti asmenys ir stambus biz- 
nia bei pramonės vadai, ku
riuos klausinės senato komisi
ja artimoje ateityje, yra: La- 
mont duPont; United States 
Steel Corporation prezidentas 
Taylon; Amerikos geležinkelių, 
asociacijos prezidentas J.,;! J*į 
Pelley; tekstilės pramones at
stovas C. T. Murchison; Pietų 
Medvilnės Išdirbę jų Asociacijos 
prezidentas R. E. Henry; pa
kviesta liudyti ir daugiau 
stambių pramonės atstovų.

Transliuos prezidento kalbą; pradžia 
12:30 vai. popiet

. WASHINGTON, D. C., sau
sio 2. — Pirmadienį, sausio 3 
d., prezidentas Rooseveltas pa
darys bendram senato ir at
stovų buto posėdžiui praneši
mą apie padėtį šalyje.

Didžiausias susidomėjimas 
dabar yra klausimu, kokią nuo
taiką prezidentas parodys san
tykiuose su stambiuoju biz
niu.

Stambiajam bizniui tik pas
kutinėmis dienomis padarė 
griežtus ir skaudžius kaltini
mus du žymus administracijos 
atstovai, šalies generalio pro
kuroro asistentas Jackson pa
reiškė, jogei pasinaudodamas' 
biznio atslugimu stambusis ša-

lies kapitalas mėgina nusikra
tyti bet kokia valdžios kontyo- „ 
le. Gi vidaus reikalų sekreto
rius Ickes kalboje per radio 
apibudino stambųjį biznį kaip 
paskelbusį valdžiai sėdėjimo 
streiką. Pirmadienį /riaukiama, 
ką šiub klausiniu nasakys pats 
prezidentas. /

Prezidento kalba prasidės 
12:30 valandą Chicagos laiku 
ir bus transliuojama visai ša
liai trijų radio stočių tinklais 
bei’trumpomis bangomis Euro- ' 
pąi. Re to, kalbąs nuorašai 
bus padaryti transliavimui 
Australijoje, Naujoje Zelandi
joje, Rytuose ir Centralinėje 
bei Pietų Amerikoje.

iŠ LIETUVOS Sukilėliai atsiėmė"
ATIMA PASUS Terueli

DETROIT, Mieli., sausio 2.! NEW YORK, N. Y., sausio 
— x Nacionalė Darbo Santykių 2. — Amerikos Darbo Partija 
Taryba davė Henry Fordui lai- Naujų Metų dieną atsišaukė į 
ko i iki pirmadienio,, ^sąusio .3 pre&. Rooseyelt^ prašymu re* 
d.,1 išpildyti jos reikalavimą, komenduoti kongresui paskirti 
Reikalavimas yra liautis kovo- didesnius fondus pašalpos tei- 
jus-automobilių darbininkų ar 
bet kurią kitą uniją.

Fordas leido suprasti, kad 
jis nenusilenks Darbo Santy
kių Tarybos reikalavimui ir 
kovą varys iki Vyriausio ša
lies teismo, jei reikės.

Pirmas Nacionalios Darbo 
Santykių Tarybos susirėmimas 
su Fordu įvyks United States 
Sixth Circuit^ Court of Appeals 
Louisvillėje. Kentucky valsti
joje. Šio teisino sesija prasi
dės sausio 7 dieną ir Darbų 
Santykių Taryba teismą pra
šys priversti Fprdą pildyti ša
lies įstatymą žinomą 
Wagnerio Aktą.

kimui.
Laiške, kurį prezidentui pa

rašė Darbo Partijos sekreto
rius Alex Rose, nurodoma, kad 
pramonės atgijimo galima ti
kėtis padidėjus šalies gyven
tojų perkamajai • jėgai, taigi 
padidinimas pašalpos bedar
biams reiškia ne tik jų vienų 
būklės pagerinimą, bet ir ben
drą gan^ybos išjudinimą.

Kur ir kaip uždirb 
tieji pinigai išlei

džiama

■■ -i r ' IACME-NAUJIENŲ Foto]
KALĖDT^ JAPONIJOJE.. — Nors japonai yra “pago- 
hy?’ ?. feetĮir .hiponijoj
lėdas su dovanomis vaikams ir’.su Kalėdų Dieduku. Bet 
delei karo Chinijoje šiemet žaislai-—kariniai tankai, ka-? 
ro,lėktuvai, kanuolės ir t. p., kurių tikslas yra skiepyti 
vaikuose militaristinę dvasią.

kaip

Subalansuos Illinois 
1938 metų biudžetą

SPRINGFIELD, III., sausio 2. 
— Gubernatorius Horner, kal
bėdamas per radio sausio 1 
dieną pareiškė, kad ir 1938 
metais valstijos valdžia suba
lansuos biudžetą, kaip suba
lansavo jį praėjusius metus, 
neužtraukdama naujų paskolų.

Meksikos

J. Valst. kompanijos 
sulaikė Meksikos 
valdžios sprendimą

MEKSIKOS MIESTAS, -Mek
sika, sausio 2.
darbo taryba buvo įsakius J. 
Valstijų ir Britanijos aliejaus 
kompanijoms su pirma 1938 
metų diena pradėti mokėti dar
bininkams aukštesnes algas. 
Visa algų pakėlimo suma me
tams siekė per $10,000,000.

Įsakymas betgi tapo sulai
kytas, nes kompanijos iškėlė 
valdžiai byl^ Meksikos vyriau
siajame teisme, kurio sprendi
mo dabar ir laukiama.

Pradėjo susisiekimą 
oru tarp J. Valst. ir 

Australazijos .
AUCKLAND, Naujoji Zelan

dija, sausio 2. — Naujų Metų 
dieną 8:43 valandą ryto lėk
tuvas Samoa n Clipper išlėkė į j 
Pago Pago. Jis atidarė pirmą Į 
komercinį susisiekimą oru tarpi 
Ai.3tralazijos ir Amerikos per 
Honolulu.

Reikalaus kongreso 
tyrinėjimo valdžios 

kaltinimams
sau-

• ta

Chicagai ir ripielinkei fede-

WASHINGTON, D. C.
šio 2. — Senatorius Martin 

|Dies, iš Texas valstijos, pareiš- 
|kę sekmadienį, Jogei jis įneš 
i į senatą rezoliuciją, kuri rei
kalaus, kad senato komisija iš 
septynių asmenų padarytų ty- 

jrinėjimą, ar pagrįsti yra kalti
nimai kai kurių valdžios atsto
vų, busią stambusis šalies biz
nis paskelbė “sėdėjimo strei
ką” valdžiai Jr dėl to dabar 
yra jaučiamas biznio atslugi-

WASHINGTON, D. C., 
šio 2. — Jungt. Valstijų 
bo departamentas išklausinėjo 
2,500 Chicagos šeimynų, kaip 
jos išleidžia uždirbamus pini
gus. Naujų Metų dienoje pa
skelbta klausinėjimų rezulta
tai. Pasirodo štai kas: 

\ > n . ■ • •' v

Jei šeima uždirba $500 me7 
tams, tai 82 centai iš kiekvie
no uždirbto dolerio eina mai
stui, drabužiams ir butui. $7.50 
per mėnesį tenka visiems ki
tiems reikalams. Pavalgymas 
vienam asmėniui tokioje šei
moje kaštuoja vienam asme
niui 11 centų.

Jei šeimos pajamos siekia 
$2,500 metams,' tai iš kiekvie
no dolerio 64 centai eina mai
stui, drabužiams ir butui. Sep
tyni centai eina automobiliui 
ir jo išlaikymui, penki centai 
daktarui, trys centai rakan
dams, trys centai pasilinksmi
nimams, du centai tabakui, 
centas skaitymui, kuone centas 
apšvietei ir trys centai dova
noms, \taksams ir kitokiems 
reikalams.

Jei šeimos pajamos siekia 
daugiau nei $10,000 metams, 
tai 45 centai iš dolerio eina 
maistui, drabužiams ir butui, 
o kiti’ išleidžiama kaip dovanos, 
taksai, etc.» .

sau- 
dar-

............ ....... ............................... . "P..................— .....................

Franeuzų pairlamen 
tas sustabdė laik

rodžius

Darbo partijos me
ras pradėjo antrą 

terminą

VILKA VISKIAI. — Paskuti
niu laiku vietos vokiečių vir-. 
šaitis pradeda atiminėti iš vie
tos lietuvių vidaus pasus su 
vietos krašto požymiu. Pasai 
daugiausiai atimami iš 7 lietu
vių darbininkų. Atimami ir iš 
tokių, kurie jau ištisus metus 
Kla'pėdos krašte gyvena ir dir
ba. Tokiu viršaičio elgesiu vie
tos lietuviai nepaprastai pasi
piktinę. Vietos visuomenė kal
ta, t kad vokiečiai jau rengiasi 
ateinantiems rinkimams, atim
dami pasus, jie numato suma
žinti' lietuviu ^.balsuotojų • skai
čių.'Mat, kas netifri pasą su1 
Klaipėdos krašto vietos požy
miu, tas negauna teisės bal
suoti. Tuov budu jie numato 
lietuvių balsuotojų skaičių su-' 
mažinti. Atatinkamos įstaigos 
turėtų vietos lietuvius nuo to
kių skriaudų apsaugoti, kad bu
tų išvengta nesusipratimų. Juk 
didesnio įžeidimo lietuviui ne-

HENDAYE, Francuzija, sau'- 
sio 2. — Ispanijos sukilėlių 
pranešimai sako, kad praėjusį 
penktadienį jie atėmė Teruelį, 
•kurį lojalistai dešimtį dienų 
atgal buvo užkariavę.

Mūšyje prie Teruelio, prane
šimai sako, dalyvavo apie 200,- 
000 karių. Mušis tęsėsi tris 
dienas. • Lojalistai pasitraukė 
j pietus.

Sukilėlių 
skelbė, kad 

i.nedelsdamas
pęieš Valenciją ar Madridą, ar- 

Tba prieš abu 'miestus iš kar
to. '

vadovybė taipgi 
gen. Franco, ilgai 

pradės ofensyą

Lenkija sustiprino 
sargybą Rumuni

jos pasienyje
VARŠUVA, Lenkija, sausio 

2. — Lenkijos vyriausybė su
stiprino sargybą Rumunijos-

ralio oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedra; truputį šilčiau; leng 
vi pasikeičią kriptimi vėjai.

mas visoje šalyje.
Rezoliucijų šen. Dięs patieks 

senatui kai tik atsidarys 
ja kongreso sesija.

nau

Chiang Kai-shek re
zignavo iš svarbios 

vietos

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 2. — Naujų Metų dienoje 
Francuzijos senate ir atstovų 
bute dar buvo oficialiai 1937 i 
metai

galima padaryti, kaip atimant Lenkijos pasieniu tikslu sulai-NEW YORK, N. Y., sausio 
2. — Fiorello La Guardia, pa
skutiniuose mero rinkimuose 
New Yorke balsavęs Amerikos 
Darbo Partijos sąrašu, buvo

A išrinktas į merus antram ter- 
Kad priimti šalies biudžetą minui. Naujų metų naktį, Mvi 

1937 metais, laikrodžiai pa^la- minutes po 12-tos, La Guardia 
mente buvo' sustabdyti penkta- buvo iš naujo prisaikdintas 
dienį 10 minučių prieš dvylik-'mėrp tarnybai teisėjo Philip 
tą valandą. Senatas gi ir atsto-■ McCook.
vų butas stengėsi išlyginti! ------- ---------
abiejų butų skirtumus dėl 1938 
metų biudžeto. / '

Naujų Metų vakare atstovų 
butas pabaigė biudžeto trečią 
skaitymą ir pasiuntė' sąmatą 
senatui. Biudžetas rodė 400,- 
000,000 frankų ($13,350,000) 
deficitą.

Francuzijos geležinkelių 
stema, apimanti daugiau 
26,000 mylių, nuo sausio 1
nos pradėjo operuoti kaipo kor
poracija, kurioje stambiausiu 
šėrininku ir vedėju yra pati 
valdžia.

pasą to krašto, kuriame jis gy
vena ir moka mokesčius. Au
tonominės valdžios įstaigos tu-1 
ri teisės atžvilgiu lietuvi trak-| 
tuoti lygiai su4 vokiečiu. (k)

kyti žydų bėgimą į Lenkiją iš 
Rumunijos, kur šiomis dieno
mis valdžios vairą paėmė anti- 

I semitai.

UŽMUŠĖ IR SUDEGINO KAR
TU SU TROBESIAIS

si- 
nei 

die-

HANK0W, Kinija, 
— Sekmadienį ' gen. 
Kai-shek rezignavo 
dento vietos Kinijos 
nes valdžios pildančioje' tary-
boję. 3

sausio 2.
Chiang 

iš prezi- 
centrali-

H. H. Kung, 
uošvis.

Chiang Kai-sheko

Išradimų nestoka
WASHINGTON, D. C., sau

sio 2. ~ Paskutinę savaitę 
prieš Naujus Metus Jungt. Val
stijų patentų departamentas 
išdavė* per 774 patentus ' išra
dę j ams. O išradimų pad a ryta 
įvairių — pradedant veidrod
žių, kurio migla rieaptraukia, 
kai paleidžiate Jkarštą vandenį 
voniriėje, ir baigiant prietaisu 
vištai elektro jėga nudaigoti, 
jei nenorite jai

Nauji metai, 
naujų išradimų

galvos kirsti.
, V:; ‘
žinoma, duos

Francuzų parlamen
tas priėmė biudžetą

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 2. — Sekmadienį, sausio 2 
dieną, £> valandą ryto Francu
zijos atstovų butas ir senatas 
pagaliau priėmė šalies biudžetą 
1938 metams. Parlamento po
sėdis turėjo užsidaryti gruod
žio 31. dieną, kaip įstatymas 
reikalauja. Tačiau senatui ir 
atstovų butui nesusitaikant dėl 
biudžeto sustabdyta parlamen
te laikrodžiai ir darbuotasi iki 
skirtumai išlyginta, vis turint 
10 iki 12 valandos penktadie
nio vakaro, nors jau sekma
dienis atėjo.

ŠIAULIAI. — XI. 24 d. apie 
23 vai. šapnagių km. už Šiau
lių ežero buvo kilęs gaisras pik 
Ratkaus ūkyje, kurio metu vi
siškai sudegė Kazio Ratkaus j 
gyvenamas namas. Po gaisro 
degėsiuose rastas apdegęs pik Į 
K. Ratkaus lavonas, kuris ta- 
čiąu buvo be vienos kojos. Pa
darius lavono skrodimą Šiau
lių miesto ligoninėje, paaiškė
jo, kad nelaimingasis pirma

Hitleris ir popiežius 
apsimainė linkėji

mais
BERLYNAS, Vokietija, sau

sio 2. — Oficiali Vokietijos ži- 
‘ nių agentija sekmadienį pa
skelbė, jogei Adolfas Hitleris 
(pasiuntė savo ir vokiečių vy- 

’ | riausybės vardu linkėjimus ge
riausių naujų metų popiežiui. 
O popiežius tokiu pat naujų 
metų palinkėjo Hitleriui,

į v, nau uit, ~ _ • .•

buvo nužudytas padarant ke- UrFUmOja SUdCgintl 
lias žaizdas aštriu daiktu, o j 
paskui, kad paslėptų pėdsakus, Į 
sudegintas kartu su visais tro-! HONG KONG,, Kinija, sau- 
besiais. Dabar kriminalinė po-1 šio 2. — Kantono vyriausybe 
licija aiškina, kas tą šlykštų!sekmadienį pareiškė, kad sude-

* gins miestą pirm negu japo- 
_ nai jį užims — jei japonai tik- 

.. ~ rai kėsinsis Kantoną paimti.
Francuzija sustabdė Kantono gyventojų skaičius 

siekia 1,250,000.

darbą padarė, (a)

Kantoną

Teisėjas Cardozo 
serga 

f: s , ■ Įį-.d,, ■ -

WASHINGTON, D. C., sau
sio £ — Vyriausiojo šalies 
teismo teisėjo Cardozo ofisas 
išlejčlo pareiškimą, jogei teisė
jas Cardozo serga ir nedaly
vaus. teismo posėdžiuose atei
nančias dvi savaites. Teisėjas 
Cardozo, priklauso pažangiajai

teismo teisėjų da

siuntimą, amunicijos i 
Serbijai ir Rumu- Japonai puolą Kan- 

nijai ;. toną ir apielinkestoną ir apielinkes
CANTON, Kinija, sausio 2.

Sausio, 1 dieną japonų lėk-
PARYŽIUS. Francuzija, sau 

šio 2. - 
atstovas pranešė, kad praktiš- (tuvai mėtė bombas j lėktuvų 
kai tapo uždėtas embargo siun-(aikštes, amunicijos sandėlius 
timui amunicijos iš Francuzi- ir geležinkelius pietų Kinijos 
jos į Serbiją ir Rumuniją. Ma-( sostinės Kantono apielinkėse. 
noma, šitoks žygis padaryta to-Japonų lėktuvų puolimas palie- 
dėl, kad Jugoslavijos ir Rumu-|tė šimtų ketvirtainių mylių 

žmonių atakose

Francuzijos valdžios •

nijos vyriausybės krypstančios, plotą. Šimtai 
Mussolinio pusėn. * I užmušta.

5, ■
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yvėlumo Klaidos
pašiepiamai Užbaigė

NAUJIENOS, Chicago, 111.
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Pirmadienis, sausio 3, 1938
su jri’. Milda pradėjo švyrubt it 
pakiristaš mėdiš; jos galva kvai
to, akyse mirgėjo. Zigmas at
sargiai iri švelniai, .paomė ją Už 
pečių ir pasodino į gaftiaką. 
Pats nieko nesakydamas ptfasi- ‘ • t išalino. Jis nuėjo kėliaš varsnas 
ir už krūmų apsistojo, iš kur 
galėjo ją matyti ir sekti. Milda 
peri ilgą laiką sėdėjo ne judėda
ma. Jos galva žemyn nut’nk'uši 
ir akys įsmeigtos į tą patį ir 
vienų taškąr'egį — piešė jį. lyg 
į štabų pavirtusią.

Galop Algutis išbudo. Milda 
pažiurėjo į laikrodėlį, kuris ro
dė 2:30*/po Vidudienio. — Reik 
skribėti pietums — pamanė Mil
da ir priėjusi prie gamake jau 
atšišėdrišio AlgriČlo, nusišypso
jo ir meiliai jį pribųč’avo. Vai
kas tampriai apšikabirio ranky
tėmis apie motinos kaklą įrody
mui kiek jis ją myli.

—Užsimerk mamyte — šau
kė Algutis — tai aš pabučiuosiu 
tavo akytes taip, kaip tu ma
no visuomet bučiuoji!

Milda dėjo visas pastangas, 
kad nepravirktų, taip ji buvo 
sujaudinta per pora paskutinių 
valandų. .. z (

—Užteks Alguti; turim sku
bėti į namus, nes Morta laukia 
musų pietums ir tu jau išalkęs.

—Gerai mamyte; *a'š tau pa
gelbėsiu gamakus atrišti. —. ir 
vaikutis kaip kulka išsirito iš 
gamako. Kai Milda su Algučiu 
ėjo namų link, Zigmas ją lydė
jo iš tolo, saugodamasis, kad ji 
o nepastebėtų. '

Zigriias žinojo, kad tai buvo 
Milda^ nes pro plonas baltas lan
gų užlaidas, lempos šviesoje, j iš 
.T.ate Mildos šešėlį, kai ji bėgo 
telefoną atsakyti ir kai sugrįžo.

—Ji vis dar nesukalbama' — 
manė jis.

(Žus daugiau;

ko jk matyti. Tai nors dabar 
ji norėjo ir stengėsi parodyti, 
jog /ji įyveniriib* tikslą iri jo giri- 
žį Supranta ir<mbka jį tvarky
ti. Bet veltui Milda gyvenimą 
k'ūre, kai antroji; šeiriuos pusė, 
nuolatos tą gyvenimą iš pama
tų griovė.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Šts.
Ofiso Valandos nuo 1-8 huo 6:3v-8:3fo

Nekėliomis pagal sutartį , 
Rez. 4916 SO. MICHIGAN BLVD.

Te!. Kenwoni! 5i®7ėjus... 
Milda.

—Ir kam ta ironija? Kam 
kalbėti prieš save? Tamsta pui
kiai supratai viską, ką aš čia 
kalbėjai ir žirial, fbg tai teisy
bė. Nepriminiau tik apie tams
tos vyrą... — Milda greit pašo
ko iš gamako, kuriame \ėl buvo 
atsisėdusi ir Zigmas kaip sty
ga išsitiesė, tartum karo Vado 
pareiškimo laukdamas.

—Tai jau perdaug! — sušuko 
Milda — Tamsta laikykis nuo
šaliai nuo mario gyvenimo ir ne
liesk mario vyro!

—Bet juk tamstos vyras, yra 
didžiausias palaid .... ir čia Mik 
da neišlaikydama lygsvaros, 
smogė Zigmui į veidą.

Zigrnas pasiliko bestovįs, lyg 
įbestas. Jo veidas užkaito, lu
pos tampriai suleistos,liudijo, 
jog jis nušistatęš nieko dau
giau nekalbėti. Tik akys, tos žy
driai tamsiai — melsvos akys, 
klausdamos ar tirdamos Mildą 
— visai nemirksint, žiurėju į' 
ją. Piktumas laipsniškai apleido 
Mildą, ir jbš graži ii* švelni ran
kutė, kuri tAip energingai gynė 
jos vyro vardą — nusviro že
myn. Bet jos akys, dari vis žiu
rėjo į Zigmą; lyg laukdamos, 
kad jis dar prabiltų ir dabar ji 
jo kalbą išklausys,, neš juk jis

I tiesą sake ir jis buvo pirmasis

it
—Bet aš trimštėp pagalbos ne1 

reikalauju. Tamst 
nimo nepažįsti ir beturi jokios 
teisės į jį skverbtis.

—Aš nepažystu!... Cha, cha, 
cha ... — karčiu juoku kvato
jo Zigmas -— Aš nepažįstu . . 
Jau daug laiko prabėgo nuo ta
da, kai aš pradėjai! tamstą Sek
ti. Man buvo lemta apšigyVen- 
ti šalia, kad j'į pažinti. Aš žinau, 
kada tamsta guldavai ir kelda- 
vai. Kai ryto rasoj basa brai- 
džioji it. ravi gėles. Kai ik aš 
valandas praleidi vienui viena... 
Aš bandžiau nusigręžti, nema
tyti to visko, bet aš negaliu . . \ 
Ta vienuma, kuri nuolatos tam
stą supa', vis primena man, jog 
aš turiu kovoti!

—Užtikrinu tamstą, kad .vel
tui kovoji. — tarė Milda.

—Bet aš tikiu į likimą, štai, 
kad ir šiandien: pirmoji mano 
atostogų diena. Nutariau vienui 
vienas, niekieno nematomas, ei
ti miškan. Eiti ir eiti, tolyn, gi
lyn, miško tankmėn ir ten pa
sikalbėti su paukšteliais, pasi
guosti miško šlamėsiu... Bet vos 
tik spėjau įžengti miškan, kaip 
ir vėl tamsta, prieš mano akis...

— O, aš nežinojau, kad tams
tai ant kelio savo gamakus pri
rišau ir tuo sutrukdžiau tą vi- i 
są ramumą, kurį tamsta sau! žmogus pasauly, kuris jos gyve- 
proponavai; ten tolyn, gilyn nu- nimą suprato ir kentėjo drauge

mano gyve-

I ACM ,h>- n A U bi Ų Nbio j 

FBANCIJbS FAŠISTŲ VA
DAS. — Ėiigeįe de TOnele, 
vadas kaukėtos fdšistiriės 
organizacijos Les Cagbul- 
ards, kurios daug ginklų 
neseniai buvo surasta Pa
ryžiuje, dabar paskelbė, kad 
komunistai ruošėsi sukili
mui l^į>kr. 15 d., bet vėliau 
sukilimą atidėjo. Tam nie
kas netiki, bet spėja, kad 
jisx tuo bando pateisinti 
Francuzijoš fašistų ruoši
mąsi prie ginkluoto sukili-s 
mo.

Vieną vakarą, Milda pasijuto 
labrii mieguista' ir vos dešimtai 
išmušus,, ji nuėjo gult. Pačiame 
jos įmigy ją staigiai iš miego 
prikėlė smarki perkūnija. Ji pa
šoko ir uždare Irin'gtis. Užžiebu
si šviesą, ji atsisėdo ant lovos 
krašto ir smarkiai drebėjo; net 
j oš dantys kaleno.' Nežiūrint, 
kad Milda buvo visame kame 
drąsi, — ji negalėdavo ramiai 
pernešti perkūnijos ir žaibo.

Telefonas Suskambėjo ir Mil
da pašokusi nubėgo atsakyti, 
manydama, kad tai Albinas at
siminė apie ją ir nori ją sura
minti. ‘

—Heilo! — atsiliepė ji
—Mėlio Milda . . . Ar tū 

na namuose? čia Zigmas
ba . . . —. Milda ilgai nesvyruo- 
dariia permainiusi balsą, Atšovė: 
— ponios nėta nrimuose... ir už
trenkė telefoną.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

anų Midwife
i 6630 Šo. VVesterh 
. Avė., £nd floor 

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 

» ėleetrie t r e a t - 
Itaent ir magnę- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
♦ V • r * • r » I . t < .

vie
kai- ADVOKATAI

w,<. -ra. nrgBr. m... 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS . IR CHIRURGAS

1157 ARCHER AVfcNUE 
bfiso valandoj*

nuo 2—4 ir. niio 8—S Vai val&ri 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—-10 A. M. 
Nedalioj dagai sutarti.

A. Mohtvid, M. D
Wėst Town State Bafik ftfdR. 

2490 WEST MADISON STREET
Vai, 1 iki 3 pietų, 6 iki 8 Vak

Tel. Seejey 7330
Namų ‘telefohas Bruhsvvicįk 0597

1

n

/iJ

H

No. 4555 — Paprasta bet graži ir elegantiška suknelė. Pasisiukit iŠ 
bile kurios spalvos materiolų, Sukirptos mieros 14, 16, 19, 20, taipgi 32, 
34 , 36, 38, 40 ir 42 colių pėr kiūtinę.
. Norint gautis vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų/ Gali-1 
te pasiųsti pinigus a’rba .^paš
to ženkleliais Įtartu su užsaky
mu. Laiškus reikia ^reąuolk 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted S L, Chicago, III. j

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 15. centų ir prašau

atsiųsti man pavyždj No.............

Mieros ...................... perkrutinę

(Vardas ir pavardė) ~

- (AdresAš)

(Miestas ir valstija)

5 $igmaš švelnys, buvo dar jau- 
n^š vyras, vos 26 metų sulau
kęs ; bet būdamas gabus iš pri- 
giriitieš, jis ankšti .baigė moks
lą ir tuojau gavęs gerą tarnybų 
— i nuolat joje progresavo. Jis 
stengėsi butb visuomet tvarkin
gas ir punktualus. Jo drabužių 
dėvėjimo Skonis ir buto apšta- 
uymas rodė jį tas ypatybes tu
rint. Jis buvo nuošalus nuo gra
žiosios lyties tol, kol nepa'ma- 
t& Mildos, Kdrios^dž'is,Wųklu- 
mas f ir jos #gyveriii^^J&asdieni- 
riai vaizdai -— mažu pamažu, 
uždegė mažą meiles liepsnelę jo 
širdyj. Ta mažoji liepsnelė, da-; 
bar jau buvo išaugusi į tikrą 
g'risrą ir grėsė pavojum, Mildos 
vyrui; kuris vienok bJrupestin- 
_,ai laiką leisdamas, nematė jo
kio reikalo būti geru, savo gy
venimo strategu, kad pastebėtų 
ri kur pavojus kyla.

Zigmas dar ilgai kE jojo po 
nišką. šiandien, visai netikėtai, 
13 žengė didalį ž ngsnį pirmyn, 
o ir Mildos gyvenime. Jis ne
katėjo atsistebėti jos herojišku- 
nu už savo šeimos garbę. Zig- 
rtas norėjo įspėt’, ką Mi da a- 
Ae jį mano ir jam buvo be galo 
^aiia jos, dėl to susijaudinimo, 
prie kurio jis ją privedė. Bet 
jaugė jis save ramino ta min
simi, kad šios dienos įvykis bus 
jai naudingas, gal net netoliriioj 
teity; kai ji žines, kad turi tik

rą draugą, kuris pasirengęs ją 
^eibč.ti visuomet ir kiekviename 
reikale. > ?

Milda savaip galvojo. Ji bari- 
.ū vėl paveikti Albino jausi^iuš. 
Mažybiniu vardu savo vyrą va
dindama, ji koketiškai pasakojo, 

■,am apie savo Sumanymus; kaip 
Je du, gieitu laiku bus laimingi 
n* džiaugsis saVo šeimyniriiu gy
venimu.

—Mes turime namą, gražų 
daržą; turime gražų ir gerutį 
šunelį, kuris greitu laiku jaii 
.'radęs mokyklą larilky'ti ir ko gi 
iriuriiš daugiau trūksta? žihoma, 
;ad nieko, tik kad mrrio bran
dusis Albinėlis nors laikinai už
mirštų savo draugus ir po dar
bo ,pareilų namo pars saik) myli
mą žmonelę iri šunelį. Viši kar
tu tuomet džiaugtumėmės. O 
koks malonus gyvenimas butų! 
— ir Milda puolė prie Albino, jį 
ipsikabih’o ir karštai bučiavo.
. -‘-'Gana, gana! Tu mane už

kankinsi! šaukę Albinas.
—Prižadėk, kad taip padary-J 

si, kaip aš sakau, tai nekąrikin- 
siu — krykštė Milda.

—Aš negalią Milda; kaip Die- ' 
VU myliu iiegaliii, bent šiuo tar
pu . . . Bet aš prižadu vėfiau.... j

— ir Albinas pagriebęs skrybė
lę vėl išbėgo.

Milda stovėjo prie lango ir 
galvojo: —: Kad tik Albinas 
nors kiek susitvarkytų, tuomet 
aš parodyčiau tam. poriui švel-, 
niui, jog aš nereikalinga jo rū
pesčio ir pagalbos!.... — ji tik
rai nuo širdies troško matyti 
savo šeimą pavyzdinga. Ji Vi
suomet jautė padariusi gėdą sa
vo tėveliams ir Sesutėms ištekė
dama nelaiku ir ne tokiose ap
linkybėse, kaip kad jie visi troš-

2-RA KIMŠTINA SAVAITĖ!
Sovietų Rusijos didžiausias 

, paveikslas
“PERTAS PIRMASIS”

f

Tolstojaus Kūno ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didijj, karžygį, mei
luži, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE
66 E. Van Buren

Šventadieniais atdara 10:45—25c 
iki 1 vai. po pietų.

Advokatas
Miesto' ofisas^—127 N. Dearborn St. 
KamK 1431-1434—Tėl. Central 4411-2 
Mainu ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

j pagal sutartį, 

ibŠEŪHTGRiŠH
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE
. Res. 6515 So. RockweH St.

Telephone: Republic 3723

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

* Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Ii

i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
h 'O j i"'B ■ •John F. tildei kisg

• . JlH ' .S- ■ į/'1' ' * ' ,J ► ♦ , . ,
« ’ 4'7’*.*■■■•»*'Ii • • > • • 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

'' mbulancė •
,t DIENĄ IR NAKTĮ .. .

Visi telgonai YARDS 1741^1742 
4(505-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAUAYFtTF 0727

H?

t a f " - A, -S koplyčios visose 
JL1JN/ Kcal Chicagos dalyse

. ■ > . H./S»T ’,O‘ /tf'.' ■ ' < < r v ,, r ,

Klausykite musų >Lietuvių radio pro‘gVaihų. Pirmadienio Vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. '(!>. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS
ini;{ ;?

..

Laidotyyįų Direktoriai
' NARiMįš- 
Chicagusį, j 
’ Cicero J 
. Lietuvių ■ 
Laidotuvių ■ 
Direktorių 1 
Asociacijos

X

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3^07 LbWe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SL AKIS
ADVOKATAS

. 7 So. Dearborn St.
t Room 1230

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

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

• 6322 Š6. Wėstern Avė/
VALANDOS:

Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 5 v. v.

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Uhirtirgas
Ofisas 4648 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nūo H iki 8
Vak. Nedėlioį pagal sUsitarima

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1330

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZĖL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

■ II ■    ■ ■■ ■ I - I ■■ ■! !■■■■■ 1 I- ■ ......................... ■■■

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. lUIKELIS
. GYDYTOJ^-iii CHIRURGAS

t Ofisas' ir Rezidencija '*'■
3335 So. Halsted SL"

’ r CHICAGO, ILL. ' •

D r. Margėris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 ipo pietų/ 
ir nuo 6 iki 8 vakafo

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optdmetrically Akių Specialistas

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

Dr. S. Jakūbs
DENTIŠT

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8i30 popiet' 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

•[<

Ambiiiancc
Patarnavi- 

k mas Pieną 
■ ir Naktį

W TURIME
F KOPLYČIAS
' VISOSE MIESTO

. Z DALYSE.
# ■ • ■. . z. " -! •

, A. PETKUS '.J ; ' 1
6834 Šo. Westerri Avė. Phone Grovehill 0142
1416 South 4!Hh Court. Cicero Phone Cicero 2109

P. j. RIDIKAS
3354 Su. Halsted Street Boulevard 4089

1. i. ZOLP Phčriė Boul. 5203
1646 West 46th Strfeėt Phčriė Bbulevard 5566

S. M. SK ŪDAS
718 Wesi 18th Street \ Phone Monroė 3377

' S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 LitUahicėi Averiųe / „ Phone Yards 1138

■ ■ ■ — ■ ,|| ikŽįi I.    ww‘illl,,l ,, ,, II ■     F ^^».l.|. II.IĮl'i, r I I .!■■■■ III »

, LACHAW1CZ IR SŪNŪS
2314 Wėst 23rd Plące Pfioriė (fanai 2515
SfcYRltTŠ: 42-44 Eašt'lMth Street Tel. Pullman M70

JUOZAPAS EUDEIKTS IR TfiVAS
/ 4704 So. Western Avė- Phone Virginia 0883

, ' I ' f * • 4 P • r * . ■ ‘ .

J. LTULEVICIŲS
4348 So* California Avenue Pilone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lifuanica Avenue > Phone Boulevsird 4139

egzaminuojamą mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

. *■ atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 

■ . . .
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland A v.
. Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hydė Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6906 So. Halsted St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—78 v. vak. 

išskyrus šeredomis ir subatomiS
!

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
x Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 -West 351 h St. 

kAntpas Halsted. St.
Valandos: nuo* 10 iki 4, nu6 6 iki : 

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
8

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikosi Lietuvių Daktarų

Phone CA.NAL 6122

GYDYTOJAS IR . CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—-8 ir 7—8 
Seredoihis ir hedėl. dagai sutarti 
Rez. 5631 Sd. Cnlifornia Avenue

Telefonas Repunljč 7868

DR; HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas liga.s 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius plė
tros prietaisus.

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

Valandoj nud 10—12 pietųyir
. nuo 6 iki’ 7:&0 Vai. vakaro

Tel. canai 3110 /
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS '

4729 So. Ashland Avė.
2-roS lubOs 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 VaL 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 11d H 
valandai dieną?

Phonė MIDWAY 288(1, 
f ’ • * * J? *■ y <**

—• ‘ 1 1 - — ■ 1 -r ' '■ ■" 4" 1 i"11

Telefonas Yards 0994

Dr. Mnurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Qfiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pietų 

7 iai 8 vai. Nedėk .nuo 10 Jk» 12
Rez. Telephdfiė ^LAZA $400

)



Pirmadienis, sausio 3, 1938 NAUJIENOS, Chlcago, III.

PITTSBURGH'O NAUJIENOS metams valsty
bes biudžeto projek- 

ztas siekia 340 
mil. lt.

P i 11 s b u r g h Į v a i r e n y b < * s

faktas 
nelai- 
dau- 

jaUni 
metų

liudija,

Nelaimingi Kalėdų 
Švenčių Atsitikimai

Šiais metais Kalėdų šventės 
Pittsburghe turbut daugiau pa
sižymėjo nelaimingais atsitiki
mais negu kada nors praeityj.

Pradedant automobilių ne
laimėmis ir baigiant gelžkelio 
tragedija. Daugiausiai žmonių 
žuvo automobilių nelaimėse. 
Vien tik Pittsburgho distrikte 
mirė 2 žmonių ir daugiau kaip 
20 buvo sunkiai sužeistų. Au
tomobilių nelaiminguose atsiti
kimuose žuvusių ir sužeistų są
raše nesimatė nei vienos lietu
viškos pavardės. Išrodo, kad 
automobilių nelaimingi atsiti
kimai kaip ir nepalietė lietu
vių.

Vienas pažymėtinas 
yra tas, kad automobilių 
minguose atsitikimuose 
giausia žuvo ir susižeidė 
žmones, tarpe 8 ir 25 
amžiaus. Tas faktas
kad jaunuoliai važinėdami au
tomobiliais yra labai neatsar
gus.

Traukinio Tragedija
Pennsylvanijos Gelžkelio grei

tasis traukinis, kuris ėjo iš 
St. Louis į New Yorką, pakliu
vo į nelaimę.

Kalėdų rytmetį, apie 7 va
landą, pirmoji dalis traukinio 
su daugybe linksmų pasažierių, 
laimingai pasiekė Pittsburghą 

. ir leidosi į New Yorką. Apie 10 
minučių vėliau pasiekė Pitts
burgho miestą ir antroji mi
nimo traukinio dalis, kuri susi
dėjo iš pašto ir ekspreso karų. 
Pasažierių nebuvo šiame trau
kinyje, tik traukinio darbinin
kai. Traukiniui einant visu grei
tumu per Pittsburgho miestą, 
Ohlo upės atkrante, ir priva
žiavus prie vakarinės Carson 
gatvės didžiidis traukinio lo
komotyvas užbėgo ant dide
lio akmens, nusiritusio nuo kal
no ant bėgių. Lokomotyvas nu
šoko nuo bėgių ir krito apie 
50 pfcdų į Carson gatvę vietoje

užmušd. mas masini tą O. E. 
Rhoads, 47 metų amžiaus, 1411 
Twenty-Fourth Avė., Columbus 
Ohio, ir pečkurį W. H. Strouse, 
40 metų, 209 Seventh Avė., 
Carnegie, Pa. Truko daugiau 
kaip 7 valandas kol darbinin
kams pavyko Strouso lavoną 
išimti iš lokomotyvo griuvėsių.

Kai traukinio nelaimė įvyko, 
tai Strouso žmona su vaikučiais 
turėjo parengus Kalėdų šven
čių pietus ir lauke grįžtant vy
ro ir tėvo iš darbo skaitydami 
minutes, kad, štai, ant šito ar 
ant kito gatvekario jau parva
žiuoja ... i

Vieton grįžtančio vyro gavo 
liūdną žinią, kad šeimos duon- 
davis žuvo traukinio nelaimėje.

Laimė, kad traukinio trage
dijų įvyko tokiu laiku, kada 
mažai žmonių buvo gatvėje. Jei 
butų įvykusi dienos metu*, kada 
Carson gatve eina daugybe au
tomobilių ir gatviekarių, tai gal 
butų žuvę keli desėtkai žmo
nių. Nors ir anksti rytmetį, 
lokomotyvas krisdamas į 
vos-vos nepagavo keletą 
mobilių su žmonėmis.

Gaisrai
CORAOPOLIS, Pa. —

džio 24 d. čionai užsidegė 8,000 
galionų gasolino tankas gręsė 
pavojus, kad ugnis nušluos vi- 
cą miestelį. Bet ačiū ugniege- 
sių energingoms pastangoms, 
ugnis negavo plačiau išsiplėsti.

Ministerių Kabinetas biudžeto 
projektą jau priėmė ir pa
teikė Seimui.

Šiomis dienomis Ministerių 
Kabinetas priėmė 1938 metams 
valstybės biudžeto projektą ir 
perdavė Seimui svarstyti. Sei
me pirmuoju skaitymu biudže
tas numatomas svarstyti lap
kričio 27 d., šeštadienį. Numa
toma, kad tą dieną bus išrink
ta biudžeto komisija ir jai pro
jektas perduotas.

Pagal projektą valstybės biu
džetas 1938 metams subalan
suotas iš viso 340,748,744 litų 
sumai pajamų,, jų tarpe 284,- 
300,718 lt. paprastųjų ir 56,- 
148,026 lt. nepaprastųjų paja
mų. Išlaidos taip pat. siekia 
340,748,744 lt., iš kurių 269,- 
546,919 lt. paprastųjų ir 71,- 
201,825 lt. nepaprastųjų išlai
dų. šių metų biudžeto projek
tas siekė 298,895,256 lt., o 1936 
metų — 284,447,597 lt. Taigi 
per trejus metus biudžetas pa
didėjo per 56 mil. lt.

Atskiromis įstaigomis pagaly 
projektą numatomos tokios 574,700 lt

lAOME-NAUJlENŲ Foto]

Londono žvėriukų turgavietėj Sclater gatvėj. Par
davėjas siūlo ferret pirkėjams. Tūkstančiai žmonių su
sirenka turgavietėj pirktis žvėriukų ar paukščių laiky
mui savo namuose. t

stųjų, o iš viso 33,689,907 lt. 
išlaidų, švietimo Ministerija: 
44,219,295 lt. paprastųjų ir 12,- 
582,215 lt. nepaprastųjų, o iš 
viso 56,801,510 lt. išlaidų, Tei
singumo Ministerija: 12,054,- 
134 lt. paprastųjų ir 710,006 
lt. nepaprastųjų, o iš viso 12,- 
764,134 lt. išlaidų, Susisiekimo 
Ministerija: paprastųjų 49,- 
951,980 lt. ir apie 17,700,000 
lt. nepaprastųjų, o iš vi^o apie 
67,700000 lt. ir Užsienių Rei
kalų Ministerija: 4,778,881 lt. 
paprastųjų ir 502,000 lt. nepa
prastųjų, .o iš viso 5,280,881 
lt. išlaidų. Kaip paprastai, fi
nansų ministeriui duodama tei
sė naudotis valstybės iždo mo
netų fondo sumomis ligi 15 
mil. lt., iždo apyvartos reika
lams 1938 biudžeto metais.

TAVERNŲ 
SAVININKAI!

Remkite Atsakančią
Degtinės OLSELIO

IŠTAIGA
Jūsų Draugas Žydukas

NATHAN KANTER

gatvę 
auto-

Gruo-

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Gruodžio 25 d. Walter Hobart, 
jo žmona Florence ir 2 dukterys 
Jean, 20 m., ir Narine, 18 m., 
gyvenanti prie Strauss gatves, 
Kūčių vakarų buvo išvažiavę 
svečiuotis pas savo gimines ir 
tik vėlai naktį grįžo namo ir 
sugulė. Apie 6 vai. iš ryto bu
do ir pamatė, kad jų namai 
jau dega, šeimynos nariai išsi
gelbėjo nuo ugnies iššokdami 
per langą nuo antro aukšto, jau 
gerokai apdegę. Visi buvo nu
vežti į Allegheny General Hos- 
pital.

Namuose ugnis padarė nuo
stolių daugiau kaip 3,000 iki 
ugniagesiai pribuvo ir užgesino 
liepsnas.

Tai mat, kokios naujienos pas 
mus Pittsburghe laike šių Ka
lėdų švenčių. S. Bakanas

3,000 mylių kelione 
arkliais

Pečiai ant gaso, anglių arba

Didelis pasirinkimas. Kain
os nupigintos greitam išpar
davimui, kad padaryt vie

toj naujam 1938 metų 
stakui

Oi i Heaters, vertės $75.00 už
$29.00

ir 100 gal. aliejaus dykai 
Kainos nupigintos ant RA- 
DIO, NAMŲ RAKANDŲ, 
SKALBYKLŲ, REFRIGERA- 

TQRIŲ .
Lengvus Išmokėjimai

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 ir 3409-11 S. Halsted 

Tel. Blvd. 7010
Transliuojamas gražus progra

mas WCFL-970 kil. Nedėliomis 
7:30 vakare

Jim Stewart, 47 m., jo žmo
na Bertha ir šeši jų vaikai 
turėjo nedidelį ūkį ties Wat- 
rous, Saskatchewan, Kanadoj. 
Bet pabaigoj šios vasaros su
degė jų namas. Pasistatyti nau
ją namą neturėjo lėšų, tad nu
sitarę važiuoti pas žmonos tė
vus netoli Montreal, Que., irgi 
Kanadoje, 3,000 mylių atstu
me. Tokiai ilgai kelionei reikia 
daug pinigų, o Stewart jų ne
turi. Tad jie pardavė savo ūkį, 
iš automobilio rėmų pasidarė 
vežimą, ir pasikinkę porą di
džiųjų Begi jos veislės arklių, 
jais dabar važiuoja ieškoti laŲ 
mes naujoj vietoj.

Jie išvažiavo spalių 7 d. Bet 
kadangi Maokinac pertaka už
šalo, tai jiems tenka' važiuoti 
per Jungt. Valstijas, šiomis 
dienomis ši šeimyna buvo Chi
cago j e. Ji vežasi su savim ir 
ožką, kurios pienu 'maitinasi 
jų' vaikai.

Kadangi jie jau padare 2,000 
mylių, tai tikisi likusį 1,000 
mylių padaryti iki vas. 7 d. ir 
tuo pasiekti kelionės galą.-

Pirkit© savo apielinkes 
krautuvėse

’TJ Jl '""7

lt., Krašto Apsaugos Ministe
rija — 543,368 lt., Vidaus Rei
kalų Ministerija -— 3,125,900 
lt., Finansų Ministerija: 186,- 
850,062 lt. paprastųjų ir 56,- 
025,926 lt. nepaprastųjų, o iš 
viso 242,945,988 lt. pajamų, 
žemės Ūkio Ministerija: 28,- 
453,978 lt. paprastųjų ir 352,- 
100 lt. nepaprastųjų, o iš viso 
28,806,078 lt. pajamų, švieti
mo Ministerija — 3,025,269 lt., 
Teisingumo Ministerija —v 7,- 

, Susisiekimo Mįnis- 
pajamos: Respublikos Prezi- teriJa “ 52,569,132 lt. ir Už-|nansų ministerija: 

Seimas sien^ Reikalų Ministerija - 
973,000 lt. pajamų. 

9
Atskiromis

dentura — 1,140 lt
— 1,500 lt. Ministerių Kabi
netas — 375,000 lt., Valstybės 
Taryba — 799 lt., 
Krašto Gubernatura

475 lt., Seimas — 723,121 lt., 
Ministerių Kabinetas — 3,856,- 
969 lt., Valstybės Taryba — 
318,681 lt., Klaipėdos Krašto 
Gubernatura—335,027 lt., Val
stybes Kontrolė — 1,146,564 
lt., Krašto Apsaugos Ministeri
ja: 65,000,000 lt. paprastųjų ir 
25,000,000 lt. nepaprastųjų, o 
iš' viso 90,000,000 lt. išlaidų. 
Vidaus Reikalų Ministerijai: 
29,280,078 lt. paprastųjų ir 1,- 
512,540 lt. nepaprastųjų, o iš 

j viso 30,792,618 lt. išlaidų, Fi- 
33,128,857 

lt. paprastųjų ir 3,889.90 lt. 
nepaprastųjų, o iš viso 37,018,- 

įstaigomis nu- 757 lt. išlaidų, žemės Ūkio Mi- 
Klaipėdos1 matomės tokios išlaidos: Res-misterija: 24,482,907 lt. papra- 

606,000 publikos Prezidentūra — 270,- stųjų ir 9,207,000 lt. nepapra-

Štai daugiau 
malonumo ' I

’38 metams.,
linksmesnių naujų metų 

...ir daugiau malonumo dėl tūk
stančių naujų rūkytojų, kurie 
atranda apie Ghesterfield’s leng
vesnį geresnį skonį. t

Lengvi nunokę tabakai ir gry
na cigarete popiera yra geriausi 
sudėtiniai kokius cigaretas gali 
turėti...šitie yra daigtai, kurie 
jums suteikia daugiau malonumo 
į Chesterfields.

V

Opyright 1938, LlGGETt &.Myers.TopacCo GO,

• Lake Forest priemiestis gi 
riasi, kad jame pernai nebuvo 
Žmogžudysčių, plėšimų ir va
gysčių. Rimčiausi nusikaltimai 
buvo tik su automobiliais. Per 
visus metus buvo 150 nelaimių 
su automobiliais, kuriose 36 
žnlonės buvo sužeisti.

,'u.k. r*. o«?

Pečių muskulus gelis? 
Petys ii tampytas? 

Suteiks malonų palengvinimu 
keli vykrųs ii trynimai.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse. .

Savaiti^at|A Radio Programai■ i V^RENCE-nOBETT
■l ANDRE KOSTELANETZ

PAUL VmiTEMAN
l DEEMS tkylorI pMJL ___ -

Chesterfield
• rasite DAUGIAU MALONUMO

Chesferfeįcfc lengvesniatne

Mutual Liq,,or Co.
4707 So. Halsted St.

PHONE YARDS 0801

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
grąžus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

Jau Atėjo No. 10
KULTŪRA

TURINYS :
Kultūros kryžkelėse Besidairant — 

J Laužikas.
Komunizmo ir Fašizmo perspekty

vos Anglijoje — P. Slavėnas.
Eilėraštis — J. Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
Žuvys surijo — J. Šimkus.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas.
Kas buvo Vladimiras čertkovas — 

Edv. Levinskas.
Populiarusis Mokslas — Apžvalga 

ir t. t.
KAINA 45 CENTAI 

GALIMA GAUTI

“NAUJIENOSE”
1739 so: HALSTED STREET 

, Chicago, III.

Freferred by millions 
to mayonnaise..

4EČONOMY and 

SATISFACTION ūse 
Doub/e Tested/Doub/eAdion!

BAKING UlV powder
Šame hice Todayas45 \^arsAęo 

25 ounces for254
Full Pack ««* No Slack

SfieciciiutA, 'w/usr jnaJcA

MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYOUR GOVERNMENT

Buy gloves whh what 
lt savęs

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25e



(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)18c

K®AKCIJOS . UŽTARĖJAI

PABRANGO SKLYPAI

’ Br^identas* jĮą^bčįųs ūžtik- 
rįųą SLA.. narius,, kad Šiandie 
organizacijos fįhansiniai reika- 
lai jau yra pastatyti ant syęi- 

:-'ko pagrindo; Z

O tuo tarpu valstybė 
palyginti su vįsuo-

lųu'są Sufeivienijimas 
(sako, jisai > prie dabartinės 
ekonominės padėties Ameriš 
koja yi*a geresniame stovy-

Antra, jeigu Sovietų Sąjungoje nebėra visuomeni
nių kliasų, tai kodėl tenai|^ą eukoneentruųtą tiek daug 
galios vaMybės rankose? visuomenėje,, pa
gal tą teoriją, kuria komunistai bando pateisinti partL
. ■ v -i -t • ' T-» • • . 4 •. 1 1. - 1. . ___ ____________________ •

Ar yra kliasų skirtumai Sovietų 
Sąjungoje?

Maskva ir jos garbintojai sako, kad ̂ Sovietų. Sąjun
goje jau nebėra ekonominių kliauty Visų žmonių reika
lai esą vienodi* nes privatinė nuosavybė panaikinta.. Į$* 
dėl, esą, tenai nereikia ir pasiskirstymo; į polftįhos paf; 
tijas. < . • ' .

; šitoks argumentavimas, tačiau, neišlaiko jokios kri
tikos, nes jeigu ’ Sovietų Sąjungoj©/ nereikią p.oKtĮnįų 
partijų, tąi kam tenai gyvuoja komunistų partija?

Partija, kaię rodo paties žodžio prasint yra “dalis”: 
Kur nėra pasidalinimo į skirtingas grupes, tenai netu
rėtų būti jokios ^partijos. -

Taigi pasirodo, kad kai ku
rie žmonės nemoka kitaip žiū
rėti į Susivienijimą, kaip į mel 
žiamą karvutę.

Bet Susivienijimui daug kaš
tavo p. Gegužio ir jo buvusių
jų bendradarbių apsileidimas. 
Daug nuosavybių, ant kurių 
SLA. buvo davęs stambiau pa*- 
skolas, pasirodė menkos ver
tės; o skolininkai, išgavę, tas 
paskolas, atsisakė jas atmokė- 
iti. Taip pasielgė “garsusis” De- 
venis, “Vienybės,” Bendrovė, p. 
Kamarauskas? (bųv, SLA, vice
prezidentas) įr k. Bagočius 
apią tai pastebi:;

UŽDARĖ PRADŽIOS 
MOKYKLĄ

[ “Tėvynėje” SLA. preziden
tas, adv. F. J. Bagočius, ilgo
kame- pranešime organizacijos 
nariams išreiškia^ pasitenkini
mą,, kad Susivienijipas jau iš
sikasė iš didžiausių bėdų, ku- 
įrips jam buvo paliktos iš pir* 
•inesnių, laikų. Stasio Gegužio 

Į prezidentavimo ląįktf milžiniš- 
kos pinigų sumos buvo sukiš
tos į neikusius/ Mveatoentus, 
bet laipsniškai, prie naujos ad- 
[piiuistracijos, SLA. nusikratė 
Ld.angu.mos negerų bondsų, su- 
tvarkė pąškojas, duotas ant 

įmorgičių,. v įį perėmė nuę^avy* 
bes iš tų skolininkų, ,kurie ne- 
stengė arba* nenorėjo? atsiteis-

Viešu kandidatų nominavi- 
mu; čia butų nuslopinta pasku
tinė demokratiškumo kibirkš
tėlė. žodžiu,, bu'tų pilniausia 
fašistiška diktatūra.

Tačiau tas komunistas, An
driulio bendradarbis,, sako, kad 
šitokia fašistiška tvarka butų 
ne blogesnė už amerikonišką 
prezidento rinkimų sistemą!
*Taigį vis aiškiau ir aiškiau 

musų komunistai, apsvaigę nuo 
idėjų”, pasisako už 

reakciją. Tikrai apgailėtina.

PAGĖGIAI. — Vis aug 
Pagėgių miesteliui jaučia 
statybos sklypų stoka. Žer 
kaina nuo 1 lito pašoko 
6 litui Norintieji statytis 
muts prašė, kad butų dar< 
nauji miestelio gatvių pro j 
tai. šiomis dienomis daror 
išmatavimas ir projektuc 
mos naujos gatvės. Tikim; 
kad kitais metais bus pae 
tyta daug gražių naujų nai 
Dėl naujos statybos miest 
vis gražėja ię didėja.

[ ACME-NAUJIENŲ Fo 

SUSIDURS SU KITU LAI 
—Amerikos laivas City 
Hamburg, plaukęs iš Voki' 
jos į Angliją, skaudžia nuk 
tėjo “migloje susidūręs su 
tu laivu šiaurės juroje.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St., Chicago,

ROKIŠKIS. — Prieš . tryl 
metų Varaščinos km. buvo 
teigta pradžios mokykla. 1 
kyklą lankydavo daugiau, k 
30 vaikų. Dabar mokykla 
daryta ir tėvams sudarė d? 
rūpesčių, nes jų maži.vaika 
tolimesnes mokyklas nepajė 
nueiti. Visi butų dėkingi, 1 
mokykla butų palikta toj 
čioj vietoj.

Namų statybos komitetas Washingtone patiekė prę-< 
zidentui Rooseveltui raportą^ kuriame jisai sako, kad 
gyvenamųjų namų atžvilgiu Amerika šiandie yra atsi-J 
likusi nuo 1930 metų. Kad kraštas pasiektų tų metų sto-J 
vį, reikia tuoj aus pastatyti bent 2 milionu namų.

Nesunku suprasti, kodėl taip yra. Per depresijos 
metus naujų namų statymas, galima sakyti, visai pasi
liovė. O-senosios trobos nusidėvėjo ir daugelis jų turėjo 
būti nugriautos. Tuo gi tarpu, gyventojų skaičiui augo.

Taigi dabar Amerikoje turi būt pastatyta mažiau
sią duynilionai namų, kad- žmonės butų aprūpinti bu-. 
tais bent ne blogiau, kaip kad buvo prieš septynetą, me
tų. Bet tais metais padėtis anaiptol nebuvo gera. Dide
liuose ir mažuoše miestuose biednuomenė dažnai gyven
davo pūvančiose lušųose arba gremėzdiškuose laužuose, 
be saulės šviesos ir tyro- oro.

Norint pastatyti, vietoje tų nesanitariškų lindynių, 
švarius , namus, reikėtų prie tos skaitlinės, kurią savo 
raporte paminėjo nąięiį statybos komitetas•> pridėti, gal 
būt, dąr kokį milįonąV * į.f • , •• J*

v Štai koks didelis reikalas stovi prieš 'Ameriką šio
je srityje. Bet kas jį aprūpins? Ar privatines kapitalas 
parodys tiek iniciatyvos, kiek čia jos reikia?

Vargiai., Per paskutinį dešimtmetį statybos pramo
nė buvo beveik apmirusi. Nėra pagrindo tikėtis, kad ji 
dabar bus daug veiklesnė, nežiūrint to, kad valdžia šian
die garantuoja mortgečius. Normalinė statyba urnai 
pelno neduoda. Jėįgų. seiliaus miestuose ųąmąi dygdavo, 
kaip grybai po lietaus, ir būdavo greitai parduodami, 
tai dėl to, kad tuomet* ėjo spekuliacija žemę. Kai ž.mor 
nes prisipirko daugiau “lotų”, negu reikėjo namų’ sta
tymui,. ir ta spekuliacija pasibaigė, tai sustojo ir naujų 
namų statymas.

Iniciatyvą šitame reikale turėtų paimti miestų val
džios (municipalitetai), ir jiems į pagelbą turėtų ateiti 
federalinė valdžia.

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

Pirmą kartą nuo. to laiko, kai Vokietijoje susidarė 
rudoji. Hitlerio diktatūra, nacių priešai turėjo suvažia
vimą pačioje Vokietijos sostinėje, Berlyne. Suvažiavime 
dalyvavo 37 delegatai iš įvairių Vokietijos dalių, ir per 
dvi dienas jie posėdžiavo, svarstydami kovos planus 
prieš hitlerizmą.

Suprantama, kad šita konvencija turėjo būti slapta. 
Bet svarbu, kad ji: galėjo įvykti pačiame Berlyne, nesu
sekta tūkstančių Hitlerio šnipų. Tai liudija, kad opozi
cija prieš nacių diktatūrą yra pasiryžusi ir gerai orga
nizuota! Dabar, po, šio suvažiavimo, ji bus ir sucemen
tuota idėjiniai;

Kaip gerai yra susiorganizavę hitlerizmo priešai,, 
rodo da ir tas faktąs,. kad po suvažiavimo’ užsienių spau* 
dos korespondentams, gyvenantiems Berlyne, buvo pal
tu išsiuntinėtas pranešimas apie suvažiavimą ir buvo 
paskleisti, tarpe žmonių tūkstančiai brošiurėjių, atspaus
dintų Vokietijoje, apie hitlerizmo šunybes.*

Demokratijos jėgos Vokietijoje nesiliauja .kovoju-- 
sios prieš diktatūrą. Mes esame įsitikinę, kad anksčiau 
ar vėliau jos laimės,.

“Susivienijimas buvo pri
verstas \ perimti i suvirš dvi
dešimties namų, kurią savi
ninkai negalėjo sumokėti pa
skolos arba net nuošimčių. 
Daugelis tų namų buvo pri
mesti Susivienijimui tiesiog 
nepakenčiamam stovyje,’’

j e, kaip bile kokia kita Ame
rikos lietuvių pašelpinė arba 
kultūrinė organizacija ir 
musų Susivienijimas yra 
tvirtesnis' ir saugesnis, kaip, 
daugelis kitų tautų, arbą net 
taip vądinamų ‘amerikonų’ 
fraternalių organizacijų.”
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zacija, turėtų būt “nudžiuyusi 
tenai šiandie yra daug galingesnė 
mene, negu kapitalistinėse šalyse.

Kliasos Sovietų Sąjungoje yra. Visi žino, kad tenai 
gyvuoja pramonės darbininkų (proletarų) kliasa ir ūki
ninkų kliasa. Tai ne tik skirtingos, 
atžvilgiais priešingos viena antrai ekonominės grupės, 
Darbininkams, sakysime, labai svarbu, kad butų pigi 
duona ir kiti produktai, kuriuos pagamina valstietis; o 
ūkininkui, kaip tik priešingai, labai svarbu, kad tie pro-? 
dūktai butų brangus. ■ ■ .

Tokiu budu turime dvi khasas. O, kaip su biurokra- 
[tiįa? ' . > ;

Sovietų Rusijoje ji be galo skaitlinga, nes tenai val
stybės tarnautojai n,e tiktai dirba įvairiuose valdžios de
partamentuose,. bet ir tvarko susisiekimą, veda krašto 
pramanę, prekybą ir t. t.

Gal būt, kas nors pasakys, kad valstybės tarnauto
jai nesudaro atskiros kliasos, kadangi jie dirba už algą, 
kaip, ir fabrikų darbininkai? Bet tai netiesa. Darbinin- 
kas gamina, o valstybės tarnautojas ne. Valstybės tar
nautojai gyvena iš tp “perviršio”, kuris atlieka nuo dar
bininkų ir ūkininkų pagaminto turto

Aišku, kad sovietų biurokrato interesuose yra, kad 
to “perviršio” atliktų kiek galint daugiau t. y. kad dar
bininkai gautų mažesnį atlyginimą už darbą, o ūkinin
kai žemesnes kainas už savo produktus, Tokiu budu 
ekonominiai biurokratijos reikalai yra* priešingi ir dar
bininkų, ir ūkininkų reikalams.

Taigi jau turime tris aiškiai matomas khasas So
vietų $ąjungoje. *

Yra tenai ir kitų ekonominių skirtingumų, bet už
imtų perdaug vietos čia apie juos kalbėti. Kada komu
nistai sako, kad Rusijoje “nebėra kliasų”, tai jie, iš tie
sų, turi galvoje tuos ekonominius priešingumus, kurie 
gyvuoja kapitalistinėse šalyse tarpe kapitalistų ir dar
bininkų arba tarpe ir smulkiųjų valstiečių.
Kapitalistinės visuomenės kliasų tenai, žinoma, nėra, 
nes kapitalizmas Rusijoje sugriuvo (ar amžinai, tai ki
tas klausimas)., Bet tąi nereiškia, kad,kliasų tenai visai 
nėra. < ‘

Jos, kaip matėme,, yrą, tik jos kitokios,, negu, pav. 
Anglijoje arba Amerikoje. Ir tarp jų eina kova — ir

Bet, įsivaizduokime, kad 
Amerikoje tų visų laisvių, kiu 
rias aukščiaus paminėjome,, 
ąebutų:- gyvuotų, viena tiktai 
valdžios partija ir tokios orga
nizacijos, kurias ta partija kon- 
t^oliubją, įr žmonėms butų lei-. 
s t a “rinkti” tiktai tuos kan
didatus, kuriuos ta valdžios 
partiją pasiūlo, šitokioje “rin< 
kimų” sistemoje, aišku,’ tikrą 
žtnohių atstovybę nebūtų gali
ma išrinkti.

Parlamentas, išrinktas tokio- staliniškų 
ję sistemoje, gęriau'siame atši

Subscription Rates:
$8.Q0 per year ią Caąada
$5.00 per year outside of Chicago,
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Lietuvoje jau ne pirmi metai, musų lietuvių ūkiuose praded; 
kaip, kas kelia, klausimą apie 

stolius Susivienijimui padare, , liętųyių emigracijos
ęebrai vėl p’eikalų sutvarkymą j užsienius. 

Šitno klausimu ųet rašomi ilgi 
straipsniai įr studijos, štai pro
fesorius K, Pakštas jau kelintą 
kartą net nurodo tas vietas A- 
f riko j e, kur butų patogiausią 
sudaryti lietuvių kolonijas. Vos 
spėjo išeiti Pasaulio Lietuvis, 
kaip ir čia jis su savo dvylekiu 
pasirodė* Bet gi Lietuvoje iki 
šiol niekas nekelia klausimo a- 

I pie savo vidaus kolonizaciją.
Lietuvoje esama starovierą ir 

| kitų rusų salų. Anais metais, 
kai. Lietuvoje (rusų laikais) bu
tą visokių sukilimų, tai rusai 
šimtais lietuvius trėmė į. Sibirą 
ir ištremtų sodybose apgyvendi
no rusus. Tie vienas įš tamsiau
sių Lietuvoje gaivalų. Ir dabar 
jie nepasiduoda beveik jokiai 
kultūrai. Jų ūkiai skolose pa
skendę, nes jų savininkai gir
tuokliaują Bet niekam į galvą 
neateina jų tuos ukius geriau 
sutvarkyti ir darbštesnius šei
mininkus tenais apgyvendinti. 
Taip pat yra. nemaža ir lenkų 
savo ukius veik pragėrusių ir 
čia butų galima darbštesnius 
šeimininkus įvesdinti. Bet musų 
kai kurių profesorių galvose 
bręsta mintys, kaip čia lietuvių 
dalį svetur išgabenu^, bet ne
sirūpinama, kaip čią tuos lie
tuvius pas* save apgyvendinus.

Tai faktai, kad štai vokiečiai, 
lenkai Lietuvos kolonizacija yra 
stipriai susirūpinę ir kur tik ga
li savus Lietuvos ūkiuose apgy
vendina. Štai Vokietijos pasie
nyje pradedant Vištyčiu ir bai
giant Klaipėda, jei tik kas tame 
ruošte iš lietuvių ūkininkų pra
randa savo ukius, tai tie ūkiai 
tuoj atsiduria vokiečių rankose. 
Tiesa, tie vokiečiai ne iš kitur 
atvykę, bet Lietuvos piliečiai. 
Bet vis dėlto keista', kad koks 
nors miestelio amatininkas, ar
ba tiesiog darbininkas, žiūrėk, 
ir įsigyja lietuvio ūkį. Iš kur gi 
pas juos pinigai atsiranda ir už 
vis keisčiausia, kad; tai dedasi 
Vokietijos pasienyje: Matyti, 
čia! varoma sąmoninga ir nebe 
tam tikro tikslo ir plano Vokie
čių kolonizacija. Savo laiku net 
apie tai viename dienraštyje bu
vo pasirodžiusi žinutė, bet į tai 
niekas jokio dėmesio neatkrei
pė. Veik tokie reiškiniai paste- 
biami, kad ir ne taip ryškiai 
pagal demarkliniją, — ir čia 
nieku budu iš lenkų neišpruksta 
žemės ūkiai, bet tokių atsiliki
mų, kuomet lietuvio ūkis atsi
duria lenko rankose yra buvę.

Taigi mes svajojame, planuo
jame, kaip čia lietuvių prieaug
lių kitur išgabenus, o tuo pa
čiu, metu kitos tautos, reikia 
manyti nebe pašalinės pagelbos

tikime, galėtų išreikšti tikrai 
skirtumus tarpe įvairių frak
cijų valdančioje partijoje, — 
jeigu kandidatai butų nomi
nuojami slaptais balintais.

Bet jeigu kandidatų, nomina- 
vimai butų viešiu nč tie 
frakcijų skirtumai negalėtų 
pasireikšti, nes niekas nedrįstų 
viešai kelti ranką už tokį kan
didatą, kuris yra priešingas 
viešpataujančiai partijos kli-

UŽpakymo kaina:
Chicago je—.pąštu:

Metams; ..v.f..... ..................
Pusei metų ......... ..........
Trims mėnesiams ...........
Dviem mehesiams
Vienam mėnesiui ..........

Chicago j e per išnešiotojus
Vieną kopija ........Z........
Savaitei ..... ................. .
Mėnesiui .......................... .

&Bet juk ir Amerikoj ne 
visi , kandidatai nominuoja
mi sįaptai. . Prezidentiniai ir 
vice'-prezidęntiniai kandidatai 
nominuojami viešai,”
šitaip gindamas fašizmą, tas 

draugutiš,, tačiau, užmiršo vie* 
ną mažmožį: buteųt, tą, kad 
Amerikoje yra pilniausia orga- 
nizacijų laisvė, kartu ir žodt- 
žįo, spaudos ir organizacijų 
laisvė*. Kiekviena partija čia 
gali statyti savo? kandidatą į 
prezidentus (ką jos ir daro). 
Jeigu partijos konvencijos pab
rinktas kandidatas nepatenkir 
na žymios dalies tos partijos 
narių, tai jie gali susiorganip 
zuoti-* atskirai ir išstatyti “ne* 
priklausomą” kandidatą.

■ Pagalios, bet kuri štambest- 
nė grupe turi teisę organizuo
tis, į naujas partijas ir staty
ti savo kandidatus arba tie
siog rinkti piliečių parašus, 
kad jų kandidatas butų įdėtas 
į balintą.

Kai yra šitokia kandidatų 
nominavimo laisvė (ir laisvė 
už juos? agituoti- spaudoje, su- 
sirinkimupse, per radio ir t.t.)i, 
tai ne taip jau svarbu, ar tie 
kąpdidątąi yrą. nominuojami, 
viešai ar slaptai,, kadangi kiek
viena grupė, kuri yra nepaten
kintą- partijų kandidatais, dar 
turi teisę siūlyti kitus kandi
datus. Vyriausias kandidatų, 
ųominąv.imo. tikslas juk yra 
duoti progą balsuotojams pa- 
sirinkth UŽ ką balsuoti. Jeigu 
pasirinkimo teisės, nėra, tai pa
tys rinkimai ptfvirsta komedi-.

kiose fornioše, negu liberališkose arba demokratiškose 
šalyse. Diktatūra, kaip ir.kiekvienas despotizmas, slopi
na visas kliasas, todėl; susikirtimai tarpe atsklriį kliasų 
nebūna taip aiškus ir atviri, kaip kitur, ,

Pagalios, Sovietų Rusijoje, taip dabartinė jos dik
tatūra, kaip ir visuomeniniai santykiai, dar nėra nusi
stovėję. Viskas tenai “teka” (“panta rei”, anot to grai
kų filosofo posakio), keičiasi. To rezultate ir ekonomių 
niai susigrupavimai tame krašte dar nėra, nusistovėję.. 
Todėl butų klaidinga taikyti Rusijai šablonus,, paimtus 
iš kitų šalių. Bet yra visai absurdas sakyti, kad tai,, 
kas kitur smerkiama, Sovietų Sąjungoje turi būt gina
ma!: , , ,

Ta pasibaisėtina; priespauda ir tas kruvinas tero
ras, kuriais Stalinas remia savo diktatūrą, negali būti 
pateisinti nei “kliasomis”, nei tariamu1 kliasų išnykimu.

bet ir kai kuriais tų “čizelerių
skverbia^ užvaldyti SLA.! Juk 
yra faktas, kad “tautiškų” 
kandidatų sąrašą į SLA. Pild, 
Tarybą sudarė ta klika, kuri 
yra susispietusi, aplink “Vieny-

Lietuvos vidaus koloni
l

zacijos reikalu

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metąjns ..i.......
Pusei, metų ............
Trims mėnesiams..
Dviems mėnesiams
Vienartf mėnesiui

✓ •

Lietuvoje ir kjtur užsieniuose
(Atpiginta) \

Metams .......      $8.00
Pusei mfetų ...................   4.00

, Trinia mėnesiams ............  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

įsikurti.
< .... ,

Tiems, kurie finansiniai tvai 
ko musų žemes ūkį matyti trus 
sta didesnio apsukrumo, apda 
rūmo, sveikos tautinės nuave 
kos ir tinkamos savo krašto an 
bicijos.

Štai vieną noriu tokį pavyz< 
nupasakoti. Buvo Lietuvoje tol 
sai agronomas Laukša, kur: 
dabar daug Pietų Amerikoje : 
Lietuvoje viename laikrašty; 
rašo, kaip jisai Brazilijos džiuj 
lėse įsikūrė, šitas vyras Lieti 
voje gyvendamas gavo pusėtin 
gerą algą ir galėjo vesti pavy 
dingą ūkį. Rodos, net buvo p 
siųstas į Klaipėdos kraštą pad 
ti tenais lietuviams tinkamiau 
sikurti, bet šitas vyrukas išd 
mė į Brazilijos džiungles ta: 
gyvatynų apsigyventi, naujai 
sikurti, o nerado reikalo čia Li 
tųvoje savo ištvermę ir gebė. 
mus parodyti. Dabar kaip sak 
ma.: nei velniui, nei gegut 
Lietuvos kraštas iš jo naud 
jokios neturi ir vargu Brazi 
ja džiaugiasi jo ukininkaviir 
Bet vyras drąsus, dabar kit 
moko, kaip reikia Braziliją 1 
tuviais kolonizuoti, bet Klaij 
doje nesugebėjo saviems pade

Tai ir dabar dar Lietuvt 
kaip kas suka galvą kaip < 
busimą prieauglių svetur išj 
benus, bet mažai rūpinama 

, kaip čia' savus savame kra: 
tinkamai apgyvendinus. Ir < 
daugiau, juk yra nemaža lie 
vių svetur gyvenančių, ku 
mielu "noru grįžtų į Lietuvą, 
tik rastų progos gerą ūkį pi: 
ti, bot nėra kas tuo klausi] 
rūpinasi. —H.

Perėmęs tas nuosavybes, 
SLA. turėjo jas sutaisyti, įde
dant į jas daug pinigų. Pa
vyzdžiui, vien tiktai į “Viei 
nybės” laužo, remontą teko su-i 
kišti /apie . $30,000 dolerių!

Tačiau ve kas, įdomu: dabar, 
kada SLA. savo pinigais tuos 
perimtus namus sutaisė, tai tie 
patys žmones, kurie šituos nuo*

' Stengdamasis pateisinti sta- 
lįnišką “rinkimų” sistemą, V: 
Audrįūlis aną dieną pareiškė; 
kad nebūtų nieko blogo, jeigu 
kitose šalyse parlamentai bu
tų “renkami” taip, kaip hitle
riškoje Vokietijoje. Dabar ki
tas jų bendradarbis tęsia tą 
patį reakcijos gynimo, “vajų”; 
pridengdamas, savo argumen
tus “amerikonizmo” skraiste.

Fašistiškose diktatūrose, kaip 
žinoma, yra kai ktfr paliktas 
visuotinas ir slaptas balsavi
mas, renkant atstovus į parla
mentą. Bet kandidatus tenai 
nominuoja tiktai valdžios par
tija ir organizacijos, kurias tą 
partija kontroliuoja. Jeigu val
džios partijoje nėra sutikimo, 
tai kandidatų nominavimas 
įvyksta viešai, kad kokie nors 
“sklokininkai” negalėtų įsprau
sti savo žmonių į kandidatų 
sąrašą.

Šitą tvarką tas Andriulio 
bendradarbis pripažįsta “demor 
kratiška”. Sako:

ii n! !'.■ r
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IŠ LIETUVOS

JONAS IR POVVILAS ŽILIAI 
UŽTROŠKO LAIKE DARBO 

YACIMIENTOS PETROLL 
FEROS FISCALES TANKE

“La Granja Lituania” kurios 
savininkas ne tik savo ūkį pa
darė pavyzdžiu apylinkei, bet ir 
prisidėjo kelių pravedimui j ar
timesnius miestelius.

Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas

ARGENTINIEČIAI GĖRISI PAVYZDINGU 
LIETUVIO UKIU

“La Granja Lituania”
Visa metų ei.ė “Argentinos 

Lietuvių balsę” prenumeruojasi 
p. Antanas Scheschko, savinin
kas didelio žemės ūkio, “La z « 
Granja LLituania”, ties stotimi 
Leubuco F. C. S. Siunčiant laik
raštį Argentinos gilumon. ir ukj 
vadinant “Lietuva”, panorėjor 
me gauti platesnių žinių. Para
šėme “Lietuvos” savininkui laiš
ką, paklausdami, ar kaimynai jo 
280 ha ūkį tikrai Lietuvos var
du vadina ir paprašėme plates
nių informacijų.

Savo maloniame atsakyme p. 
Antanas rašo lietuviškai:

“Leubuco, rugpiučio 9 d., 1987 
m. Didžiai gerbiamas “Argenti
nos Lietuvių Balso” leidėjas! 
Kad jau klausiate, tai siunčiu 
Bahia Blanca dienraštį “La Ga
ceta”, numerį 398, iš gegužes 
29 d., 1937 m., o taipgi žurnalą 
“Revista dėl Ferrocarril Sud O 
este” Nr. 139 iš 1937 metų, ku
riuose telpa mano ir mano šeir 
mos paveikslai su plačiais apra
šymai apie “La Granja Litua
nia”.

Pirmas p. Scheschko išradi
mas yra siųstai žiurkėms gau
dyti, kuriuos pagamino sulyg 
savo dukrelės braižinio ir už
patentavo. Patento numeris 1 GI
GO?. Nors matėme, kad jam už 
tą išradimų siūloma gera suma, 
bet jis pats jį eksploatuoja. An
tras išradimas — mašina' saulė7 
gražų kūlimui ir valymui. Sau
lėgrąžų aliejus jam duoda didelį 
pelną. Jo iniciatyva bus atida
rytas kurortas Epecuene ir pa
keliama visa toji sritis.

Išvažiuodami išz “La Granja 
Lituania”, paspaudėme jos ma
lonių gyventojų Tankas, padėko
jome už atydų priėmimą ir pa
sakę /‘hasta la' vista” (iki pasi
matymo) išvažiavome linksmi ir 
dėkingi didelės iniciatyvos lie
tuviams”.
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ŠALČIO PAGEIBA
Naujoviška Literatu- Grąža 
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ros Premija tie

tuvoje
UŽTIKRINTA!

Pamanyk apie formulę nuo šalčio, 
krutinės slogų ir bronchinių erzini
mų, kas taip Įtakingai veikia, kad ir 

Gana, naujovišką ir įdomią Ii- gamintojai ją parduoda su tikfĄ ga- 
teraturoa premiją. įsteigė Lietu- j
voje Ukmergės inteligentai. Su- tu MyK formula įrod$ savo veikme 

• • • ‘ ’ * 1 ir Mžsipelęg . UĮdelipę. pagarbos, M-K
yra greitas - tiesioginis - našus.

M-K tai moksliška formula žymaus 
Illinojaus, gydytoje, kuris pasekmin
gai vartojo savo didelėj praktikoj 
per daug metų “Nieko nėra aptimai 
panašaus nuo ‘rimtų slogų ir jų, pa- 
sekmSs?’ sako tūkstančiai dėkingų 
vartoto^įr Jauni ir seni gali jos nau
dą naudotis. Jūsų vaistininkus ją už- 
girla ir parduoda M-K. Jis žino jos 
veikmę, kai papras
ti vaistai neveikia, 
įsigyk M-K šiandien 
ir džiaukis pagelba 
rytoj;

manytojaii numato kasmet per 
(Naujuosius Metus, suruošti lite
ratūroj vakarę. Atsilankiusieji 
,į tę vakarę balsa vimo bud u iš
kinko praėjusiais metais išėju
sią, įdomiausią grožinės literatū
ros knygą. Tos knygos autoriui 
bus įteikta premija*. Kadangi 
premijos įsteigimai Ukmergės 
visuomenėje rado didelį pritari
mą. > sukeli susidomėjimą. Pre- 
mijos nuolatiniam fondui aukų 
rinkimas' eina labai sklandžiai. 
Todėl: manoma, kad kasmetinė 
literatu ros. premija bus 1,000 li- 
tę dydžio.

Iki šiol Lietuvoje buvo kas
metine valstybinė literatūros 
premija (5,000 lt.) ir kelios pri
vačių knygų leidyklų premijos 
(po 2,000—3,000 lt.) Dabar uk
mergiečiai įsteigė pirmąją vi
suomenės literatūros prcrmię. 
Šios premijos įsteigimą« rodo ! 
Lietuvos visuomenės vis didė
jantį susidomėjimą’ literatūroj 
reikalais. Tsb.
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LIETUVON

Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai*

“La Gaceta” taip, na straips
nį dideliu antgalviu: ‘ La Gran
ja Lituania de Don Antomo 
Scheschko. Labores ar^Volas e 
inventos mecanicos interesan
tes. Un vecmo de iniciativas”.

Ilgame straipsnyje aukštai 
vertinama musų lietuvio gabu
mai žemės ūkio srity, pažymi
mi jo mechaniški išradimai ir 
straipsnis iliustruojamas p. An
tano Scheschko, jo Argentinoje 
gimusio sunaus Alfredo ir duk- 
tės Kazimiros Stefanijos pa
veikslais. Sūnūs padeda ūkinin
kauti, o duktė įsigijo siuvimo 
ir kirpimo mokytojos diplomą ir 
studijuoja tapybos meną.

“La Gaceta” redaktorius ra
šo:

“Kuomet savo autu aplankė
me “La Granja Lituania”, jos 
savininkas p. Antanas Schesch
ko nenorėjo su mumis kalbėti. 
Tik paaiškėjus, kad mes atvy
kome aplankyti jo pavyzdingą 
ūkį, jis mums parodė savo lie
tuvišką nuoširdumą ir vaišingu
mą.

50 metų amžiaus šeimininkas 
atvyko iš Lietuvos 1906 metuo
se. Gyveno Buenos Aires mies
te ir iki 1920 metų Pampoje, 
kur tarnaudamas geležinkelio 
kompanijoje pasiekė net stoties 
viršininko laipsnio. Paskui atsi
dėjęs žemės ūkio darbui sukurė 
pavyzdingą ūkį, kurį pavadino 
savo pirmosios tėvynės vardu. 
Didelis malonumas _ aplankyti

Rugpiučio 10 d.,z 1937 Argen
tinos Valstybiniuose naftos šal
tiniuose (Y. P. F.) prie Como- 
doro Rivadavijos, tanke A-115,, 
dėl vamzdžių sugedimo žuvo ta
me tanke dirbusieji trys darbi
ninkai; darbo vedėjas (kapata- 
zas) Jonas Žilys, vedęs, 43 m. 
amžiaus^ jo brolio sūnūs Povi
las Žilys, 26 metų amžiaus ir 
vietinis Petras Torrecillas. Iš 
ten dirbusių pavyko išgelbėti tik 
darbininko Karolio Penkiko, ku
ris yra čekoslovakų tautybės, 
gyvybę*

Dienraštis “EI Rivadavia”, 
kurio iškarpa taipgi gau,t,a oro 
paštu, plačiai rašo apie šią ne
laimę, pažymėdamas, kad tra- 
gingas žuvimas trijų minėtų 
darbininkų yra skaudus smūgis 
lietuviams ir argentiniečiams. 

; Virš tukstantiea žmonių pės
ti tris kilometrus lydėjo, į kapus 
traginga'i žuvusius musų brolius 
darbininkus, nešė šimtus vaini
kų, o užpakalyje važiavo 57 au
tomobiliai.

Jonas ir Povilas žiliai paėjo 
iš Tauškų sodžiaus, Duokiškio 
pašto. Jau šeši metai, kaip Jo
no žmona čia negyveno, o Po^. 
vilas rengėsi už poros mėnesių, 
.važiuot apsigyventi Lietuvon. 
Pažymėtina, kad įvykus šiai 
tragingai musų brolių įnirčiai, 
Comodoro Rivadavia lietuviai, 
visi kaip vienas, nepaisydami 
partinių įsitikinimų, reiškė su
sijaudinimo. Kapuose pasakė a- 
titinkamą prakalbę inž. Ilospi- 
tal*

Tą pačią savaitę Argentinoje 
mirė buvęs U.S.A. lietuvis Mo, 
tiejįus Andriulis, kurio sūnūs 
.Antanas Andriulis prieš 4 mė
nesius lankėsi Argentinoje iš U.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

‘NAUJIENOSE”

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

naujienos
173& SOUTH HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Ofisas atdaras kasdien nuo.
8 vai. ryto iki 8 vai, vakaro

(ACME-NAUJIENŲ Foto] 

PARDAVĖ Iš VARŽYTINIŲ.—Garsioji velionės Mrs. Edith Rockefeller McCormick 
31 kambario rezidencija prie 1000 Lake Shore Drive, kuri bus parduota iš varžyti
nių.' Ją buvo paėmę skolininkai.

S. A., aplankydamas, savo tėve
lį ir kitus šeimos narius, čia 
gana gražiai gyvenančius.

Taipgi tą pačią savaitę Argen
tinoje mirė Elzbieta Gaušaitė- 
Aleiiuhienė 2?!’rifctų ' amžiaus. 
Taipgi 17-8-37 pasimirė prieška*. 
rinis lietuvis Pranas JuknevL 
čius ir nusišovė Juozas Lebedys.

Visų nekpologai tilpo tos sa
vaitės “A. L. Balse”, o kituose 
savaitraščiuose tik vėliau tapo 
paminėti. Tatai rodo, kuris laik
raštis turi kontaktą su visuo
mene. '

ko
O laikui bėgant, gal sąlygos leis 
ir, senesniems Argentinos lietu
viams dailininkams parodyti sa
vo kūrybos z'.( paveikslus, kurių 
tarpe esamą nemažos meninės 
vertės ir Lietuvos motyvų.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RAD10 PROGRAMŲJ. Rimšos kurinių parodą. Liet-Sąjungos jie buvo skun
džiami Brazilijos švietimo de
partamentui, kad jiems neleis
tų dirbti lietuvių mokyklose. 
Mokytojas Girdauskas buvo tų 
benarių “sąjungininkų” įskųs
tas ir net. mėginta suspenduoti.

Prieš pat egzamenus “konsu
lo” P. Gaučio ir minėtos “są
jungos”, kurią sudaro keli as
menys, į kurį skaičių įeina lie
tuvių tautos išdavikai, buvo de
damos pastangos, kad lietuviai 
mokytojai neišlaikytų egzame- 
nų^ o kuomet išlaikė, vėl tūli 
bėgiojo-ir prašė; kad nebųt iš
duoti* pažymėjimai.

Patys brazilai inspektoriai pa
reiškė, kad “consul lit.huano e 
cachoro”. Toki įskundimai lie
tuvių tautiečių iš Gaučio ir ban- 
deirantės, t. y. tos gatvės var
do sąjungos pusės, yra ne nau
jiena.

' Tai va', kaip “konsulas” P. 
Gaučys padeda lietuviams ir 
“reprezentuoja” .lietuvių vardą 
svetimtaučių akyse;

• SEKMADIENI—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

j

— 9:00 VAL. VAK.
—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

(INSURANCE
(APDRAUDA)

SAKALŲ Svetainėje

PETER PENnamų nuo‘ • Apdraudę 
ugnies '

• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

LIETUVIO DAILININKO BO- 
LIVIŠKŲ MOTYVŲ: PARODA

Antroji lietuvio dailininko — 
kauniečio Jono Rimšos — kuri
nių paroda atidaryta Buenos Ai
res mieste, meno galerijoje 
AVitcomb, Florida 364. Tęsiasi 
nuo rugpiučio 23 iki rugsėjo 4 
Įžanga nemokama. Išstatyta 18 
Jono, Rimšos kurinių: 1'4 pieštų 
aliejiniais dažais, 1 pastel, tryę 
paišelio kompozicijos. Tai Boli
vijos motyvai —- gamta ir žmo
nės. Kaip Bolivijos, taip dabar 
Argentinos spauda' aukštai ver- 
tina> kūrybą šio jauno lietuvio 
dailininko, kuris “atrodo Bolivi
jos indėno sielą”. Parodą globo
ja Lietuvos ministeris J. Aukš
tuolis. Yra paveikJų, įkainuotų 
ir po porą tūkstančių argenti- 
ni.škų pesų, kurių dalį vietiniai 
žmonės jau išpirko.

Patartina aplankyti dailinin-

lietuvių Mokytojai įgijo
MOKYTOJO TEISES BRA

ZILIJOJE

Kai kurie lietuviai mokytojui 
liepos mėnesyje prie Brazilijos 
švietimo ministerijos Sao Pau
lo laikė egzamenus įgyti moky
tojaus teises dirbti Brazilijoje. 
Egzamenus laikė iš visų mokslo 
dalykų ir portugalų kalboj vedė 
praktikos pamokas atvykęs a- 
tostogų iš Buenos Aires moky
tojas V. Nialivaika ir.Sao Pau
lo D. L. K. Vytauto mokyklos 
mokytoja ponia. Z. Nalivaikienė 
kurie išlaikė ir įgijo Brazilijos 
mokytojų kvalifikacijas D. L. K. 
Vytauto mok. mokytojas F. Gir- 
dauskas, Dr. V. Kudirkos mo
kyklos mokytojas J. Tamaševi- 
čius ir mokytojas P. Kiarsokas 
laikė vien tik iš portugalų kal
bos, kurie ir išlaikė ir tapo le-( 
galizuoti švietimo departamento 
dirbti, lietuvių mokyklose Brazi
lijoje..

Prie tos , pačios progos turiu 
pasakyti, kad' kol šie Brazilijos 
lietuvių mokytojai buvo neišlai
kę egzamenų iš portugalų kal
bos, tai iš Lietuvos konsulato 
Sao £aulo mieste ir Brizilijos

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938

NAUJIENOS 
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. *

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
N kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa-

/ šaulio.
X

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje*

NAUJIENOSE: telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų*

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien
raštis,. Todėl skaitykite jas, skiepkite jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE-

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

rakandų 
nuo vagių .
langų
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje '■ 

per A*. Ęypkevičių

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

po pietų.
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Diena Iš Dienos n

NAUJIENOS, Chieago, III.
su

yra Arthur Wilcox, 30Į f

SPECIALUS

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Šmotu

Užmiesčio imtieji 
m., ir Lanc Medley, 27^i,, abu 1 
gyvenę prie 232 W. 61 PI.

Pasiūlymas!buvusi labai

CLOZ CLOZ

TIKTAI Už

— Mikas Šileikis.

RISIS OLAF OLSON
Storai

Garantuoti
rinių daiktų setai,

3247 Beach 
keletu savai- 
Californijon 

sugrįžo Chi-

. iš 6 Šmotų
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri

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

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą .Vienam Asmeniui

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui
Jupris patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidab 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu' žsnk- 
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

SiĮi 6 Kuponai^

Sugrįžo Iš 
Californijoš

Northsidiečiai pp. Pranas 'ir 
žmona Prusiai, 
Avė., kurie prieš 
čių buvo išvykę 
atostogoms, jau 
cagon.

\ Sako, kelionė 
smagi. Turėję geras atostogas 
ir matę tai, apie ką pirmiau 
nė sapne nesapnavę. Tik p-nia 
Prusienė truputį prisibijojus 
aukš|ų kalnų, kai tekdavę iš
kilti aukščiau debesų.

Sako, vakarų kraštas atro
dąs visai . kitoks, negu musų 
Chicaga. Ten yra daug pusty
mų, bet daug daugiai? įdomių 
vietų ir gerų ūkių.

P-nai Prusiai yra uolus dar
buotojai Northsidės lietuvių 
kultūriniame gyvenime.

Dėkoja “Naujienoms” 
Už Kalėdų Dovaną 
—Knygą
Gerb. “Naujienų” 
Redakcija ir 'te 
Administracija: »

Nerandu tinkamų žodžių 
Tamstoms padėkoti už Hendrik 
Willem Van Loon knygą “THE 
ARTS”, kurią man “Naujienos” 
įteikė kaipo Kalėdų dovaną. 
Tai labai puiki vėlesnės laidos 
meno istorijos knyga, kurią aš 
seniai norėjau' turėti. Ji man 
bus naudinga ne ’ tik kaip at
mintis, bet ir žinių šaltinis.

Dar kartą tariu širdingą dė
kui!

Susižiedavo Balių Sūnūs 
Su P-le Zabrauskaite

ENGLEWOOD. — Plačiai ži- 
nomų biznierių Dom. ir Barbo
ros Balių, 6558 So. Morgan St., 
vienturtis sūnūs Domininkas 
susižiedavo su p-le Anna Za
brauskaite iš Marąuetfe Park 
kolionijos. Susižiedavimo puota 
įvyko praėjusį sekmadienį, 
sausio 2 dienų, pp. Zabrauskų 
namuose gyv. 6624 So. Sacra- 
mento Avė. *

Visų dalyvių ūpas buvo lū- 
bai linksmas. Ir abiejų tėvąi 
pareiškė jauniesiems gerų vil-

Rep. B. P.

Czesnų Parė 
Gerai Pavyko

T0WN OF LAKE. — Biz- 
nieriai Antanas ir Agota Czes- 
naj, 1657 W. 45th St., laukda
mi Naujų Metų buvo suruo
šę šaunią parę, Jcuri visais at
žvilgiais gerai pavyko.

Visi judviejų kostumeriai 
ir draugai susirinkę gražiai 
linksminosi, velydami vieni ki
tiems laimingų 1938 meių.

Pirmadienis, sausio 3, 1938
• Laikydami rankas kišamuo

se, tarsi jie ten turėtų revolve
rius, du jauni vyrai apipiešė 
Harvard' teatro, 6312 S. Har- 
vard Avė., kasierę. B t jums 
pasišalinus k ašie re greit ii pa
sišaukė pagelbą ir abu p'ošikai 
liko sugauti netolimoj elėj. Su-

1

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 
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Servizas 
Vienam ‘ 
Žmogui

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gari
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mės parduodam tik j 
avemus. Ten ir rei
kalaukit.

kitus miestna ta- 
ernarns orderius pa
iri nčiame ekspresu.

Pirkdami pastebSkit 
musų labelj

Gerkit Lietu-

INTERNATIONAL
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470
CH1CAGO, ILL.

ši 5 kambarių užmies
tinė bakūžė primena pa
našias, matytas Lietuvo
je. Labai jaukiai supla
nuota ir erdviais kamba
riais. Pastatymas prekia
vo $3,200, lotas $800. Tu
ri $3,000 morgičių, ap
drausta Federal Housing 
Administration, 15kai me
tų. Mėnesiniai mokesčiai 
išeina po $33.20, priskai- 
tant taksus, nuošimčius ir 
apdraudą. Nuomos kaina 
butų $45.00 į menesį.

W. V. M.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje) .
Joseph Makel, 29, su Blanche

Baltis, 27
Andrevv Bires, 23, su Wan- 

da Janecky, 17
Leonard Gesas, 29, su

deline Schvvarz, 24

Reikalauja
Perskirų

Helen Balcus nuo Paul 
cuš

Gavo
Perskiras

Stanley Kundrcth nuo 
zel Kundroth

Lillian
Stanke

Henry 
Mason

JCDEtHt» 
POBCH

KITCnEN li'-tf. u-or

D1HIHG 12OOM

’G u 00M 
/•o”. j7‘«r

DATH 
6^ *}'•©'• O"

HALU

DE.D rtOOM i><r •

RED TlOOM ' 
is' cr- ii'-o'

ctoz

oprn TYbbACE.

tusu.

Fauji 
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Setas

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Fotografas Banis 
Ma- Buvo Užimtas

• Ir

Bal-

Ha-

Stanke nuo Frank

Mason nuo Voncile

Apdegė sargas

Rep. & P. Cicero.

John Benke, 65 m., 5040 
30th St., 
mirtinai 
Midland 
raštinėj

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. RepnMIc 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srreenpd) .................. runas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
’isokius rakandus bei Storus. Ve

žam i farmas ir kitus miestus.' 
tema kaina. Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

Parsiduoda Saugioji

Parsiduoda didelė “safe ’ sau
gioji šėpa su daug mažų stal
gių. Patogi dėl real estate ar 
kitokio biznio. Labai pigiai. 
Kreipkitės į Naujienas, 1739 S. 
Halsted St.

BRIDGEPORT. — Gerai ži
nomas fotografas Paul Banis, 
32C0 So. Halsted St., visą lai
ką prieš šventes buvo labai už
imtas. Mat, visi jo kostume- 
riai ir jaunavedžiai šventėms 
norėjo turėti savo paveikslus. 
Todėl fotografui Baniui prisi
ėjo gerokai skubėti.

Prie progos, teųka pasaky
ti, jog fotografas Paul Banis 
yra vienas iš gerai patyrusių 
lietuvių fotografų Chicagoje-.

Kostumeris.

Šiandien White f ęity arenoje 
risis milžinas švedas iš Mil- 
waukee, būtent, Oįaf Olson. Ri
sis jis su Rudy ifąy, kuris yra 
gerai žinomas Chicagos imty
nių mėgėjams.

Apie Olsonų galima tiek pa
sakyti, kad jis sveria beveik 
pustrečio -šimto svarų ir peį 
reita savaitę Jack Brown’ų pa
rito per tris minutes.

Šuo sugryžo iš
160 mylių kelio

. Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setąi

Jau-

Duonkepis Preikšą 
Naujon Vieton

BRIGHTON PARK - 
nas biznierius ’ duonkepis, V.

W. Preikšą, buvęs per trejetą me- 
gal.tų partneriuose su Vyskupai- 

apdegė kilus gaisrui gju prje 33-^ios ir So. Emerald 
Structural Steel r Co.

1310 So. 54th Avė.,

Cicero, sargas,

avė., dabar persikėlė 
vietpn, buvusioj 
duonkepykloj adresu 
46 place..

Biznierius Preikšą
ręs duonkepis, kepa
ną. Bizny jam pagelbo žmoną
Frances. Rep. B. P.

naujon 
Kavaliausko 

2457 W.

yra paty- 
gerų duo-

Lietuvių Scenos Mylėtojų Ratelio metinis susirinkimas įvyks 
šiandie 7:30 vai. vak, J. Pučkoriaus namuose, 10049 So. 
Perry avė. Visi nariai ir pritarėjai prašomi laiku apsilan
kyti. —A. Jocius, ratelio sekretorius.

Liet. Moterų Draugijos Aplvietoy metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 4 d., Sandaroš Jdiube, 814 W. 33rd St., 
antros lubos, 7:30 v. v. Visos , nares kviečiamos būtinai at
silankyti. —Valdyba.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimą antradienį, sausio 4 d., 7:30 va’andą va
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes randas daug svarbių 
dalykų aptarti. —Nut. rašt. Frank Bakutis,

Amerikos Liet. Kongreso Chicagos skyriaus komiteto susirin
kimas įvyks pirmadienį, sausio 3 d. 1938 m., 8 v. v., 1739 
S. Halsted Sk BpZ daug svarbių reikalų aptarti Malonėki
te visi dalyvauti. —E. Mikužiutė, sekr.

Pirmas nušautas

Andrew J. Walledoms, 2629 
N. Troy St. prieš porą metų 
savo terrier šunį gyvenantiems 
Kansas, III., draugams. Tas 
miestelis yra 160 m.. atstume 
nuo Chicagos. Bet štai šiomis 
dienomis Walledoms užgirdo 
kąd kas tai drasko jo duris. 
Atidaręs duris jis labai nuste
bo, nes pamate savo išduotąjį 
šunį. Jis po 160 v m. kelionėj 
buvo apšepęs ir purvinas, bet 
labai nudžiugo pamatęs savo 
buvusįjį šeimininką. Kaip ma
tyt, šuniui nepatiko naujoji 

vieta, tad nors už dviejų metų 
šventėms sugryžo*į savo buvu
sius namus.

Pas šunis yra didelis prisiri
šimas prie namų ir yra žino* 
ma daug šunų, kurie yra atlikę 
ilgas keliones iki sugryžo į sa
vo pirmesnius namus.

Pirmas šiemet nušautas 
žmogus yra Fred Vogt, 50 m., 
1204 So. Oakley Avė-, džiani- 
torius, kuris buvo rastas negy
vas prie 2341 W. Roosėvelt 
Rd. Spėjama, kad jį kliudė 
arba paklydusi kokio Naujų 
Metų sveikintojo’ lailka, ar 
jį nušovė plėšikai.

Jo šeimyna tuo laiku buvo 
esančiame skersai gatvės jyklų darbihinką. žudė jį įtar- 
kliube, kur ir jis pAts su drau- damas palaikant nepadorius 
gaiš buvo atvykęs laukti Nau- ryšius' su Krowski sunaus 
jų Metų. žmona.

Nužudė savo 
draugą

Stanley Krowski, 74 m., 
1823 Maryland Avė., Gary, 
prisipažino kirviu sudaužęs 
galvą ir , nužudęs savb draugą 
Stanley Hermaniek, 47 m., 
1813 Virginia Aye., Gary lie-

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

Tiktai po 99ę už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $^.75 

su 6 'kuponais

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

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

St. t

užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
numeruotus ir atneškit su 99c. • Jei norit ekstra

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 
1739 S. Halsted 
Chieago, III . I S • .

Norint įsigyti 
kuponų paeiliui
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu „...A

Atsiųskit man

Vardas

Miestas

Kupono Nr. 17 .

i

kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Sausio 2 d.

DAILY
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
C0NRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis, 

’arbas garantuotas.
420 W. 63rd ST 

pi RNG 5888-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
l'ONSILAl IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE ......
•’ALAGO PAGELBA

NAMIE už .....’
^’KZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

>12
’50
$20

HOSPTTAI
Avenue
5727.

• RESTAlTtANTM

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory S67O
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE

RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG — 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

b H« -.a ; i •' >, ■;



PirmadiehiS; siusto 3, 19Š8

Aniplešė Marųuette 
Parko Lietuvį 
J. Briedi

i
Atėmė nuo jo $27 ir apmušė.

MARQUETTE P A R K. —- 
Naujų Metų išvakarėse du ne
žinomi jauni piktadariai ųž- 
pudlė, •apmušė ir apiplėšė 
Marųuette Parko lietuvį Jokū
bą Briedį, kuris gyvena ties 
2517 West 69th Street. .

Apiplėšimas \ įvyko prie 
Briedžio natinį.

Pagriebę lietuvį, plėšikai 
ėmė kraustyti jo kišeninį. Su
sirinkę visus pinigus, $27.00 
ir drožė Briedžiui kumščio- 
mis, piktadariai pabėgo, pirm 
Degu užpultasis prisišaukė pa
galbos. —R.

Mirė Antanas 
thompson-Trum- 
pauskis
Turtas paliktas brolio vardu, 

prašo atsišaukti

Gruodžio 30 d. pr. metais 
pasimirė Antanas Thonipšon- 
Trumpaūskis, gyvenęs 6920 S.

A. t A.
MARCIJOnM KONČIENĖ
- po tėvais Yaunaitė.
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 d., 1:30 vai. popiet 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
"gimus Tauragės apskr., Švėkš
nos parap., Kbncaičių kainie.

Amerikoj išgyveno 30 metų 
ties 4524 Sj Wood St., Chicago.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, sūnų Pranciškų, 
SdSers dukteri Teklę šniaukš- 
taitę; 2 pusbrolius Dominiką 
Žabelį ir jo # šeimyną, Petrą 
Lfkavičių ir jo šeimyną ir 
dhug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
ttermitage Avė. Laidotuvės „ 
įvyks antradienį, sausio 4 d. 
8 vai. ryto iš J, F. Eudeikio 
koplyčios į ŠV. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Marcijonos Kon
čienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuludę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Giminės.

Laid. Direktorjus J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741. ,

PANELIS SIENAI PAPUOŠTI
LTrnwgmv^«gZiS»g^y|įį|ĮĮnnil |

M. Phil-

No. 1638

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. .

Vardas ir

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

podukra 
pusbrolis

Urba Fhnver Shoppe I 
Gėles Mylintiems—VestuVems I 
—Baftkictams—Laidotuvėms— . i 

^Papuošimams
4180 Archer Avenue I

•nS.

| Adresas

Miestas ir valstija

COAL 
Anglys

-z./h x "iŠ*jjL. / '

ILLINOIS EGG ..................  $6.85
STOKER COAL.  ..............   G.50
MULCAHY COAL CO.

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevard 4028.

WINT,ER SUNSET, PATTERN 1638

No. 1638. Šį panelį galit išsiūti margais Siūlais arba šilkais. 
Pritaikykit spalvas taip, kad pasidarytų gyvas paveikslas. Pa
nelis yra 15 x 20 colio didumo.

■ ’L^***^^

r

AMILiJA ASTRAUSKIENĖ
PO PIRMU VYRU SVILAINIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 31 d., 3:40 valandą po 
pietų, 1937 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Vabalninku mies
telyje^ Biržų-Pasvalio apskrity.

r , Anierikojė išgyveno 24 metus. . ,
Paliko dideliame nuliūdime vyrą ’ Klemensą, dVi dukteris— 

Stęllą ir Nellie, žentą Antaną Dzimidas; š’eŠerį, Ahną Klupšas; 
švogerį Frank, brolį Povilą, o Lietuvoj motinėlę, seserį ir daug 
kitų giminių ir, pažįstamų. , ,

. Kūnas pašarvotas koplyčioj 634 West 37th St. arti Lowe Avė.
Laidotuvės įvyks/antradienį, satislo 4 clienąi 8:30 .vai. ryto 

iš koplyčios, į šv. Jurgio paran. bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos Už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. ’ : •

Visi a. a. AMILIJOS ASTRAUSKIENĖS giminės, drūugai ir 
pažįstami esąt nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti Jai paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ' ,
Vyras, Dukterys, žentas Sesuo; Švogeris ir kitos Giminės.) 

. ■ • - ■ - ■ ■/ ■ • • ’ .•
Laidotuvių Direktorius E. Loretta McKeon, Tek Yards 0926.

r T'V*-'

KAUiiĖNoš, čl>W, ifi.
* * >• • ■

Rockwell st. Yra žinoma, kad 
paliko brolis Petras, kuris 
prieš poras metų lankėsi Chi- 
cėgoj iš Crystal, North Dako- 
ta- Kur jis dabar gyvena jokių 
Žinių neturima. Visas velioriio 
turtas paliktas jo*vardu-

Kas žinote apie jo gyvena
mą vietą prašome pranfešti 
šiuo ėrifrašu: J. F. EudeikiS, 
4605 So. Herinitage Avė. Tel. 
Yards 1741.

Automobilis Sunkiai 
Sužeidė Gatviakario
Konduktorių

Bet Automobilio Keleiviai
Išliko Sveiki

55-los ir~* Cicero Avė. 
keista nelaimė, kurioje

Prie 
įvyko 
buvo sunkiai sužeistas bright- 
onparkietis gatviakario motor- 
mdnas Richard Johnson, 65 
metų amžiaus, nuo' 2908 Ar
cher Avenue.

Ties aukščiau minėtu kam
pu į gatviakarį, kurį valde su
žeistasis, įvažiavo automobilis. 
Dėt nei vienas automobilio ke
leivių, nei šoferis nęnukentėjo, 
vien gatviakario motormonas. 
Automobilį valde Paulo Gran- 
(]i/išt, 41, Riversfde; III.,- gy
ventojas. ! R.

STANISLOVAS JANUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro, 
1937 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Chięago, Illinois.

Paliko dideliame nubudime 
‘motiną Uršulę po tėvais Va- 
lintonaitę, seserį Oną, dėdę 
Kazimierą Valintonį, tetą ir 
dėdę Mortą ir Martiną Glo
bius, pusbrolius, pusseseres ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoje 
senutę, tetą 2 dėdes ir kitas 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6543 So. 
Campbell Avė.. Tel. Prospect 
3969. Laidotuvės įvyks sere- 
doj, sausio 5 d., 8 vai. ryto iš 
narnu j Gimimo ‘Panelės šven
čiausios parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iŠ 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a.' Stanislovo Januš
kos giminės, draugai ir pižis- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuVėšę ir su
teikti iam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Sesy.o, Dėdes, Teta, 
ir kitos Gimines.

Laid. Direktorius S. P.' Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

SKAIČIUS PERNAI ŽUVUSIU NELAIMĖSE 
SU AUTOMOBILIAIS ŽMONIŲ PASIEKS 

KETURIASDEŠIMT TUKSTANCIU
Skaičius žUštaftčhį h ei a i mes e su htttpmobiliais nepaliau

ja didėjęs ir jfeiiiįi pasiekė riUūjo- rekordo. Mil- 
vvaukee įiašiiieka saugiUUsiUš iiįdiniėstiš.

Nacionalė saugumo taryba 
apskaičiuoja, kad pernai buvo 
oašiūktas rekerdinis įkaičius 
žuvusių nelaimėse automo
biliais žmonių, nes tikimąsi, kad 
pernai bus žuvę afcti 40,000 
žmonių.

Nežiūrint dedamų didelių pa
stangų sumažinti škūičių ne
laimių su automobiliais, jos ne 
tik nemažąja, bet metai iš mė
tį didėja.

> ' » . T - . i *. , •

Iki gruodžio 1 d. nelaimėse 
su automobiliais •žuvo 35,610 
žmonių. Gruodžio mėnesy žuvo 
toli per 4,C00 žmonių. Tad ir 
pasidarys arti, o gal ir per 40,- 
000 žuvusių žmonių. 1936 m. gi 
nelaimėse su automobiliais žu
vo 37,800 žmonių.

Visoje Illinois valstijoje, 
taipjau ir Čliicagoj s gymiai pa
didėjo automobilių/'aukų škai- 
čiuš.

• Milwaukee ir toliau pasilieka 
saugiausiu mfėštu AihėHkbjė. 
Jis toli pralenkia savo saugu
mu visus kitus didmiesčius, tu
rinčius virš 500,000 gyventojų.

Nors ir toli atsilikę nuo Mil- 
vvaukee, • po jo saugumu seka 
New York ir Boston. Bostone, 
Pittsburghe ir Detroite nela’i-

Jonas Valužis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

satisio 1-mą dieną, 10:15 vai. 
ryto 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lięfpybj, Telšių 
apskr., Plungės par^p., Videi
kių kaime. ■_ J

. . Amerikoj išgyveno 28 m.
' 'Paliko* ^Gidfeližtmte nttbttdime 
moterį Viktoriją (po - tėvais" 
Gerulaitė), 3 dukteris Birutę, , 
Grasildą ir Genevievę, poduk- ■ 
rą Eleną Tamašauskaitę, 2 po- ■ 
supius: Steponą ir marčią Ro
zaliją ir Viktorą; pusseserę
Juzefą G&udižienę ir šeimyną, , 
pusbrolį Juozapą Gąjbų, 2
šVogerkas:, Veroniką Jucienę 
ir Uršulę Mikalaitienę, švogerį 
Antaną Makauską, giminaitį ' 
Joną Gerulį ir kitaš gimines . 
Amerikoje, o Lietuvoje—brolį 
Juozapą ir brolienę, seserį Ci
ną ir Švogerį Leoną Kerkfius 
it gimines. . i

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj’, 3307 Litu&nica Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 5-tą d., 8-tą vai. iš ryto 
iš kopi. į Šv. Jurg’o parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten bus nulydėtas į ; 
Šv. Kazimiero, kapines.

Viši a. a. Jono Valužio gi
minės, drallgėi ir pažįstami ■ 

' esat nuoširdžiai kviečiami da- .. 
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, dukterys, 
posūniai, pussesere, 

ir giminės. 
Laid. Direktorius A.
lips, Tel. Boulevard < 4139

hl'eš ne tik nepūdidčjo, bėt dar 
šieniet kiek sumažėjo.

tš per 11 mėnesių žuvusių 
nelaimėse su automobiliais 35,- 
610 žmonių, 11,960 žmonių, tai
gi arti trečdalio žuvusiųjų,. bu*, 
vp pėstieji.:r IŠ pėsčiųjų dau
giausia žūna senesni žmones ir 
visai jauni vaikai. Skaičius su
važinėtų viršs‘§5 metų amžiaus 
žmonių padįdę j o 17 nuoš;

Nustatyta, kad daugiausia 
nėlaihŪų buba haktihiiš, kada 
kebai, būha ta'msųš, o automo
bilių grėitumaš mažai sumažė
ja. SūtėŪibj dūūgiaūsia ir gat
vėse žmonių s u važinėjama, au
tomobilistams negalint juos iš 
tolb ūžibatyti; Iš įto išvada aiš
ki: naktį reikia daug lėčiau ir 
atsargiau važiuoti.

Chicago Motor Club praves
tas atklausinėjimas parodė, kad 
tik labai mažas automobilistų 
skaičius ;žiįd kaip greitai jie 
galbsuštoti, hėš Viši mano, kad 
jie gali sustoti daug greičiau, 
negu yra galima tūi padaryti. 
Todėl pradedama automobilį 
stabdyti dūug veliah, negu rei
kėtų ir delei to įvyksta daug 
nelaimių. Bet tokiuose atsitiki
muose nelaimės refei būna fa
tališkos, jei bent batbŪkama po 
traukinio rūtais, ar po kitu 
greitai važiuojančiu autcmobi- 
liu ar troku.

Betgi vyriausia didelių nelai
mių priežastis ir tdliūu pasise
ka perdaug greitas ir ūeatsar- 
gus važiavimas. Nėgrėitai va-

KAZIMIERAS BELVAINIS
Persiskyrė 5$u šiuo pasauliu 

šailSio, 1 d.',{,1:15 vai. popiet, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 

:gimięs Raseinių apsk'r., šidla- 
vos pah. U^fliškių kaime.

Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nubudime 

dvi dukteris: Antaniną ir Bro- 
nišlavą; suniį Kazimierą; nlar- 

. čia. Anelę, 2 žentus: Jonas 
Bakšaitis, Antanas Kančąųs-*' 

'‘kis it ją šeimynas ir daug kitų 
giminių.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidothivės 
įvyks trečiadienį, sausio 5 d., 
8 vai. ryto iŠ J. F. Eudeikio 
kėpi. į šv. Kryžiaus parap. 
.bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos. pamaldos tiž Velionio 
sielą,: o iš. tten'Gus nulydėtas į 
Šv, Kazimiero kapines., , .

. Viši a. a. Kazimiero pėįvai- 
■riio giinihėsį draugai ir pAžįs- 
tami esat nuoširdžiai kyiečia- 
nii dhlVvautį laidotuvėse ir su
teikti jbm paskutinį patarnavi
mą ir -atsisveikinimą.

Nūliude liekame,
< iliiktėtyš, Suhus ir kitos 

Gimines.
Laidų Direktorius J. F. Eudei- 
kiš, Tel. YAiRDS 1741.

žilio j ant gal nelaimių ir riebūs 
išvengta, bet jos bus daug ma
žesnes, negu vAžTučjant greitai. 
Tuo tarpu gi visi stengiasi ga
minti, ir pirkti kuogreičiausius 
autofndbiliuš, ktiotiiet tuo pūčiu 
laikė mieštuos'e baudžiama' au- 
tomobilisitus už greitą važiavi- 
nią. | • f ; •

Mažins greitūihą Chicagos 
biilvarubse

Tikslu sumažinti nelaimių 
skaičių, Chicagos parkų admi
nistracija nubarė sumažinti 
greitumą,7 kokiu automobiliai 
gali važinėtis bulvaruose.^Out- 
ėr Drive, kur bUyo leidžiama 
važiuoti 40 m. į vai. greitbmh, 
hu6 Sausio 1 d. leidžiama va
žiuoti tik 35 m. greitumu. To-" 
kioj pat pro’ūor'čijoj bus suma
žintas važiavimo greitumas ir 
kituose bulvaruose, kurie tik 
yra parkų komisionierių žinio
je.

Pirmos Lietuviškos 
Naujų Metų 
Vedybos (
Susituokė WiUiam ŽickUs 

Anrta Bielskis
ir

BRIDGEPORT. — Williėm 
Žičkus ir Ona Bielskis tenka 
garbė būti pirmais šių, naujų 
1938 metų jaunavedžiais.

Jie susituokė Naujų Metų 
naktį, kartu su naujais me
tais pradedami ir naują šei
myninį gyvenimą. Vedybinį 
leidimą jie išsiėmė taipgi reik
šmingoj dienoj, Kūčių Vakare.

Naujų Metų vakare įvyko 
iškilminga vestuvių vakarie
nė, kurioje dalyvavo didelis 
buryš jaunavedžių draugų ir 
giminių.

Naujieji pp. NVilliam ir Ona 
žičkūš gyvens ties 3432 South 
Morgan Street.
/Įdomų pažymėti dar ir tas 

kąd Nąūjų Alėtų dieną p. Žič- 
kaus sūnūs; Jonas, po pirma 
žmona, kuri mirė keletą metų 
atgal, švente ir savo gimimo 
dienos sukaktuves. .Tonas yra 
veiklus Pirmyn Choro narys-

Senoviškos Apeigos
Lietuvaitės
Vestuvėms
“Nėatmėzgamas Mazgas” 

rištas iPriėšreformačihių 
kų Apeigomis.

Su-
Lai-

MARptiETTE ĖARK. — 
Trumpą laiką atgal St. Ad- 
riaii’s bažnyčioje, tiek 7000 
Washtena\v Avehuė, Įvyko ypa
tingos 'apeigos, surengtos lie
tuvei tėš Helen \Vaitkus, '6608 
VVhipple St., ir Florian Dugin- 
skio Vestuvėms. Jaunasis yra 
sunūs pp. John, Dtiginski, nuo 
7225 Clarcmont Avenue. •

Apeigos buvo senoviškos An
glį bažnyčios, praktikuojamas 
priėšfefbi’iYi&ciniais laikais, apie 
500 metų laiko atgal. Ar tai 
butų senoviškomis ar naujo
viškomis apeigomis, vienok 
“neatmezgamas mazgas” buvo 
stipriai užrištas ir jaunuoliai 
paliko vyrūs iL žmona.

Apeigas atliko Rev. Ėeo 
Sharpe iš CTėM’ingo, jaunojo 
mokslo dienų draugas. . 1 '

......... l

LOVEIKIS s: 
>, -v ■ . Dalis. 
kviėtkininkas

Gėles Vestų vėmė, Bankiėtanis 
. ir pagi-abains, 

3316 So. Halsted Strėtf
Tel ^BOVLEVARD 7314

CLASSIFIED ADS. |
IV______ , ■ ,_______. ■ - _ . - J t

T!

Miscellaneous 
įvairus

Tėl. Viclbry 4965 
ŠTOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome^ visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbuš. -Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.. u r A > - i

RRIDGEPORT RODFING CO. 
3216 Sd. Halštėd Stieet

36 VARTOTI FURKAUČTA1
Primiti mainais, ’višdš rtįSys—-VL 

šos. mieros,?- kainos $25,00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpę '6 iki ,9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

, MULLER FUR CO.
166 'No. Michigah Avė.

UhichgOs dldžiaušis kailių pirklys.
■ r-. -U:A, vi .-f*. 3. .

Help Wanted—Female
^ Darbininkių Reikia

REIKALINGA moteris l valymo 
krautuvę, kuri mokėtų siūti. Gyve
nimas ir mokestis. Jesutis, 3934 W. 
16 St. Antros lubės priekyje.

MERGINA 25—30, visa priežiūra, 
referencaš — saVas kambarys — 
geri namai — mokestis. Grcene, 
1410 Argyle, Sunnyside 2604.

llėip VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

10 SEJLSMONAI
Amžiaus 30-50 skubųę lengvi par

davimai—žinios suteikiamos — pui 
kios pajamos. .Tikra proga gy
viems vyrams. Kreijptis.

SALES MANAGER, Suite 500, 
116 South Michigan.

REIKALINGAS DARBININKAS 
prie balno arklių-—turi būti nevedę’s 
-—pusamžis. .

4127 So. Emerald Avenue.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 

KASDIEN NŪO 8 V. RYt8 '
IKI'

7:30 V AL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

1 popiet ir nuo 4 iki 7:30 
. vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

dien Rinks Valdybą
Susirinkiman šaukiami visi 

Chicagos Draugijų Komiteto 
nariai.
šįvakar, 8 vai. vak., įvyks 

pirmas naujo Chicagos Drau
gijų Komiteto susirinkimas, 
kuriame bus renkama Ameri
kos Lietuvių Kongreso Chica- 
gos Skyriaus valdyba.

- • ■ -i ‘ .

Draugijų Komitetą sudaro 
draugijų delegatai, išrinkti 
Chicagos Draugijų Konferenci
joje, įvykusioje gruodžio 19 d.

Susirinkimas įvyks “Naujie
nų” rūmuose, ties 1739 South 
Halsted Street. Visi komiteto 
nariai privalo dalyvauti. Susi
rinkimą šaukia A. M. Kongre
so sekretorė E. Mikužiūtė.

Automobiliai pernai 
Chicagoje užmušę 
854 žmones

Pereitų metų kruvinąją pinti 
automobiliai baigė užmušdami 
Chicagoje per višus metuš 854 
žmones. Tūkstančiai buvo sun
kiai ar kiek lėngv'au sužeisti. 
DaugiaušM aukų automobiliM 

7 <

pasiėmė pereitą gruodžio men.
P; ;gal dienas daugiausia ne

laimių buha šešladiėniais. ir sek
madieniais, mažiausia trečiadie
niais i! ketvirta dieniais.

Pagal Valand; š daugiausia 
helaimių būna tarp 8 ir 9 vai. 
vakare, o mažiausia — tarp 5 
ir '6 vai', ryto. Dūugiau kuip du 
sykius tiėk nelaimių įvyksta 
tarp 12 Vai. dienos ir 12 vai. 
nakties. '

Beveik pusė visų nelaimių 
Įvyko gatvių kryžke!ėsė> kada 
gatvės buvo sausos. Kada gat
ves būna slidžios ir šlapios ne
laimių būna daug mažiau. Toli 
daugiau kaip 60 n u oš. nelaimių

’ Fu r ni ture & Fixtures
Rakandai-itaisai j

^išparduodame darų fikče- < 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikČerius dėl bile kurio biznio jskai- 
tani svarstykles, regfšteriūfe ir ice - 
baksiųs. Cash arba ant išmokėję 
Pamatykite mus pirm negu pirl 

kitur.
S. E. .SOSTHE1M & SONS 
1915 ŠO. STATE STREET 

CALumet 5269.
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Business Chances
.....__PąrdayįĮnųi, tiizniši *

TAVERNAS ir LU^CRRUiMlS, 
pardavimui, priežastis — Ii ga» Aš 
fesu nhšle — negaliu prižiūrėti biz-t 
nio Viena.
1834 W. Pershing Rd. ar 39th St. , --------------------------------------------- - į 
TAVERNAS pardavimui; pigi ven

dą. Pilnai įrengtas. Išvažiuoju iš 
miesto. 4539 S. Ashland avė.
. PARDAVIMUI taverna pigiai, su» 
kambariais, yehda pigi, arba išren- 
diiosiu SU visais įtaisymais, 103531 
S. Michigah Avė. ' f

Reai ĖšlatejF0r Sale
Nfeknai-žėmę PatdaVittĮ'ui

PARDUOSIU mūrinį namą, 2 fin
tų po 5 kambarius. 2 karų garadžius 
arba ‘mainysiu ant bizniavo namo.

6103 So. Racine Avė. . f
SAVININKAS turi paaukoti mo

derną plytų bungalow, 2 karų •ga
ražą arti lietuvių bažnyčios ir mo
kyklos prie 71-mos ir RockwelL 
Kaina $5,000.00. $600.00 įmokėti, li
kusią kdip Vendą. Mr. Ericsoh, tel. į 
Dręxel 2200. .

NAŠLĖ moteris priverkta pa.rdūd-' 
ti arba mainyti ant mažesnio, 4 tta-., 
tų mūrinį namą labai geroj apylin
kėj. .<

Iš 3b forklozuotų namų galėsite 
nušipirkti sau namą su 1'0% (mo
kėjimu, o likusius kaip rendą.

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Westcrn Avenue 

. . Hemlock 0800

TAUPYMAI,; piRKŲMIi PARDA- 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUOpS 

Musų raštinesfe^Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
c^Uot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 27*0 
arba

708 W. 18th St Tel. Haymarket 5686

Financial
. F{tnąnsaį-Uąi s°loN

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į L1THUAN1AN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
rlON (biivūsią Naujienų Spulkį), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT • LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET .

RADIO SERVICE

MARQUETTE RADIO 
SERVICE
Al. Enzulis

5(510 So. Maplevvood Avc. | 
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock 2343

AUGšTOS RŲštES.
ILLINOIS ANGLYS,
LUMP .........................«... $6.00
MINE RUN ........................ 5.75
EGG ..................................... 6.00
NUT  .................   6.00 .
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR H ,_ 
KAINOS ĘINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE lU

PRIEMIESČIUOSE \ >
Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

* ■

PAGARSINK tT 
' SAVO BARGENUS

NAVJlĖify 
GARSINIMUS 
VtSl SKAlit)..

PAŠAUKIT Mirs TUOJAGil

UANAL 8K00
Musų apsrarslnimį kainos 
tfrfe’irmmoA Ui nhkėribJL 
mnš dundamė kerų nūd;

- h»ld<.

M*

‘A. ' ’ '
*■ ™



NAUJIENOS, Chicago, III.
. phčiu sykiu, publikos1 fnll9c VfjllFnc _ 
mojimą ta meno šaka. tlvllClp Idilinio

Pirmas Lietuvis
Ruošiamas puikus programas. Dalyvaus Miręs 1933 Metais

....... .....................— ...............................— ................... I................ ............................................. ..................................... ...............  
% « K *

Metinis Naujienų Koncertas
keli chorai, solistai, vaidilos

Naujiems Metams atėjus, 
tuojaus prasideda, kalbos apie 
“Naujienų” metinį parengimą’' 
“Naujienų” skaitytojai ima 
klausti kada jis įvyks, kur, 
kas dalyvaus programe, etc. 
Naujieniečiai išsiilgę laukia to 
parengimo, kuris 
kartą į metus.

Nors jau kartą 
nešta, bet čia vėl
m e, kad “Naujienų” 1938 Me
tinis Koncertas įvyks sekma
dienį, vasario 13 d. Kaip pap-

ir, tuo 
susidomėjimą

Iki “Naujienų” Metinio 
Koncerto dar šešios savaitės. 
Bet tas laikas labai greitai 

jau 
pradėti ruoštis į tą parengi
mą, pažymint kryžiuką kalen
doriuje, kad Sekmadienis, Va
sario 13 d., rezervuota labai 

“NAUJIE- 
METINIAM KONCER

TUI. -R-

įvyksta lik

buvo pra-

rastai, įvyks Chicagos Sokolų svarbiam įvykiuiy 
salėje, kuri randasi ties 2434 NŲ 
South Kedzie avenue.

Koncertui ruošiamas įspu- . . .
dingas, gražus programas, ku- Du kūdikiai 
ris bus kaip ir kelių paskuti-i riiif pfiSkn 
nių metų Chicagos lietuvių UbfiiAJ__
muzikos ir dailės darbuotės} Savo lopšiuose .....
peržvalga. Dalyvaus parinkti kūdikiai. Nutroškę kūdikiai yra

Savo lopšiuose nutroško du

Sirgo kelis mėnesius laiko 
vėžio liga

BRIDGEPORT.-— Naujiems

sunius. Paliko ir daugelį kitų 
giminių čia, Amerikoje ir Lie
tuvoje. »

Velionio kūnas yra pašarvo
tas Masalskio koplyčioje, 3308 
So. Lituanica avė., jš kur bus Į 
palaidotas trečiadienį rytą.! 
Laidotuvėmis rūpinasi A. M. |

Metams vos prasidėjus, giltinė. Chicagos lietuvis miręs šiais 
aplankė vieną Bridgeporto j metais. K.
lietuvių šeimą, ir atėmė iš jos; e ~
tarpo tėvą, vyrą ir duondavį. j Policija HiedŽiosian-

Chicagos lietuvių chorai. Da
lyvaus solistai dainininkai: 
Dalyvaus ir pirmaeiliai vaidi
los, kurie pradeda atgaivinti 
judėjimą lietuviškoje scenoje

Walter Steiner Jr., 1913 N. 
jHarding Avė. ir Beverly Han- 
nemi.to, 1362 S. Fairfield Avė.

Sausio 1 d., rytą mirė Jonas 
Valužis, bridgęportietis, gy
venęs ties 2816 South Emerald 
avenue. Jis sirgo kelis mene- pasiryši šiemet priversti au
šins laiko vėžio liga. Apie de-i tomobįlištus anksčiau išsiimti 
vynias savaites išgulėjo aps-’ laisnius ir tu0 tikslu jau šklir. 
kričio ligoninėje, bet iš ten (pe pradėsianti medžioti tuos 
buvo parvežtas nąmo apie dvi automobilius, kurie neturi mies- 
savaites laiko atgal

ti automobilistus
\ -------

Policija skelbia; kad ji yra
asiryžft'ši šiemet priversti au-

Jonas Valužis yra pirmas

Pirmadienis, sausio 3, 1938

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

• Oscar E. Fuchs, 54 m., pre
zidentas Fuchs E’ectiic Cb., ku
ri atliko daugelį darbų buvusio
je parodoje, nutroško gnražiu- 
je prie savo namų Kenilworth 
priemiesty. Jį rasta d*a'r gyvą, 
sėdintį automobily, kurio mo
toras veikė, bet atgaivinti jį ne- 
bepasisekė.

toji
va-

to laisnių. Kitais metais
Velionis buvo vidutinio am- medžioklė prasidėdavo'tik 

žiaus žmogus, Amerikoje išgyJsario ar kovo mėnesiuose, 
venęs apie 29 'ųi$tų$. Paėjo iš 
Videikių kaimų, Telšių apskri-Į 
čio, Lietuvos; ? I

Jis paliko žmoną Viktoriją J Kedzie Avė. ir tiek sunkiai su- 
Gerulaitę-Valužienę, tris dūk- sižeidė, kad išgulėjęs veik visą 
teris, Birutę, Grasildą ir Geno- mėnesį Alex:an Brothers ligo- 
vaitę, vieną podukrą ir du po- ninėj mirė nuo žaizdų.

• Joseph Fallba'chėr, 78 m..
I parkrito slvo namuose 24C3 N

TCpHzia Avp ir tiplr annlzlni sil-

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai*• v , • v • i- . • . • - , .

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
' • '1

1739 SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS

DEL “DVASIOS” NUŽUDĖ KŪDIKĮ. — Henry J. 
Nead, 19 m. iš Wisconsin Rapids, Wis., kuris nužudė 
savo 15 metų amžiaus žmonos Luella (kairėj) pavai
nikį kūdikį. Jis sako, kad jį pažadinusi jo tėvo “dva
sia” ir įsakiusi kūdikį nužudyti. Tą pasaką apie dva
sias remia ir jo žmona, kuri sako, kad jo tėvo, kuris 
jo nekentęs, dvasia ir daugiau nesmagumų yra jam

30

KAS YRA PRAPUOLĘ MAS
KVOJ AMERIKIEČIAI? — 
Prieš kiek laiko Maskvoj 
paslaptingai dingo ameri
kietis Donald L. Robirišon. 
Už poros dienų dingo ir jo 
žmona. Spėjama, kad jie 
bolševikų tapo suimti už 
šnipinėjimą. Ikišiol išsiaiš
kino tik tiek, kad Robinso
nai nėra tikroji pavardė ir 
kad jie pasus gavo pristaty
dami mirusių žmonių gimi
mo metrikus. Tę^iaus spė
jama, kad jie išplaukė iš 
Amerikos ne kaipo Robin
sonai, bet kaipo Adolph Rū
belis ir žmona (apačioj Ru- 

z bensų paduota pasui foto
grafija) ir tik pasiekę Len
kiją jie pavirto į Robinso
nus. Sekant toliau nustaty
ta, kad Rubens pasisakė es-

ATSISAKį 
PILIETYBĖ 
IlaugV^itz^fh

E-N^UJIENŲ Foto]

i Amerikos 
Grafienė 

Šntlow, pavel- 
Woolworth 5 and 10 r . ,

sankrovų iniuonų, at- 
New Yorko federalinį

Foto]

5 and 10 
, at- 

federalinį 
atsisakė 

bes. Jos vy-

dėtoja 
centų 
ėjo į New 
teismą ir’ : 
Amerikos 
ras yra 
Danijos 
po irgi 
einant Amerikos įstatymais, 

t -l

ji yra tik Amerikos pilietė, k' '• • i'įj
todėl pašalinimui legalių 
keblumų jį Įįr atsisakė nuo 
Amerikos pilietybės. Ji yra 
buvusi Barbara Hutton. Jie
du turi

Danijos pi 
įstatymais ji pata

[ACME-NAUJ1ENV Fotol

KIRVIU SUKAPOJO SLOT MAŠINAS. —Mrs. Irene Kitę iš Alton, III., kuri kirviu 
sukapojo kelioliką “vienarankių plėšikų”—slot mašinų (mašinų lošti iš pinigų) de
šimtyje Alton smuklių. Kadangi slot mašinos yra už įstatymų rybų, tai ji nebuvo 
teisiama. Bet mašinas ji daužė ne kilniai; sumetimais, bet iš pavydo, kad jos vy
ras, alinės savininkas, negavo vienos mašinų. Girdi, jei jos vyras negali pelnytis iš 

’ tų mašinų, tai neprivalo pelnytis ir kiti smuklininkai.

RVOlR

GRAND 
LAKE

PUMPING PLANT AND 
FEEDER CANAL FORCE 
V/ATER 4 MILĖS UPHILL 

TO TUNNEL

WATER FROM TUNNEUTO 
BE DISTRIBUTED FROM £ 
POWER STATION BY 

CANALS TO RESERVOIRS 
IN PLATTE RIVER BASIN

is 10 men. sūnų

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

MOTERIS CIRKO VADAS. — Miss Carola Althoff re
petuoja su vienu savo dramblių cirko parodai Londo- . 
ne. Ji yra vienintelė motelis, vadovaujanti cirkui Europoj.

M

įįgigįįį

< j'''- (ACME-NAUJIENV Foto)
NAUJAS BOMBARDAVIMO LĖKTUVAS. — Naujas Juigt. Valstijų laivyno Curtiss SBC-3 bombardavimo lėk- 
tuyas; nepaprastai greitas ir galintis toli skraidyti. Jis gali pakilti'ir nusileisti ant laivų. Skiriamas jis yra dau- 
giąušią Žvalgybai ir puolimui priešo laivų.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]
NAUJAS DIDELIS VALDŽIOS PROJEKT VS. — Valdžios projektas pažaboti Colora- 
do upę Rocky kalnuose ir priversti ją irijuoti Platte upės baseino apielinkes., Tuo 
tikslu vandenį tektų iš upės pumpuoti 4 mzlias į kalnų ežerą, iš kurio paskui vanduo 
bėgtų 13 mylių ilgumo tuneliu į šiaurryti ię Colorado. Manoma, kad bėgąs vahdup 
pagamintų užtektinai elektros ne tik pumiavimui vandens į kalnų ežerą, bet dar 
liktų elektros ir komerciniam naudojimui. (Projektas kainuotų $31,700,000 ar daugiau.

ADAI

■ iiIBtiS išeito
[ĄCME-NAUJIENŲ Foluj

Apielinkė^ Rocky kalnuose, 
■ "'b' T

kur valdžia mano vykinti 
savo milžinišką pajėgos ga
minimo ir irrigačijos pro- 
jekty. / , •




