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Vyriausiojo Teismo Narys, Teisėjas Sutherland, 
Padavė Rezignaciją

Sutherland yra antras konservatyvus tei
sėjas, rezignuojąs iš Vyriausiojo teismo. 
Konservatyvioji teisrift) dauguma pasikei

čia į mažumą.
duos prezidentui Rooseveltui 
galimumo paskirtį , dar vieną 
liberalą teisėjai į Vyriausią tei
smą. Tai sustiprins teisme li
beralų dab, kuri jau dabar su
daro daugumą.

Prie liberalų šiandien pri- 
skaifoma šie Vyriausiojo teis
mo nariai: Charles E. Hughes, 
Benjamin N. Cardozo, Harlan 
F. Stone, Louis D. Brandeis ir 
Hugo L. Black. Konservaty- 
viemsiems priskaitoma teisėjai 
Pierce Rutler, James Reynold, 
George Sutherland ir Owen 
Roberts. Bet Roberts skaitoma 
“nepastovus”, nes dažnai jis 
sprendimuose balsuoja tai su 
viena, tai su kita puse, o Su
therland pasitraukia. Taigi bu
vusi konservatyvi Vyriausiojo 
teismo dauguma, Sutherlandui 
rezignavus, faktinai pasiliks

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. — Jungtinių Valstijų Vy
riausio teismo narys, teisėjas 
George Sutherland, trečiadienį 
pranešė prezidentui Roosevel- 
tui, kad jis nori pasitraukti iš 
teisėjo pareigų sausio mėnesio 
18 dieną šių metų.

Teisėjas Sutherland, ištarna
vęs kaipo Vyriausio teismo na
rys 16 metų ir sulaukęs kuo
ne 76 metų, išeis posilsiui su 
pilna pensija $20,000 metams.

Tai jau antras Vyriausiojo 
teismo narys pasitraukia iš pa
reigų nuo to laiko, kai prasi
dėjo kova tarp prez- Roosevel- 
to administracijos ir Vyriau
siojo teismo, kurs paneigė ei
lė svarbių administracijos įsta
tymų ir patvarkymų. Neseniai 
rezignavo teisėjas Van Devan- 
ter.

Sutherlando pasitraukimas dviejų teisėjų mažuma.

991 MILIONAS KARO IŠLAIDOMS JUNGT. 
VALSTIJOSE

| ...... .......

. WASHINjŲTON> sau
sio 5. — Prezidentas Roosevcl- 
tas trečiadienį pasiūlė kongre
sui priimti krašto apsaugos 
biudžetą 1938-39 fiskaliams 
metams suma $991,300,000. Jis 
bętgi įspėjo kongresą, kad dėl 
aplinkumos pasaulyje, kurios 
Jungt. Valstijos nepajėgia kon
troliuoti, gali tekti dar dau
giau pinigų prašyti šiam tikr 
slui.

Prezidentas reikalavo $988,- 
623,400 . apsaugos reikalams 
naujų fondų. Balansą iki 991 
miliono padengs nepaprastos ’ bei sausumos stočių operavi 
pajamos, jau asignuotas, bet mo.

dar n.ęišdaliiitos^,,. , t{
Naujas sąmatas karo reika

lams yra $54,847,000 didesnis, 
negu šių fiskalių metų biudže
tas, kurs iki šiol buvo rekor
dinio dydžio karo biudžetas 
taikos metu..

Iš 991 miliono dolerių $569,- 
827,000 nužiūrėta paskirti lai
vynui, o $418,796,000 armi
jai.

Svarbiausios išlaidos bus pa
darytos ryšium su padidinimu 
laivų skaičiaus, padauginimu 
karių ir pagerinimu laivyno

k

1937 metų Įstatymai 
Illinois valstijoj lie

čią darbininkus
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Japonai Įvedė karo 
žinių cenzūrą 

Kinijoj <
SHANGHAI, Kinija, sausio 

5. — Japonų vyriausybė pra
nešė trečiadienį, kad ji paėmė 
į savo rankas vis'as kinų val
džios funkcijas Shanghajaūs 
tarptautiniame setlemente , ir 
kitose Kinijos . teritorijose, ku
rias japonai kontroliuoja.

Japonų valdininkai taipgi 
įspėjo telegrafo kompanijas, 
kad japonų cenzoriai prižiūrės 
žinias tikslu nepraleisti karo 
atžvilgiu svarbių informacijų 
kinams. ■ i k

Prezidentas įspėja 
kapitalistus

WASHINGTON. D. C., sau
sio 5. — Pasikąlbėjime su spau
dos atstovais antradienio va
kare pre^. Rooseveltas pasmerT 
ke vadinamą “high pressure 
salesmanshįp”.. Jis nurodė pa
vyzdį automobilių pardavėjo, 
kurs mažame miestelyjė parda
vė ^daugiau automobiliį, negi! 
gyventojams reikėjo, gąsdin
damas juos, jogei kainos pa
kils. Po to, automobilių parei
kalavimas sakytoj vietoje visai 
išnyko. \

Antrą pdvyzdį prezidentas 
nurodė tūlą geležinkelį, kurs 
užsakė bėgių visiems metams 
iš anksto, bijodamas kad; kai
nos bėgiams pakils. Po šitokio 
užsakymo, žinoma, įvyko per
trauka bėgių gamyboje. ,

Taip elgiasi daugelis prąmo- 
ninkų, ažuot apsvarstyti ir pa
sitarti su valdžia--ir stengtis 

normaliaiDarbo Santykių Ta- pa,aikyti
ryba atmetė Fordo 

prašymą

UKMERGĖ. — Pasirodo, 
Lietuvoje gyvena nemaža 
viisių didenybių ir galybių, 
nigaikščių, buvusių* milijoninių
armijų generolų, Abdel Krimo 
patarėjų ir k t. Ukmergės ap
skrityje, viename dvarelyje, 
gyvena pil. Kaizerlingas, kuris 
prieš karą carinėje Rusijoje 
užėmęs aukštas ir atsakingas 
vietas.

(ACME-NAUJl^NU Foto]
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NAŪJOVINIAI TRAUKINIAI. Naujieji greitieji traukiniai, naudojami did
žiųjų; geležinkelių. Viršuj—Rock Island naujas Rocket traukinys. Kairėj apačioj— 
Northwestern ir Union Pacific City of Los Angeles garvežys; dešinėj—Santa Fe Su- 
per Čhičf frątiKinys. f
...........„-rf,,,---,-,, , . ................—...........................  —...............    - .... , .. -i..-...  .......................................... ...........................................

LOJALISTAI NEPRILEIDŽIA SUKILĘ- J. Valstija biudžetas 
LIŲ PRIE TERUELIO

TERUEL, Ispanija, sausio 5. 
— Korespondentas, atlankęs 
musių prie Teruelio frontą, tre
čiadienį pranešė, kad niekur 
sukilėliai neprisiartino prie Te- 
ruelio. arčiau, kaip 5 kilomet
rus arba tris mylias.
v Mūšiai prie Teruelio tebeei
na. Kariauti fenka giliame snie
ge, vėjui,v staugiant. Nežiūrint 
užpustytų,., ledu apšalusių kę- 
’ių,, pristatymas ’ Oro' medžia
gos ir kitokių reikmenų respu
blikos •„gynėjam®;-/ yra sutvar
kytas gerai. <

Sužeisti lojalistų kariai, ku
riuos korespondentas pasitiko

vežamus nuo mušįo linijos, pra
nešė jam, kad lojalistai ne tik 
dtrėmė sukilėlius, bet kai ku
riose vietose’ nuo apsigynimo 
perėjo prie užpuolimo. Naujų 
sustiprinimų pasiekė lojalistų 
eiles.

Valdžios pranešimais, skau
dus smūgis suduota svetimša
liams kariaujantiems sukilėlių 
pusėje^ niįglą- .nerhątydarni
lojafištų pSzioijų jie prisiarti
no neatsargiai 
kurie artilerijos 
kosvydžiais visą 
giono sunaikino.

prie lojalistų, 
ugnimi ir kul- 
ketvirtį jų le-

Kviečia unijas pa- 
> y liauti kovojus

Liežuvis neberei
kalingas

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. — žemiau paduodama 
sutrauka prez. Roosevelto biu
džeto. trečiadienį pasiūlyto kon
gresui užgirti.

Fiskaliams metams, 
baigiasi birželio 30 dieną 
m., biudžetas rodo:

Išlaidų $7,408,600,000
Pajamų. $6,320,500,000
Deficitas $1,088,100,000’. •
Biudžetas 1939 fiskaliams 

metams:
Išlaidos $6,869,000.000
Pajamos $5,919,400,000
Deficitas $949,600 000.
Milžiniškos išlaidos karo

kalams, pramonės atoslūgis ir 
numatomas reikalas pašalpą 
bedarbiams teikti yra svar
biausios deficito priežastys.

rei-

Kaizerlingas esąs vokiškos 
kilmės, o j-o brolis žinomas fi
losofas Vokietijoje.

Tas dabartinis Ukmergės ap- 
skr. gyventojas p. Kaizerlin
gas, prieš, karą buvęs Rytų Si
biro kalėjimų viršininkas, pas
kui Carskoje selo< valdybos pir
mininkas.

Didžiojo karo metu Kaizer- 
lingas apkaltintas šnipinėjęs 
vokiečiams ir buvęs nubaustas 
vi/ą amžių kalėti ir uždarytas 
į Petropavlovsko tvirtoves ka
zematus.

Revoliucijos metu iš kalėji
mo buvo paleistas ir vėliau at
vyko . į Lietuvą. P. Kaizerlin- 
gas parašė didelę knygą savo 
atsiminimų (parašyta ir išlei
sta vokiečių kalba), kuriuos, iš- v 
leido vienas kauniškis knygy- , 
nasr
„!Dabar Ąuos atsiminimus no- 
rimą išleisti ir rusų kalba, (k)

GRIEŽTAI PAREIKALAUTA 
MOKĖTI PRAMONĖS DAR
BININKAMS PABRANGIMO 

PRIEDUS

sau-
mai-

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. —- Darydamas praėjusį 
pirmadienį pranešimą kongre
sui apie šalies padėtį prez; 
Rooseveltas tąrp ko kita pa
reiškė, jogei darbas, įgydamas 
daugiau galios, privalo ir dau
giau atsakingumo imtis.

Šį pareiškimą spaudos atsto
vams antradienį ' prezidentas 
paaiškino iš esmės taip: Or
ganizuojantis ■ vis " didesniam 
skaičiui darbininkų, unijos įgi
jai didesnio® galios. O įgyda
mos didesnios galios jos pasi
ima ir tam tikrų pareigų san
tykiuose su visuomene, c. •

Štai kaip unijos nusikalsta 
visuomenei: kai kuriose vaka
rinėse valstijose įvyko kivirčai 
tarp paskirų tinijį; jie sutruk
dė statybą, šis pavyzdys lie
čia boikotą, kurį paskelbė Ame
rikos Darbo Federacija* staty
bos medžiagai, atgabentai iš 
tartokų samdančių C.I.O. dar
bininkus. '

■ ■" " ■ '■// ■ ■■ ; '

1 Paklaustas, ką valdžia mano 
daryti panašiuose įvykiuose, 
prezidentas atsakė,U kad reikia 
duoti unijoms laiko susitvar
kyti. '

MINNEAPOLIS, Minn., 
šio 5. - 
stas yra geras ir gerai paga- .
mintas? Atsakymas aiškus: !Įteikė raportą apie 
reikia paragauti.

Minnesota universitete namų 
ekonomijos studentės ir stu
dentai tačiau vartoja mecha
niškas. priemones šiam tikslui. 
Pavyzdžiui, steko šmotelis įde
dama j mechanizmą,’ žinomą 
vardu dinamometro.

Tas mechanizmas pav. paro
do, jogei vienos rųšies stekui 
sumalti reikia spaudimo 40 ar
ba. 50 svarų, o kitos rųšies tik 
10 ar 15 svarų. Mechaniško- 
mis priemonėmis čia išbando
ma ; ir steko sultingumas..

Vadinasi, liežuvis nebereika
lingas :z maisto kokybę ir ska
numą pasakys “mašinos”.

Kaip patirti, ar

fašistų veiklą Jungt 
Valstijose

WASHING<TON, D. C., 
šio 5. — J.

vykdė, bet atsirado 
kurie įvairiais budais 
uždėtas prievoles ne-

sau- 
Edgar Hoover, 

Jungt. Valstijų slaptųjų agen
tų viršininkas, įteikė trečiadie
nį, generaliam prokurorui ra
portą apie vokiečių fašistų — 
German Amercan Bund — or
ganizacijos veiklą šioje šaly
je.

apyg. darbo inspek- 
pra-

• KAUNAS. — Šių metų pra
džioje Kauno apyg. darbo in
spektorius buvo įspėjęs visus 
jo žinioje esančius pramones 
įmonių savininkus mokėti dar
bininkams pabrangimo prie
dus. Kai, kurie darbdaviai ta 
‘spėjimą 
ir tokių, 
stengėsi 
vykdyti.

Kauno
torius, atsižvelgdamas į 
monės įmonių savininkų nesą
žiningumą, o taip pat, kad te
lefonograma uždėtos prievoles 
mokėti pab rangi rho priedą, ne
turėjo juridinės galios, šian
dien išsiuntinėjo pramonės 
įmonėms specialų aplinkraštį. 
Juo reikalaujama, kad ligi gruo
džio 20 d. jos pristatytų 8 vai. 
darbo dienos darbininkų uždar
bio normas patvirtinti. Nurodo
ma, kad tos normos butų pa
didintos, būtent: 1) normos li
gi 3 Lt. imtinai padidinti 15%, 
2) normos ligi 4 Lt. imtinai 
padidinti ligi 10% ir 3) nor
mas ligi 5 L*t. imtinai padidin-

Rumunija nekeis už
sienio, politikos

I ■ ■_________________ ..

BUCHAREST, Rumunija, 
sausio 5. — Nors prie Rumu
nijos valdžios atsistojo fašis
tinių palinkimų žmonės, tačiau 
užsienio reikalų ministeris Mi- 
sescu trečiadienį pareiškė, kad 
užsienio politikoje Rumunija

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5. — Neseniai Nacionali 
Darbo Santykių Taryba apkal
tino Fordo automobilių kompa
niją prasikaltus Wagnerio ak
tui, kurs pripažįsta darbinin
kams teisę organizuotis. .

Fordo kompanija porą die
nų atgal padavė Tarybai pe- j pasiliks drauginga Francuzijai 
ticiją, prašydama iš naujo by-jLenkijai iri mažajai antantei 
lą svarstyti.

Trečiadienį Tarybd 
atmetė.

sausio 
darbo 

metinį
Illinois valstijos

SPRINGFIELD, III 
5. 
departamentas išleido 
raportą. Jame tarp ko kita nu
rodoma šie išleisti 1937 m. įsta
tymai, liečią darbininkus: ne
darbo apdrauda, * kuri apims 
1,600,000 darbininkų ir darbi
ninkių; minimum algų stan
dartai moterims ir jaunuome
nei dirbančiai valstijos dirbtu
vėse ; algų iškolektavimo įsta
tymas; šešių dienų, darbo sa
vaitė; .prausyklų kambarėliai 
įmonėse; bausmės skalbyk
loms. kurios nepildys minimum 
standartų nusakytų valstijos 
patvarkymais.

Du aviatoriai žuvo 
lėktuvo nelaimėje

T

i Kitaip sakant,
. .. jsienio

pe 1Clja {pačioj kripties, kučio® laikėsi 
j iki šiol.

Rumunija už- 
litikoje laikysis tos

Sta
Chicagai ir apielinkei fede- 

x ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai, giedra; nebus žy
mios pakaitos temperatūroje; 
lengvi šiaurės vakarų iki šiau
rės rytų vėjai; saulė teka 7:18, 
leidžiasi 4:33 valandą.

_ k ■ . . 7 •. ; ■ . -

Britai ir franeuzai
Įspėjo Rumuniją

" .................... ■ -....... .........................
1 - 1 t

■, LONDONAS, ; Anglija, į sau- 
BIRMINGHAM, Ala., sausio šio 5. — Rumunijos žymiam 

5. — Buvusio senatoriaus Hu- katalikų ir fašistų vadui, Oka- 
go L. Blacko vietai užpildyti tvijanui Gogą, užėmus premje- 
Jungt. Valstijų senate, kai jis ro vietą 4r sudarius valdžią, 
buvo paskirtas Jungt. Valst.' prasidėjo šalyje žydų per^ekio- 
Vyriausio nariu, tapo išrinktas jimas. Dėl to Britanija ir Fran- 
didele balsų dauguma atstovų'cu^ija įspėjo ‘ Rumunijos vy- 
buto narys Lister Hill,| uolus riausybę, jogei jos vis dar pa- 
Naujosios Dalybos rėmėjas.J laiko sutartį pasirašytą Pary-
Thomas Heflin, Hillo, konku-'žiuje 1919 metais, kurią ir Ru- 
rentas ir Naujosios Dalybos munija ‘pasirašė.' Sutartis buVo 
priešininkas, negavo nė pusės | pasirašyta tikslu apsaugoti gy
te balsų skaičiaus, kurį gavo.ventojų‘ mažumų teises įvairio- 
Hill. v J lse Europos valstybėse/''

Naujosios Dalybos 
šalininkas laimėjo

Augins marijuaną 
paukščiams mai

< tinti

BARSTOW; Cal.; sausio 5. 
— Du aviatoriai žuvo arti šjo 
miestelio, .kai‘lėktuvas,, kuriuo 
jie lėkė, užkliudė elektros lai
dus ir 
vusieji 
riai.

nukrito žemėn. Abu žu- 
buvo' armijos aviato-

i, r

rėmėjas, s laiko sutartį pasirašytą Pary-
■... . .. .. . _ i .... . _

it
HnDB k,4^

$383,829 WPA dar
• r

bams Illinois vai-
Panaikins sovietų 

turistų agentiją
Anglijoj

-- -

LONDONAS, Anglija, sau- 
sib 5. — Inturist, Sovietų Ru
sijos agentija. ’per kurią vyk- 

leidimą John E. Bachęlorui augdavo iš Anglijos turistai į Rū
ginti .marijuaną. Jis laiko ka- siją, bus likviduota rytoj, sau- 
narkų farmą.ir marijuanos.sė- šio 7 dieną. Inturisto viršinin- 
klonais’ lesina paukščius. Dąrys kai pranešė, kad turistai ga- 
tyrinėjimą, jąr tokiai® gružais lės lankyti Rusiją ir, ateityje, 
lesinamo® kąnąrkcs gražiau ir kaip lankė il<i šiol, nors jų 
daugiau gįeda.,

' DE * L AND, Fla., sausio *5 
-L Marijuana yra narkotinė žo
lė, kurią vaitoja cigare tams iiUždraudė žydams kurię pertekioja fėdėraliai hj 

samdyti kitų tikybų paskirų valstijų narkotikų gau-i

, Nąrkotjkų biuras betgi davė
___ —* ’k ‘ M-m M— m « * a

tarnaites i
VIENA, Austrija, 'sausio 5. 

— Rumunijos viešųjų darbų 
ministeris, Guzą išleido patvar
kymą, kurs draudžia Rumuni
jos žydams Samdyti namų ruo
šai nežydės j tarnaitės, jaunes
nes k-aip 40 Onetų. x

A

stijoje

Works Progress Ad- 
pranešė senato-

agentija likvi|fuosis

WASHINGTON, D. C., sau
sio 5 
ministration 
riui Lewis (demokratui iš Illi
nois), kad prezidentas Roose- 
veltas užgėrė devynius viešų
jų darbų projektus Illinois val
stijoje, kuriems vykdyti paskir
ta $383,829.

■
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NAUJŲ METŲ 
REZOLIUCIJOS

I 
I

Naujų Mėty rezoliucijos — 
lyg tife muilo burbulai, jau da
bar susproginėjo. Paskaitykite, 
kas pasidarė su mano rezoliu
cija.

Dieną prieš Naujus Metus 
nusitariau miegoti nemažiau aš- 
tuonių valandų. Kas atsjtiko? 0- 
gi, Naujų Metų rytą sutikau ne 
lovoje, kaip žadėjau, bet gatve- 
kary j. NeanksČiau ir nevėliau 
kaip šeštą valandą ryto atsidū
riau prie 63-Čios ir So. Halsted 
St., grįžtant namo iŠ linksmaus 
Naujų Metų vakarėlio. O kaip 
Tamstai sekasi pildyti savo pa- 
darytas Naujų Metų rezoliuci-f 
jas?

žinau, kad daugelis žmoriių 
tai balsiai, tai vieni sau patylo
mis nusitarė susilaikyti nuo di
delio rūkymo, persivalgymo, gė- 
rimo. Prisižadėjo nepletkauti, 
laiko negaišinti, bet šviestis ir 
skaityti, pilnai' pasitikėdami, 
kad viską išpildys. Aš jiems lin
kiu pilno pasisekimo, ir tikiu/ 
kad jiems seksis geriau negu 
man.

Nebereikalo koks tai išmin
tingas žmogus yra pasakęs, kad 
Naujų Metų rezoliucijas daro 
tik silpnos valios žmonės. Jie 
jas daro, kad skubiai jas ląpžy- 
iti. Stiprios valios žmonės Į'Jaujų 
Metų rezoliucijų nedaro, Užtai
so* savo klaidas ir blogus įpro
čius kasdien:, ^šiandien, ryt ir 
poryt Taip ir iries Naujų Metų 
rezoliucijų specialistai turėtu
me daryti.
... Šiandien jau praėjo ta nelem
ta diena, šiandien neberadau re
zoliucijų, bet rimtai apie ateitį 
galvoju. Mano mintyse slenka 
vienas vaizdas po kitam, lyg ta
me kino ekrane: karas, vargas, 
netikras rytojus, tragedijos, mo
tinų ašaros, .žmonių nerangu
mas, apsileidimas, beviltis gyve
nimas, streikai, bedarbė, figos 
ir mokslo progresas. Vieniem 
doleriai, kitiems badas žiuri į a- 
kis. Ir svajoju apie tai, kad 
žmonija atsibustų, atsipeikėtų, 
kad pravertų ak:s.

Atsibusti, atsipeikėti, praver
ti akis gali tik apšvieta ir ger
bimas savo artimo. Be tų pama
tinių dalykų mes niekdomet ne
išeisime iš to chaoso, iš to pra
garo.

O kai pažvelgiu į musų lie 
tuvių gyvenimą, kuris taip tam
priai rišasi su visa kita žmoni
ja, geidžiu, kad musų lietuvės 
motinos mokintų savo vaikus 
meilės, kad juos auklėtų būti 
tolerantiškais,. mandagiais ir 
tiekti mokslo.

Moterų Skyriui linkiu nuolat 
budėti, kad nenukryptų nuo tie
saus kelio, bet skleistų apšvie- 
tą ir meilę į kiekvienos lietuvės 
motinos širdį.

x x
SVEIKINU SESUTES 
VEIKĖJAS

Jau metai prabėgo

Mariutė

to

visubme-
— moterims,

nuo 
laiko, kai musų sumaningosios 
sesutės-darbuotojos 
nei, o labiausiai 
pradėjo “Moterų Skyrių”.. Mes
joms turim būti dėkingos, nes 
jos mus daug ko pamokino per 
tuos metus ir suteikė daug ma
lonumo beskaitant (jų “Skyrių”. 
Pirmiausiai, ačiū toms, kurios
sumanė tą darbą. Ačiū toms, žvilgsnį į gyvenimą. Bet; tai ne-

BVĘRy THURŠD^/
, T r ,r.. ......l.rU-L

BENDRABAliliĖ LIETUVOJE

u-; r k ‘ '

kurios pagalboje '■ • darbų tę
sti. • • .

Sveikinu visas ’be^drAdarA

gienų, O. Kubilienę, I)r. A. šliu
pai t ę, į. p. Jttt-
gelonfenę ir visas kitas,- ku
rios prisidėjo prie darbo. Lin
kiu visoms ir toliau dirbti vi
sa energija. Aš myliu “Moterų 
Skyrių” ir visus jo numerius 
’aikau gražiai padėjusi ir turė
dama 
karts

iiuoso laiko dar skaitau 
kartėmis.

Barbora Gutskienėr
■■■‘.j.a .-ii,,..'.,'.'! .-.Lafcitf.r - t?

‘SUMUŠĖ REKORDU”

Sr Batkienė ,
Mieloji p. Jurgelioniene:
'• Kaip> patiko Kalėdinis nume
ris? Tai, - žinote, stinga žodžių 
išreikšti-pasigerėjimui*. Jus su- 
mušote pasaulio rekordą, pa
sitarnavę taip daug savo skai
tytojams. Apie tą numerį aš 
atsiliepsiu UŽ poros dienų ar 
greičiau korespondencijos for
moje, kuriame pamatysite kiek 
jis yra mano nuomone įvertin
tas. Bravo Pr. Lapiene, skai
čiau jos rašinį keletą kartų ‘ir 
atsigėrejimo stigau. Jos foto 
tai bus visiems begalo įdomus.

Tai linksmų Naujų Metų vi
siems Naujiei|ieGiams ir kuo- 
didžiausios pasekmės visame 
kame

S. Katkienė.

B;

Pr. i Lapienė 
i. ✓

Mieloji p. Jurgelioniene:
Kalėdų laida puiki. Garbė 

Amerikos lietuvaitėms!
Gaila, nieko neparašiau mė

tinėms sukaktuvėms. > Stoka 
vis laiko. O parašyti nors men
kam dalykėliui reikalinga šiek 
tiek rimties ir nors mažučio 
susikaupimo. Kiek galėsiu, pa
vėsių Jums dirbti taip labai 
mums visoms naudingą dar- 
ba.

Fotografijos neturiu. Jei no
rite, panaudokite tą seniau im
tą. Dabar esu Visais .ketvertais 
metais senesne, daugiau pataiu, 
kusi kaktą ir labiau į'sp^ę.usi

1 ^iiiHiiiiiiiiiĮtiinifi'iiOihiiiiiht^iiaiiMHiinitiiiiiiiiiiaiiiiiiiiii^iiHaBiiiiiaiiiiaiiiiiiiiiimniiiHiiiaiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiaiBiuiiiiiniiti

rAš tais;
žmonija, ir rašytojom

raitus.
s ’ ■

įvykinti Pirmi Metai

GABRIELĖ PETKEVWAITE-B1TE
* .* , . .

Garsioji Lietuvos atgiriilirib kovotoja ir rašytoja, 
gyvenanti Lietuvoje, kuri peč pirmuosius metus rašė 
į “Moterų Skyrių” istraipšnihš' apie Moterų veikimą 

» Lietuvoje.
—------ ------ --------2i:

. J

daug sudaro svarbus.. šiame'nos šliupaitės nątidiųgų straip-. pirmos Sukaktuvės, 
klausime. . 1 c* < jsnių bei Dr. Baltrušaitienės,>

■ Su ■ kems, Madaip A^grožio patari
mus, p.' ' NarAibbfA^tėš patari
mus ir kitų rašytojų pilnus 
gražių minčių straipsnius/ 
,' :■ '•< - fi- ■ ■ ‘ ,

Kai kurie “Naujienų” Mote-' 
rų Skyriaus straipsiiiai yra tik-< 
ri perlai minčių. ,Aš juos labai 
mėgstu ir aš žinau labai daug 
žmonių, kurie yra tikrai suža
vėti Moterų Skyrium. , i

Į3c to, mes turime labai daug / 
žmonių lietuvių tarpe, 'kurie 
nemėgsta jokios politikos. JiėĮ 
yra ramaus budo žmOriėš, au-' 
gina savo vaikučius rdiniai ir 
trokšta jiems įskiepyti prakil
nių, lietuviškų idėjų. Na, o kur 
tokie lietuviai gali rasti tarpe 
avo tautiečių lietuvių tą pra

kilnią idėją? Ogi niekur . . . 
Šiandien lietuviška spauda y- 
ra visa užimta politika ir be
reikalingais vaidais. Laikraš
čiai tikrenybėje .nėra pasakų 
bei patarimų sultinis. Jiems 
daugiau rupi pasaulio įvykiai, 
pasaulio žinios, ir taip toliau. 
Taigi, kai “Naujienos” įvedė 
Moterų Skyrių- metai Atgal, jos 
padarė vieną iš ręikalingiausių 
žingsnių lietuvių; . kultūroje, 
nes Moterų- Skyrius yra veda
mas be jokios politikos, dėl 
apšvietos, doros ir meilės. To
kis skyrius buvo^mums reika
lingas ne dabar, bet jau labai 
seniai.- Moteris, kuri troško kul
tūros, o neturėjo progos jos. 
gauti .— ji >dabar turi progą 

• nors nedaug, bet žiupsnelį iš 
“Natųienų” Moterų Skyriaus 
pasigriebti. Ir aš esu tikra, kad 
tą moteris, kuri skaitė Moterų 
Skyrių atydžiai per visą metą, 
.šiandien yra gudresne, -negu, ji 
buvo metai atgalios. .

Man yra daugiau, negu gai
la, kad mes moterys negalime 
turėti daiugiau, ndgu vieną kar 
tą į savaitę Moterų Skyriaus, 
bet vis vien aš esti labai dėkin
ga ir už tieky kiek mes turime.

, i.. ■ I (SMktau “Naujicmj.” Mote-,
laikrashs, kuris neturi, tokių ri} skyriaus, vedėjų p. Jurgelio^ 

, .ir, jos bendrądąrbes ų.z 
grąžų .darbų*

'•uli u t U ■■

Naujiesiems Metaifaįr'
• Jūsų, •. . .,

Pr. Lapiene.

Vienų Metų Sukaktuvių

■i

- Ona Kubiliene
Kaip man yra malonu ir 

smagu rašyti šį straipsnelį į 
“Naujienas.” šis nėra 'mano 
pirmas straipsnis Moterų Sky
riui, bet turiu prisipažinti, kad 
nė vienas mano raštas pirmiau 
rašytas nėra suteikęs man tiek 
daug džiaugsmo, ir užsiganėdi- 
nimo, kiek šis, nes šį straipsne
lį rašau “Naujienų” ’ Moterų 
Skyriaus Pirmų Metinių Suka
ktuvių proga. 7 5

Sausio 7, 1938 metais, sukan
ka lygiai metai, .kaip Moterų 
Skyrius pasirodė t “Naujieno
se.” Tas skyrių?. buvo pirmas 
pumpuris ateities darbų žiedo. 
Gal kas sau stato klausimą, ką 
Moterų Skyrius “Naujienose” 
ištikrųjų davė “Naujienų” skai
tytojams, o ypač;.moterims? Į 
tą klausimą aš galiu drąsiai At
sakyti, kad skyrius, suteikė 
liek daug moralio ir materia
liu užsiganėdinimo moterims 
irt kitiems “Naujienų” skaity
tojams, kiek ne vienas kitas 'y.-r -Į.
panašių straipsnių, kųipi hete
rų' Škyrius ttirP “Na'ltj’ieii6š^.”

Kas nėra skaitęs Dr. Aldo-
nt -

—Ona Kubil&nė.
I *

;■f .. ■> < -v... •

interesuotis 
niekuo- 
rašant

;; Be abejo’,- ateinančiais me- įvairiais 
t3is prisldėš naujų rašytojų:

Rašytojų bendradarbiavimas met nepamiršti save, 
be abejonės suartino jas dva
siniai, nors Asmeniškai nepasi- 
pAžiiįtų.
t Rašytojas turėtų 
savo konferenciją.

Tokis sielų suartinimas le^ 
mia naujų prakilnių darbų mū
šų rytojui.

Stovėjome vietoje gana il
gai. Kitos tautos nėra geres
nės už mus lietuvius. Argi lei
sime joms pralenkti mus?

Lenktynėse kartais reikalin
ga plunksna, suorganizuotas, 
planingas darbas, užsispyrimas, 
pasiryžimas,- neatlaidus žengi
mas pirmyn visais strategijos 
keliais.

Taigi tarkime, ar ateinan
čiais metais žengsime pirmyn, 
irt stovėsime toj pat vietoj?

Butų galima ir geistina su
vesti pažintis su Lietuvoje ‘vei
kiančioms moterims. Arčiau 
susipažinus butų nauda vi
soms.

Dr. Johanna Baltrušaitienė.

“Ketvirtadienio Laida— 
Moterims Svarbi 
Laida”

x O. Indrelienė
Nors kiekvieno darbo pra

džia būna sunki, vienok dir
bant su energija ir pasišventi
mu pradėti darbai niekuomet 
niekais nenueina, bet vis labiau 
ir labiau plečiasi ir tobulėja- 
Štai, kad ir Moterų skyr. “Nau
jienose.” Iniciatorės, pradeda

Dr. Johanna Baltrušaitienė
Baigiantis pirmų metų dar- 

!bui šiame skyriuje, bus pra
vartu peržvelgti naudą ir svar
bą to musų darbo.

Turbūt svarbiausias dalykas 
kurį atlikome. Tai subūrimas 
moterų rašytojų ir suinteresa
vimas moterų skaitytojų.

Daugelis moterų galvojo il
gas valandas, kad suradus pri
derančią tėmą savo raštui^ taip, 
kad ji pati butų patenkinta ir 
skaitytojams butų nauda.

Gal neklystu sakydama, kad 
jokis kitas šio laikraščio pus
lapis,. ein$s vieną kartą į są- 
vaitę, lieAtneše tiek pasigerėji
mo,- sielos .sustiprinimo, suar- 
tinimo, draugingumo tarpe 
'skaitytojų, ypač moterų, kiek 
padarė moterų- skyriaus sąvai- 
tinis puslapis.

Sveikata, auklėjimas, maisto 
gaminimas tai gyvenimo pa
grindas. ' ’ ’ ' * •>

KUno grožis, rankų darbas, 
apredas madingas, tai gyveni
mo papuošalai. <

Biografijos, socialiai’ ir kiti 
raštai, net ir bęletristika vis 
nešė apšvietos. branduolius, vis 
su vilįim padrąsinti ir kitas 
prie . visuomeninio veikimo.

Su toį^įa pradžia, .su tokioms 
ygšytp|ori}s> su tokių kilnių tei-, 
kailį sUpratįipu; su 'tokia re- 
dąktbre ,ateinančiais metais be 
abęjončs užpildysime ir kitas 
spragas:

x x
\ Be abejo, “Moterų Skyrius” 

yra sukėlęs nemažą pasitikėji
mą musų moterų širdyse ir 
žingeidurųą jų mintyse. Kas 
mano, kad tą, skyrių mažuma 
skaito, tas tikrai klysta. Mo
torinis ketvirtadienio “Naujie
nų” laida yra svarbus nume
ris. Vienos skaito sveikatos 
Įkyrių, kitos mokinasi virti, 
būti gražios, o dar kitos seka 
“mo'vies” arba skaito įvairius 
skaitymclius. Ir kas tik tame 
■skyriuje telpa, tas yra gražu, 
malonu, sielą ir mintį gaivina 
■f širdingai pataria. Net “Wake 
U p And Live” karts nuo kar
to, jei ne viena tai kita, drau
giškai sušunka.

Valio! to skyriaus darbinin
kėms! Jums priklauso šio dar- 
.o garbės vainikas. Bile kas 
gali sekti, bet pradžią duoti ir 
Ištesėti mažai kas gali.

Jeigu aš turėčiau nors vari
nių minčių, aš mielai su 
jomis dalyčiaus. Gaila, kad to 
yra stoka ir kad negaliu ir 
nemoku .rašyti. Už tai tyliu, bet 
risada skaitau tą, ką jus raso
to nuo jūsų molinuos.

Kadangi mes skaitome ir 
mokinamčs, tai mes širdingai 
prašome plačiau apie gyveni
mą rašyti. Musų reikalai būna 
Įvairus: vienos esame moky
tos, kitos ^bemokslės; vienoms 
galvą ėda šeimos klausimai, ki
toms gal tikrai butų žingeidu 
išgiršji ar moteriškė yra pil
noj prasmėj laisva? Ar ji turi 
teisę sau ir savo vaikams ata- 
tinkančias gyvenimo taisykles 
tverti? O gal bent katra norė
tų klausimą pasiųsti ir, be abe
jo, į j j atsakymą gauti. Ir vėl. 
.ąr; labdarybė nėra prakilnus 
darbas? Dėlko nesuteikti jai 
nuirs niažą-mažytį kampelį? 
jiegos, kuries dirbo per perei
tu? metus, yra jaunos ir stip
rios, daug žadančios ir daug 
galinčios, todėl, mes tvirtai ti
kime kad jos, pradedant nau
jus 1 “Moterų Skyriaus” metus 
daugiau apie gyvenimą rašys.

g Eglės šaka.

rojo* kliūčių ir abejonių. Ta
čiau, kaip jau mums žinoma, 
šio darbo ėmėsi moterys ne dėl 
kokios nors asmeninės naudos . , 
bei garbė?*,, bet dėl plačiosiųsi , 
visuomenės moterų naudos ir 
labo, todėl pradėjo šį darbą • 
su kantrybe ir rižtingumu nu
galėti visas blogas valias ir vi
sas kliūtis iš blogų norų puses.

Šiandien mes švenčiame vie
nų metų sukaktį nuo įsikūrimo 
šio skr. Palyginamai labai 
trumpas laikotarpis, bet kiek 
jis atnešė mums naudos, kiek 
suteikė įvairių malonumų bei

no moterų prisidėti prie skyr. 
bendradarbiavimo, tai ne vie
na iš mus jau patyrėme, ir 
džiaugiamės tuomi, kad per šį 
skyrių turime laimės save la
vinti, protiniai ir dvasiniai.

Šis skyrius sutraukė didelį 
būrį moterų į vieną šeimą, ku
rios įvertina vieną kitos raš
tus ir juos skaitydamos sten
giasi pažinti ir gerbti vieną 
kitą. Vadovaujant šio skyr. ga
bioms profesionalėms ir tai
kiai visoms dirbant, nei nepa
jusime, kaip musų skyrius pa
didės, nes bendradarbių skai
čius kas kart auga. Tai vis dė
ka mus iniciatorių, kurios sa
vo malonumu visas lygiai į- 
vertin damos, patraukia -į šį 
skaičių, ir kad kažinkųip men
kai tegalėtum ką parašyti, vie
nok randi noro ir laiko šį tą 
rašyti? O koks džiaugsmas bū
na, kuomet gauni laikraštį su 
savo' rašiniu! Ištikro, skaitai 
po kelis kartus ir džiaugiesi, 
kad redaktorė rado vertu pa
talpinti tavo raštą. Toks įverti
nimas menkučio darbelio, pri
duoda ūpo ir noro būti nare 
kilnių moterų tarpe.

Patariu visoms toms mote
rims, kurios iki šiol dar -nėra 
prisidėję prie šio darbo, vien 
tik dėl stokbs drąsos, mesti 
visas abejonės ir pradėti ką 
nors rašyti. Šio skyr. vedėjos 
nekartą darė atsišaukimus į 
moteris ir kvietė bendradar
biauti, jom^reikalinga daug 
gražių ir gerų minčių, o ne gra
žaus braižo. Todėl į darbų, ' 
gerbiamosios!
‘Negalima nutylėti neištarus

bes susilaukti; būti gausingu “nuoširdaus’’ ačiū visoms mo-

Aš .. kaipą, .skaitytoja, linkiu 
tam skyriui neapribuotos gar-
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MARIA JURGELONIENĖ rėjų

NORA GUGIENĖ

M. S.” Bendradarbė, viena įku
ir “N” “Muzikos žinių” 

Vedėja.

FRANCES SADAUSKAS

Moterų Skyriaus Sumanytoja 
ir “Naujienų” Administratorė

Aukščiau yra paduoti paveikslai Marijos 
Jurgelonienės ir kai kurių Moterų Skyriaus 
bendradarbių, kurios bendradarbiavo per 
paskutinius metus. Kiti bendradarbių pavei
kslai telpa prie straipsnių, šiame ir pirma
me šio Moterų Skyriaus Sukaktuvių nume
rio puslapyje.

/ ......................................................................
%

terims, kurios užpildė gražiais 
ir pavyzdingais raštais taip di
delę Kalėdinę laidą moterų 
skyr. Nemanau, kad rastųsi 
žmogus, kuriam ši laida nepa
tiktų, yra tokių raštų, kuriuos 
norisi net po kelis kartus skai
tyti. Garbė ir toms moterims, 
kurios nors daug darbo ir nuo
vargio turėjo tvarkydamos Ka
lėdinę laidą, bet sutvarkė taip, 
kad išėjo kuogražiausias Ka
lėdinis kūrinys.

Užbaigus 1 metus gyvavimo 
musų ‘skyr. ir pradėjus antrus 
metus linkiu,* kad šis skyr. 
augtų ir bujotų tiek naudin
gais raštais, tiek gabiomis ben
dradarbėmis, ir neabejoju, kad 
palaikydamos tarpe savęs glau
džius santykius, kitų metų Ka
lėdinę laidą turėsime dvigu
bai didesnę.

Visas šio skyr. vedėjas, ben
dradarbes ir skaitytojas ger
bianti, v

—O. Indrelienė.
Metams prabėgus...

Maria F. Jokubynienė
Jau metai prabėgo nuo lai

ko, kai “Kvieslys” apibėgo ne
didelį skaičių moterų Ameri
kos lietuvių išeivijoje, kviesda
mas ir ragindamas jas stoti lie
tuvių kultūros darban — įkūri
mui Moterų Skyriaus “Naujie
nose.”

Kilnus tai buvo sumanymas; 
išmintinga darbo pradžia. Sti
prus pamatas, ir . . . patvari 
ašis pradėjo suktis; kas kart 
daugiau ir daugiau jėgos į dar
bą traukdama... Ne verstinai. 
Ne baudžiavą eiti. Tik su pa
mėgimu prisidėti su tuo, kas 
ką gali, kas ką sugeba... Ir ką 
mes pamatėm pabaigoje me
tų? Gi milžinišką leidinį Ka
lėdų proga! Pilną įvairių įvai
riausių raštų ir tą padarė vien 
tik moterys! Ypač didžiūnuos 
pagarbos ir pasididžiavimo 
vertas įžanginis straipsnis — 
“Kalėdų Varpai.” Užtikrinu, 
kad nė vienas kunigas pamok
slininkas nepasakė ir nepasa
kys gražesnio ir įspudingesnlo 
pamokslo Kalėdoms, kaip tą

Gaila, kad Moterų Skyriui nepasiseko 
gauti visų savo bendradarbių paveikslų. 
Tarp moterų, kurių paveikslų čia nėra, bet 
kurios nuoširdžiai ir ištikimai bendradar
biavo per pirmuosius metus, yrą adv- S užei
na Shalnienė, South Boston, Mass.; -Teofilė

atliko ponia Pr. Lapienė! Ir 
štai kodėl. Kiekvienas kunigas, 
išreikšdamas moters skaus
mus, vadovaujasi tik teorija. 
Gi moters pareikšti žodžiai 
pareina Iš jos patyrimo, iš jos 
pergyvenimo, iš gilumos šir
dies... Todėl moteris gali at
jausti kitų nuoskaudas.

’ 0 kiek mes turėjom naudos 
iš Moterų Skyriaus kiekvieną 
savaitę per ištisus metus, tą 
gali užgirti kiekvienas kas se
kė tą skyrių. Didele padėka 
priklausę nuolatinėm bendra
darbėm, k. t. Sveikatos Sky
riaus vedėja; Vaikų auklėji
mo; Grožio; Madų; Valgių ga
minimo ir t.t. Bet už vis di- 
džiausis nuopelnas priklauso 
tam akstinui, kuris- neduoda 
užsnūsti ir užmiršti Moterų 
Skyriaus darbą ir juo yra po
nia Maria Jurgetionienė!

Tad, ilgiausių metų gerb. 
Vedėjai ir Moterų Skyriui!

—Maria F. Jokubynienė.

Pirmi Metai

X X

Prabėgo metai, žaibo greitu
mu, nuo pasirodymo pirmo pus
lapio Moterų skyriaus. Daug 
buvo parašyta, įdomių straip
snių, daug naudingų pamoki
nimų, patarimų. Kas skaitė, se
kė, — galėjo nemaž pasinau
doti. Bet kas skaitė, ir, neda- 
skaįtė, tai nieko negalima gel
bėt. Teko man paklausti vie
nos nuolatinės skaitytojos, ar 
skaitė šios dienos “Moterų sky
rių”. “Taip, biskį”. Kaip pa
tiko, toksai ten straipsnis?” 
— “Nepastebėjau”, — sako.

Iš savo, pusės norėčiau pa
reikšti, kaip labai vertinu tą 
didelį pasiaukavimą ir darbš
tumą Gerbiamos Vedėjos, visų 
profesijonalių ir bendradarbių 
triūsą ir norą padėti gyvenimo 
susitvarkyme ir kad padaryt jį 
švelnesniu ir geriau suprast jo 
tikslą.

Beje, ar nebūtų gerai įvedus 
klausimų ir atsakymų, nors 
mažą kamputį, Manau, daug 
kas norėtų pasitarti įvairiais 
klausimais, tada susidarytų 
stipresnių ir artimesnių ryšių 
su skaitytojoms. — O. V.

Kalė ir Kiaulė
• Kalė susiginčijo su kiau

le, ir katra judviejų gyrė sa
vo vaikus, kad jau dailesnių 
visam pasauly nesą! Kalė gy
rė šunyčius, o kiaulė — par
šiukus.

— Gerai, — tarė kiaulė, — 
manieji gali matyti nuo pat 
užgimimo, o tavieji gimsta ak
li!

K L ' . ' , , .V ’ . ., .

Stulpin, Chicago; O. Višniąuskienė, ^Chica- 
go; Elena Radziukynas, Chicago; T. Mątu- 
liauskienė, Baltimore Md.; B. Gurskienė, 
Chicagb, III.; Marę Dunduliene, Kart, Mich.; 
Stase Grinius, Philadelphia, Pa.; E. Bercher, 
Chicago; Marė Makaras, Chicago; Valeria
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Dalinkimės savo patyrimais 
su jaunimu

Rašo N.

Iš kiekvieno tūkstančio, be
kovojau čio pasiekti viršūnes ko
kioj nors parinkto] profesijoj, 
gal vienas suranda tikrąjį kelią. 
Vien: s iš tūkstančio pats paži
no reikšmę pasisekimo.

Šis patyrimas labai retai pasi
dalinamas su kita gentkarte.

Senatvė ateina. Gal tuomet ta 
didelių atsiekimų ypata nutarė 
padaryti ką nors tokio dėl jau
nimo. Tuomet apdovanoja kokią 

I kolegiją arba universitetą, įstei
gia stipendiją arba paaukauna 
didelę sumą pinigų dėl moksliš
kų tyrinėjimų. Aišku, ši ypata 
gelbsti jauniems žmonėms, bet 
duodama pinigus ji neduoda nie
ko pati savęs. Jos patyrimai, ko
vos, tie dalykai kuriuos ji iš
moko bekopdama į viršų — vi
si šie palieka uždarytais, paslėp
tais nuo jaunimo. Ta dominuo
janti asmenybė kuri pagelbėjo 
jai pakilti viršum tų tūkstančių, 
retai palieka ispiracija jaunes
niems. Dėlto, kad jaunesni žmo
nes neturi galimybės pažinti tą 
daug patyrusį ir atsiekusį žmo
gų. Per savo pasisekimą, ta y- 
pata pasidaro visai neprieina
ma.

Nesėniai spaudoje teko skai
tyti, kad Maude Adams, pašau- / 
liniai žymi artistė-vaidintoja, 
kuri dabar jau yra 64 metų am
žiaus (jį pasitraukė nuo scenas 
apie 20 metų atgal) nutarė, kad 
šių dienų jaunimas gal įvertintų 
daugiau asmeninę dovaną. Mau
de Adams nutarė pasidalinti sa
vo ilgų metų patyrimais, sayo ris stovėjo pačioj viršūnėje.

gerai atmenamais triumfais, su 
grupe mergaičių, kurios, užaugo 
per vėlai, kad pažinti šios ga
bios artistės vardą ir veiklą, 
taip kaip jų motinos ir tėvai p.°.- 
žino ją. Maude Adams apsiėmė 
būti Stephans Kolegijos (Co- 
lumbia, Mo.) dramos departa
mento vyriausia galva.

Beteikdama ’tomš jaunuolėms 
naudą savo turtingais , patyri
mais, gal p. Adams rodys1 kelią 
ir kitoms moterims, pasieku
sioms viršūnes įvairiose srityse.

Ar ne išrodo, kad šitoks ar
timas draugavimas <>su jaunimu 
butų linksmiausias, ■ daugiausia 
naudingas užbaigimas kiekvie* 
nos pasekmingoj karjeros? Ar
gi moters naudingas gyvenimas 
turi būti užbaigtas, kuomet ‘am
žius priverčia ją pasitraukti iš 
pačios didžiosios upės?

Pasekmingos gydytojos, advo
katės, rašytojos,* biznio vedėjos; 
artistės, visuomenės veikėjos ir 
kitos, kurios randa amžių kaipo 
atsimušimo akmenį savo profe
sijoj ir veikloj, gerai padarytų 
ištiesdamos pagelbos ranką jau
nimui. Taip darydamos sUteįktų 
daug gero naujai'.gentkartei ir 
tas didelis turtas patyrimo liktų 
sutaupytas nuo prapulties.

Moteris kuri žino, jog ji pa
drąsina kitus, kaip Maude A- 
dams, be abejo žino, kad ji su
teikia padrąsinimą toms jau
noms mergaitėms Stephens mo
kykloj, neilgai gali pažinti kar
tumą, kuris turi ateiti tam, ku-

Ką Reiškia Mums Lietuvaitėms 
Sausio 7ta?

Rašo Stase G

BE abejo, visoms bus smagu 
prisimint tą reikšmingą ir 

’ svarbią dieną. Diena 
džiaugsmo, diena šviesos! Tą 
dieną pasirodė pirmutinis Mote
rų Skyrius “Naujienose” tai 
yra rytoj, sausio 7-tą sukanka 
lygiai metai.‘Laikas tarsi trum
pas, bet nauda didelė. Lyg ir 
koks šviesos žibintuvas sužibo, 
šaukdamas visas dirbti ir kovo
ti. Kovoti už sesučių, tamsoje 
merdinčių, gerovę. Su pagalba 
Moterų Skyriaus ir musų ger
biamos ir sumanioj vedėjos, p. 
M. Jurgelionienės, galime drą-

šiai žengti pirmyn, nenusivil- 
sim!

Per šimtmečius metų moterys 
buvo pavergtos. Tyčiojosi iš jų 
galingesnieji. Dabar atėjo lyg 
ir moderniški laikai, kada jr 
jos, lietuvės moterys, gali drą
siai žengt į priekį. Pasisakyti, 
apkalbėti savus reikalus/Atsto
vauti moteris drauge su kitomis 
kultūringų tautų moterimis. Jos 
turi savo spaudą. Tenais ran
dame daug gerų raštų visokio 
turinio. Reiškia, didelis žingsnis 
nužengtas pirmyn! Bet tai ne 
viskas! Laukia dar didesne sun- sim?

Bruchas, Chicago; Veronika Faiza, Chi
cago; G. Vatuzienė, Ncwark, N. J., ir keletas 
kitų.

Visoms bendradarbėms, “Moterų Sky
rius” taria širdingą ačiū ir tikisi, kad, su jų 
pagalbą, per ateinančius metus pasiseks: 
Skyrių žymiai patobulinti ir padidinti.

ki našta, našta kovos su prieta
rais, su išnaudojimu ir t.t. Be 
moteries niekas! O su motere 
viskas. Trys luomai moterų, ku
rių keliai begalo skirtingi. Vie
ni jų tiesus, rožėmis ir kvepa
lais nukloti, o kiti nors kreivi, 
šleivi, spygliuoti, bet platus . ., . 
tie yeda tiesiai prie taikos, prie 
gerovės, ša ūkdami pažangias 
moteris darban.

Taip, trys luomai. Pirmutinis 
moterų luomas keliamas į aukš
tybes. Jos lėlės..,. Dėl jų rašo
mą muzika, dainps, romanai, 
tveriamos poezijos! Del jų ka- 
A.i ... dėl jų skaistusis jauni
kaitis kariaU) patekdavo į plėš
riųjų liūtų duobę... Jų spintos 
su nuodais išstatytos muziejuo
se kaipo brangenybės, kur tūks
tančiai tūkstančių žiūrovą lan
koma. Man teko matyti Liukre- 
cijOs Boržia spintą nuodų. Tai 
buvo specialistė nuodyti valsty
bės Vyrus, kad ilgiau savo ievą 
popiežių soste paląikyti. Matant, 
— nesinorėjo tikėti, kad tokia 
gražuolė žavingų > akių galėtų 
biaurų darbą su pamėgimu dirb
ti. (skaityk roinąną Liukrecija 
BOržia) . O kitos, tai yra antra
sis luomas, paverstas į žaislą... 
purvais aptaškytus. Kartais pa
sižiūri į tuos didelius dangorai
žius, tenais raštinių, raštinės. 
Tenais sėdi didelis bosas kojas 
ant deskos užsidėjęs, sprandinį 
cigarą įsikandęs..Sėdi kaip švie
žiai kepta bulvė, *ar surūgęs a- 
gurkas, pradėjęs gesti. Ir te
kiais randame skaistaveidę Lie
tuvos dukrą, ar sunykusią sen
mergę tvarkant raštinę, už ma
žą, visai mažytį užmokestį. Jos 
turi pataikauti bosui, gražiai 
nusišypsoti, kitaip netektų vie
tos. Tikrenybėje, jeigu ne jos, 
gal ir tas didysis bosas nebūtų 
toks didelis. Jos dirba ir džiųs- 
ta, o jisai džiaugiasi.

Arba tos kitos, kurios dar 
daugiąu varge paskendę. Kas 
toms įtvers poeziją? Kas joms 
nušluostys vargo ašarą nuo iš
balusių skruostų, jeigu ne mes? 
Čig kaip tik yra ta plačioji dir
vą moterims. Veikti ir budėti. 
Kitų tautų moterys turi savas 
organizacijas, kliubus ir t.t. Pa
vyzdžiui: kad ir musų vadina
mi priešai lenkai, Jos turi pa- 
geiblnes kaip SLA org. net ke
liąs. Leįdžia žurnalus po visą 
platųjį Amręikos kontinentą. 
Tiesa, jų didelė dalis čionais, 
bet veikėjų moterų sulyginus 
maža. Kodėl mes, pažangios mo
terys lietuvaitės taip negalėtu- 
iiiem padaryti? šiandien jau ki
ti laikai. Turime savo spaudą, 
su kurios pagelba’ galime kopti 
į viršūnes. Turime užtektinai in
teligenčių. Bet ar mes panorė-

Musų vyrai barasi už tuščią 
maišą. Lietuvišką judėjimą slo
pina, išstūmė iš vėžių. Jauni
mas demoralizuojasi tuo, nyks
ta iš lietuviško lauko, kaip ru
giai iš kūkalių. Bėga ten, kur 
tvarka gražesnė viešpataują, 
kur žmogus žmogaus įsitikini
mus išmokęs pagerbti. Ne vel
tui sakoma: kur du barasi, tre
tysis visados laimi. Taigi, da
bar kaip tik musų gadynė atei
na, bandykim laimėti! > Eikime 
visai kitu keliu, tuo plačiuoju, 
kuris veda tiesiai į taiką, į ge
rovę. Ten kur lietuvis lietuviui 
su šypsena paduos draugišką 
ranką. Sušukim: lai gyvuoja tai
ka! k i gyvuoja’ Moterų Sky
rius! Tai musų moterų šventa 
užduotis, obalsis, kurį turėtume 
diena iš dienos kartoti per spau
dą, žodžiu, visur kur tik galima, 
taip kaip tos naktines fėjos! 
I akštykim aplinkui ir kužde- 
kim . . ... vis ką nors įkuždesim.

Argi esame sutvertos tik dėl
to, kąd: savu grožiu didžiuotis? 
Žiūrėt, kad kas mus pagirtų, a- 
pie muš šokinėtų! Ne! Dirbki
me ir kovokime!- Musų darbai 
už mus kalbės, atvers lapą, ku
riame busime , įamžintos tiek, 
kiek užsitarnausim. Nelyginant
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VANDA BYANSKIENĖ 
“Paryžietė”

vainikas! Pinsis, pinsis ir susi
pins. Supins stiprią moterų vie
nybę, o vienybėje galybė!

Ar galėjo tikėt kas, kad šių 
dienų lietuvė moteris, atkelia
vusi į svetimą šalį, ga'.čs iškilti 
į tokią aukštumą? Jos rašo, jos 
dirba, jos tveria didžius ir ma
žesnius dalykus. Jos vadovauja! 
Jos mus linksmina gražia muzi
ka, dainomis. Jos sutvėrėjos 
gn žiosios gyvybės, mokytojos, 
padėjėjos. Jos prirengia jauną
ją kartą žmonijos gerovei, kad 
toji džiaugtųsi vieton dejuot. 
Gražrfs obalsis! Gražus turi bū
ti ir darbai!

Baigdama, noriu palinkėti 
Jums,'Jgerbiaihoji Moterų Sky- 
rkus vedėja, kad Jūsų gyveni
mo žygius lydėtų geroji lietuvių 
dievaitė Palaima visur ir visa
dos! Kad greitu
mėm susilaukti trigubo tokio 
MOTERŲ SKYRIAUS, einančio 
bent du kartu per savaitę. Dė
koju, už Jūsų darbą lietuviško
je dirvoj ir meilę skaistv*a;d”wt? 
lietuvaitėms! Nejusit. kaip lau 
rų vainikas Jums susipins, kad 
ateinantį sausio 7-tą galėtumėm 
įamžinti tą gražųjį darbą auk
so raidėmis.

laiku galėtu-

Stasė G.

Atsišaukimas į musų skatytojas

Rašo L. Narmontaitė

Metus laiko atgal pasirodė 
pirma laida Moterų Skyriaus ir 
be pertraukos ėjo kiekvieną sa
vaitę. šiandien ‘skaitom iškil
mingą sukaktuvių numerį. Per 
metus laiko, mes visos bendra
darbės dirbom nenuilstančiai, 
vargom ir kentėjom, kad šitas 
musų skyrius ne tiktai gyvuotų, 
bet ir augtų, ir tobulėtų.

Bet mes negalime pilnai at
siekti tikslo be jūsų pagelbos, 
brangios skaitytojos. Tas darbas 
yra perdaug sunkus tai mažai 
saujai s: ndarbininkių, kurios tą 
naštą nešė ant savo pečių per 
visus praėjusius metus. •

Taigi, brangios skaitytojos, 
matydama reikalą, aš pasiimu 
sau privilegija prašyti, vardan 
mano bendradarbininkių, jūsų 
pagelbos ir jūsų paskatinimo.

Kada jus paskaitote Moterų 
Skyrių ir tenai jums koks nors 
dalykas patinka, malonėkite 
mums parašyti nors porą žodžių, 
išreikšdamos savo jausmus. Mes 
džiaugsimės, kad per musų men
kas pastangas jus radote Mote
rų Skyriuje ką nors gero, ko
kios vertės arba kokios naudos✓arba šiaip malonumo. Jūsų atsi
liepimas mus paragins daugiau 
pasidarbuoti.

O jeigu skaitant Moterų Sky
rių, jums kas nepatinka, tai, 
brangios skaitytojos, neatidėlio
kite, bet tuojaus praneškite 
mums. Mes nepyksime, bet 
džiaugsimės jųsų pagalba, nes 
tada stengsimės pagerinti ir pa
taisyti sekančius straipsnius.

Bet, jeigu nenorite nė girti, 
nė peikti, bet tik išreikšti savo 
nuomonę, tai kuo greičiausiai

(Tąsa ant 7-to pusi.)
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Milžiniškos karo išlaidos
Valstybės išlaidų ir pajamų sąmatoje (biudžete), 

kurią prezidentas Rooseveltas vakar pasiuntė kongre
sui apsvarstyti, numatoma ateinančiais metais išleisti 
991 inilioną dolerių karo reikalams — $569,827,000 karo 
laivynui ir $418,796,000 armijai. (Federalinės valdžios 
“biznio metai” prasideda liepos m. 1 d. ir baigiasi bir
želio iri. 30 d.) * •

Tai milžiniška pinigų suma. Tiek daug pinigų dar 
pirmą kartą Amerikos valdžia išleis per vienus metus, 
taikos laiku, karo reikalams. Ir ši Suma dar gali bui pa
didinta. Pats prezidentas yra pasakęs, kad tarptautinė 
padėtis gali jį priversti reikalauti dar daugiau pinigų 
ginkluotęs reikalams. Be to, ir pats J. V. kongresas ga
li padidinti skaitlines, paduotas biudžete, jeigu laivyno 
arba armijos vadai pavarys agitaciją. Šiuo atžvilgiu 
Amerikos biudžeto priėinimo tvarka skiriasi, pa^. riuo 
anglų sistemos. Anglijoje parlanielitūs turi teisę tiktai 
apkarpyti išlaidų sąmatą, kurią patiekia iždo ministe- 
ris; bet Jungtinėse Valstijoje atstovai ’ gali,- jeigu nori, 
pridėti naujų sumų prie to; ko prašo valdžia. '

Taigi išlaidos karo reikalamš bus sunki našta Ame
rikos žmonėms. Beveik bilionas dolerių! Darbo žmonės 
negali džiaugtis, kad Rooseveltas tiek pinigų nori su
vartoti neproduktingiems dalykams, —- nors, tiesa, nie
kas nemano, kad Amerika ginkluojasi su tikslu ką nors 
užpilti. Amerika svetimų žetnių negeidžia. Ji ir Filipi
nams sutiko duoti nepriklausomybę. Bet Rooseveltas, 
matyt, bijo, kad ši$ kraštas gali būt įveltas j karą.- šitą 
baimę turi daugelis, ir negalima pasakyti, kad ji butų 
visai be pagrindo.

Amerika yra milžiniška valstybė. Visa, kas dedasi 
pąsaulyje, paliečia ir ją. Izoliacijos politika, kurios Ame
rika laikėsi per visus Šiuos metus po Didžiojo karo, ne
apsaugojo jos nuo karo pavojaus; yra klausimas net; 
ar ji tą pavojų sumažino. Galimas daiktas, kad šiandie 
pasaulio taika stovėtu ant tvirtesnio pagrindo, jeigu 
Ahierika butų kooperavusi su Europos demokratijomis 

. politikos, prękybos ir finansų dalykuose.
Neužtikrins jai saugumo ir tas laivyno bei arriiijoš 

stiprinimas, kuriam prezidentas Rooseveltas siūlo pa
skirti kuone bilioną dolerių. Jeigu Amerika bus įvelta 
į karą, tai ji kariaus sąjungoje su kurioms nors kitoms 
valstybėms, o nė viena prieš visą pasaulį arba prieš ko
kią nors didelę valstybių koaliciją. Bet jeigu taip, tai ar 
ne geriau butų, kad jau dabar, taikos palaikymui, ši ša
lis susirastų draugų ir su jais kartu veikių?

Sukilėliai prie terllėlio nepriėjo

JšrEšĄMdfJS
“Naujienų” specialus kores

pondentas Karinė ritoėiįį&i to- 
i iė; kad Lietrivbš toūt^irifeai 
; tekiną vėl fcfetoii krimto kbfišfi- 
ucijū; Viferito kbriėtririęljto Įūb- 

! Otų būsiąs ibksi, kad rėšpūb- 
ikos prezidentas, kuris bū<o 
šririktto trims tdfriiįfttoė, pa- 

silieka prezidentu iiįi gyvbs 
jalVos.

Tą Žibią dabar padrioda ir Šri. 
fetoitbrib ‘‘t>afbintok^’\ Bėk ji- 
šai prideda’ prie j to dar. šitokį 
paaiškinifną■.

“Labai galimai dūiyta; 
jog tatai arti tiesos. Kaip ži
nome, liaudininkai (tada' dat 
Voldemaro įtakoj! Lietuvos 
konstituciją savotiškai refor
mavo — tikriau, pritaikė sa- 

; vo partijos reikalams. Tadd 
vienas įtakingas liaudininkų 
šūldš kartą riet viešūi i§Ši- 
rėiŠkė: ‘činklu pHe Valdžios 
atėjom^ jbs tad ir laikysimas 
b'ėt kokia kaina.”
Čia pasakyto ^ryiiat nešąrtio- 

nė. Lietuvos liaudininkai Volde
maro įtakoj nebuvo, krašto 
konstitucijos jie nekeitė ir gink
lu į valdžią nesiskverbe. Tad 
aišku, kad joks “liaudininkų 
šulas” negalėjo pasakyti tokių 
žodžių, kokius paduoda tas kle
rikalų laikraštis.

• b ,

Ginklu prie valdžios atėjo nė 
liaudinibkūi; b'et tautininkai. 
Tačiau tą smurto keliu susida
riusią tautininkų valdžią rėmė 
krikščionių detnokraitų partija 
ir jos vadą Smetoną piaiaimino 
pats arkivyskupas Skvireckas.

O “Darbininkas”, “Draugas” 
ir kiti to ^krypsnio laikraščiai 
Amerikoj b tokiu Lietuvos kleri
kalų pritaplju ginkluotam per
versmui džiaugėsi^fei kokioje 
šviesoje jie patys pasirodė?

■

BET KAIP JUOKIASI TAS, 
KURIS JUOKIASI NtE 

VIETOJE?

.Jau žinoma, kad Ispanijos'Sukilėlių pasigyfiriišti bd- 
vo tušti: jie neatsiėmė miešto Teruėl, kufį hešėhiai už- 
kariavo respublikos armija; Bet paisitbdo', kad priė td 
miešto jie dar nė nepriėjo. - 1 >

Vienas Amerikos korespondentas, nuvykęs į kūro 
frontą, vakar pranešė, kad UtčiaUšiaš ptiė Tėruelid 
punktaš, kurį pasiekė fašistai, yra už trijų šit viršufn 
mylių nuo miesto — ir visos sukilėlių uiakoš yra sttriittš- 
tos. Vyriausybininkų laikomą Teruėlį jisdi lygiriši si 
Vėrduriu.

Iš to matyt, ko verti yra “faktai” frišišfij pfaftėši- 
muose apie Ispanijos įvykius. Juk jie aną dienų btibni- 
jo nė tik apie Teruelio “atsiėmimą”,, bet ir apie sukilė
lių įgulos likučių ^išvadavimą” mieste. Jie pasakojo apie’ 
“neapsakomą džiaugsmą”, kuriuo gen. Franco, armija 
pasitikę “išvaduotieji”...

Ispanijos fašistams datar sekasi geriau kariaut 
liežuviu; negu ginklu.

IŠ LIETUVOS
įsakyta pakeisti sjElie- 
'ŪUVIŠKUS BEI SUDARKY
TUS FIRMŲ PAVADINIMUS

KAUNAS. Prekybos re-

gistro įstaiga šiomis dienomis 
visoms įmbiiėms išsiuntinėjo 
raginimus "sutvarkyti bei pakei
sti savo pavadinimus, kurie; 
lietuvių kalbos žvilgsniu; yh 
sudarkyti bei visai netinkami; 
pav.: “Metaliumin”, “Piršto- 
lit”, “Dto’tlin” it kt. (m)

Tyšliava meįšta laiks riko 
laikei pasijuokti iš Ispanijos res- 
publikos gynėjų ir pasigėrėti 
“Audringomis” fašistų pergalė
mis. Bfe’t dažniausia buria taip, 
kad, kai jisai ima kvatoti; toi 
pasirodo, kad pranešimai apie 
gėri'. Franco laimėjimus btlVd 
tūščiaš bufbūiaš.

Taip atsitiko ir dabar.
Užvakar TySliav# parašė:

^...kovos ties Terueliu dar 
sykį parode, kad prieš audrą 
visados ramu. Vyriausybinin
kai taip džiaugėsi laimėjimu, 
kad jiems nė į galvą,, neatėjo 
sena’ frarieužų patarlė:

\ ‘Gardžiausiai -juokiasi 
tas, kuris juokiasi paskiau
siai.’^

“Franco armijos ne tik at
siėmė teruelį,' bet taip su
mušė priešą, kad, Ispanijos 
vidaus karo žinovų tvirtini
mu, ši kova gali nulemti 'vi
są karo eigą.”
TttO gi tarpti lefttėliš dar ir 

šldndie tebėra tyriaUsybiriinkų 
rankose.Ai škiausios žiriioš sa
ko; kad visos gėfi. Fr'aiiėb ar
mijų atakos prieš Tėruėiį tarki 
atmuštos. 0 pačiame ihiėštė 
vyriaūsybitohkai baigia ntokito 
ti paskutiriiuš sukilėlių liku- 
čiūs, kurie būv6 ttžšidatę kė
liuose stipri (idše mtirUd’Sė. „

Tokiu būdu pr.škiadšiai juok
tis, tUr būt, galės kaip tik tife; 
iš kurių bandė pasijubkti ta’š 
fašistų pakalikas. ••

Bet jisai užiniršo, kad pras
čiausi^ žitibfiėš mano kpie tą, 
kuris juokiasi ne vietoje.

VIETOJE ARGUMENTŲ, 
PLŪDIMAI

“Naujienose” buVo perspaus
dintas A. Bariftiho, ' buvtišio 
SSRS diplomato, straipąfii^ Ūpfe

; ■ 'k ■' • •; > • . '

Stalino politiką, ką gi. atsako 
febriĮUftirt&i į jo kritiką? O gi 
vO ką’į - feafiiiihjis tai — '‘šftiėi- 
žikas” 
nis’’; 1 
Sas”, \ 
ta”, ‘‘niekšas” ii- “troe'kihiš iš- 
gama”! *

Šitaip' komunistų ^Vilnis” 
^‘Sumuša” Barmino kritiką. Ne 
įrfo ūfguinėhto, tik 
kaš riiudimag ir asmens toflibji- 
ritoš.

AifekšBidrto Barminas pfer 19 
metų tarnavo sovietą feūšijdš 
diplomatijoje. Pastaruoju laiku 
jisai bŪVo. soVieitą pasitirttinyš, 
su titulu “Gharge d’Affa'ires” 
(reikalų vedėjas, įgaliotinis), 
Graikijoje. Bet kofnūnistų or
ganas net ir šitą faktą bando 
nuneigti. Jisai rašo:

“Barmino informacijas nu
sipirko New York Times i? 
kėli Riti tolygus laikraščiai. 
Tas ponas buvo kelintu ten 
sekretorium Sovietų . atstovy
bėj e Graikijoje (Atstovu jis 
nebuvo)»”

Tai aiškūs mėlis; “Gharge 
d’affaires” yra įgaliotas valsty
bės atstovas,' o ne sekretorius.

Apmelavusi ir išphidusi Bar
itoną, ‘^Vilnis” drapstosi • pur
vais ir “Naujienų” adresu —- 
už tai, kad “Naujienos” įdėjo 
jo straipsnį, kuriame buVb pa
rodyta, kaip Stalinas ėmė Stai
ga keisti savo politiką link va
dinamųjų “kuldką” (budžių, 
pWšitoriričiąjų ūkininkų): pir
ma jisai juos “likvidavo”, jėga 
Veftė Jtios eiti į “kolchozus”, «o 
tuos, kufie H priešindsi, tūkstan
čiais Rėme f šiautėš Šibičo mišė 
kuš, kur jife turėjo dirbti ka
torgos darbą ir mirė nub šalčio 
ir ligų; bfet paskutiniu laiku ji
sai pradėja tiems “kulokams” 
pataikauti -X jisai leidžia jiems 
grįžti namo, o tuos komisarus; 
kurie jo įsakymu “kūlokuš^ 
žudė, jisai 'Sušaudo. St/aipsnio 
autorius nucddė paVyzdį dViejų 
pagatsėjU£ią\ Kaukaze komuniz
mo šulų, šeboldajėvi* ir Larino; 
kurie buvo pasižymėję, kaip 
udlrausi “kulokų likviduoto jai”; 
bet prieš Kalėdas buvo pastaty
ti “prie sienoš”.

Dėl šitų faktų, padubtų Bar
itono Straipsnyje, komunistą 
laikraštis Šitaip plūstasi musų 
adresu^

“šmeižė, šmeižė ir pa- 
šm^kšt prisipažino, kad vals
tiečiai, reiškia didžiuma, gy
ventojų, jau perdaug gerai 
gyvfeha. ‘Ūkiriinkį atžvilgiu 
tai gerai’, rašo Naujienoj 
(tai Ą. Baritiinb žodžiai, d 
ne ^Naujienų”!—“N.” itėd.),- 
pasiremdamos tulū Bafmihū 
ir paduodamos visokių skait
linių, kad pirm revoliucijos 
ukinirikdi gyveno pusbadžiai; 
O dabar ,ri,ėt perdaug Viškd 
tūri (tas skaitlines paŠkelbė 
Maskvoš kionipartijbš sekre
torius ir jas padavė Barmi- 
nas, b ne “Naūjiėribš’k — 
“N.” Red.).

,. • “Logiškos būdamos 'Nau- 
( jiferib’s tūrėtą pripažinti, būd 

'visi jų pirmesni sapaliojimai 
apie kolchozų žlugifrią (? — 
“N.” Red.) niekais nuėjo. Bet 
jos to nedaro. Iš to fakto, 
kad valstiečiams dabar ge- 

. rai, jos daro žioplų išvedimų, 
kad darbininkams riegėrri.

“Išrodo, kad logiką pas tą 
laikraštį išėjo kur no’fs į miš
kus pasivaikščioti.”i ' K ‘

Į'įšę Raiškia
liojo”, daro “žioplus išvedimus” 
R nėttii'i logikosJ šitaip “Vip 
riiš’’ būrrioja, rižūot ūtš^kjūsi į 
Br.fmirib sRaipšnyje iškeltus 
dalykus. Ir prie šitų plūdimų 
Ji drir prideda “antibolŠevikiską 
maniją” ir “šferiaftvčs ligą”. \
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MELAS IR HUMiJUGAS

—• “šmei-
, “apsimaskavęs veidma’i- 
“akliausias sovietų prie- 
“prakeikta trockizmo siė-

lis, kurią tos komunistų orga
nas bdndo prieš pastatyti Bar- 
taino argumentams ir faktams, 
yra paremtas hūmbugu ir faL, 
sifikacija.

Barminas saVo straipsnyje 
itfešakč, kūd ValstiėčiŪi “jau 
riėMari^ fdrai ^yvėto”. Jišai 
kalbėjo , aplfe iVitių pegerėjiriią 
yąlštiečią būklėje (iktoi Va- 
difiairiūtoiūtoe “milioriieriuOse 
itoiėkožutoę^i ' kūHe rhridasi 
^‘fūrtiri^toitoe agrikultūrbs šri- 
tysė”. O apie SSRS valstiečių 
gy^feiiiftito šąlyiūš bendrai jisai 
įlėiįėišk^ Vė,M:

“Uklftiriką toikw Mfek-tiek

Jeigu ji dabar “pagerėjo”, tai 
f’feiškia,’ kūid ji Mvo
blogesnė. Kaipl ji bŪVo bldfca, 
širdirišiiki aūtoriūš plaėiUu iie- 
diškifiū,, jW riiitodri, kas 
prieš* keletą metų dėjosi su 
tais pačiais ūkininkais, kurių 
“tbrtirigūmū” šiandie Maskva 
didžiuojasi. Minėdamas neseniai 
sušaudytąjį komunistų partijos 
centro komiteto narį šeboldaje- 
yą, Barminas prisimena jo vei
kimą Kaukaze 1932 ir 1933 m. 
ir sako:

ištisus pasitūriūčiąją kazokų 
kainiUs, kur jie buvo priterš
ti dirbti prie geležihkėlių tie-’ 
simo ir, kanalų kasimo;”
Na, o dabar Stalinas pradėjo 

tuos pačius kazokus grąžinti 
namb it teikti jiems įvairias 
lengvatas, tuo tarpu kai komi
sarus, kurie (jo jšakymiij ka
zokus tonojo, jisai dab’df bau
džia mirtim! Tai kiėrib' logika 
“išėjo J miškus pasiVŪikŽčioii” i

“Vilnis” bandb apkabti šŪvo
* . S J . . t 1 . /

‘^aiyjėnėš” 
l' '
kšd VūIštieČib padėtis bdvO blo-

skaitytojus, patokddafriėt, kad 
t^' "šfoėižė” 

Šbviėtiį. Sąj iitigĄ; škdbdūrihiOš, 
kad valstiečių padėtis btfvb blo- 
£a\ b dabar; tos Pačios 
pripažįsta, kad SSRS ūkinin
kams ‘‘perdaug gerai”, — tuo 
gi toiįfa tas pilto šffaipšriis; ku- 
riūd ji Šitą šavo mfelą ffeftĮid, 
nurodo; kad pirmiau ūkininką 
padėtis Sovietų Sąjungoje, iŠ 
tiesy, buvo bloga, net baisi!-

Šitokiais melais it humbugaiš 
komunistai bando sustiprinti 
savo poziciją. Bet tai tik paro
do, kaip žemai protiškai ir mo
rališki jie nušmūko, betfe'iširf- 
darfli laukinį Stalino diktatūrą.

Del “Naujienų” nerimsta...
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

įfc

~ ušme'iže”, “sapa-į

Tito gi tutpu viė'hiritėlė miri-
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Tautininkų mėnesiniame žur
nale “Vairas” Nr. 11 .ir 12 bu
vęs š. Amerikoje M. Kviklys da
linasi įspūdžiais iš Š". Amerikos 
gyvenimo.

Jei atmesti jo tautiškas ten- 
denbijas, tai atrodytų, kad ji
sai galimai bešaliai įvertina te
nykštį liėtU’vių gyvenimą, tik ar 
riepersudo klerikalų nuOpeliius 
lietuvystės palaikyme.
, M. Kviklys rašydamas apie 
Amerikos lietuvių spaudą, štai 
žodis žodin ką Sako apie “Nau
jienas”:

“Sunku atbūtų pasakyti apie 
savaitraščių ir dienraščių ti
ražą, bet atrodo, kad išsky
rus “Naujienas” didelio skir
tumo skaitytojų., skaičiaus 
tarp jų., nėra... “Naujienos” 
tenka pasakyti redaguojamos 
behe geriausiai iš visų dien
raščių, gal dėlto susidaro į- 
špudis, kad jos ir skaitytojų 
gali turėti daugiau”.

Na tai ką į šitai dabar pasa
kys didėli ir maži visokie kava
lieriai; tiet iš BroOkiyno, tiek iŠ 
ClfeVelandb ir kitur?

Bendrai M. Kviklys dpie S. A- 
merikos lietuvių spaudą štai ką 
sako: “Iš Viso libtUViškifemS 
laikrdšČiams be skirtumo kryp
ties,1 trūksta gabių išmokslintų 
žurnalistų, bet už tai pasiryžė
lių, darbščių žmonių netrūksta; 
ir tai išperka kai kūnuos tru- 
fcūmiis”į-

Kadangi kaip anksčiau buvd 
pasakyta, M. Kviklys “Naujie
nas” Išskyrė iš kitų laikraščių; 
tai jo šituos, žodžius iššifravus 
tektų dąryti išvadą, kad tik tau- 
tiškajai spaudai trūksta išmoks
lintų žurnalistų. Kitaip ir saky
ti M. Kvikįys negalėjo, nes ne
gi pats būdamas tautininku at- 
vįrąį pasisakys, 'kad & Ameri
koje to'iiLfiinkai visai neturi į- 
takingos gavo spaudos ir suma
niai ją Vedančią.

Tai ne kokia š. Amerikos tau
tininkų spaudai atestacija! Rei
kia laukti ir tikėtis, kad tautiš
koji spaudk bus gabesniais vy
rais sustiprinta- arba tikriaū ta
rus, tos spaudos redaktoriai bris 
labiau sustiprinti, na jei ne dva
sioje, tai bent kišenėje...
, M. Kviklys tame straipsnyje 
sako, girdi, jei ir spdūda visko; 
menėje Š. Amerikoje lifeiuri di- 
dėlto jtakbš, tol tos spapdos re
daktoriai yra visą gerbiami ir 
life'titoią tarpti jie ttffci jtūkto.

Kažin ar jau visi tie redak- 
Hai tūri tėriaiš' tos įtakbš? Ar 
Ūėbūš tik taip1, kad Itoi kurie 
redaktoriai tos įtakos turi tik 
šavo kėturibse sienose, ir tai 
kuomet tenais be redaktoriaus

.y- -y l

daii^iaū nei “gyvofe dušibš 
ra'. Na, bet jums apie tol geriau 
spręsti.

6, vyručiai mano, jfei 
klys būtų pastebėjęs, jįad Viši 
redaktoriai tehaiš turi didelės' į- 
takos, tai jis kai kurių redakto
rių kavalierių ir ne kavaliėrią; 
bei “tautiškai” pa'sišovušią ra
šyti net fotografijas į tą saito 
raštą butų idėjęs, b dab'dr, tod- 
tyti, ir pats pajuokiamas būti ir 
kitus juokinti benorėjo, todėl 
jam artimų redaktorių nerado 
galimu fotografijų įdėti.

šid pfOga iūriti pridurti, kūd 
Lietuvoje p'rb'grešgvi Višubme- 
fiČ laibai sfebiši, kūd “SdftdUfa” 
afšidufė tbjfe pacibjto šfehnbjį 
kūribje SŪiagiai jaiiČiaši Tyštid- 
fa Šri Krifpiiiini;

. Daug kas spėlioja, Seiko taip 
įvyko? Vis dėlto iš ^Sandaros 
kaip kas linkėjo geresnio maty
ti ir toje baloje nesitikėjo juos 
sutikti. - ;

Taip lygiai kūip kas stebisi; 
dėlko Vitaitis įkibo į kitų ilgą 
“tautišką” uodegą. Sako, iš tą 
šiaudų nebus įrudų.

—Betkaš

ne

ėjo geresnio maty-

Didžiojo Vilniaus 
Seimo sukaktis

Taūta yra gajus padaras. Ne 
taip grėlbąj ir nė taij> lengvai 
ji duodasi išnaikinama. Štai ir 
jtotuvių tania kelis Šimtus mfe- 
Ifc# išbuvo pakliuvus nelemtbri 
lebkų įtdkbn; o paskiau pdtėkd 
Rusijos vergūVen. CŪro valdžia 
gfiebeši ŽiduriaOšią priemonių 
lietuvių tautėi nuo žemės vfe'ido' «L Z < . '
nušluoti. Tautos žddihtojus įtor- 
šekiojo kalėjimais, “ ttemimaiš; 
katorga, tolimu Sibiru. Vždraū-. 
dė Jietuviškai spduddi net loty
niškas fdidfeš vartoti. Ėušų Val
džia kairi kbkš slibiriaš Užgūle 
mažutę lietuvių tautą ir, rbltoš; 
tūrfejb ją bematant šuriaikinti; 
Tačiau tėt tiišdmš padaryti ne
pasisekė. ■

Teisybe, senoji Lietuvos pb- 
riija, tariant, inteligentija, šd- 
vb tėvynės it savb tatitoš jdd 
biiVo išsižadėjus. Ji išsigimė ir 
žuvo lenkiškumo ir iš dalies ru
siškumo pfelkėsė.

Tačiau liaudis, piltasis kai
mas, tautiškumą išlaikė. Perei
to šimtmečio pabaigoje sodžius 
Jave ir lietuviškąją inteligenti
ją, kuri pradėjo ir dirbo didį 
Aušrininkų ir Varpinikų darbą; 
Jau buvus lyg apmirus lietuvių 
tautą vėl pasipurtė ir pradėjd 
kelti balsą dėl sąvp teisių. Auš- 
ririirikų ir vėfpinikų dėkai lietu
vių tauta per porą dešimčių 1

mėtų tautiškai atkilto ir kilūfc 
1905 metų Rusijos revoliuci
niam judėjimui; jau buvo pasi- 
tenįiiš tarti sū^o žodį. Tą sa« 
vo žodį ji tarė 1905 metų gruo
džio mėnesio 4 ir 5 dieną Vil
niuje Jėr savo atfctoViis; susi- 
riekusius iš visų Lietuvos kam
pelių. Liaudies atstovų ir dfe- 
mokratiŠkošioš iiitėii^ėritijbįs 
susirinko apie 2,006 Žfttoflitį. 
Toks būrys at^imtišid^ taute 
atštovį parodė rife tik rūstį ca- 
rižmiii, bet ir višRrfi paėūtfltoi 
<ad lietusių tauta kaip BŪvo 
taip it tebėra Tiė fttšto- 
vai visos tautos Vafdti į&fėiškt 
tautos pagrindinį fėikūiflVittią-^ 
laisvės šaėaraftkišk&i tė&fltytiš 
Seimo rezfeliucijbjfe ii
aiškiai bu$o’ pasakyto:

‘^Šviestis, jungtis ir stoti : 
kovą 4raū£ė su sukilusiais Visi, 
RttsijiA tautu taM '.

, Reikalauti LĮėtov& autono 
mijds su seimu Vilniuje, išrink 
tti visitotiūū; tiesiu, slaptu bal 
Savimu.

Šitoš tfeišeš Seitoas susirinkt 
ne. prašyti, bet reikalauti ir pa 
reikšti, kad tauta dėl tos teisėj 
kovos. Tas pasakyta ir Seime 
rėzoliufeijdje: 1

“Kol dar nėsugriaūta ton 
valdžia, ttėttidkėti toro valdžia 
mokesčių, uždaryti tūldžtoS dfeg 
tinęs krautuves, neleisti vaiki 
į rusiškas pradžios mokyklas 
neiti į valsčių teismus ir visa 
kitas caro valdžios įs.aigas, ne 
duoti toro valdžiai kareivių ir 
reikalui esant, paskelbti visut) 
tirtį streiką miestuose ir kai 
miiose.

Reikalauti, kad visoSfe įštai 
gose Lietuvoje būtų vartojant 
vietos žrtionių kalba, kad me 
IcyklOsfe būtų mokdiria lietuvi, 
kalba ii* kad mokytojus galėti 
patys žmonės rinktis.”

šitaip prabilo Didysis Vii 
niaus Seimas į rtisų baro vai 
džią. Rusų valdžia ffevoliūcij; 
nuslopino, bet rienušlopino Lie 
tuVos liaudies troškinto ir paši 
ryžihto ko'votf dėl Lietuvos laiš 
vėš, dėl Savo laisves, dėl liaū 
difes teisių patiems sdVd rėika 
Itlš tvarkytis.'

Vilniaus Didžioj# Šfeimb fei 
kalavitoaš Lietuvai aūtofiomijo: 
fifetrukb' išatigii į feikalavito; 
ir siekimą Nepriklausomos Lie 
tūtoš valštyb’ėš. Kai tik Didžia 
jam kdrui baigiantis įlasitodi 
vilties spindulių, visa Lietuvo; 
liaudis stejb kuVori dėl NepH 
kldiisoriioš Liė'itiVbs ir tą ko v: 
iairiiėjė;

Šiandiferi iniftirrife Vilniaus Sei 
trio šiiSiHiikifhb 30 mėtų suLak 
tūVfes. Sėt to Seitoo testomfeh 
tas dar nepiiftai įvykdytos, ne 
turime' Vilniaus,• kuris totorių 
ei joje paminėtas kaipo LietūėOi 
Šfeiriįb feūfėitiė; dtšb’it LiettivOj 
sOštiriė. MfeS dar daug turirto 
dirbti; kad ša V# NfeprikldUsO- 
ftibjfe Valstybėje vištomis būti 
gėra, jaukti, ffttoiė gyvferiti. Ta- 
čiėŪ; jfeigū Itotiivių totttoi Užte
ko gajtitob įiakfe’lti, rusiį #riė- 
spaudą,- tai dabar užteks nore 
ir pasiryžimo tinkamai sutvar
kyti SŪvO nfėfrHklaiišbfhą vals
tybę. Nė Viena valstybe iš kat- 
tO rieiškleštėjb — visto tddtOs 
-torfejo kūėti šaVO vdlštybę didė
liu darbū ir atkakli# pasiryžt- 
rriū. .

Jei dirbsifne, tai it Vilnietis 
Seimo testamentas bus įvykdy-

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 

...
ŠdviTtu Naujd/i l$fcš riri*ų korištt- 

tueijtf ~ Prot. M. Rbttėriš.
IŠ šociatopijos paškartų— Ptof. P. 

Leonas. • , v*
ĖileraŠtis ■— fhoeas Kruminas.
Ibi7 iri. bŠvasaRo involiucija Riisi- 

J<fl — J; ktėėids.
VkHriUI taftai J; tefctMt&MM 
Paryžrchis gatves ii liaudis —- A. 

Ada|«S.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslaš.

TV.RI^^

Pitot. M. RbtttsM

KAfJiA 45 CENTAI 
Galima gauti

Natijieiiose

■

•*
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Tris ėjas f fa iiitįijstatęš
įįrięš vyrus, kurie pririš išslštfy- 
t’iftią jiii / ttfrf meilužį. žitirimii, 
Uš p’kt Ife’čir. ii* moteiiš. Gifdi, 
jė’Ftokiį vyrai ir tokios mote
tas po iŠŠišfeyrimo negalėtų sū- 
šiiilbkii SU savo meilužėmis ir

CLEVELANDO i ŽINIOS
v f

fe- ■ ■ * .... ...... I - ' *______________  - * «- --....... --^ ■-■

LaISVAmanių PRAKALBOS IR BANKIETAS. — L. 
K; DARŽELIO SĄJUNGOS SUSIRINKIMAS. — 
LAKKAS Iš LIETUVOS. — TEISĖJO NUOMONĖ 
Artį išsiskyrimus. —. laisvės nori Lik 
sau. — rezoliucija.

Laisvattiaftių parehgimas 
'■gerai pasisekė

Gftibdžio 26 d. Lietuvių Dar- 
biriinktį Svetainėje įvyko pra
kalbos ir bankletas su Šokiaiš. 
Tai buvo Laisvamanių Etines 
Kulturbs vietos kuopos pirmais 
viešas parengiinaS.

Ši kuripa palygįiiti visai ne
seniai tegyvuoja, bet savo veik
lumu jau pradeda tikrai pasižy
mėti. Prakalbos prasidėjo - apie 
2 vai. popiet. Kalbėjo Dr. Pale- 
vičitis ir Matulionis iš Detroi
to. Jie gerokai pakedeno kuni
gus. Pasakojo, ką kunigai yra’ 
padarę praeityje ir ką jie daro 
dabar. Iš viso jie išvilko į aikš
tę dvasininkų darbelius.

Kai prakalbos pasibaigė, tai 
bdvo pradėta ruoštis bankietui, 
kuris prasidėjo apie 6 vai. vaka
ro. Bevalgydami gardžią vaka
rienę, susirinkusieji turėjo pro
gos pasikalbėti apie laisvamanių 
tolimesnę veiklą. Paskui buvo 
šokiai, kurie truko iki vėlumos.

Sąjungos šusitihkifnas

Daugeliui prgaizacijų neleidžia
ma visiškai gyvuoti. Laisvai ga
li Vėikti ir gyvuoti tik palankios 
valdžiai organizacijos. Visai kas 
kita yra Su tomis .organizacijo
mis, kurios stengėsi savarankiš
kai veikti. Jos jau uždarytos ir 
uždraustos. Taip atsitiko SU dar
bininkų ir ūkininkų dtgtriizaci* 
jomis.1

Matyti, valdžia firilriri, kad vi
suomenė laisvai galėtų orgarii* 
zuotis ii* laisvai Veikti. Tai pa
vojinga jbš prestižui. Ji nujau
čia, kati žtfirihėš bėra jos valdy
mu pateirfdnti. Todėl ii* nelei
džia laišVai dfįdhiziiotis. Daug 
patogiau jai, kada niekas nega
li laisvi telbėti ir laisvai kri
tikuoti valdžios darbus:

Tenka pasakyti, jog tas laiš
kas įdomuš ftibį jog jis parodo, 
tur būt, dauįtiftiO LietUvbS žhlO- 
nių nusistatymu Matyti,- if pa
prasti žmoneliai jstUčia, krid 
daugumas Lietuvos gyventojų 
nepritaria dabartinei tąutinih- 
kų valdžiai, kuri yra monopoli
zavusi visas teises. Įdoriiu dar

meilužiais, tai išsiskyrimų skai
čius tuoj sumažėtų.

' • r ‘ z

• Sakytas teisėjas sako, jog J- 
statymai Čia turėtų būti pakeis
ti;, Anot jo, t Urėtų būti imanti 
į nagą ir tie vyrai, kurie prieš 
išsiskyrimą jau turi apsirinkę 
saū kitą mbtėrj. Vos spėjri jie 
išsiskirti, kaip, žiūrėk, jau ir 
apsiveda su kita. Jet to negalė
tų padaryti, tai nešiskubintų ir 
paprastai svarbus 'dalykas, sako 
šit iššiškyrimtt

šeimyninis gyvenimas-yi^a nę- 
tėišėjdš Lriiisėhe.Viešose moky
klėle įritėtų' būti jaunime0 rud- 
širirii&š šėifnyniniaiP gyvenfmui. 
Jaunuoliai daug ko turėtų i Š- 
faokji.; O 'tai sutriažĮntų šeimų 
paRilkidi^r' ’ .
.. K • ‘ ‘ Z * ’ ' ’ ‘

, fcėištrii galvoja
Pririš kielę laiko itifėjau pro

gos aplankyti Lietuvių Piliečių 
Klubą, kUr sutikau vieną gerą 
saVo pažįstamą. Pradėjome kal
bėtis apie Visokius reikalus. Pa
galiau jžaliėtėihp ir Lietuvą. Md- 
h’b pa'žįstamislšiš ir sako, kr .d, 
girdi, jei - Lietuvos ir kitų fašis- 
tiįiių kraštų žmones gautų pil
ną laisvę, tai jie nežinotj riė 
kaip elgtis. O tai, esą, todėl, kad 
tų kraštų gyventojai. nėra prL 
pfatę prie laisvės'ir todėl nesd-

NAUJIENOS, Chicago, III.

persekiojimą mūsų brolių ir sė-. kad butų atstūigtbs lietuvių
serų; ,? „ kalba mokyklos ir butų leidžia-

•Toliaus > mes reikalaujame) Ūią betarpiškai žiūrinėm organi-
' ........... ■ ■ ; z x • ■ "'1-‘ ' •

j, ,'!lL1;"1.1'

kalba mokyklos ir butų leidžia-

......... įy.y,.,

A. F. CZESNA BA1HS
ATLANKYKIT SVEIKATOS PIKTI

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikdm elėktrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir. švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vartom. Kainos Idbai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

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

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DŪĖGNI PLOVINIAI JĮCkA VIRŠ TO /!-
ŪŽi lO SVAŪŲ SVAR.

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
GRĄŽINAMI DReGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI —NE SUSUKTI

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY C0.
TELEFONAI: Lafayette 9211/Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

- t* ■ • - . ■■ ' ■ . < ■ > » / > .• ■ .1 • 1 «. * • ; * H
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zuotis ekonominiai, politiniai ir
kultūriniai. —Jonas Jarus

METILDA’S 
ARDZECKS Tavern 

“Grand Opening” 
— įvyks — 

Sausio-Jan. 8 d. 1938 
2124 Wėšt Coultėr Street 

(prife 24 St. ir Honore Avė.)
Pradžia 8:30'vai. vakaro.

Gera mužiką ir užkandžiai. Šir
dingai visus užkviečia
Metilda Ardzijauskienė

Ofiso TeL Boulevard' 5913

DK. BĖRTAStI 
756 West 35lh St 

čoi. oi 85^ khd flalfited Sta.
Ofiso valandos nuo 1-3 nUo 6:30-8:30 

. Nėd&ibmis pagal sutartį
Rėš. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. KėriffOėd 5107

GtUOdžiO' 27 d. Lietuvių salė
je įvyko L. K. Darželio sąjun
goms regtiliaris susirinkimas. At
stovų dalyvavo daugiau nei pit- 
se. Šiaip susirinkimas praėjo 
ramiai, — jokių svarbesnių rei
kalų nebuvo iškelta. Pasitenkiri- 
ta aptarimu einančiųjų reikalų.

Susirinkimas pasibaigė ‘pusę 
vienuoliktos valandos vakaro.

Laiškas iš Liettivos
Vienas Clevelando pilietis ga

vo laišką iš Lietuvos., fiašo jam 
brolis. Laiškas itin įdomus, to
dėl čia atpasakosiu šį tą iš to 
laiško.

Toliau duodu žinoti, rašo cle- 
Velandiečio brolis, kad knygą 
(SLA Albumą) gavome. Labai 
esame už ją dėkingi. Mutfis tik
rai įdomu pasižiūrėti į Savo tau
tiečius ir jais - pasigerėti. Sma
gu, kad jie gyvendami svetimo
se šalyse šukute tokią didelę or- 
gariižacijų ir išgarsimo saV6 tau
tos vardą. Tai mums labai malo
nūs dalykas. Kas tik pasižiūri į 
tą albumą, visi džiaugiasi. Sako, 
kad ir švėtttr gyveną lietuviai 
Moka pasireikšti. Kaip jus ga
lėjote iš Amerikos valdžios tiek
laisves išgauti ir tokią didelę 
orgaiiižačiją sukurti ?

Brolau Jonai! 'Nors mes ir 
Lietuvoje gyvename, vienok 
mes negalime tokių organizaci-

ir tai, kad kai kuriems Lietuvos 
žmonėms tiesiog sunku supras
ti, kaip tai Amerikos lietuviai 
gali laisvai organizuotis. Vadi
nasi, steigti tokias organizaci
jas, kokios jiems patinka. Jiems 
sunku įsivaizduoti, kaip Ame
rikoje gali gyvuoti įvairiausios 
organizacijos, kurioms jokių 
kliūčių iš valdžios pusės nėra 
statoma, o tik reikalaujama pri
sitaikyti prie išleistų įstatymų:

Ėuš pravartu čiri pridūrti, jog 
kalbamas laiškas- yra rašytas ne 
kokio politiško veikėjo, 0 pa
prasto darbo žmogaus. Ir štai 
įdomu tai, kad ir jie pradeda' 
samprotauti, kodėl pas jdos lais
vės riėfa, kaip tik turi progoš 
patirti apie kitų klastų gyvėiii- 
mą. Nėra mažiausios :,bejoriės, 
kad žodžiri if spaudos laisvė pėr 
trūrhpą laikų tiek paveiktų Lie
tuvos žmoiiėš, kad jie neilgai 
dėlšę dabartinei .valdžiai tuoj 
duotų “aitstavkąi>.

Vedybos ir išdšftynftiriš
Teisėjas Lauschė pfalėido^. še

šis mėnesius šeimyninių sarit^- 
kių teisme. Ler tą laikų j airi fėT 

*ko išklausyti daug išsišk^rihib 
bylų.

Teisėjas Lausche mario,' krid 
dabartiniai įstatymai tūrėtų bū
ti žymiai 
atžvilgiu.

jų turėti. O tai dėl to, kad vai- labai jau 
džia labai varžo* organizacijas, stabdžių.

gebėtų laisvai ir savarankiškai 
tvarkytis. Ėsą, kaip tėvas turi 
būti bosas savo šeimoje, taip ir 
tokiose' valstybėse vadai turi 
bosaūti.

Išeina taip, kad Lietuvos žmo
nės yra’ tokie lepšės, jog be va
do negali apsieiti. Patys jie nie
ko negalėtų padaryti...

Tai labai nekokia nuomonė a- 
piė savo brolius, ir keisčiausias 
dalykas yra' trs, kad taip mano 
dažniausiai labai dideli patrio
tai, ■ kurie< .nuolat>deklamuo j a a- 
pie tėvynės meilę!

Rėžolidcija Lehkijbš 
valdžiai

Mes Clevelando lietuviai stięi- 
ririkę į masin'į mitingą skalčiu- 
jė virš 400, Lietuvių Drdiigijų 
Svetainėje, 6835 Šupėribi* Avė., 
gruodžio 19 d., 1937 m., peržvel
gę musų brolių ir seserų gyve
nimą Vilniaus krašte, radom;

kad Lenkijos valdžia nelei
džia Liėttūviąms organizuotis 
saviems rfeikLlamš gerinti į pd- 
litiiiėšį ekdhbmihėS, kultūrinės 
bėi ąpšvietos orgąuižacijas;

KMd Uždarinėjamos lietuvių 
mokyklos it baudžiama organi- 
žacijų komitetai bei gadOvai, 
kurie darbavosi ekonominėse ir 
sdfcialėše žmbhių būklės gerini
mo 6'fganizaci j ošė;

Tbdėl mes CiėVėlandb Lietū-
pakeisti iššiškytimų

Girdi; tiė jšidtįfriai
libėrsdiški: reikėtų virii viOribrilsiai reikalaujame

Lėfiki jos valdžios sustabdyti

Stabdyk 4-tos Vai. Žiovulį!

su
MAlvaz

Kada ketvirtos valandos žiovulys pavakario nuovargį 
pranėŠ, tai bųš tasai laikas, kada reikia paimti sutvirti
nantį MALVAZ stiklinę.' MALVAZ yra malonus, aksti- 
nantis mais'tas-gėrjmaS—IR populidrus “budavotojas”, 
turtingas gaivinančia energija ir sveikatos verte.

Maistingi, gaivinantys MALVAZ sudėties daiktai— 
kalorijos, mineralinės druskos, vitaminai padeda siš- 
tfeliiai palaikyti fiotm^Ių gyvūrp'ą. GyJyipjai ir valgių 
Žinovai senai yra grip'aŽinį MALVAZ vertę. Tūkstančiai 
kurie kentė gyvumo stoką, apetito stoką, svorio neteki
mo ii* skaudžius nervus, jie mėgsta jį.

Šimtai tūkstančių MALVAZ butelių parduota po pini
gų grąžinimo garantija... ir tik du kartonai yra sugrįžę, 
už kukiuos įmokėti pinigai, sugrąžinti. MALVAZ tūti biit 
geras! z

»Pats įsitikink tik tai, ką MALVAZ gali 
jums duoti, tlžsišakyk kartoną dabar ir 
patūk ar tai nėra ko jus norite. Jeigu pa
sekmės nebus visos, kurių jus tikitės, iŠ- 
gėrtis kėliš butelius pilna pirkimo kaina 
bus sugrąžinta.

24 Butėlių Kartonas ............ $2.75
50c grąžinama už tuščius

12 Butelių Kantonas i........... $D40
25s grąžinama už tuščius

MALVAZ DARO MONARCH BEER
ALUDARIAI

i

S. P. MAŽĖikA ’ 1139
3319 Lituąnica Avenue „ Phoįie Yąrds 1138

•M Į..I. ■»■■■■■     ■ ■ MM* ■ - - - - -IL- .u‘ n Ii - .. I I i    ■ ■    

! A. MASALSKIS
3307 Liluanica Avcriue Phone Boulevard 4139

J. LIULEViČIŪS .
4348 So- California Avenue Phone Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 2.3rd Place ' Phone CanaI 2515
SKYRItTS: 42;44 East ĮMth Strmt Tel. Pttllmah M70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS 
470L Sb. Western Avė- Phone Virginia 0883

f ___

,wwaiilirt WB**M^w*****“««'*to;M iwwwnMMwr^

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS I

John F. Eudeikis
' ’ Iv! ■ . I    - .j . .
SENIAUSIA Itt DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

I aMbulamce-
’ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4'605-07 Sp. Hermitage Avė, 

South Fairfield Avenue
Tel. LAFAYĖTTĖ 0727

• • 1 ■________ ;----------------------------- ■__________________________ ;_____ ;_______________

' T • 1 koplyčios visose
. JL_^ LC- <1 1 Chicagos dalyse

. Klausykite musų petuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. ?H. F. C. stoties (1420 lt.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidbtuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
' Cicero

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

i ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

r

< A- PETKUS
6834 So. Western Avė. \ Phoriė Grovehill 0142
1410 South 49th Court ČičbfO Phoiie Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
£$54 So. Halšted Street BoulėVūrd 4089

L J. ZOLP Phone BouL 5203
1646 West 46th Street’ Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 Wesl ISth Street Pho'rie Monrbe 3377

T

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midwife 
6630 So. WėštėtB 
Avė., 2nd floOr 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdyrho namuo- 
sė ar ligoninėse, 
duodu massagf 
electric t r e a t - 
ment if rriAgne- 
tic blankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise Tek Virsima OTŠ6 
Residence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: , *

nuo 2—4 ir OUoi o—8 vai tąkart 
Rezidencija:

8939 SrifrTH CLAREMONt AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sūtartį.

ADVOKATAI
K. P. G U G IS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valąndos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Bbulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

, pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lovre Avė. Tel. Yards 2510

~~A. a’ŠLAKIS ”
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

fAL&ZARĖTSk?
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

egzaminuoja irta 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 liuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS ARltf GYDYTOJAS

Tel. ' Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

, Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
e • ' , •

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Afnferikos Lietuvių Daktarų 

. Draugijos Nariai.
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Strfeėt
Valandos: nuo 1—8 ir 7—-3 

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 Sb. Callfbrftla Avemie

Telefonas Republic 7868

A. Montvid, M. D
West Town State Bank B^dg. 

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

Tel. Seeley 7330
Nantu telefonas BrunWiėk 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 1 
iki 9 v. vąk. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedfehoj pagal susitarimį

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEM TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
. arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
r Seredoj pagal sutarti.

_,, _ , Kiti_ Lietuviai_ Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIŠ
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

. , Ofisas ir Rezidencija
'3335 So. Halsted St

CH1CAGO, 1LL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.,

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. ,S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadiėnį.
------------------ ---------. , - -------- .

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis

~ KITATAUČIAI =
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujaū- 
sius metodus X-Ray ir kitokius elė- 
tros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS i

4729 So. Ashland Avė;
2-ros Ulbos

CHICAGO, ILL. *
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai; ryto, nno 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nub 10 iki 12. 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

I 7 iki S vai. Nbdėl. niio 10 iki. 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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TAISOME VISOKIUS RADIOS

rtrr-—1 
amsite • Mr§. Marga r et Rinclla Va;

lenza, 25 m- ir Violet Ally, abi Eksperto radio taisymas—dykai ap- 
pusseseręs, pareikalavo viena skaičiavimas—atliekama jūsų namuo- 

. . . .. .. . . 1 se—visas darbas užtikrintas vieniemsperskirų, o kita panaikinimo
vedybų su tuo patim vyru MArqufttf RADIO Salvalbre Valenza, 27 m., ku-| MARQUEiru radio , 
ris sėdi kalėjimo už dvipatys-j 5610.zs.ol* MaP1ey^°d Avenue. 
. , J Kalbame Lietuviškai.
t?- Hemlock 2343

Maria F. Yokubynienė

Gyvenimo Klaidos
(Tęsinys)

—Vadinasi, tamsta ruošiesi 
apleisti musų miestų? Gaila... 
Bet drauge džiaugiuosi,, kad 
tamsta galėsi nusiraminti ir, 
bent laikinai užmiršti šių ne
malonių padėtį. i.

—Nežinau ar galėsiu užmir
šti. Man rodos, juo toliau bu
siu, juo daugiau* rūpės ... —įsi
svajojusi kalbėjo Milida—Bet
ir čia bunant Albinas prašo, 
kad neičiau į kalėjimų jo 
kyti,»nes jam esu skaudu 
ne matyti... Jis žada man 
nai parašyti... —Milda
kart labiau jaudinosi. Atrodė, 
kad greitu laiku jos akys vėl

ašarų srove paplūs. Ji pažiu
rėjo į laikrodėlį ir stengdamosi 
paslėpti savo susijaudinimų pro 
ašaras nusišypsodama tarė:— 
Jau penkta valanda, kaip tik pa
vakarių laikas, gal tamsta su- 
tiksi su manim stiklų arbatos 
išgerti ?

lan- 
ma- 
daž- 
kas

— Su mielu noru ponia... — 
akių nuo jos nenukreipdamas 
Zigmas tarė—jeigu tik tas ne
sudarys tamstai daugiau darbo 
ar nemalonumo.

—Matai tamsta, aš dabar jau 
pradedu priprasti prie didelių, 
galima sakyti, milžiniškų nema
lonumų, tai šis bus tik vieni nie
kai—juokdamosi baigė Milda ir

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIU IŠTAIGOJ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Duodam paskolas ant saugių pirmų morgičių.

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington,

Statement as of December 31,1937
ASSETS:

Real' estate loanš ................................ .................
Loan on shares . ...................... .................................
Real estate sold on contract .... .........................
Real estate owned ....................................... ...........
Real estate in judgement ................................ .
Stock: Federal Home Loan Bank of Chicago
Accounts receivable ............    ,......
Furniture and fixtures ..........................................
Cash on hand and in banks.......$34,359.71

$2,193,524.14 
17,740.00 
28,630.98 
10,264.08 
4,765.44 

35,700.00 
146.05 

3,053.00

TOTAL ASSETS $2,328,183.40

LIABILITIES:
Shareholders* interest ........................................
Advances from Federal Home Loan Bank 
Dividends on investment shares, payable 
in cash January 1, 1938 ...... .......................
Taxes accrued on real estate owned .... 
Accounts payable ..........................................
Loan in process .......1............................ ......
Bonus on installment savings accounts .
RESERVES:

Deferred credits on loan charges 
' received ....................

Uncollected interest
Federal insurance .
Contingencies .........
Real estate .............
Undivided profits ....

Totai Reserves

$1,671,779,16 
400,975.00

22,810.97 
196.00 

.645.35
59,395.43 

422.67

atsiprašiusi, nuskubėjo į vir
tuvę.

Begeriant arbatų, Zigmas, vis 
gyrė skanius Mildos sausainius. 
Jis tvirtino, kad tokiu dar nėra 
ragavęs. Milda jau ne nuo jo 
pirmo gauna komplimentų už 
sausainius, kurie iš tikrųjų bu
vo skirtingi nuo visų kitų. Mil
da stebėjosi šiuo keistu supuo
limu*, kuris juodu taip glaudžiai 
suartino, kad Zigpias tapo jos 
maloniu svečiu. O juk ji nese
niai j j taip draudė ir baudė už 
jo kišimąsi į jos šeimynos rei
kalus. Tąip, Mildai nė į galvų 
neatėjo, kad ji buvo netik gro
žio karalienė, bet ir karalienė 
viliotoja. Įgimtas savistovumas 
ir taktika, kurių ji vartodavo 
tarp vyrų—pastatydavo jų to
kiame atstume nuo jų, kad ji 
kiekvienų vyrų davėte žavėdavo 
ir jokios bausmės ne drausmės 
jų ,simpatijos jai ne tik nesu
mažindavo, bet ji kas kart au
go ir tvirtėjo.

Zigmas be galo džiaugėsi ta 
nors trumpa valandėle praleista 
su Milda ir drauge jam buvo 
jos gaila; taip gaila, kad Zig
mui atrodė, jog jis niekaip to
kio gailesio negalėtų išreikšti.

Jis jų taip neapsakomai my
li, kad rodos paimtų jų i savo 
glėbį, išbučiuotų ir niekuomet 
su ja nesiskirtų ... Jis jų. ap
saugotų nuo visų skriaudų ir 
ne’aimių ir štai jiedviem prie 
vieno sitalo sėdint, tas neįma
noma. Ne dėl to, kad jis ne
turėtų pakankamai drąsos, 
priversti jų prisipažinti jog ir 
ji jį myli—tik dėl esamos sun
kios padėties, kuri jų taip pa
veikė, Zigmas velijo užgrūdinti 
visus ’ jausmus savo krutinėję 
ir verčiau tolimesniu* draugiš
kumu, bet pasilikti jos gerbia
mu žmogumi.

Pasikalbėjime prie arbatos 
stiklo Zigmas priminėj kad jis 
įsigijo naujų radio ir prašė 
Milda prie progos atsilankyti 
ir pasiklausyti įdomesni^ pro
gramų. ’ r \

Milda padėkojo už užkvieti- 
mą, kurio priimti negalinti. Jai 
nesmagu yra kur nors išeiti, nes 
jai vis rodos, jog visi jų seka 
ir savotiškas išvadas daro.

—Bet juk čia butų visai pri- 
vatiškas vizitas—pradėjo Zig
mas—tamsta tik pro savo daržų 
tuvi praeiti ir čia pat mano bu
tas... Gera ir jauku pas tam
stų svečiuotis—tęsė jis toliau— 
bet laikas jau duoti tamstai 
kiek' ramybės ir piilsio.

Atsisveikindamas Zigmas už
klausė :—Ar galiu tikėtis suti
kimo užvesti korespondencijų, 
kuomet tamsta busi toli nuo 
čia? ...

—Nežinau-^-atsakė Milda ir 
taip jie persiskyrė.

Diena lt Dienos
K ♦

Helen Stukas ir Alex 
A. Krone Susižiedavo

Visiemą gerai žinomų Chica- 
gos biznierių Mary Ir Antano 
Stukas duktė Helen Stukas šio
mis dienomis susižiedavo.

Meilės dievaitis Amūras pa^ 
skyrė jaunajai Helen už Ado- 
nisą Hąwaiian gytųrų mokyto
ji Alex A. Krone, sūnų Mrs. 
Ahtoilelte Kronis. ?

P-Įė Helen Stukas gyvena 
3238 S. Halsted St., o ponas 
Alex A. Krone gyvena 6501 So. 
Rockwell St. Jis yra dažnai gir
dimas radio programupse kaipo 
Al Krone and his Royal No- 
nads Hawaiian Trio, Al Krcne
šiuo laiku užima, instruktoriaus I 
vietų Conservatory of Music, 
Kemball Hali.

Vestuvių varpai suskambės 
birželio 4 d. Reikia žymėti, kad 
Alex Krone ir Helen Stukas yra 
išauklėti lietuviškoj dvasioj ir 
abudu gražiai vartoja lietuvių 
kalbų ir mėgsta' skaityti “Nau
jienas”. Aš nuo savęs linkiu 
laimingos ateities. r^rStėponas.

TOTAL LIABILITIES

Klaida
Mano aprašyme apie Adomo, 

M; rkausko parę įsiskverbė klai
da. Buvo pasakyta, kad parę 
surengė Elena Margienė ir Eva 
Markauskiene. Turėjo būti: pa
rę surengė pats p-as Adomus 
VI. rkauskas, o Elena Margienė 
r Eva' Markauskienė' Lk paga

mino “kilčių” vakarienę.
Stėpnas.

. v ■;3 < ; ■ ./

SPECIALUS
I.? •

Pasiūlymas!
A" < ■ Ja

V

p
♦

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Servizas 
Vienam 
Žmogui

CRANE
COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avė.

v Tel. Republic 8402 
POCĄHONTAS Mine Run $7.50 
(Srreenedl ................... tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ........ .............................. \

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

■ ' r >

Šmotų

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šaukit Tel. YARDS 3408

Naujus Metus Sulau
kėm pas St. Narkį L. '

Man šįmet teko’linksmai su
laukti Naujų 1938 motų pas 
nau j ienietį Stanley , Warnis, 
4157 S. California avė. Kadangi 
St. Wa'miai yra linksmo \ ir 
draugiško budo žįnončs, svečių 
prisirinko lab. i daug.

Stanley Wa‘rnis užsimokėjo už 
1938 metus “Naujienų” prenu
meratą, o J. Balnis, Cicero Rye 
Bread dalininkas, užsiprenume
ravo pusei metų. Kiti svečiai, 
kurių prenumeratos dar nėra 
užsibaigusios,, pasižadėjo 
naujinti. —Steponas.

“Faun”
Design

'■ x vGražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui
■ iš 6 Šmotu

1 ■ * *A

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabrL 
' nių daiktų kuponus šiandien, norint įs:gy> 

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, i musų ofisą su savo mokesniu.

- šeši setaU susidaro. iš 36 gabalų, 6 akme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 

, ašmenų. . '

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponai*

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriains, 
kad persikeliam j Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtine ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D- GRYBAS

3267 S. Halsted St,
Tel. Calumet 7937

$68,421.86
2,982.31

10,663.96
65,709.63
14,223.58

9,957.48

. $171,958.82 
$2,328,183.40

OFFICERS and DIRECTORS:
Justin Mackiewich, president 
Michael Jaspauskas, vice-president 
Helen Kuchinskas, secretarg-treasurer ' 
S. Ai Szymkewicz 
Zenon Pocius
Bruno Shukis
Leon Giniotis
Dionizas JankewiČius
Adam Bartus

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

Phone CANAL 1678-9
CHICAGO, ILLINOIS

Praslinko kelios savaites ir 
mėnesiai, kurie Mildai atrodė 
daug kartų ilgesni, negu1 pa
prastame gyvenime. Jau seniai 
praėjo ir tas laikotarpis, kuriuo 
ji tikėjosi Albinų grįžusį ;o jis 
vis dar buvo toli nuo savųjų 
ir »nlio laisvojo pasaulio.

Albinas savo atgailų ' darė 
daugiau atsiskyręs nuo kitų, 
tokių pat nelaimingų kaip ir 
jis. Jis tik retkarčiais eidavo 
pasivaikščioti kalėjimo kieme, 
Dažniausiai būdavo savyj už
sidaręs ir vis rašė. Dabar jis ku
re gražius eilėraščius ir apysa
kaites. ' Jis dabar matė ir pie
šė gyvenimų tokį, kokį jis pa
tyrė ir tokį, kokiame jis norė
tų gyventi. Jis atpasakojo niū
rias ir tamsias kalėjimo sie
nas; ilgas tarp tų sienų pralei
stas dienas ir naktis. Hgėsys 
buvo dabar jo dažniausias drau
gas. Per kurį jis*prisimindavo 
savo žmonų ir sūnų; jų vargų 
ir tų nešlovę, kurių jis ant jų 
užtraukė.

Po ilgų devynių mėnesių pa
galiau atėjo ir teismo diena. Al
binas velijo mirti, negu sulauk
ti tos dienos; tik Mildos rami
nantieji laiškai pridavė jam 
drąsos ir kantrybės tą vifeką 
pernešti.

(Bus

RADIO

daugiau)

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks ^ie aukštos rųšies, ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną' Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

J Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

L«rg« Servlng Spoon s 
ButUrknife, Sugar Spooa

atsi-

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

Alex Piaskowy, 29, su 
Žygaitis, 26

Reikalaują
Perskirų

Petronella Wašilewski 
John W&sllewski.

Anna

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJ.75 

su 6 kuponais

nuo

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

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

KASDIENINIS B IZ NI O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
~CONRAD

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

420 W. 63rd ST
T<*l ENG K88R-5840

■i

■ v

'*--------------------  l

BUDRIKO PROGRAMAS

Pradedant šiuos 1988 mettis, 
pereitų sekmadienį teko gėrėtis 
puikiu Budriko radio prograpiu 
iš stoties WCFL, nuo 7:30 iki 
8 vai. vakaro, Programas pra
dėta šauniu maršu, ktirį, rodos, 
dar šauniau išpildė Budriko 
simfoninė radio orkestrą. Pa
skui sekė dainos musų daini
ninkų Justo Kudirkos ir p-ios 
Qna Pieža. Orkestrą vėl grojo 
puikų “Musų kf.ržygis” / vaisa 
ir keletu kitų numerių. Taipgi 
Buvo pranešta, kad pėr šių sa
vaitę eina didelis išpardavimas 
radijų ir rakandų Budriko 
krautuvėse, 8409 ir 3417 So. 
Halsted st., daug žemesnėmis 
kainomis, Vertėtų pasinaudoti.

, Primintina, kad kitas puikus 
Budriko | programas leidžiamas 
ketvergais iš stoties WHFC, 
1420 kil. nuo 7 iki 8 vai. vaka-

daug žemesnėmis

re. —Kaimynas. \

LIGONINES— 
HOSPITALS

VERTINGAS SIDABRINIŲ. DAIKTŲ KUPONAS 
NAUJIENOS
1739 Sq. Halsted St, Crięago, III. * .
I;?: .■ < ■' '. . ■. ' ’• ' >" ■ \

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 

sėtų, ar d^žę -

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme 

kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti' ekstra 15c pašto” ir pa 
kavimo, išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš 
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. > 

-----
Siunčiu

kuponų paeiliui nunreruątus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra
7 — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant ūž kiekvieną

sėtą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.
Užsakymai per telefoifą nepriimami ir kuponai turi būti asme

ninį pristatyti} ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali .atsiųsti

Atsiųskit

Vardas .

Miestais

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALAGUT PAGELIA SCfi

LIGONINĖJE ....... ......... yU
PALAGO PAGELBA COf|

NAMIE ut .......... ...............
EKZAMINAVIMAS C 4

OFISE ...........  ... ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue
t Tel. Lawnda!e 5727.

Adresas V......

Kupono Nr. 20
_ _______ • Y

Sausio 6 d.
Mi.

....kuponus. Taipgi pinigais 

man

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIU VALGIU VALGYKLA 

750 We«t 31st Street
A. A. NORKŪS, Savininkas

Tel. Vlctory 9070
VISI LIETUVIAI IR LEGIONIE

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA

Garsinkitės “N-nose”
T’ "
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ma ažtašyti tą mintį, kad nė- 
užmiršti. Dtefto verta taikyti pa
rankiai paišiuką ir pppi'eros.

VtŽittoįant į dūtbą ar į ktąų- 
tuvę ar į svečius, tOliA’us rei
kia tęsti tą mintį. Ridikiūlyj 
tankiausiai yra laikoma popie- 

!r6s ir paišiukas. Keliaujant, ga
lima pažymėti tas;minJtiš: ir^vėu 
Titu pridėti tą raščiuką prid ki
tų.

Grįžtant namo iš darbo ar iš 
krautuves,; irgi reikia veikliai 
galvoti. Gaminant vakarienę, in
dus plaunant, grindis šluojant, 
siuvant rubūs ir taip namą dar
bus dirbantį reikia palaikyti 
Veiklų. protą. Kol ^kopūstai ir 
bulvės verda, galinja sėdėti vir
tuvėj ir rašyti.

Kada moteris sėdi kėdėj, kol 
jai plaukai yra gArbinųojami, 
kol jai kiti grožio dfatbai y fa at
likti, apie ką ji mąsto? Kada

(Tąsa iš 3-čio pusk) 
parašykite štraipsųeiį. Mes jus 
m&lcfrttar priimsim į mu$ų gru
pes tarpą sandarbininkRuti.

TAgat mRno nuomonę, tai yrū 
fnušų Ąvąrbiaūšta tikslas. Ne 
tik sVarbū yra pasidalinti recep
tais kaip pyragus iškepti, bet 
tiek pat svarbu, jeigu nesvar
biau pasidalinti idėjomis ir min
timis, musų gyvenimo filozofj- 
ja. Taipgi yra svarbu sužinoti 
kaip jŲs, brangios škaitjrtojos, 
išrišatė savo gyvenimo proble
mas. Vienos moteries išsireiški
mas gati atnešti įvairios pagal
bos kitoms skaitytojoms.

Taigi, dėt, viršminėtų priežas
čių, neatidėtidkite, brangios 
skaitytojos, bet atsisėskite ir 
šir ndierf parašykite nors keletą 
žodžių, bent antf atvirutės.-

Tuėjaus kyla protestai. Jūs
* * utiYcij inaovv • xx<xvic>

būlvės skuta> <iuoii«
pa, kada Vtiką Vėža į orą, apie 
ką ji mąsto? f.

Yra faktas, kad jeigu Viena 
ranka nebus vartojama, jos rau
menys sunyks ir ją nebus gali
ma vartoti. Pi našiai atsitinka 
ir su kiekviena dalim kūno. Del 
to apsimoka vartoti veikliai ii 
protą. Kuo daugiau jis bus var
tojamas, tuo bus lengviau pro
tiškai veikti.

Drauges, .&ol gyvos esame,, nc- 
snauŠkiią, bet yeikim, dirbkim 
ir mąstykim. Vartokime tą pro
tą, kuris mus skiria nuo. žemes-: 
nių gyvūnų.; Gyvenkim protin
gai! Nesirupinkim apie miegą, 
nės kada mirsim, tat tada labai 
daug^ miegosi m.

Galiam, pritf.rčiaū kad tarp
'■ . • / ' ■ •• ■ .. ‘‘ - 
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Kaip Moterys įgijo Mokslo Teises

Naujų Meį;ų? rezoliūcijų, padary-^ Platoną teorija ir privedžio-f
tumčt tokią, kurį jus privers 
parašyti į MPterų Skyrių ir iŠ-^ 
reikšti sa'vpf mintis nors <sykį 
per ateinančius metus. Linkiu 
laimingą N. Metų visoms skai
tytojoms ir naujoms bendradar
bėms. Lauksim pekentriąi jūsų 
ątsilįepimą, y • ‘ ' ■ »

jimai liko nepatvirtinti faktais 
■į dėl, to, kad tada nebuvo galios 

motėriipš semti mokslus iš tų 
pačių šaltinių kaip ir’ vyrams.

Jo argū’mentai, kad teikti 
Viėūodą mokslą moterims, kaip 
vyrams, skamba maždaug .šiaip: 
šunis neskirsto į jis ir ji. Jiet jbums nesKirsto į jis ir ji. Jie 
kartu į medžioklę, kartu prie

Rašo Dr. Johaima Baltrušaitiene r
,i "'.i'-' ,4" ■ ' . 1 <

(Tęsinys)

.Wi.il ■

CLASSIFIED

namų darbas užima net visą lai
ką, ir kad šeimynai reikia pa
švęsti saVcr laiką. Tam protestui 
tūriu atsakyti, bt’tfngios skaity
tojos, kad jus turite gana laiko 
ir galite daugiai? rasti, jeigii 
truputį pas stengsite pagalvoti;

Ar jųfc manote, kad mes/ ku
rios Moterų Skyriui rašom, nie
ko kito neveikiam, vien tik ra
šom? Visl i ne! 'Mes visos esa
me darbininkės. Išskiriant poia 
iru/terą, mes visos važiuojam i 
darbą. Parėję vakarais, mes tu
rime naminius darbus atlikti. 
Mums reikia Valgį pagaminti, 
k: mLarius apšvarinti, lovas pa
kloti, gūžikūs prišiųti, kojines 
ir kitus rūbus palopyti, indus ir 
grind’s plauti, ir šeimynišką gy
venimą sutvarkyti. Nė viena iš 
musų yra taip pinigiškai pasitu
rinti; kad ji galėtų pasamdyti 
gaspad’nę ir tarnaites.

Mes sukemšam į tą musų 
ipumpą-g-y-vfmimą' - du užsten#;, 
mus; dienoms ,išeiwm duoną u.ž 
dirbti, o vakarais mes esam šei
mininkes, gaspadinės, motinos 
ir pačios. (

Tai klausimas kyla. Ndrs na
mų darbas užima net visą die-" 
Rą iY dalį vak: .to, o mes vien tik 
vakarais galime tą darbą atlik
ti, tai kada ir kaip mes randam 
laiko rašyti? Štai ir iš iškinsiu.

Iš ryto, ats t keldamos, apsi- 
rengd/imos ir pusryčius gamin
damos, neva kšrinkite tuščia gal
va. Jeigu ateina kokia mintis, 
kuri išrodo ganr. įdomi, tai ap4 
simoketū iloliau ją apmąstyti 
Kol verda vanduo kavai, gali- <mižai miegoti

Moteris taipgi turi :.as minu
tę, visi.dos, gyventi protiškai, 
nors ji* yra užsiėmbs ir men
kiausiu darbu. Kada jos darbai 
lieka užbaigti, kada jos šeima 
jau guli,- tada’ ji gali paimti vi
sus si.vo raščiukus, — juos per
skaityti, dar daugiau ką pridėti 
if tad sujungti visus į vieną 
straipsnį.

Jeigu miegas puola ir sunku 
Taikyti akis atidarytas, ta’i reiš- 
k’a su šaltu vandeniu yeidą ir 
i kis nuprausti. Tada per kokį 
pusVafandį, nhdteHš jausis pil
na energijos ir turės daug gali
mybės rašyti.

Kada straipsnis yra^ užbaig
tas, tai apie arisra. arba trečią 
v: landą iš ryto, tai jau laikas 
eiti gulti, pasiieškoti per keletą 
"/alandą sau gerai uždirbto po- 
Tšio. Tada reikia atsikelti apie 
šeštą arba septintą valandą pra
dėti naujos dienos darbus.

Tl da, brangios skaitytojos,* 
jus keliate šį klausimą:Kada 
•nes išsimiegosim?” Turiu atsa
kyti, kad gana - išsimiegosite, 
nes tik kartą į savaitę atsitiks

’■ f ’l • ‘

Graikijoje
apartos moteryfe'turėjo pilną 

fcisvę; b’ėt rtiažai mokslo. Behd-
GfaikijOS' moterys ap^vieto- 

je sulygo su kitų senovės talitų 
moterimis.

Spartos moterų laisvės teisę 
Aristotelis’stengiasi išaiškinti ir 
susekti jos pamatą.

A Jos buvusios sęniau' vyrų, bror 
Eą if tėvą iiūOša’tybė.

Įrodo,- kad- Saion’o įstatymai 
draudė parduoti dukteris arba 
seseris į verguvę/ Tie1 patys į- 
statymaį smarkiai. baudė už nu- 
VSifiikavimą k isvOš moteries.

įprastos moterys rūpinosi 
vien tiktai gasp'ados, auklėjimo’ 
ir rankdirbysitės reikalais; Be-; 
taerae’os gi sieke prie literatiš
ko mokslo.

Jos btfvo iš pasitūrinČiąjų šei
mą, k is'včš mylėtojos, pioterų 
apšvielos apgynėjos. Paprasto
sios moterys, prisilaiką tos gau
dynės papročių, su hetaeraejo
mis nieko bendro neturėdavo,

Aspazija buvūsi Ir bai pato
gaus veido, kūftūriiiga, gabi ir 
iškalbmga'. Ji buvo' Perikliaus 
iftotėriš; jOsioš išiirintiės z6- 
džiūis susižavėdavo kaip mote
rys, itaip jfc Vyrai. . . , ■

Politikieriai, nepriti rdami jai 
ir josios draugių užmačioms, 
stikėlė priėČ j ūš kuo Nesvariau
sių kalbų, šiifoudinoi liaudies ne- 
užši tikėjimą; tokioms proto ge
ni joms kaip ■Feodotė ir Aspazi
ja ; skelbė, kad atėniečiai nenori 
mokytų moterų. Jiems esą, ge
riausia patinka, moterys šeimi
ninkes. ■ > ' . . . . :

. -. . 4 ' it. '■ ’■. f ■ . . . - A;-

Pats Aristotelis visgi' prisilai
kė sėnėViškTi muPmoni^, kad 
moteris negalinti protiškai išsi
lavinti. Jis tvirtino, kad “duo
ti moteriai bent kok'ą laisvę 
butą pavojinga' Valstybei, ir ge
rovei miesto.” •

Jis tai tvirtino, nors btiyo 
Platonu mokinys. ,, .

Platonas gi tiesiog skelbė te
oriją, kad galimybe, pręto kaip 
vyro, taip moteries vienoda.

sargybos, kartu ganyti; nepalie
kamą kalė tiktai gimdyti ir žin
dyti šunyčius.

Vienatinis skirtumas esąs — 
šuo yra stipresnis,- kalė silpnes
nė^ Bet jeigu juddU kartu’ ne
mokysi tų, dalykų, tai vienas 
mokės, b: kitas nemokės. Taip 
lygu i, j eigu nori, kad moteris 
Atliktų tokį pat darbą, kaip ir 
vyras tai turi 'auklėti prie to ir 
mokyti kartu. ' ,

Sakysime, vyrai mokinasi mu
zikos, gimnastikos ir karystės; 
to pat turi ir moterys mokytis.

Kaip kam gali pasirodyti juch 
ktoga, bet, “kas naudinga, tas 
yra ir prakilnu; kas kenksmin
gą, tas nedora”. Tas kūris juo
kiasi, “rieštfpranta iš ko jis juo
kiasi, nesupranta nei ką jis da
ro!” , ' ' ' P . ;

Platono teorijos apie moterų 
mokslą tuo lai'k nerado pasek
mes, bet tai buvo branduolys, 
apie kurį sukosi diskusijos per 
šimtmečius. 1

Tai būvo akstinas, kuris ne
siliovė dilginęs tyrinėtojus ir 
teologus, iki ilgainiui vieni pri
pažino ptoto’ lygybę, o antrieji 
'pripažino, kad moteris turinti ir 
dūšią.
Sausio 1—1938 1:15 a. m.

ii
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z Atiscellaneous
,

T«l, Victoiy 4965 
ŠTOGDENGYSTR

Mes dengiame ir patalsomte visdkios 
rųšięs stogus, taipgi dirbafne blžtiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei pageį- 
daujūma. J .

brIdGepoRt Rooėing co. 
3216. So« Halsted Stieet

,1 ............ . ■» .■■■ ■ I .................................... ■ I.. ^.I,.-

36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainoš $25.00' ir riukšč. 
originalios kairios $200-$300. Rodo
mą tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
,166 Nov Mičhigan Ate.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

Help Wūnted—Female
Darbininkių Reikią

REIKALINGĄ patyrus MOTERIS 
Skudurams skirstyti — nūOlatiriis 
darbas. BERGER BROS, 2248 tfest 
Lake Street.

• u —L,.;;— ; 

MERGINA; 25-30; bendram ria- 
mų darbui; virimas; nėra skalbimo; 
savks karritorys, maudynė; $10;
t, Fąirfąx 3362.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA TAVERNAS 
pilnai įrengtas — geroj vietoj — 
bizriis gerai išdirbtas. Priežastį pa
tirsite vietoje. Richmond Inn, 2919 
West 89tti St,

PaRsiduoDa TAVERNAS' — 
pilnai įrengtas geroj vietoj -^-biznis 
gerai išdirbtas. Priežastį patirsite 
vietoje. Richmond Jnn., 2919 West 
59th St.

m£mAn»

TAVERNAS PARDAVIMUI — 
Lietuviškoj kolonijoj — biznis getai 
išdirbtas. Prie^Astis — turiu’ aplėfsti 
Cicero. 1409 So. 49th Cicero B. ir A.

BUČERNĖ IR GROSERNfi parda
vimui 4001 So. Campbell Avė. Turi 
toti pardribta šią savaitę — Maty
kite šjaViniriką.

2526 West 39th Plače.

Real Estete For Sale 
Namai-žehiė Pardarimut

SUSIRINKIMAI
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas laikys metinį susirinkimą 

penktadienį, sausio 7 d., Chicagos Liet.^Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečiami da
lyvauti, nės‘ yra dl trg svarbią reikalų dėl kliūbo labo.

Katdltkis; rast.
SLA 289 kp. metinis susirinkimas atsibus 6 cL sausio,*.^J. Se- 

_ ma>ta’/ičįuus svet., 15609 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. vak.
Visi nariai ir m rėš kviečiami atsilankyti, nes turim daug 
syarbių reikalų aptarti. Vaidyba išduos raportus už 1937 
metus. —A. L. Skirmontas, fin. šėkr.

Jauną Lietuvių Amerikoje.Tautiškas Kliubas laikys metinį su
sirinkimą penktadienį, sausicr 7 d.y 7:30 v; 1. vakare, Lie
tuvių Auditorijoj, S. Halsted St. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti*, nes randasi daug svarbių reikalą ap
tarti. —“■■i S. Runevičia.

SLA 129 kuopos metinis susirinkimas įvyks- penktadienį, sau
sio 7 dieną, 7 vai. va'k., J. Petrausko svetainėj, 1750 So. 
Union avė. Visi kuopos nariai Atsilankykite, nes yra labai 
svarbių reikalų. Senoji' kuopos valdyb:. išduos raportą už 
praeitus metus, o naujoji užims savo vieta. —Vaidyba.

Morning Star Kliubaš laikys metinį sūsitįnkimą sausio 6 die-x 
ną, Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage aVe., 8 vai. /vakare. 
Draugai, mafonėkite susirinkti visi, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarti ir nfesivėluokite. —ftašt- Mike Chepul.

SLA 63 kuopos įvyks metinis susirinkimas 6 d' sr.usio, 7:30- v. 
vakare, Tuley Parko svetainėj, 90 St. ir St. Lawrėnce avė. 
Kuopos nariai kviečiami skaitlingai atsilankyti. Bus kalbė
tojas adv. K, Gugis, kuris pi aiškins apie Susivienijimo 
reikalus,- taip pat bus daugelis kitų dalykų svarstomai '

i . ____ ' P. Pivorunas, sękr.
Sausio mčn. 7 dieną 7:30 vai. vakaro Lietuvos Jaunimo Kultū

ros Ratelis laikys visuotiną narių sūsirinkimą Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted St. Nariai yra prašomi Viši atsilam 
kyti, nes bus svarbių dalykų. —Sek r. A tf teeitos J. Butkūs.

MERGINA; 18-25; lengvas namų 
darbas; northwest side; būti ar 
ėifi; Ha^tiiaiket 4451 tarp 7 ir 9 
vakare.

MERGINA; 20-30; bendram namų 
darbui; nėra skalbimo, nė virimo; 
vakarais eiti namon. Vincerines 0907

Taupymai,, pirkimai, parda
vimai, PASKOLOS APDRAUDOB

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos-r-galįte taupyt, pa- 
Siškoiirity namus pirkt, parduot, rėri- 
duo>, apdrarist.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 38rd St., Tel. YARds 2796 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarkėt 5686

MERGINA ar moteris; namų dar
bas bė virimo, be kūdikių; geri na
mai; Hollycourt 7492.

JAUNA MERGINA namų darbui; 
prižiūrėti kudik-i; būti,- mažas apart- 
menta^;* nėra skalbimo; $5—$6, 

Lincoln 1516.

LIKVIDUOJANT NUOSAVYBĘ ' 
Lowe Avėriue arti 32-fos gatvės, 

labai puikus 7 kambarių plytinis ka- 
tedž, furnasu šildoma, didelė plytų 
bafnė, bus parduota šią savaitę, kai
na $3250 sąlygos pritaikomos, krei
ptis i Mr. Bickell.

WELLS-CHINĖERG and CO., 
1139 LaSvrence,' Longbeach 4104.' •
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la’p kaip šiandien fanatikės = ’ 'i .Į
nieko bendro neturi su inteli- 
gentemis.
■ Si.ppho, kuri yrą pripažinta 
kaipo visų~ laikų ir visų tautų 
garsingiausia, poetė, Platono pa
vadinta “Dešimtąją Mūza” įstei
gė poezijos meno mokyklą, ir a- 
pie ją grupąv,osin pro^resyviško- 
lios moterys, kurioms ropojo 
moterų issili.vinimas, ir apsi- 
iVietimas. ■ '

Erinna, josios mokinė, apraše 
iudną likimą namiškės mote
ries,/ amžinos jos- audėjos, be
mokslės? '

Atėnuose' Aspazija sutvėrė 
moterų ratelį, kurio rupest:m 
buvo moteries protiškas išlavi
nimas. .

MERGINA; 20-30; patyrusi; na
mų darbas; virti; 2 suaugę; referen- 
cto, saVUs kambarys, vana, $7—$8;

. AVelliųgton . 8915.’ s < .
■ f - p '' .j- ’’ '*
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MYKOtAŠ PALŠIS
Persiškyrė sri šiuo pasauliu 

sausio 5 d;, 4:00 valandą ryto 
1938 m,, sulaukęs pusės amž., 
githęs Lietuvoje Suvalkų gub. 
Liudvinavo parAp., Aržolenų 
kaime.

Amerikoj išgyveno 40 metų.
Paliko didėliame riuliudime 

moterį Julijoną po tėvais Zub- 
riutę, šunų Vytautą, dukterį 
Mtarijoną Jablori, žentą Ray- 

į mond, 5 pusseseres,. 1 pusbro
lį ir driug kitų, giminių ir drau 

■■ KU»» • . ':?V
Kūnas pašarvotas 3310 So. 

Lowe Avė. Tel. Yards 0928. 
Laidotuvės įvyks Subatoj, sau- 

; šio 8 dienąy 9:00 vai. ryto iš/ 
namų į Sąint David’s parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos parnaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

; Visi a. a. Mvkalo Palšio gi
minės, draugai ir. pažįstanti 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

' jam priskutirii patarnavimą ir 
atsisveikinimą. s

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Siirius, Dūkte, žentas 

ir Giminės.
Laid. Direktorius Blake-Lamb 
Funeral Service Tel. Victory 
1158/, . .

LU V mIRIU Visas Pasaulio 
kvietkin/nkas

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabanis.

3316 So. Halsted Street
1 Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flowėr Shoppe
Gėlės Malintiems—Vestuvėms 
-—Rankiota ms—Laidotu vėnis—

Papuoši nhdm s
4180 Archer Averiue

Phon«LAKAYETTE 5800

. j r Rašo. Dr. A. šliūpaitė Į
i . , =
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KAIP REIKIA KŪDffilUŠ MAITINTI
gyti,. buteliai turi , būti tuojau 
škak unami ,su šaltu vandeniu, o 
paškūi valomi ir vitirtti.

i * ’ •/ •( 5' 1J Xu r’ t-l

Šiandien, mažas kūdikis galn 
ma gėrai maitinti su “eVaporat- 
ė‘d milk”, pienu, kuriš peik 
ki si dėžutėse.' “EvapOrated 
milk” yra pienas, kuris yra šil
domas iki 130° F, tokiu- budu 
50% vandens išgaruoja iš jc. 
“Evaporated milk” neturi jokių 
bakterijų- ir sulig valdžios nu
statytu reikalavimu turi būti 
tam tikras nuošimtis riebumų. 
Beveik nėn, jokių atmainų vita
minuose apart Vitaminų C, bet 
duodant vaikui apelsino sulčių 
Arba kitų vaišių sulčių, tas ap
rūpina Vitaminu C. -‘Ėvaporat7 
ed milfc” yra gryms pienas be 
Vandens, perkamas skardinėse 
dėžutėse, lengvas pirkt ir nėra 

Viši indai,' buteliai, šepeč ai, pavojaus laikyti namie ilgą lai- 
I ką. Jei bus įmaišyta truputį 
daugiau kt ip pusė vandens, “e- 
vaporated milk” bus panašus į 
karvės pieną. Toks pienas yra 
lengvai virškinamas todėl, kad 
varškė yra daug smulkesnė ki ip 
gryno karvės šviežio virinto pie
no. 'Tokį pieną galima duoti ku- 
dikįąi ir mažiau • praskiesta, be 
baim'ės, ir gali daugiau valgyti 
negu paprasto karvės pieno, vi
rinto 3 -5 minučių.-

Po ąntro, trečio, net gale pir
mo mėnesio amžiaus kūdikiui 
galima, duoti “eyaporated milk” 
praskiestą pusiau virintu vati- 
deniu. .Naujagimidi galima duo
ti yiepą dčlį “byaporAted milk” 
ir dvi f;arba tris dalis virinto 
Vandens. Jei pienas nebus pra
skiestas pakankamai su van
deniu -r' naujagimis gali vem- 
tt arba , sūsįlr ūkti liūosų vidų-5 
rių. Cukraus reikia dadėti pa
našiai kaip sų karvės pienu. 
‘Evaporated milk” galima mai
tinti visą laiką kūdikystės ir 
pag; l kai kuriuos autorius “eva- 
pprated milk’L turi pirmenybę 
virš kitų maištų, už tai šian
dien skaitosi ideąlįū kud kių 
maistu. Prie to, motina turf

? <l^ihyš) . ,

7 >-.</, I H

OI

Dr. Aldona šliūpaitė
• -C ■ . /•'

kūrie yra naudoji mi prie mais
to gaminimo kūdikiui, turi’ būti 
virinami vandenyj, nuo 5 iki 10 
minučių'. Kūdikiai baigiant vai-

■ ■■7r.‘.7ii*7.,r ■ r,■!Vi■»>**■"■■ »■■>«>'■5^'^'nupili?r7»i■■ -
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IeLĖANOR -&AĘAUSKflENfc ?
po tėvais Štaročkaiiė

Persiskyrė sų šiup pasauliu 
sausib 4 d;,. 6:8b vAl. /vAkare, 
1938 miy sulaukto pusės aitiž., 
gimto Raseinių apskr., Viduk
lės parapijoj.

Amerikoj išgyveno 35 metus. • 
kaliko didėliame. nuliUdjme 

vyr^ Mykdių, 3 dukteris-^ Do- 
fothy, Elednor ir Anftą ir sū
rių miliiriii , 8 žentus Charles 
jįtikriiauškį, Charles Korž5ąriow- 
ški ir jOnri Olson, 3 ariukus, 
šeserj Moniką Aniek ir jų šei
mynas ij? daug kitų giminių. O 
Lietuvoje 1 brolį.

Kūnas pašarvotas 7239 So.
Rhodes Avė.; Tel. Triangleu, 

';fe29.-,; . . a .;
Laido tūyės įvyks šdžtad-.,. 

sausio ,8 d. . 8:30 vai. ryto -i#*’ 
/iariių i\ SAint Coiumbarius ' 
rafr. bažnyčią, 71št ir So; Ca- 
lumėt avė., kurioje atsibus ge
dulingos paiųaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus' nulydėta į 
Holv SepulčRte kapinės.

Visi a. ė- Elenos Malaus- 
kitoės gimiriės, draugai ir pa
žįstami esat 1 nuoširdžiai kvie
čiami daiyvAtiti laidotuvėse i‘r“ 
sutęikti jai paskutinį patąrna- 
Viibų ir atsisveikiųmą.-

Nuliūdę liekame/ 1
Vyras, Duktferys, Sunūs ir
lutos Gįųunėis. ;

Laid. Direktorius J. F. Ėudęi
kis, Tel. YARDS 1741, " ''

duoti kūdikiui apelsino sūl 
žuvies riebalų. >

(Bus daugiau)

El ei d Wanted—Male-Female 
____ Darbininkų •Reikia

REIKALINGAS STENOGRAFAS 
vyras ar moteris išmokti ofiso me- 
nedžeriavimo — privalo mokėti ra
šyti lietuviškai. Rašykite 1739 So. 
Halsted St., Box 764.

PARDUOSIU arba mainysiu biž- 
niavą namą su tavernų prię biznių 
gatvės—arti didelių dirbtuvių. Mai
nysiu į 2 flatų naniąf bile apieliri- 
kėj. Našlė — negalių biznį laikyti. 
Atsišaukite’ į NtojjeMjtoVlką» 1739 
So. Haisted. y ' tį.

- ‘ iiu. .tiirnn-fi""D

Ilėlp VVanted Malė 
Darbininkų Reikia

Ex<hange—Mainai
BIZNIO NAMĄ krautuve su 4 

kambariais užpakaly, 2 karų gara
žas, geroj apielinkėj, mainysiu į 
privatišką namą ar farmą.

Grovehill 1065.
.ii,-. , r, - ...„.i,, t... • ■ 1 *

T REIKALINGA ' patyrusio gėralų 
seilsmano > tavernuose pardavinėti—’ 
proga pasklaYytr daug pinigų —' 
didžiausi biznio namai Chicagoje, 
turintys visus destiliacijos ryšius.

OLD GOLD DISTRIBUTORS, 
Incorporated

2241-2255 So. Pulaski Rbad, 
ChicagO

...............ir.'.

Fomitui*e & f ixturės
Rakaųdai-Jtaisaį \

,- į; - • », * . • » -r'; ■ . 'U ■

išPAkDGO'DAME BARĘ FIKčE 
RIUS 1937, visokio didžio šū- Coli 
Baksais ir sįnkom. •.. Taipgi štOfu 
fikčeriu's dėl bile kinio biznio jskai 
tant tsyarstykleš, registeftuš ir ide 
baksius. CaSh arba ant išmokėjimo 
Pamatyk’tė niūs pirm negu pirksi- 

kituf. : '
S. E. SOSTkEIM & SONS 
1915 SO.< STATE STREET 

C’AlAimėf 52Š9'.

te

Business Chaneeš
Pardavimdi Bizniai<—--------------------------------- ---------

TAVERNAS PARDAVIMUI prie
šais didžiųjų vartų į stock yardas. 
Labai pigiai pigiam pardavimui — 
naminiai vargai.

' BoūreVard 8775

, PARDAVIMUI TAVERNAS, m<> 
dernas 35 pėdų baras — gerą 
ta. Partneriai nesutinka, turi 
parduotą prieinamai.

1219 West Madison St.' 
Haymarkėt 8$68.

vie
toti

PARDAVIMUI 40 KAMBARIŲ 
ruimingauzė — 
tų lysas 
dykai renda, jei paimtas tuojaus.

j — renda $60.00—5 riię- 
- $1200 cash-—5 mėtosiu 

___  ; i.
1515 Madison St.
--..-■j..—A.-.i;*Ti;-rt-v i.- '

TAVERNAS turi bųt parduotas 
šią savaitę — prie dirbtuvių. Priei
nama kaina. , '

4842 So. Ashlarid Avė. '

PARSIDUODA TAVERNAS tarpe 
dirbtuvių —■ vieta išdirbta per 18 
metų — Labai pigiai.

611 West 59th Št.

BUčERNfi iit GROSERNĖ parda
vimui. Turi būti parduota šią savai
tę — Matykite savininką. į z 

2526 West 39th Plače
------------- --- ------------ ------ ------- ------------ -,a

PARDAVIMUI TAVERNAS su vi
sais įrengimais ant gero gatveka- 
rių mainymos kampo. Geras biznis, 
priežastis pardavimo turiu -kitą bitf- 
nį užmiestyje.

5842-44 SU. Kedzie Avė.

TAVERN geroj vietoj —■. geras 
biznis — 4 gyvenami kambariai ir 
majidynė. Priežastis pardavimo — 
kitas biznis. 6230 So. Central Avė.

Clearing Manufactiifing Distriėt
Pjrospect 0499

PARDUOSIU TAVERNĄ. pigiai, 
tarp šapų ■ geras biznis. •

4624 So. Western Avenue

Business Service
Biznio Patarnavimas

I • Pataisyk Stoį-ą ir H
RYNAS DABAR ■■

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavl- 
mų. 25 metai patyrimo. BlėkOrius Ir 

stogų dengėjas. ;
Leonas Roofing Co.

Ž750 WALLACE STREET 
Te!. ĖOOLĖVARD 0250.

Financial
Finartsai - Paskolos

kam Reikalinga paskola 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BUILDlNČ 
LOAN AND SAVINGS AŠSOCIA- 
1TON (buvusią Naujienų SpulkąL 
Gausite paskolą ant leng
vų IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

: COAL ’

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS ANGLYS 
LUMP ....................... -v.. $6.00

MINE RUN .............-  5.75
• EGG .... ..............  - 6.0(1

NUT .................-...............SCREENINGS (Indiana) 5.00
PIRKIT DABAR!! 

KAINOS ĖINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975;

' < •- - ..-LI- r..-..aai.  n.—a z ... .-..j- .

Illinois egg .........    $6.85
ŠTOKER GOAL ............   5.50
MULCAHY COAt CO.

4028 WENTWORTH AVĖ. 
Boulevafd 4028.

>tf(AftWiiVntinihmiiHhiMftnMit6mftiiniiiiiŪHiMwftM^

JEI TI RIT
I KĄ PARDUOT
I * f I

PAGARSINKlT
i NAUJIENOSE

Į JEI IEŠKO
Pargenu

NAUJIENAS
£
|

I'
i
5

iu;ai
Pašaukit mus tuojau ’

CANAL 8500
Apgarsinimą kainos pri- Į 
einamos.^ Už 
mus griusit nuo

pakabtoji- j
laidą. F

“■ ?: •• *■ 1
^.u.>iuįlmuu1iuu...le.u..*u1uI.u.1u....JL---------
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- NAUJIENOS, Chicago, III
........................   r;........ . . ..  . ........ . ...... .............

Ketvirtadienis, saus. 6, 1938 ........ ..... .j-1--- ;------------------*
PrivCrtČ susituokti * Waukeganų, kada plėšikai nusekęs ir Thompson, ūkurls 
. . \i v jį pasivijo ir sustabdė netoli(tamsoj pradėjęs prie, jo kajii-ir tuclii zrnon<į
117rnkinn kjmihfirvip kračius kišenius ir radus tik binėjimosi, 'Patterson smogęs 

'_____ * ■ i nikelį, vienas plėšikų- liepė ki- Thoinpsonui į veidą ir tas mi
tam ^plėšikui šauįi. Tasis šovė griuvęs. Po to jis nuėjęs savo 
ir kulka pervėrė jaunuolio keliais, visai nenujausdamas, 
plaučius. Bet visgi jis įstengė kad Thompsonas liko užmuš- 
įlipti į automobilį ir dava- tas. ‘t: ■ " j
žinoti iki Waukegano, .kur 
prie vienų namų -susmuko ir 
tapo išgabentas ligoninėn.

jį pasivijo ir sustabdė netoli tamsoj pradėjęs prie, jo kajii- 
Glen Flora Country Club. Iš- j nėtis. Nebčpakęsdamas jo ka- 

imosi, 'Patterson smogęs

Jauna nuotaka, tik trys mė
nesiai kaip , ištekėjusi, atėjo 
pas teisėją Eugene Ilolland, 
S. State St. teisme, ir ėmė 
skųstis, kad vyras jų ginklu 
privertęs susituokti ir nuo to 
laiko vis jų terorizavęs ir lai- 
kydavęs jų uždaręs kamba-

ir kulka pervėrė jaunuolio

Nuotaka, yra Mrs. Ann Was- 
kis, 24 m., kuri ištekėjo už 
James Waskis, 121 So. Jeffer-

Crownson St. spalių 6 d., 
Point, Ind.

■Pasak skundėjos, j 
nuo to laiko laikęs jų 
tų kambaryje iki ji

c

Policija sulaikė Pattersoną, 
nors jo pasakojime yra neaiš* 
kuinų. Pav./ Patterson pasa
kojimu, Tbonipson bandęs jį 
pastvertit • Tiro tarpu negyvo
jo ;Xhompsono rankos buvo 
apsiausto kišeniuose.s ^ >

jos vyras 
užrakiri- 
įs t engusi

Ir kauntė didina 
Savo išlaidas

7 vaikai sužeisti 
automobilių 
kolizijoj ;

Septyni Thorton Township 
Higli School vaikai iŠ^Tinley 
Park važj^yę, aųtomobiEu į 
mokyklą likd;;sufesth trys jų . t . . . ..
sunkiai, MaMiain priemiesty "°r.. "C ,C,!”neA » $2,878,110.
j jų automobilj ivaŽidvus <li-' telseJ« E"«cnc M^arry,, ps /■ - 
(lėliam trokui. Viši sužeistieji „ . v , ,,
paguldyti Harvcy ltaohineje,l um'n ir užsimokėti $10 pa-|boš ...... 
o troko draiveris tlobert jo- baudos už teismo paniekini- tiksliai paaiškinti kam tokis visą laiką buvo kaip ir pami- 
hnson, iš East ’
sulaikytas. (;

T rys suvažinėtųjų mirė.
J.oseph Roman, 37 m., !

10 dienų kalėjimo 
už kritikavimą 
teisėjo

Kadangi Bettor Business Bu- 
reau field direktorius Edwin 
R. Peterson įšdryso kritikuoti,

Pasekdama Chicagos mies- 
1 tą, kauntės taryba irgi parei
kalavo paskirti daugiau pini
gų jos* išlaidoms. Ji siekiasi 

išlaidas net

Nušovė tėvą, 
pats persišovė

Įsivaizdavęs kokią tai skriau
dą o motinai, Max Miller, 32 
m., savo tėvų namuose 829 E. 
52nd St., nušovė savo tėvą Is- 
sac Miller, 61 m. ir tada pats 
persišdve.

Tėvas mirė ligoninėje, bėt[j iieiseją ivugene ivicuarry, jis- | levas mirė ligoninėje, net
tapo nuteistas 10 dienų kiale-1 Kai kuriems kauntės tary- sunūs veikiausia pasveiks. Pa- 

"jiim n ir užsimokėti $10 pa-! bos i nariams pareikalavus sak pamotės, jaunasis Miller4 nariams pareikalavus sak pamotes, jaunasis Miller

> padidinimas išlaidų yra rei- šęs po savo motinos mirties, 
kalingas, priėmimas kauntės Ji gi .initė keli metai atgal.

.. Peterson laikraščiuose kri- liko ati(]5tas. , |
, tikavo teisėjo. McGarry elgi-j z 1

2005 mąsi su sugautais, duodančius Kauntės miiškų (forest pre- 
W. 51st St., kuris gr. 31 d. bu-i trumpa svarą sankrovinin-1 serve) dis.triktas irgi parci-

vo suvažinėtas > automobilio kais. Jis pirmiau juos riubąti-. kaląvo padidinti jo išlaidas, 
prie Huroh ir Lėavitt gatvių,! dė, o kada prokuroras išėjo Pernai jam buvo paskirta $4,- 

visus pa- 618 831. šiemet gi re'kalauja 
’ $5,400,152, arba $800,000 dau-Į 

. ,v . . giau, negu buvo išleista per-
įsizcK e ir. nai- nors jokiu didesniu dar- 
kaleuman . .V(1 v ,_ i bu miškuose nenumatoma.

Draudžia arklių 
lenktynių patarimus

PRsioažind užmušęs 
redaktorių / '

— ■
Nadju. metu rytį elėj tarp

Rattdoipb ir Lakė, gatvių, vi- 
durmiesty, buvo Pastas . ant 
krovinio platformos ’ negyvas 
Public Safety žurnalo redak
torius Ralph V7. Thompson 
Jr. Jo galva buvo siįąkaldyta, 
JkA nebuvo- galimą nustatyti, 

i ar jis žuvo, nclaimihgamc at-

mos, ar kas jį užmušė.

Waskis gi paneigė 
tinimų, kad jis jai grūmojęs, paslydęs ant platfor-

I mos, ar kas jį užmušė.
J Dabar, policijai;' prisistatė 

i Harold L. Patterson, 21 m.
klerkas, 4544 N. Western avė., 
kuris sakosi gal ir esąs Thom- 
psono užmušėjas.

Pasak Patterson, jiedu nie
kad, pirmiau vienas kito nepa
žinę. Pripuolamai jiedu susi
tikę vienoj smuklėj laukiant 
Naujų Metų. Kaip vienas, taip

jos tvir

dėl jos pačios sduguino.
Teisėjas Ilolland nuteisė 

Waskį 30 dienų į pataisos na
mus už nešiojimąsi ginklo.

iš teisino, tai juos 
liuosavo.

ųuo žaizdų mirė: ligoninėje.
Taipjau mird ir John Mice, 

30 m,, 1736 So. Jėfferson St., 
kuris, buvo siįvažibetas troko

. , . | prie 18 ir Des^laįnes gatvių.
tu, kurie daro spėjimus kokie | Ligoninėje burė ir Mrs. Cąt- 
arkliai gali lai mėti lenktynes j herine Jankowpki,'70 ni., 1118 
ir duoda patarimus ant kokių, ję Damen :.A$e.į'.kuri Naujų 
arklių geriausia dėti lažybas. Metų išvakarėse buvosuvaži- 

Policija puolė National Ra- nčta automobili o J prie Milwau- 
~ _ ! kce ir Bisbop ghtvių. <

Per pirmas : tris šių metų 
dienas automobiliai vien Chi- 
cagoje užmušė’ 15 žmonių ir 
220 žmonių sužeidė.

Kuomet Chicago ' ruošiasi 
legalizuoti bukins, kurio vic-i 
šai galės priiminėti- / lažybas 
ant arklių, tai tuo pačiu v lai
ku prasidėjo persekiojimas

nuteisė Petersoną 
už teismo paniekinimą. Pcter-. 
son betgi padavė, apeliaciją.

Teisėjas McGarry išreiškė'

suvazi-

cing Review, 192 N. Clark St- 
ir llorsemen’s, 416' Plymoulh 
Ct., kur paėmė prenumerato
rių ir kostumęrių sąrašus.

> ■ <*’ •*. * '• • • jį'*-. . f

Bet tuo negalima sustabdy
ti patarimų, nes ir kiekvienas 
anglų dienraštis yra pilnas 
visokiausiu patarimų kaip 

Knollwood daugiau įsigėrę jie nutarę eiti dėti lažybas ant arklių ir ko- 
kliubo arklydėje Lake Forest. į teatrų. Einant Patterson su- kie arkliai gali laimėti lenkty- 

Rinaldi važiavo automobiliu manęs užeiti į ėlę-. Paskui jį nes.

Turėjo tik nikeli, 
tad peršovė

• Miesto kolektorius Rix- 
mann paskelbė, kad jis pra
deda prieminėti aplikacijas 
arkliu lažybų brokeriams ir 

bu- 
pir-

Užpykę, kad jo kišeniuJė 
rado tik vieną nikelį, du neg-J 
rai plėšikai peršovė ir sun-.ir kitas buvo gerai įsigėrę ir 
kiai sužeidė Sainuel Rinaldi, j greitai 
18 m., dirbusį Ė

susidraugavę. Dar METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

; ir didelį nepasitenkinimą laik • 
raščiais, kad ir jie jį kritikuo
ja ir kad ta ktitika buk prily
gstanti šmeižimui.

Tas teisėjas yra
ir tuo, kad jis paliuosavo su
imtuosius bukins ir pareiškė, 
kad gembleriavimo įstatymai j 
negalima sustabdyti ir jei ga- Cohgress St., mirė ligoninėje 
ma legaliai dėti pinigus ant nuo žaizdų. Jis buvo rastas su 
arklių lenktynių laukuose, tai perskelta galva elėj užpakaly 
liek pat legaliai galima dėti 514 S. Laramie Avė. Kaip jis 
lažybas ant arklių ir visose ki- peršiskėlė galvą, nustatyti lie
tose vietose. pavyko.

kad išdavinėjimas laisnių 
kiams prasidės' ateinantį 

pas'kilbęs madienį.

Jobu Bager, 55 m., 5309
METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

PASAULINIAI N U O T YK IA I PAV E I K S L A I S

Kaip nuo 1914 m. iki šių metų augo ir mažėjo Chicagos

ĮACME-NATTJIENŲ Stotoj'

12 METŲ MOTINA. — 12 metų mergaitė Betty Jūne 
Laier, iš Linton, Ind., kuri šiomis dienomis pagimdė, 
sveikutėlį lO’/z svarų kūdikį. Kūdikio tėvas yra 13 metų 
vaikas Tommy Chapman, su kuriuo ji iš pat ■ mažens 
draugavo ir kartu lankė mokyklą. Vaikas norėtų mer
gaitę vesti, bet vaikų Vedybas draudžia Indiana valst. 
įstatymai.

Indusė Koringa rodo Londono publikai, kad ji yra 
vięnintėlė moteris yogi—stebukladarė. Ji pasikabinusi 
ant padarytų iš 'kardų kopėčių.

miešto' išlaidos. Juoda linija parodo kilimą ar mažėjimą /

[ACME-NAUJIĘNŲ Foto],

(ACME-NAUJ1ENV Foto)

NUŠOVĖ LAIKE PLĖŠIMO. — Russell Grant, kuris 

prisipažino policijai nušovęs ląįke plėšimo savo pažys- 

tarną gasolino stoties savininką prie 61 ib Wentyyorth 

gatvių. Jį išdavė jo pasigirimas vienai merginai lieju-

PIRMIEJI ŠIŲ METŲ DVYNUKAI. —Mrs. Leon Brasseur pagimdžiusi pirmus 
šiemet dvynukus Chicagoje — du sūnūs.

KUR- ŽUVO SĖPTYNI VAIKAI. —New York Central pasažierinio trauki- 
nio ties Butler, Ind. nusviestas į šalj Nulaužytas automobilis, kuriame žuvo dvi 

Tiigh sčhool mergaitės iš Hicksville, O., ir penki high school vaikinai i§ Edger-
- vių smuklėje E. 63rd gatvėje. ton, O., važiavę į Butler, Ind., mūviu teatrą.




