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No. 8

Atstovų butas nepriėmė karo 
referendumo rezoliucijos

REZOLIUCIJAI GRIEŽTAI PRIEŠINOSI 
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS

WASIIINGTON, D. C.; sau
sio 10. — Pirmadienj Jungt. 
Valstijų atstovų butui buvo 
paduota svarstyti svarbi rezo
liucija. Ji reikalavo pataisyti 
šalies konstitucijų, ta prasme, 
kad karo’ - paskelbimo* klausi
mas butų leidžiamas šalies gy
ventojams nubalsuoti referen
dumu. *' •

Atstovų butas 209 balsais 
prieš 188 atsisakė svarstyti re
zoliuciją.

Neužilgo prieš balsavimą 
spykeris Bankhead paskaitė 
prezidento Roosevelto laišką,
kurs pasmerkė rezoliuciją. i turėti ir kad 80% žmonių no- 

Prezidentas tarp ko kita įro-'ri ją turėti.

Tsingtao pasidavė 
japonams 
• ;_________

TSINGTAO, Kinija, / sausio 
10. — Pirmadienį šiame tur
tingame Kinijos uoste buvo iš
kelta balta vėliava — ženklas 
japonų karo laivams, kad ki
nai atiduoda jiems miestą be 
mūšių.

Penki japonų laivai naikin
tuvai įvažiavo į uostą. Japoni
jos jūreiviai xsaifšiimą

Jįjį
ir iš čia atžygiavo į Tsingtao. 
Japonai paėmė miesto admini
stracijos vadeles.

Svetimšaliams įsakyta nesi- 
maišyti pavojingose zonose. 
Vėliausios žinios skelbė,’ kad 
Tsingtao mieste yra apie 200 
amerikiečių. «

Kinai siunčia kariuo
menę geležinkeliui 

ginti
SHANGHAI, Kinija/ sausio 

10. — Kinų kariuomenė siun
čiama į provincijos Shantung 
pietų dalį. Kinai koncentruoja
ma tikslu atremti japonų- už
simojimą .nukirsti Lunghai ge
ležinkelį. Japonų pranešimais, 
rimtas mušis dėl geležinkelio 
atrodo neišvengiamas. 

• - I »

C.I.O. programa 
Penn. miestelyje 

, ; ' l

DUŲUESNE, Penna., sausio 
10. — Naujas šio miestelio me
ras yra Elmer Malloy, C.I.O. 
organizatorius. Meras pirmiau
sia sutrumpino, miestelio tar
nautojų darbo laiką iki 40 va
landų savaitėje. Pakėlė jiems 
algas nuo 60c valandai iki 75 
centų. Panaikino kai kurias 
nereikalingas išlaidas. Rezulta
te numatoma $7,000 sutaupų 
miesteliui. Tačiau nukapotos 
buvo algos ugniagesių ir poli
cininkų — pirmųjų $15, an
trųjų $11 mėnesiui.

■- ♦ "J * ’

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

Tarpais gal snigs; nebus žy
mios pakaitos temperatūroj; 
saulė teka 7:17, leidžiasi .4:88 
valandą.

ginėjo, kad šitokį konstitucijos 
pataisa užgautų bet kurį pre^- 
zidentą, kiek jam tenka turėti 
reikalų su svetimomis šalimis. 
Antra vertus, šitokį pataisa 
paaikstintų kitas šalis manyti, 
kad jos gali mindžioti Ameri
kos teises nebijodamos baus
mės. ■! .

Kongresmanas Fish, republi- 
kojnas, debatuose ar svarstyti 
rezoliuciją, ar nesvarstyti, pa
reiškė kad jis pasitiki Ameri
kos žmonių sugebėjimu tinka
mai išspręsti' karo klausimą, 
kad žmonės privalo šią teisę

Gal paskirs moterį 
į Vyriausiąjį teismą

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. — Vizitą Baltajam Na
mui padarę asmenys«antradie
nį pranešė, kad prezidentas 
Rcoseveltas svarsto klausimą, 
ar nepaskirti į Jungt. Valsti
jų Vyriausiąjį teismą moteriš
kės užpildyti vakancijai, kuri 
atsidaro gruodžio 18 d., kai 
teisėjas Sutherland rezignuos.

Ryšium5 'su' paskyrimu* natijo 
nario Vyriausiam teismui kal
bama apie kandidatūrą ponios 
Florence A. Alte, n, Clevelando 
teisėjo. ' . ■ v

Pinchot vėl kandida
tuos į gubernatorius

1-------------------y—., —.

PHILADELPHIA, Pa., sau
sio 10. — Gifford Pinchot, du 
kartus buvęs Pennsylvania val
kti j os gubernatorius, paskelbė 
pirmadienį, kad jis ateinantį 
gegužės mėnesį ieškos rčpub- 
likonų partijos nominavimO 
kandidatu į valstijos guberna
torius. Jis mano, kad jis ga
lės sumušti rinkimuose dabar- 
tįnį gubernatorių Earle, aiškų 
Naujosios Dalybos Šalininką.

Statys Alcatrazą 
moterims

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. —. Stipriausias Jungt. 
Valstijose kalėjimams nepa
taisomiems kaliniams yra Al- 
catraz kalėjimas. Dabar vald
žia planuoja statyti taip jau 
tvirtą kalėjimą nepataisomoms 
moterims kalinėms. Nors de
talės dar nepaskelbtos, bet. 
šiam kalėjimui vieta nužiūrė
ta yra Kentucky valstijose ar
ba prie Brags, Okla.

Riaušės Tunise
■' 'i '■ / .

BIZERTE, Tunis, sausio , 10. 
— Francuzijos valdžia, išvijo 
iš Bizerto miesto darbininkų 
organizatorius. Dėl to praėju
sios savaitės gale čia buvo su
rengtą demonstracija. Valdžia 
išvaikė demonstraciją; bet mi-* 
nios susirėmime su kariuome
ne žuvo septyni (akmenys.

Daugiau Francuzijos kariuo
menės, atgabentos į Bizerte, 
palaiko ramumą, bet padėtis 
atrodo rimta, santykiai vietps 
gyventojų ir francuzų koloni
jų vyriausybės įtepti.

Atnaujins pasitari
mus su įmonių 

vedėjais
WASHINGTON, D. C., sąu- 

sio 10. — Prezidentas Roose- 
veltas antradienį vėl turės pa
sitarimų su viešųjų įmonių ve^ 
dėjais. Jis tarsis su Daniel > C, 
Green, iš Central Service Corp., 
Chicago; John Garpenter, Texas 
Power & Light Co.; A. B. 
West, Nevada — California 
Electric Co.

Atšaukė kreiserius 
nuo ieškojimo 

lėktuvo z
SAN DIEGO, Gal., sausio 10. 

— Jungt. Valstijų laivynas at
šaukė visus kreiserius, kurie 
ieškojo pražuvusio pereitą tre
čiadienį laivyno bombonešio. At
šaukta ir pakrančių sargyba, 
nes ieškojimas jau' atrodo be- 
viltis.

Linčiavimų Dilius — 
smūgis pietums

....

WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. — Filibusteris biliui, 
atkreiptam prieš linčiavimus, 
tęsėsi Jungt. z Valstijų senate 
pirmadienį. Senatorius Harri- 
s.on apibudino bilių, kaip iš
niekinimą konstitucijos.

Nuo trečiadienio prasidės se
nato posėdžiai ^'naktimis,, Tik- 
slas naftinių posėdžių bus grei
čiau suvarginti biliaus prieši
ninkus, kad jie paliautų fili- 
bušterį.

Nepatinka aukštų 
algų skelbimas

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 10; — Atstovų buto narys 
Robert DoUghton, parodęs laik
raštininkams sąrašą asmenų 
gaunančių daugiau nei $15,000 
algos metams, pareiškė, kad 
jis daugiau nebęrodys sąrašo.

Pernai atstovų butas nubal
savo skelbimą šitokio sąrašo 
panaikinti, tačiau, senatas ne* 
spėjo nubalsuoti. Taigi ir šie
met bent dalis sąrašo išspaus
dinta buvo įvairiuose laikraš
čiuose^ ;

’ ■ . ’ . _ L /;• ( . z y

"t Dabar dedama naujos pa
stangos panaikinti įstatymą, 
kurs reikalauja didelėms al
goms viešumos. < /

Vyriausias teismas 
palaikė valdžios pusę

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 10. — Vyriausias teismas 
pirmadienį išnešė sprendimą, 
k urs reikalauj a di? Pontų val
domą korporaciją, Almours 
Security, Ine., sumokėti taksų 
ir bausmės $2,069,822 už mė
ginimą išvengti taksų mokėji- 
mo. - U '

Pietus davė $400,000 
pelno

NEW YORK, N. Y., sausio 
10. — Demokratų partija pra
ėjusios savaitės gale visoje ša
lyje rengė pietus tikslu pa
dengti partijos deficitą pasi
dariusį pereitų prezidento rin
kimų kampanijoj. Demokratų 
partijos šulai apskaičiuoja, kad 
parengimai bus dav£ apie 
$400,000 pelno. ' '

ISPANIJOS LOJALISTŲ VADAS. — Ispanijos so
cialistų Vadas ir lojalistų valdžios krašto apsaugos mi- 
nistęhis jndalecio Pietro (viduryje) iš apkasų stebi eigą 
mūšio su sukilėliais Teruel fronte. ‘ : ■. \.___ ■__ _____ •

y-— 4*.,.,., .7, I„ j., ■■ ■ ■■■    į

Tautų Sąjunga pa
naikins sankcijas
GENEVA, Šveicarija, sausio 

10. — Sausio 17 dieną Tautų 
Lygos taryba ' susirinks posėd
žiui. Vienas svarbiausių posė
džio klausimi] bus panaikini
mais sankcijų (bausmių) toms 
valstybėms, kurios nusikalsta 
Lygos nuostatams, pavyzdžiui, 
užpuldamos silpnesnes šalis.
' Jungt. Valstijoms nepriklau
sant Lygai. Japonijai, Italijai 

Naciai paleido 81 ku
nigą iš kalėjimų

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 10. — Iki praėjusio pirma
dienio hitlerininkai paleido iš 
kalėjimų 81 protestonų kunigą. 
Kalėjimuose paliko dar 13 ku
nigų. ■

Kunigus naciai į kalėjimus 
buvo sukišę dėl to, kad jie prie
šinosi nacių kontrolei bažny- V. ' .'J 'ciose.

Katalikų bažnyčiose sekma- 
ir Vokietijai išėjus iš Lygos, dienį skaityta laįškas Berlyno 
sankcijos, kalbama Lygos ra- vyskupo, kurs ragino katalikus 
teliuose, nebeturi pagrindo. j tėvus siųsti vaikus į parapiji- 

Lysojė’ yra ' užsilikūsios'neamokyklas. .Laiškas akcen- 
Francuzija*. ir Anglija, kaip tavo> Vokietijos sutartimi 
stipriausios ^valstybes.' Paskel- su Vatikanu vokiečiai katah- 

kai turi teisę duoti savo vai
kams’ tikybinį auklėjimą 
pijinėse mokyklose.

'••y ■ ' ‘v ’ J ’.ū . ■ ,1 i: . • . ■ '

bimas Tautį. . sankcijų 
atrodo dabar, ’ kaip traukimas 
kitų valstybių į-.,, ginčus, kurie
yra opus šioms dviems, valsty
bėms.

• y Manoma, kad panaikinus
sankcijas, / Lyga < ras daugiau 
jritarimo mažosiose valstybes, 
■les jų nebegąsdins nejnąlonųs 
įpareigojimai. ;i

. — —   — ■  ..M— .. ■ . . » '*

Ruošiasi dar Kinijos 
dalĮužimti

PEKING, Kinija, sausio 10. 
— Daugihu nei 100 000 . japo
nų kariuomenės slenka prie 
Hsuchovv, svarbaus Kinijos ge- 
’ežinkelių mazgo. Kinai trau
kia čia 'irgi dideles savo jė
gas. Jei /japonams pavyks pa
imti šis geležinkelių mazgas, 
tai jie atkirs nuo Kinijos dar
apie 90,000 ketvirtainių mylių 
teritoriją. >

90,000 Francuzijos 
darbininkų kalba 

apie streiką
PARYŽIUS, Franctfzija, sau- 

šio 10. — 90,000 ‘.tekstilės dar
bininkų šiaurės Francųzijoje 
svarsto klausimą, ar nepaskel
bti streiko, reikalaujant dides
nių algų. • / . \-

Valdžios taikytojas sekma
dienį pasiūlė -pakėlimo, po 5(4 
centus, bet jo pasiūlymą dar
bininkai atmetė, "y .

V  .,. ' '

■ • i ’

Statys prekybos 
laivus / 

. ■ * ■■ ' • r; 7
—......... '

WASHINGTON. D. Č.; sau
sio 10. — The Maritime Com- 
missioą /paskelbė; pirmadienį, 
kad septynios prekybos laiViį 
kompanijos nutarė pastatyti 
nuo 20 iki 43 laivų prekybos 
su užsieniais reikalams., šiuos 
laivus kompanijos pastatys ke- 
tverių ateinančių / metų laiko
tarpiu. /

A.D.Fi teiks pašalpą 
kinams

<WASHINGTON, D. C., sau
sio 10. Amerikos Darbo Fe- 
deracija suorganizavo darbo 
komitetą pašalpai teikti civi
liams gyventojams Kinijoj.

Laikinu komiteto pirmininku 
išrihkta Gilbert E. Hyatt, pa
što tarnautojų žurnalo redak
torius. ’

Koc, leiikų vienybės 
lyderis, rezignuos
VARŠUVA, Lenkija, sausio 

10. — Eina gandai, kad arti
moje ateityje rezignuos pulki
ninkas Adam Koc, iš Lenkų
Vienybės organizacijos, kurią 
jis sutvėrė ir kuriai iki šiol va
dovavo tikslu taikyti šalyje 
kairiąją ir dešiniąją orientaci
jas.

Jo vietą, manoma, užims ge
nerolas Stanisląv Skwarczyn- 
ski, kurs esąs labiau priimti
nas kairiesiems elementams.

Skwarczynski rezignavo pra^ 
ėjusį sekmadienį- iš Vilniaus 
garnizono komanduotojo vie
tos. ■■■■

Sakyta1 organizacija įsikūrė 
pernykščių metų vasario mė
nesį. Ji mėgino derinti liberalų 
ir’■ ha cionalistų reikalavimus, 
paneigdama tokias, kraštutiny- 
bes, kaip fašizmą ir komuniz
mą.

Sena pasaka
VVASHINGTON. D. C., sau- 

šio/10. — John Frey, Ameri
kos* Darbo Federacij os metalo 
amatų departamento preziden
tas, sekmadiępio vakare vėl 
paskelbė grūmojantį Amerikai 
“pavojų”. O pavojus esąs toks, 
kad komunistai, per C.I.O., 
rengiasi užgriebti JUngt,. Val
stijų valdžią. Sena, nudėvėta, 
nięko pebegąsdinanti pasaka.

DU PONT SIŪLO PRIEMONES NUO 
RECESIJOS GINTIS

• WASHiNGTON, D. C., sau- 
šio 10. — Pirmadienį senato 
komisijai, tyrinėjančiai nedar
bo problemą, liudijo Lamont 
du Pont, E. I. du Pont de Ne
mours kompanijos pirminin
kas. Jis yra skaitomas kaip 
vienas žymiausių stambiojo 
kapitalo vadų — kapitalo sme
genys. Du Pont rekomendavo 
valdžiai ir bizniui- kooperuoti 
recesijos pašalinimui. Jis pa
reiškė, kad jo vadovaujama 
kompanija 1938 metais išleis 
$3f),t)00,000 konstrukcijai.

IR VILNIAUS GYVENTOJAI DIDELĖ BUTŲ STOKA
PRIEŠ ŽYDUS

VILNIUS. — Gruodžio 4 d. 
Vilniuje buvo Gydytojų Sąjun
gos Vilniaus skyriaus narių su
sirinkimas. Sąjungos nariai žy
dai į tą susirinkimą nebuvo 
pakviesti ir dalyvauti negalė
jo. ; '

Susirinkimo svarbiausiasis 
punktas ,buvo žydų gydytojų 
pąšalinimo iš sąjungos klausi
mas. Jaunesnieji gydytojai, 
ypač Vilniaus universiteto gy- 
dytojai absolventai, griežtai 
reikalavo priimti nutarimą, ku
riuo butų įvestas arijų para- 
grūf., kad žydai negalėtų būti 
sąjungos nariais.

Senesnieji ir humaniškesni 
gydytojai ėmė tam pąsiulymui 
priešintis, pažymėdami, jog iy- 
'dų gydytojų veikimas , neturįs 
mažiausios įtakos *;į, sąjungos 
darbus ir todėl jų' bijoti nesą 
ko.

Kilus ginčams, atsistatydino 
sąjungos skyriaus pirmininkas 
ir visa valdyba. Pagaliau buvo 
nutarta prašyti s-gos valdybą 
ir toliau eiti savo pareigas iki 
baigsis valdybos kadencija ir 
įvyks nauji valdybos rinkimai, 
t. y. iki ateinančių metų pra
džios.

JŪRĖ.—Beveik visame mie
stelyje dėl sauso rudens ir stai
gaus šalčio išseko vanduo. Gy
ventojai vieni nuo kitų nešasi 
po kibirą vandens ir laukia at
lydžio. ' ,

Gal atšauks pasiun
tinį iš Kinijos

TOKIO, Japonija, sausio 10.
— Japonijos vąldžia supyko
ant kinų vyriausybės dėl to, 
kad Kinija neparodė prielanku
mo slaptam Japonijos pasiūly
mui tąikoą, ■'

Japonija gal atšauks savo 
ambasadorių iš Kinijos if pri
pažins kaip Kinijds valdžią tuos 
valdininkus, kuriuos ji patr pa
skyrė užkariautose Kinijos da
lyse.

Japonijos vyriausybė vėl 
svarsto galimumą paskelbti 
Manchukuo imperatorių Kang 
Teh šiaurės Kinijos ir Manchu- 
kuo itnperatorihmi.

Coughlin vėl kalba 
per radiją

1 ■■■ 1A1 1 ■■.■■■■ n

DETROIT, Mich., sausio 10.
— Praėjusį sekmadienį vėl
transliavo prakalbą per radiją 
paskilbęs kunigas Coughlin. šį 
kartą ji? kolionių nevartojo. 
Jo kalba susidėjo iš pakarto
jimo dažnai girdimų menkos 
vertės pareiškimų, kaip pav.. 
šis: darbininkai yra reikalingi1 
kapitalo, kapitalas reikalingas 
darbininkų, ir t^. 1

Du Ponto aiškinimu, bizniui 
reikia pasitikėjimo. Bet biznis 
šiandien pasitikėjimo neturi, 
ba. nežino kiek ir kokios rų- 
šies taksų teks mokėti, bijo 
kainų kilimo dėl didėjančios 
šalies skolos. Be to, bizniui 
kliudo didelis streikų kiekis. 
Biznis taipgi bijo naujų įsta
tymų, prisilaikant kurių tenka 
jam veikti.

Taigi reikia bizniui taksus 
palengvinti, reikia kapitalistų 
ir darbininkų kooperavimo, 
reikia biznio pasitikėjimo, o 
darbo busią. .

KLAIPĖDA. — Vargu ar ku
rioje kitoje Lietuvos vietoje 
yra tokia didelė butų stoka, 
kaip Klaipėdoj, šis klausimas 
yrą aktualus, jog jis kelia net 
tam tikro nerimo. Dabar yra 
apgyventi ne tik artimesni 
Klaipėdos miesto priemiesčiai,' 
bet ir tolimiausi kaimai, mie
steliai, kaip, pa v. Kretinga,; 
esanti už 10 su viršum kilo
metrų nuo Klaipėdos. Į vieną; 
laisvą butą kainų konkurenci
jos budu veržiasi dešimtimis 
šeimų. Ypatingai stokoja ma
žesnių — 1—2 kambarių bu
tų. Dabar mieste geresnis 2-jų 
kambarėlių butas kaštuoja 80 
—120 Litų, 3-jų kambarių, vo
nios ir virtuves 150—200 Lt. 
Labiausia, žinoma, nuo to.ken
čia dąrbininki ja ir žeręesnioji 
valdininkija bei tarnautojai. 
Kas svarbiausia, kad Klaipėdos 
mieste vis dėlto yra didelis 
skaičius žmonių, kurie už bu
tus moka, palyginti, labai pi
giai: 30—50 Lt. už 2-jų kamb. 
ir virtuvės butą, 6090 Lt. 1/4 
3-jų kamb. ir virt, butą ir t.t. 
Bet šie juos yra gavę iš butų 
prievartos skyriaus, kuriam 
dabdr bepriklauso tik senes
nieji namai. Dabar tokių butų 
liko mažai, if todėl “groslitaue- 
riams” iš butų prievartos sky
riaus gauti butą yra didelė re
tenybė. Reikia manyti, kad na
mų savininkai, turėdami seime
liuose daugurpą savo turtingų 
draugų, greitu laiku iš šios bu
tų prievartos visai išsilaisvins, 
ir tada mieste pasigirs dar di
desnis klegesys dėl butų sto
kos ir jų nuomų brangumo.

Dar liūdniau yra šeimoms 
su vaikais. Jų namų savininkai 
nenori nė artyn prisileisti, nes 
jiems pasak jų “švarių” nuo
mininkų pasirinkimas, kaip 
turguje bulvių. Miesto savival
dybei yra 3,000 prašymų gau
ti butų. (ai).

• Policijos viršininkas All- 
man įsakė policijai areštuoti’ 
kasdien po 2,000 neturinčių 
1938 m. miesto laisnių auto
mobilistų. Jie dar bus baud
žiami ir po $2.

I IĮII ■   
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Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 
' nuo 8 rytp iki 8 v.'v. 
Sekmadieniais nuo 9 iki

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST. '
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AL Margeris

...Į AMERIKĄ.
(Iš romano Rauto Gobšo)

“Aa, nei man reikėjo čia va
žiuoti, nei protingi mano tėvai 
butų čia mane leidę, nei aš bu
čiau čia kada nors atvažiavęs, 
jeigu ne tas bomas Pagyriu- 
kasz Kad jį velniai kur, kad jį!”

Taip piktai kalbėdavo Rau
tos Gobšas kai tik jam kas nors 
nepasisekdavo ir jis smarkiai 
supykdavo ant naujos savo tė
vynes—Amerikos.

1$ jis turėjo labai rimto, nie
kados iš jo galvos neišeinančio, 
pagrindo taip kalbėti.

Pagyriuko tėviškė, mat, gu
lėjo šalia jo tėviškės, vienu’ sa
vo sparnu iškilusi į aukštokus 
derlingus laukus, o kitu palin
kusi į žalias Šešupės .lankas, 
žemės, tiesa, buvo ne per dau
giausia, tik penkios dešimtys 
margų,
šileliu, bet užtai labai geros, 
našios.
o augs kaip iš dangau’s,” daž
nai sakydavo senis Pagyrius.

Taigi, Pagyrių aruodai visa
dos buvo pilni, ir jų papedinin- 
kas augo labai gražiai bei pa
doriai, kol nepriaugo gero vai
kėzo metų. Nuo tada kažkas 
apniko jo kraują bei sielą, iš
traukė ją iš tiesaus dorovės ke
lio ir įmasino, įstatė į kreivuo
sius smukimo šuntakius. Pra
dėjo savo tėvų nebeklausyti, 
žodis žodin atsikirsti, tarytu
mei jau’ butų daugiau gyvenimo 
išgyvenęs, praktingo išmanymo 
įsigijęs ir blogį nuo gėrio at
skirti išmokęs geriau už savo

imant su pievomis ir

Sėk viską,, ką tik nori

f. i
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kas smarkiau apsimušdamas.
Pagaliau užsikirto Amerikon 

važiuoti; užsikirto.taip griežtai, 
kad savo tėvo ko' iš proto ne
išvarė be galo įžūliais pinigų 
kluokimais. Budavp, tik kluo- 
kia ir klūokia, tik ošia ir ošia: 
“Duok, seni, du šimtu rublių 
ir važiuoju. Aš daugiau nepra
šau: tik du šimtu. Tiek turi. 
Duok; tai viskas, ką aš noriu. 
Du šimtu duosi—išvažiuosiu, 
tuoj išvažiuosiu. Duok; b,uši 
spakainas tada, nereikės .bar
tis, pyktis, keiktis ir muštis— 
žinai... Duok. Neduosi-—gerai! 
Aš ir be tavęs gausiu! bet tada 
gailėsies... O'dabar gali duoti. 
Velnias čia juą dėl to nerinks!” 
trenkdavo kumščiu stalą ir iš
eidavo šunų erzinti ir lodyti..

Kvaršino tėvui, galvą, svilino 
jausmus ir motina, kuriuos pra
šymai, rodosi ir galo neturėjot 
“Leiskime, tėvai, leiskime Jo
nelį į Ameriką. Pabuvos vie
nui vienas metą kitą, sunkiai 
padirbs, vargo naštą pavilks, 
matysi, parvažiuos-—parvažiuos,, 
tėvai, matysi, kad parvažiuos”, 
kaldavo ir kaldavo jam į gal
vą. “Tik parvažiuos jau nebe 
tas žmogus, ne palaidūnas, ale 
geras, doras, svieto matęs, gy
venti išmokęs. Pamatysi, tėvai, 
kad parvažiuos nebe tas žmo
gus- Pasitaisys, aš žinau,* kadi 
pasitaisys. Ir džiaukis, kad tik 
važiuoja, svieto ir vargo nebi
jo”, šiaip taip baigdavo ji. Bet 
netrukus ir vėl pradėdavo: “Pa
klausyk, tėvai, manęs. Leiski
me Jonelį j Ameriką. Gaspa- 
doraitis, vienturtis; ten negy
vens ilgai. Tik bernams. ir slū
ginėms Amerika patinka, o ga- 
spadoraičiai sugrįžta. Sugrįš 
ir mūsiškis. Antai Galinių Bryz- 
giukas ar nesugrįžo?” klaus
davo ji, bandydama tuo su
stiprinti savo argumentus;

Kad ir kiečių kiečiausia tėvo 
valia vis dėlto nebeišlaikė/ — 
šiltuose motinos žodžiuose tirp
ti, minkštėti pradėjo. Ir davė, 
pagaliau, jis sunui net trijs 
šimtus rublių. Tais,. ; ląil^ato—-j 
gyva krūva pinigų. Jis galvo
jo, kad padykęs ošlys, 
šaltą gyvenimo ranką pajutęs, 
sunkaus darbo šaukštu paval
gęs, “prie dvasios šventos at
virs,” kaip dievobaimingos jo 
lupos mėgo sakyti, ir “parbėgs 
iš Ameriko, kaip parbėgo Gą- 
urnų Bryzgiūkas,” irgi'7 vien
turtis sūnūs, kuris tik iš pasi
leidimo į Ameriką išvažiavo, 
savo 
kam 
jo!

Ir kas? Gi štai kas: Išbėgęs 
iš savo krašto, atsiradęs tarp 
svetimųjų, Pagyriukas tuoj pa
sijuto nebe toks jau baisus 
smarkininkas, kaip savo . tėviš
kėj, kur visi jo klausė, bijojo 
ir “galijotu” vadino. Dideli mie
stai, minios žmonių milžinas

M
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tėvus, jau "ketverių dešimčių 
metų gyvenimo šokį sušokusius' 
ir gyventi pramokusiu^, visame 
kaime gilios pagarbos užsitar
navusius ūkininkus.

Neaprėžtos laišvės troškimai 
pagaliau, visai užkimšo ją galvą, 
ir nei suaugusios tėvų sielos 
sveiki patarimai, nei per ,gv* 
venimo ugnį perėjusios širdies 
praktingi linkėjimai ten įsilauž
ti daugiau nebegalėjo. Jis rei
kalavo laisvės vis daugiau ir 
daugiau, skraidydamas jos spar
nais be jokios atodairos, tarsi 
butų miškė gimęs-aūgęs ir rūs
čios civilizacijos varžtų nieka
dos nepažinęs.

O' į aštuonioliktų metų ber
nioko batus įsistojęs^—“visai 
padūko,” taip jo tėvas piktai 
sakydavo.

Valkiojasi, būdavo, kas mie
lą naktelę šunis lodydamas, 
mergų langus daužydamas, vai
kus bei senius gąsdindamas, 
visam kaimui ir gėdą ir kliau- 
das darydamas, šventadieniais; 
būdavo, visados “pilnutėlis” 
smuklėse švaistosi, labai dide
liu vyru statosi, priekabių ieš
ko ir dažnai su kaimo arba mie- ‘ 
stelio patvirkdsiais bernais 'au
sis apsiskaldo.

Berniokas, reikia tiesą pasa
kyti, jis buvo nepaprastai stip
rus, drąsus, kai kurių net “ga
lijotu” vadinamas. ' Tai j per 
švento Petro ir Povilo atlaidus, 
būdavo, pilną vežimą bernų 
prisisodinęs, lekia į šiukų mie
stelį, kruvinomis muštynėmis 
labai išgarsėjusį, “peštukų su
valdyti,”' kaip jis sakydavo, 
kam jie, girdi, nekaltus žmones 
užpuldinėją; jis, mat,, sakyda
vosi be reikalo nesimušąs.

. Toks ’sunaus palaidunavimas 
užkorė ant jo tėvų sprando tikrą 
gėdos bei tužbos kryžių, ir jie 
baisiai sielojosi, gražumu ir 
piktumu prašė savo vienatinį 
sūnelį susivaldyti, “Dievo bi
jotis ir žmonių sarmatytis,” 
kaip jie dieną naktį jam sa
kydavo. Motina, būdavo, pro 
kruvinas ašaras dažnai jį drau
džia : “Sarmatą, baisią sarmatą, 
vaikeli, darai mums ir musų 
namams. Toks’ jaunas, tik ką 
iš piemenų išsiritęs, o taip pa- 
sileidai. Grįžk, vaikeli, grįsk 
prie dvasios šventos. Mes tau, 
vaikeli, tik gero velijame, kas
dieną Dievo prašydami, kad 
visai nepražūtum ...” Tačiau 
patvirkęs vaikis ne tiktai ne
paklausydavo, bet, tarsi ežio 
dyglius turėdamas, labiau šiauš- 
davosi: dažniau pasigerdamas 
daugiau visokių aibių pridary
damas ir šventadieniais mies
telyje arba kaime per vakarus- laivas, jure be galo be krašto

tėvus net užkeikdamas, 
nelengvai teišleisti nore-

K t ACME-NAUJięNV Foto J
NORį SKIRTIS.* — Beryl 

Markham, • į^rsi Anglijos 
lakūnę, pirmoji moteris vie 
na perskridusi Atlantiką iš 
rytų į vakarus. Jos vyras 
Mansfield MarRh^m, filmų 
gamintojas, užvedČ bylą, 
reikalaudamas rhib jos per- 
skirų. Ji yra gimusi Afrikoj 
Už Markham 'ištekėjo # 10 
metų atgal. rfuri ir 8 m. šu
nų, kurįs gyvfeną pas tėvą.

—....—,

ne juokais rųen®!^'jį, išspaus- 
dami iš jo galvos visas įžūlias 
užgaidąsy. p O ,kąiį pąsieke, Ąmę? 
rikos krantus ir pamatė New 
Yorko aukštus muriis, dar la
biau’ susmulkejo vaikinėlis.

Pasaulis,./mat,' ‘labai lengvai 
išsunkia iš tokių kaimo “gali
jotų,” kaip Pagyridkaš, įsivaiz
duotą savididybę ir apnuogi
na juos taip, kad jie net patys 
savęs gėdinasi, savo menkys 
tą pamatę ,..

■ I; ' • ‘ |? • : 1 • /

Pradėjęs dirbti; iš dešimties 
pirštų gyventi, tuoj berniokas 
tikrą prakaitą kaktoje, o ryto
jau rūpestį galvoje pajuto ir

dar daugiau su^ismauke; juo 
labiau, kad tame pačiame fa
brike dirbo keletas1 -lietuvių, 
biednų tėvų vaikų, nuo skur
do pabėgusių ir čia šiokią , to
kią laimę susiradusių. Vienas 
iš jų buvo Jokūbas Stašas, be
žemio sunūs, prieš keletą metų 
pas Pagyriuko tėvą bernavęs.' 
Jis itin mėgo vientu’rtį. gaspa- 
doraitį pajuokti, sakydamas: 
“Kokių velnių tau reikėjo čia 
važiuoti, tėvus vienus palikus? 
Matai, broleli, čia ne brička va
žinėti, alų Pašešupiuose gerti ir 
mergas kibinti. Čia, matai, turi 
prieš ugnį stovėti ir lupti per 
ilgą dieną, kaip velnias pragare. 
Matai, Lietuvoje vienturtis gas- 
padoraitis buvai o čia paprašo 
čiausias lėberife. Bėgsi atgal. Tai 
šiur. Jau ne vienas tokių išbėgo, 
Ameriką keikdami.”

Oi kaip Virė kaip putojo “gąs- 
padoraitiškas” Pagyriirko gyslo
se kraujas !

Už kumečio vaikus žemesniu 
būti; nes jie jau amerikonai— 
tarp savęs angliškai kalbasi, o jis 
tik grinorius nors ir buvęs Lie
tuvoje labai mandrus gaspado- 
raitis! 1 J :

Tėviškėje savo motinėlės nuo
širdžių šiltų ir meilės kupinų

žodžių nebeklausė, tėvui paba
rus, kumščia stalą daužė, o čia— 
čia pikto, žiauraus, ateivį, ypač^ 
grinorių, tiesiog už gyvulį lai
kančio boso, bijojo, kaip ug
nies ir klausė, kaip mušamas 
šunelis pikto savo pono... • }

Gili si ei grauža plėšė jam gal-j 
vą, degino krutinę ir trankė J 
širdį. Bet... “tužba geresnė 
tėra .už juoką, nes iš tužbos 
gėrėja širdis’,’, sako patyrusi 
liaudies sieto.

(Bus daugiau)

Ofiso Tel. Boųlevard 5913

756 West 35th St
Cor. of 35th and Halsted SU.

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėiiomis pagal sutarti

į Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel Kenwond 5107

M r s. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Westen> 
Avė., 2nd floor 
Hendock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment Ir magne- 
tic blankets ir ft. 
Moterims to mer
ginoms patari- 

-*■ ' mai dovanai.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

<157 ARCHER AVENUE v Ofiso valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 va! vakare 

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

8939

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

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

Tel. Seeley 7339
Namų telefonas Brunswidk 0597

ADVOKATAI

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Maruliui te Radio
• AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avepue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

i f

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

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

Telefonas Boųlevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
, OFISAS IR REZIDENCIJA 
4300 So. Fairfield Avė.

Tel. Ląfayette *8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitari

Ofiso TeL: Boųlevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930 •

DIREKTORIUSLAIDOTUVIŲ

John F. Eudeikis
. ■ . : •; . Ą • : , ' . . . Y- 1.1 ■ ;•

SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. ■ AMBULANCE
’ ■< . H’DIENA IR NAKTJ u ■:

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
t’.-. > f; ii’ ■*?: ■' ’ ■ .■■■ ! “ ■

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

' Tel LAF AYETTE 0727
. i , ..?ni .........................i,.i, ............... ........................ ..

T A _ į -| V , 4 koplyčios visose
Ld csH Chicagbs dalyse

................... ■ • - -

L

* n J

1 . ' , ■ ■ 1 > , ■
Klausykite musų Lietuvių'radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

Chieagos,
Cicero

Lietuvių

Ambulance 
Pataria vi- 

Dierią 
ir Naktį

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boųlevard 2800 

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

Telephone; Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boųlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
, Room 1230

Ofiso Tel, CENTRAL 1824
> .Nairių „Tel.r-rByde, Pąrk. 3395 M t*

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI advokatai

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Te!. Prospect 1012

Tel. Boųlevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
*• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t oitoąs ir Rezidencija 
3335 Halsted' St

CHICAGO, ILL. ,
. ——....... ...... .—

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

šventadieniais tik susitarus
Phone BOŲLEVARD 8483 ,

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS i 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas

No. 4676 — Skalbiama suknelė. 
Galit pasisiūti iš pigaus perkelio 
arba kitokio skalbiamo z materiolo. 
Sukirptos mitros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

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

Direktorių' , A 
Asociacijos

Y- • • •

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

3307 Lituanica
A. MASALSKIS

Ąvenuę Phone Boųlevard 4130

NAUJIENŲ!

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
bu naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai'

4

A. PETKUS . ;;
Phonę Groveįlill 0142

1410 South 49th Court Cicero ; Pilone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS- ’
3354 So. Halsted Street \ į Boųlevard 4089

,i ... ..... i,, ■ ........... ..r , ... ......................................... i , ■ ................

. 6834 So. Western Avė.
$r -• ..........* : -

egzaminuojama mokyklų vai- 
'' kų akys laike Kalėdinių 

atostogų' (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki, 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10‘ ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland Av.
Phone Boųlevard 7589.

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7388 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.•

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 subatomfs

KITATAUČIAI

1646 West 46th
L J. ZOLP Phone Boul. 5203

Phone Boųlevard 5566 k

SKUDAS ,
718 West 18tti : Streęt , PhOne Monroe 3377

DR. G.SERNER
EUPTTTvrft AKIŲ 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 

Nedėiiomis pagal sutartį.
8

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyadj No...~_^__
Miero*  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit, savo užsakymus tuo- 

jaus. 
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

1 S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica? Avenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Wešt 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast 108th Street Tel. Pullman W70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS
4704 So. Western Avė. Phone Virginia 0883

.. J. MULEVIČIUS •
4348 So. California Ayenue ■<. Phone Lafayctte 3572

LIETUVIAI

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerui lietuviams Žinomas per 81 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

< Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS z

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

ČHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
•v ’ — '■ —

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

j praug
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—8

Seredomis ir nedėk pagal sutarti ? - - --- -- - .A-nf <«*’
Rez. 6631 So. California Avenue i 7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki 12

Telefonas Republic 7868 Rez. Telephone PLAZA 2403Rez. Telephone PLAZA 2401



EDISON OFFICE
1

visų elektrikos aptarnavimoSavo

rųšių vyriausia buveine

4231 W. Madison SL 
3460 S. SUte St. 
4834 S. Ashland Avė.

COMMONVVEALTH EDISON COMPANY
10 ELECTRIC SKOPS ,

DOWNTOWN—72 West Adams St—132 South Dearborn St
4562 Broadvay
4833 Irving P ark Blvd.
2733 Milvraukee Avė.

. 852 W. 63rd SL 
2950 E. 92nd Si. 

11046 S. Michigan Jbre.

Ali Telephones-RANdolph 1200

NAUJIENOS, Chicago, Iii.Antradienis, sausio 11, 19.38

MO

UGNINIS IŠPARDAVIMAS

kad

Furniture House
HOME FEDERAL SAVINGS

Pati 
bet ji

Kauntės taryba paskelbė, 
pereitų vasarų kauntės miškus 
aplankė 15,000,000 žmonių.

turėjo 
negavo 
laisva- 
nepali- 
turėjc

GARSINKITES “NAUJIENOSE”

1617-19 West 18-tą Gatvė 
arti So. Ashland Avenue

Rakandų Sandėlis, Įsteigtas 30 Metų

| KĄ ŽMONES MANO

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
j Trumpą Liką

Jūsų patogumui laikome sandėlį atdarą, kas vakarą ir 
SEKMADIENĮ nuo 10 vai. ryto iki 5 p. p. 

DOVANAS DALINAME SU KIEKVIENU PIRKINIU.

Laisvamanių nauja 
Draugija ir jos 
reikalingumas

Iki šiolei pas mus Amerikos 
pažangiuosius lietuvius dau
giausiai užmirštas, apleistas 
klausimas buvo, — tai laisva- 
manybės klausimas. Per pasta
ruosius 15 metų laisvamaniš
kos agitacijos, organizacijos ir 
apšvietos reikalais nieko nebuvo 
daroma ir dėl to nemaža nuken
tėjo ta' idėja. Gal neperdėsiu 
pasakydamas, kad pas mus 
Amerikoj pusė visų lietuvių ne
priklauso prie parapijų ir ne- 
1 nko bažnyčių. Kai kurie iš jų 
jau laisvamaniai, bet daugumas 
jų tai stovi ant vietos tarpe 
ia svamanybės ir bažnyčios ir 
nežino kur eiti. Čia laisvamaniš
ka agitacija ir apšvieta daug 
šitų žmonių išbudintų ir įtrauk
tų juos į musų draugijas, į vei- 
k mą. Ir jeigu mes sutinkame 
su, Šukiu — kur vienybė, ten 
galybė, ir jeigu visiems kitiems 
draugijos yra reikalingos, tai

jos turi būti reikalingos ir lais
vamaniams. Per ilgų laikų kai 
kurie iš mūšų nematėme reika
lo laisvamaniams turėti draugi
ja, ir jos neturėjome. Bet da
bar jau mes turime tą mums 
taip reikalingų draugiją ir apie 
tai aš čia kalbėsiu.

Praeitų metų gruodžio 4 ir 5 
dienomis Chicago, Ilk, įvyko 
Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros Draugijos suvažiavi
mas, kuris buvo skaitlingas ir 
sėkmingas. Suvažiavime buvo 
priimti draugijai tinkami įsta
tai, daug gerų nutarimų, ir iš
rinkta centro valdybe., žodžiu 
sakant, jau yra padėtas tinka
mas pagrindas, ant kurio Lūs 
budavojama Amerikos lietuvių 
kisvamanių draugija.

Šitas buvo pirmas ir istorinis 
Amerikos lietuvių laisvamanių 
suvažiavimas, kuriame buvo 
svarstomi, tariami vien tik lais- 
vamanybės reikalai. Nors suva
žiavimas pirmas, bet iš praei
ties žinome, kad pas mus Ame
rikoje jau yra gyvavę, trys skir
tingais vardais laisvamanių 
draugijos. Tais laikais, taip ly
giai ir šiandien, laisvamaniams

DODGES 1938 ŠTAI ČIA!
Priversti Parduoti TUOJAU savo kelis pasi

likusius 1937 Dodges.
Oficialų ir ekzekutyvų—4 durų touring Sedan—spalvų įvairumas

■ ir įrengimas.
KRAŠTUTINAI ŽEMOS KAINOS 

NAUJŲ KARŲ GARANTIJA 
Nepirk nie jokio karo—pamatyk mus pirma!

CENTRAL AUTO SALES and SERVICE
AUTORIZUOTAS DODGE and PLYMOUTH DEALERIS

3453 South Morgan Street
CARL WAIN0RA.

TURTO
VERTĖ

——--------- ——---------- "F
draugija yra reikalinga. Tas 
reiškia, kad draugijos 
plačių dirvų; p vienok 
pritarimo' net iš pačių 
manių ir iškriko lyg ir 
kę jokių pėdsakų. Tam
būti priežastys, kurios privedu 
tas d r. ugi jas prie tokio likimo. 
Viena iš svarbiausių priežasčių 
buvo ta, kad pirmos lietuvių 
la’syamanių draugijos buvo ko
pijoj amerikoniškų buržuazinių 
laisvamanių draugijų: Truth 
Seekers of America, Illinois 
Rationalist Society ir kitų. Paį- 
ti laisvamanybę yra prieš bur
žuazinė ir buržuazija išleidžia 
didžiausias sumas pinigų kovai 
prieš laisvamanybę. L Bet tarpe 
buržujų yra laisvamanių, ir jie 
net turi savo draugijas. Tos jų 
draugijos daugiausia susideda 
jau iš profesijų ir biznių pasi
braukusių senių, kurie turi už
tektinai pinigų' ir laiko ir jau 
nebijo kunigų boikoto, tocie. L e 
baimės dedasi į draugijas. Jų 
visas tikslas, — tai kritikuot 
bibliją ir Rymo katalikų tikybą, 
o protestoniškų religijų sektų 
jie dažniausiai neliečia. Be se- 
ūių, amerikonų laisvamanių 
draugijose dar užtinkame aukš
tesnių mokyklų studentų, ku
rių gyvenimą aprūpina jų tė
vai; tai ir jie nebijo kunigų 
boikoto ir dėl įdomumo dedasi 
prie laisvamanių. Bet kada ši
tie studentėliai išeina iš mo
kyklų, ir patiems jiems reikia 
pasidaryti pragyvenimas; tu 
su didžiausia panieka kalba apie 
laisvamanybę; daro išpažintį ir 
grįžta prie “šventos vieros”. ši
tos rųšies “laisvamanių” ir mes 
lietuviai esame- turėję. Aplamai, 
Amerikoje yra kuo plačiausia 
dirva. laisvamaniškoms draugi
joms, o esamos draugijos (kai 
kurios iš jų jau yra virš 50 
metų senos) turi tik keliuose 
miestuose neskaitlingas kuope
les, apie kurias tik jie žino. Jie 
visai nebando plačiau organi
zuoti laisvi manių, nes jie bijo
si tos idėjos ir ją skaito savo 
privatine. Artimai -buvo pana
šios ir musų buvę pirmesnės 
laisvamanių draugijos.^ Tokios 
siauros (daugiau dėl žaidimo) 
kisvamanių draugijos negalėjo 
suinteresuoti lietuvių darbinin
ku ir dėl to jos mirė. Gi mes 
pasimokinę iš praeities klaidų, 
dabar jau jų galėsime išvengti. 
Dabartinė Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija 
ne tik verdu, bet ir tikslais 
skirtinga nuo pirmesnių, ir ji 
pilnai atsako lietuvių laisvama
nių reikalams. Tuo vardu drau
gija Lietuvoje jau gyvuoja nuo 
1924 metų^ kurios mokytojais 
ir vadais yra Dr. J. šliupas, Dr. 
J. Kairukštis ir daug kitų, šian
dien draugija jau turi arti 200 
skyrių ir atlieka labai svarbų 
apšvietos ir kultūros darbą Lie
tuvoje.

PAGELBAI NUO 
RAUMENŲ. 
SKAUSMO

Johnson’s Red Cross Plaster 
nuo reumatizmo skausmų, nu
garos ydų, strėnų, sustyrimo 
ir išsisukimų. Lengvas vartoti 
ir ‘nuimti. Išparduodama jo 
milionais kasmet.

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdi^binėtojų chirurgiškų dalykų

RED CROSS 
PLASTER

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant klasterio kada" pirksit. /

' • . . ■ '■ -z * •

Parduodamos Visose Vaistynesė

" Gi musų draugija nors turi tą 
patį vardą, bet ji yra savistovė 
draugija,. pritaikyta musų 
sąlygoms ir šalies įstatymams. 
Ji darbuosis artimai su musų 
vienminčiais Lietuvoje,, 
draugija yra nepartinė,
visados palaikys broliškus san
tykius su pažangiu Amerikos 
lietuvių dtrbihinkų judėjimu. 
Draugijos svarbiausias tikslas 
— tai kova' su religiniais prie
tarais, su melais. Geriausias bu
di s kovoti su prietarais, tai lai
svamaniška apšvieta. Todėl 
draugija rengs ‘tuo klausimi! 
prakalbas, paskaitas, prolekci- 
jas, diskusijas ir kitaip teiks 
žmonėms tikrą žinojimą. Tas 
reiškia, jojf ši draugija dirbs 
tą darbą, kurio iki šiol niekas 
nedirbo ir kuris buvo užmirš
tas. Kaip jau sakiau, L.L.E.K. 
Draugija yra nepartinė, todėl ši
toj draugijoj yra vietos ir dar
bo visiems be skurtumo partijų. 
Visų lietuvių kolonijų laisvama
niai turėtų daugiau nieko ne
laukti, o tuojau imtis darbo ir 
suorganizuoti savo mieste L. L. 
E. K. Draugijos kuopą.

Bent kokių informacijų reika
lais kreipkitės į draugijos cen
tro sekretorių:

J. J. Pranckųs,
10413 So. Michigan Avė., 
Chicago, III.

Draugai laisvamaniai! Jau ir 
taip mes per ilgai miegojome, 
jau metas išbrist ir rimtai stoti 
į darbą, žmonių tamsytojams 
turi būti pastotas kelias, o tą 
mes galėsime padaryti tįk būda
mi organizuoti.

—A. M. Mėtelionis

tiko vykti į kauntės ligoninę. '
Prieš išvykstant į ligoninę 

reikia sutvarkyti biznio reika
lus, kad biznis tiek pat gerai 
ir tvarkiai' eitų ir šeimininkui 
sergant. i
Jo naujoji žmona išreikalavo a- 
tiduoti jai $1,700, kuriuos jis 
tūrėjo susitaupęs.' Tuos pini
gus. girdi, ji padės kartu su sa
vo $6,000. Biznį gi sutiko pri
žiūrėti pats King, už ką Tarno-’ 
šaitis jam užrašė alinę ir $16, 
500 vertės namą—“jei kas at
sitiktų.” ’ I

Tamošaitis išvyko į ligoninę.' 
Pereitą savaitę jis iš ligoninės. 
Išėjo kaipo pilnai pasveikęs. Jis] 
skubėjo pas savo žmoną ir jo 
biznį vedahtį King. Bet’kaip jis 
nustebo nieko nėradęš. Nebera
do nė žmonos, nė Kirig. Tik ali
nėj pasigedo didelio kiekio deg
tinės. Dingę buvo ir jo pinigai. 
Dingęs buvo ir King su jo namo, 
dokumentais.

Tamošaičiui nieko kito kaip 
kreiptis prie policijos ir prašyk 
ti ją padėti rasti jo žmoną ir 
tą gerąjį draugą King.

Policija jau rado King besi- 
važihėjant nauju brangiu au
tomobiliu. Rado ir Tamošaičio 
savasties dokumentus ir King 
uždarė kalėjimam Bet dar ilgai 
teks bylinėtis iki savastis bus 
pilnai atgauta. O tuo tarpu Ta
mošaitis turi išnaujo pradėti 
gyventi, be jokių sutąupų, be 
turto, kurį jis rūpestingai kro
vė per daugelį metų. Bet pradės 
gyvenimą gal kiek gudresnis ir 
taip greitai -nepasiduos gražių 
našlių vylionūms.

Išrinko Chiniečių 
Merą

Gerald H. Moye tapo išrink
tas nauju neoficialiu chiniečių 
mėru Chicago j e, vieton miru
siojo Frank Moy. Jo sekretorių1 
išrinktas Hone Wu. Tas parei-t 
gas. Moye ėjo prie mirusiojo, 
męro. > ’ - • 11

ČhiniečiaT1 nors ir gy
vena Chicagoj ir pasiduoda j 
abelnai miesto tvarkai, bet jie 
turi ir savo “valdžią”, kuri ru-| 
pinasi vien chiniečių reikalais ii ■ 
kurios įsakymus chiniečiai stro
piai pildo.

15,000,000 Žmonių 
Lankė Miškus

Padaryk Kaimyninę

CŪMMONWEALTH

• Kokio tik gali elektrikos patarnavimo parei
kalauti — informacijų, sąskaitų apmokėjimo, 
lempų apkeitimo, patarnavimo —. viskų gali at
siekti našiai jūsų kaimyninėje Commonwealth 
Edison Company elektrikos krautuvėje. Ši krau
tuvė yra svarbi patarnavimo' įstaiga, tiems žmo
nių tūkstančiams, kurie nekeliauja dažnai į vid- 
miestį.„ t

i '
Kviečiame pasinaudoti tuo patogumu, kų tei

kia jums ši kaimyninė įstaiga. Sutaupysit laiko, 
išlaidas ir gausit skubų ir mandagų patarnavi-i f Į . TUiį
mų nuo atsakančio štabo. ‘ .

VI 11A VI S KT Didžiulis po Naujų Metiį KAINŲ NU PIGINIMAS 
■■ ant visų rakandų, pečių lovų, bedroom setų, karpetų

Kaziui Tamošaičiui 
vedybos perdaug 
brangiai kainavo

Pamatyk.it šiuos naujus 1938 metų Parlor Setus, padarytus ant užsakymo po $89-50

■

AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

Metinė Apyskaita
Gruodžio 31 d., 1937 metų

TURTAS

Pinigais .... ................................... ......
Bondsai Jungt; Valst. Valdžios ir

Federal Home Loan Bank Stakai 
F. H. A. Morgičių Apdrauda ..........
Realizuotos Paskolos ant Pirmųjų

Morgičių, ......................  ......
Kitas Turtas   ---- f.................

KARTU  .......... ................... 1

PRIEVOLES

$357,653.87

i 74,479.37
1,762,572.49

1,211,789.78
.... 38,300.16

$3,444,795.67

MUSŲ REKORDAS .
Nuo įsikūrimo, t. y. 1886 m. pergyventa vi

sokių neramumų ir kryžių. Niekad neužsidarėm 
—visuomet įstaiga buvo atdara šiokiomis die
nomis darbo laiku. Nuo investmentų visuomet 
išmokame be pertraukos du kart daugiau, negu 
žmonės paprastai tikisi nuo panašių apsaugos 
investmentų.3 ,

1934 metais birželio mėn. perėjome 100% ant 
čarterio pagrindo ir Federalės Valdžios Prie
žiūrom Visi įnašai yra tikrai apdrausti iki $5,000 
Jungt. Valst. Valdžoje nuo spalių 1934 metų.

Turi didesnį kiekį F. H. A. morgičių, negu 
bile kokia kita tos rūšies įstaiga Illinois Vals
tijoje.

Apdraustos santaupos ir investmentai Home 
Federal yra leaglus investmentai trust’sų, ga- 
rantorių ir saugotoju fondams, kain ir legalus 
investmentai dėl apdraudos kompanijų.

Kaip senuose taip ir naujuose apdraustos įsta
tymuose Illinois valstijoje yra daug tiems rei
kalams pateisinimų. Leiskite mums tai paarš-

*13409-17 S. HALSTED STREET

1938 metų Radios: ZENITH, PHILCO, R. C. A. VICTOR

Jos.F.BudrikJnc.
Tel. Boulevard 7010

Kazys Tamošaitis turėjo jau
kią Eagle alinę prie 1900 W. 63 
St. Biznis buvo geras ir jis buvo 
viskuo patenkintas.

Bet vieną dieną jo geras drau
gas John King, 6738 S. Camp
bell Avė,, atėjo į alinę ir atsive
dė gražią našlę Douglas, kuri^ 
ir ėmė piršti Tamošaičiui. Tamo
šaičiui našlė patiko. Nors našlė 
buvo 6 pėdų augščio ir sveria
280 svarų, kuomet pats Tamošai
tis yra tik 5 pėdų 7 colių augš
čio ir sveria tik 145 svarus, bet 
vistiek jiedu išvyko į Crown 
Point ir susituokė. SusitUokda-

i ■■ ’ ■, -1

mas Tamošaitis pasisakė esąs 
58 m. amžiaus, o našlė 45 m. 
Liudytoju buyo “piršlys” King.

Tai buvo du mėnesiai atgal.
Po sutuoktuvių viskas buvo 

gerai per porą ar trejetą die
nų. Bet paskui naujoji Tamošai
čio žmona įžiurėjd, kad jis suū
kia i serga ir griežtai pareikala- 
vo/kad jis vyktų į ligoninę. Ta
mošaitis nesijautė ligoniu, tik 
retkarčiais skaudėdavo gerklė, 

I tečiaus, raginamas žmonos, su-
P k - • «/ /’ ’ A k < - •

< ak i iv.

TURTO AUGIMAS
31
31
31

„ $ 537 701.42 
... $1,217,015.65 
. $2,065,210 96

Liepos, 1886 .. 
Rugpjūčio 1915 
Spalių, 1934 ...

Bendrai Sutaunu Investuota .......
Rezervas ir Nepadalintas Pelnas 
Federal Home Loan Bank j našai 
Paskolos ir Morgičiai ..........,......
kitos Prievolės .......  .....

KARTU ........................... ..

............ . $ 1,000.00 

..... ....... ... $ 285,860.34, 
.............. $ 345,144.88 
31 Gruodžio, 1937.

31 Gruodžio, 1934 ...........t....
31 Gruodžio, 1935 ...............
31 Gruodžio, lb36 .......

........ ...............  $3,444,795.67

$2,242,168.61
.. 78,195.37
.... 682 500.00 
.. 353,609.95 
...  88,321.74

$3,444,795.67

lupti

A (Jįįr\ Mokėjome Paskutiniuose 
TT /U šešiuose Mėnesiuose

HOME FEDERAL SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION
. . ■ ■ ■ ' y

1618 W. 18th St Įsteigta 1886. Tel. Canal 0044

Pamatyk.it
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NAUJIENOS
The Litkuanian Daily News 

published Daily Exęept $unday by 
The Lithuanian News Pub, Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephpųe ęANAL 8500 y
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. 1.00
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. 18c 
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'■ Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštu:

Metams ............... ..................
Pusei metų .......................
Trims jųšnesjams ......-......
Dviejn mėnesiams ............
Vienam menesiui ..............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .... ..
Sąvąitei ....... ........... .......... .
M^nesiųj ........„..Į,.,,...,............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagęj, 
paštu:

Metams $5.00
Pų^ei pjetų .... ...7..................... 2.75
Trims mlnešjąms ..................  1.00
Dviems menesiams .........  į.po
Vienam mšnesiui ...... ............ .75
Lietuvoj? ir kitur užsieniuose 

• (Atpiginta)
Mėtoms
Pusei metų . ........
Trims mėnesiams ____
Pinigus reikia siųsti pašto Monpy 

Orderiu kartų su užsakymu.

$8,00 
4.00 
2.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
pekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 S. Halsted St. Chicago. 
Jll. Telefonas Ganai 8500, 
<..................... • ū '   :   - ■ -

Rezignuosiąs dar vienas “devynių senių”
■1 !wnw ....... .................

Du atžagarei viski Vyriausiojo teismo nariai Wia- 
shingtone J>u rezignavo, bet einą gandai, kad ketinąs 
netrukus rezignuoti dar vienas — teisėjas James Clark 
McReynoIds, ‘ ;

Jam pasitraukus pasiliks Vyriausiame teisme tik 
vienas reakcijos šulas: Pieree Butler, F

šis teisėjas yra ne tik visokiu socialinių reformų 
priešas ir uolus trustinio kapitalo rėmėjas, bet taip pat 
ir klerikalizmo tarnas, Visur, kur tik jisai gali, jisai 

F^toja už katalikiškų vyskupijų reikalus ir stengiasi pa- 
tarnauti klerikalinėms organizacijoms,

Bet Butlerįo įfaka teisme jau nedidele. O kai jisai 
pasiliks be pritarėjų aukščiausiame krašto tribunole, 
tai jisai visai negalės nieko padaryti,

1 i, ..-■■M"’.... i.r ifrrfff w I-JM

Ką gi jie laimėjo?
Gruodžio mėnesį pasibaigė kandidatų nominacijos i 

SLA. Pildomąją Tarybą kuopose. Dabar balsų skaitymo 
komisija jau skaito balsus, ir netrukus tur^s būt pa
skelbti rezultatai.

Bus įdomu pamatyti, ką laimėjo tautininkai, kurie 
buvo sudarę “bendrą frontą” ir varė smarkią agitaciją 
už savo grynai partinį kandidatų sąrašą. Dar neprasidė
jus nominacijoms, “Naujienos” ir daugelis SLA. veikė
jų Chicagoje ragino visas sroves Susivienijime atidėti į 
šalį politiką ir nesivaržyti dėl partijų. Bet tautininkai 

- atsisakė šitam pasiųlymųi pritarti ir ryžosi SLA. “užka
riauti”. '

Tautininkų kandidatai, ypač “trafiko teisėjas” Lau
kaitis, zujo iš kolonijos į koloniją, žvejodami balsus. Da
bar paaiškės, kiek jie prižvejojo. ' /

“Naujienos” paskelbė balsavimų rezultatus iš dau
gelio kuopų, neatsižvelgdamos, ar tie rezultatai buvo 
palankus vienai ar kitai pūdei, Iš tų skaitlinių, kurios 
dienraščiui buvo prisiųstos, tektų spręsti, kad už senuo
sius viršininkus bus paduota daug-maž du trečdaliai bąl- 
sų, o už jų oponentus apie trečdalys. Jeigu tai pasitvir
tins, tai dar kartą pasirodys,‘kad tautininkų “bokštas” 
be reikalo mėtė pinigus savo partinei agitacijai.

Pažiūrėsime. i

k Visiems šitiems “komplimeiL 
i;ams’’ Grigąįčię adresu - nebūtų 
buvę jokio pagrindo, jeigu 
“Ųąisvė” butų pasakiusi tiesą, 
atgęįt, kad to jos kritikuojami 
straipsnio autorius yrą sems 
bolševikas Aleksandras BarmL 
nas, o ne “Naujienų” redaktor 
rius. Ji . butų tuomet turėjusį 
savo skaitytojams paaiškinti, 
kodėl asmuo, kuris per. ilguę 
metus buvo Rusijos komunistą 
partijos narys ir per 19 metą 
ėjo atsakomingas pareigas sor 
vietų diplomatijoje, dabar atsi
gręžė prieš Stalino diktatūrą ir 
ėmė kelti į aįkštę jos politikos 
paslaptis. 1 - • ’

Bet Bropklyno komunistų or
ganas ,$itą nemalonų klausimą 
bando apeiti apgavingu būdų, 
užtylėdamas apie straipsnio ątį- 
tųrių ir prįmesdama’S jo žo- 
džius “Naujieną” redaktoriui!

Šit.aįp apgaudinėti savo skai
tytojus tai jau tikrąi nėra de
mokratiška, nežiūrint to, / kad 
komunistai šiandie “demokratį- 
ją” gųrbiųa, guldami ir kelda
mi. Toks žmonių mulkinimą^ 
tai grynas “leninizmas”, nes, 
LeiįįnąjS savo pasekėjus,^ iš tįę- 
sų, mokino, kad savo tikslui 
pasiekti gąlima apgauti ir pą- 
n>eluoti, ir šitą “revoliucinę” 
Lenino moralybę- k9mupisitąi 
dar iki šiol nesiliaują praktiką- 
yę-

Kai dėl faktų ir išvadų Bąr- 
mino straipsnyje, £ai mes ne
turime reikalo sų. “Ląįs’yę” gin
čytis -r-' tegu ji dėl jų pasibarą 
su patim autorium. Tačiau ji 
daro visokių paikų priekaištų 
“Naujienų” redaktoriui, todėl 
teks čionai bent trumpai ka'i 
kuriuos jų atremti.

GAMYBA IR DARBININKŲ 
ATLYGINIMAS

mi-

Antradienis, sausio 11,1938

Apžvalga
NEPIRKS MIŠIŲ

Brooklyne yra didelė šv. Jur
gio Draugija, kurioje per dam 
gelį metų vadovavo komumstaį. 
Jos organas yru “Laisvė” Bet, 

. nežiūrint to, kad komunistai 
draugijoje vadovavę, K ji kas
met paskirdavo tam tikrą su
mą pinigų mlšioma už mirusių- 
jų savo narių sielas.

Tačiau šiemet “jųrginės” me
tiniame susirinkime tas papto, 
tys jau buvo sulaužytas. “Lais
vė” praneša;

‘.‘Nutarta nepirkti mišių; 
tarimas perėję 54 M^aie 
prieš 44.”

\ Taigi toje komunistų vado- 
/ vaujamoje draugijoje dar vis- 

|iek “kuone pusė susirinkimo 
balsavo už mišias.

V

DABAR AIŠKU

Kodui Lietuvos tautininkai 
(kuriems klerikalai padėjo įvy
kinti gruodžio 17 d. 1926 m. 
perversmą) neišpildo vteU kle
rikalizmų užgaidą ?

Į šjtą kląusįmg a^ako šv. 
Juozapo “Darbininkas” taip:

Tautininkai, esą, nenori, kad

■■II 11 <■

butų daugiau katalikų inteli
gentų, nes šie varysią “kątąli- 
kišką akęiją”, kuri nepriimtina 
tautininkams dvejopu atžvilgiu:

“I, ji priešinga laisvamanių 
ideologijai ir 2, nesuderinama 
su Maskvos politika, Verčiau 
toda smaugti katalikus, negu 
nusidėti bolševikams/’
Taigi dabąr viskas ąišką- Lie

tuvos tąųtininkai gina • “Maskr 
vos politiką”! Bostono klerika
lų laįkrąštįs, gal būt, netrukus 
praneš, kad Antanas Smetoną 
yra sląptąe Kominterno agen
tas- 1- ;

'""I .-------- -

NĘĄPSĮĘJNA BE KLASTOS

‘‘Laisvė?. įdėjo ilgą editorialą, 
kritikuodama Aleksandro Bar- 

(bųy. įsovįetą dipįomato) 
straipsnį, tilpusį ‘“Naujienose” 
gruodžio m, so d. Bot ji negali 
apsieiti be klastos. Ji sako, kat 
tą straipsnį parašęs Grigaitis, 
— ir per dvi dideles špaltas ji 
dpoda “kauj.“ redaktoriui “ 
kaili”.kailį“, primindama vkąs jo 
praeities “pranašystes” apie 
bolševizmą ir įrodinėdama, kaip 
Grigaitis “pats sau nosį nu
šluostė”.

Aleksandro Barmino straips
nyje “Laisvė” rado tokį pąręiš- 
kimą, kad artimoje ateityje ne
galima tikėtis darbininkų būk
lės pagerėjimo Sovietų Sąjun
goje; kadangi įjrąfhdnėš gamy
ba yra toli a^siliktiši nuo nu
matyto plano, o darbininkų 
būklė “priklauso nuo to, kiek 
pagaminama”. Pasigavusi šitą 
paskutinį sakinį (bet užtylėjusi 
visa, ką Barminas pasakė apie 
sovietų darbininkų skurdą, apie 
pramonės nepasisekimus ir t- 
t.), ji straksi ir džiūgaują:

“Mes vjsada tąip teigė
me: socialistinėje santvarko- 

. ję ĮŽmnniy bųklė priklauso 
nuo tų, ’kięk jie pasigaminą 
visokių gyvenimui ręikalmgų 
produktų. Ten nebėra parazi
tų, kurte tuos daiktus sunau
dotų, arba atimtų nuo žmo
nių Ir išeikvotų, ąrba neduo
tų žmenęmą jais naudųt|S. 
Grigaitis griežtai užginčyda
vę tokius santvarkos buvimą 
Sovietų Sąjungoje. Dabar jįi 
jau pripažįsta, kad taip U- 
tięąų yra.7
Ęąda ir kur Grigaitis užgin

čiję, kad darbininkų būklė So- 
vtetų Sąjungoje “priklauso ppo 
to, kiek pagaminamą” ? Juk Ši
tas ' “Laisvės” 7 priekaištas Gr|- 
gąteiui y?3 iikras mulas. * Ętek 
kartų “Naujienose” buvo aiški
nama, kad pagripdinė Lusįjęs 
žmppių skurdo prięžaštis tai 
menkas darbo našumus jos pra
monėje ir žemės ūkyje! “Nau
jienų” redaktorius seniai nųrp- 
dė, k*ad pamatinis \ skirtumas 
tarpe krizio soviętų RusĮjoję įr 
krivio kapitalistinėse šalyse yra 
tąs, kad kapitalistinėse šalyse 
yra nesutvarkyta dtetribupjją 
(produktų paskirstymas), ' tųę 
tarpu kai bolševikiškoje Rusijpr 
je dar nėra išspręsta garnybęs 
problema. Kapitalistinės šalys 
pasigamina perdaug, 'bet dęl 
netikusios, pąskirstymo sieto'* 
mos jose nuolatos ^ugparąjį- 
žįuoja prekių apyvarta ir tųpr 
met būna priversta sustoti (t 
pramonė. O Rusijoje prekių y|- 
suomet trykšta jr žmonės pė
davai go (dažnai net badaują) 
ir keųęią dūl kitų dąlykU truku
mo —- rūbų, batų, gyvenamu 
trobų ir t L

“Laisvė” čia ne tik pamelavo, 
jrilcisdanjią Grigftlčlųi toi, ko 
jisai niekuomet nėra sakęs, ji 
pasakė dą ir aiškią nesąmonę, 
kąd tik tariamoje “socįąlįstinė- 
ję“ SSRS santvarkoje darbinin
kų bųklė priklauso nyę to, kiek 
pagaminamą, Yrą faktas, kad 
toks santykis įąrpe gamybos ir 
darbininkų būkles gyvuoja taip 
pat |r kapitalistinėje sistemoje. 
Kodėl Amčiukoą darbininkų al
gos yra dvigubąLtrigtibai aukšr- 
tesnęs, negu dąębtoinku algos 
daugumoje- Ritų šąljų? TodėŲ 
kad šios šalies pramonė daug 
daugiau pagamina. Kodėl Ang
lijęs darbininkų atlyginimas 
yrą aukštesnis,' negu franeuzų 
arbą vokiečių ? Todėl, kąd dar- 
ba's Anglijoje yra prodąktinges- 
nis.

Ęet, žinomus dąiykas, gamy
bos kiekis nėra vienintelis 
veiksnys darbininkų algų ir ki
to ję gyvMw sąlygų ųųstaty- 
me. Jrą i^ į|tų faktorių, at
seit: kokią;'dalį darbininkų pa
gaminto .ptodukto pasiima darb
davys, kiek mokesčių uždeda 
Valstybė iy, pągąljęš, kokią dar
bininkų datoo dalis eina nepro
duktingiems.Tikslams (pav 
litarizmo reikalams).

Rusijoje, nors privatinių ką- 
/pitalistų nėta, bet tie patys ar
ba panašus faktoriai taip pat 
veikia’. Sovietų pramonės vedė
jai ima milžiniškas algas, paly
ginti su menkais darbininkų at
lyginimais; be to, dirbtuvių di
rektoriai, inžihięriai ir kiti 
ffspecai“ turi gražias rezidenci
jas, važinėja automobiliais (apie 
ką paprastas darbininkas nega
li nė svajoti!) ir lanko kuror
tus. Sovietų valdžia, toliaųs, už
laiko labai didelį biurokratijos 
aparatą, kuris yrą maitinamas 
tuo, ką pagamina darbininkas 

ūkininkas. Pagalios, ji turi 
didžiausią pasaulyje- armiją, ku
rią juk irgi.jmaitina ne kas ki
tas, kaip, dąrbininkai ir ukinin- 
kai- ■ -■

Taįgi .yiisift visai tuščias įsį- 
yąizdavimąs, ■; kad . Sovietų' Są- 
jungoje pųo( to, ką dąrbininkąi 
pagamina, nesą nieko atitrau
kiamą. Nuof darbininkų ir ūki
ninkų pagaminto produktų kie
kio tenai atįmama proporęioną- 
liąi, gal bų^.,dar daugiau, ne
gu kapitalizmo šalyse, nes šio
se šalyse yra prękių perviršis, 
o Rusija visą laiką kenčia dėl 
prekių trukumo.

DARBO PRODUKTINGUMAS 
IR ATLYGINIMAS SOVIETŲ 

S^JŲN[QOJE.

ne visą, peš dąlį pasiima dirbrr 
tuvūs direkcija, kitą — valstyr 
bė ir 1.1.). Tąįgi iš to fakto 
kad Rusijos gamybą šiąndįę 
yra daug didęąpė, negu kad ji 
juvp prieš 25 metus, dar vi- 
$ąį neišeiną, kąd darbininkui 
Tusijoje dabąr uždirba daug 
daugiau. Nuo to, ką jie paga- 
nįna, reikią atimti į) gamy
bos isląi4U3 (mašiną nusidėvė
jimą, mędžiągų vertę ir kitką) , 
?) administracijos algaą įę, iš
laidas, 3J duokles valstybei. Pa
skui gautąją PO šitų atėmimų 
sumą ridkia Palipti ant dar
bininkų akąįgia^s — tiktai tuo
met bus matyt, kiek tanką dar
bininkui,

Paduoti tiktai bendras su
mas, nepadarius tą vhą atėmi
mų ir padalinimą, tai hum- 
bugae, kuris ^ąlį'ignorąntams 
apdumti akis, bet šiaip neturi 
jokios prasmėj

O “Laisvė“ kaip tik taip ir 
daro.

> Kad jos skaitlinės apie so
vietų pramonės gamybą yra 
klaidinančios, parodo produktų 
kainos, štai kokias kainas pa
duoda speciajis The Chicako 
Daily z News korespondentas 
John T. Whiteker, kuris nese
niai atlįko ilgoką sovietų Ri> 
Sijos gyvenimo studiją:

Borą batų, kuriuos Ameriko
je galima pirkti už $3.00, Mas-

kvoje kaštuoja 220 su puse ru
blių; jeigu skaityti dolerį po 
5 rųbl|us (pagal oficiali kurr 
są), tai, vadinasi, ta pora 
tų kaštuoja amerikoniškais 
nigais $44.10!

Menkų moteriškų batukų 
ra Maskvoje kaštuoja net 
rubliu (t.y. $50.40).

O Aleksandras Barminąs, ku
rio straipsnį “Laisvė“ “kriti
kuoja“, rašė apie maistą: mė
sa kaštuoja nuo 6 iki 7 rublių 
už kilogramą (du svaru); bal
tą duona — du rubliu; svies
tas nup 14 iki 15 rublių; 
da duoųa 90 kapeikų.

Vįdųtlniška išlavinto darbi
ninko alga. Rusijoje yra 310 
rp'blių per mėnesį, o neišlavin
to darbininko — 110-115 rub
liu. Visų darbininką vidutiniš
kas mėnesinis uždarbis yra 231 
rublis.

Taigi pasirodo, kad viduti- 
miško darbininkų uždarbio vos 
ųžteųką, kad, per męnesį išdir
bęs, jįsąi galėtų nusipirkti vie
ną porą batų!

, Kodėl sovietų darbininko už
darbis yra taip mažas, palygin
ti su prekių kainomis? Todėl, 
kad yra be galo didelės gamy- 

. bes išlaidos, ir iš to, ką darbi
ninkas pagamina, labai stambią

• dalį praryja biurokratija ir mi-
• litarizmas.
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.Lietuvos periodika
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(Musą specialaus korespondento)

tuvoje labiausiai yra išsiplati
nę tai progresyvios “Lietuvos 
žinios”, vienęs seniausių Lietu
voje dienraščių. Baskui seka o- 
fięįoząs “Liętų'vps Aidas” ir 
mažiausiai skaitytojų turi kle- 
rikąlųį dienraštis “XX Amžius”.

Bet užtat klerikalai turi daug 
įvairių kitų žurnalų, kurių ti
ražas žymiausias. Antroje eilė
je iš tokią sąvaitraščią ir žur
nalų seka tai tautininkų.

Pagal laikraščių ir žurnalų iš- 
siplatinimą visuomet yra sunku 
spręsti, apie krašto ideologinį, 
politinį nusistatymą. Daug kui 
parlamentų rinkimai rodo, kac 
partijų laikraščiai kartais turi 
didžiausią tiražą, o vienok to: 
partijos rinkimus prakiša. Čiž 
daug pareina nuo mokėjimo ii 
sugebėjimo dienraštis redaguo
ti. štai Anglijoje labiausiai yra 
išsiplatinęs darbiečių dienraštis 
o rinkimuose jie Balsų daugumu 
nesurenka. Prancūzijoje turi di 
delį tiražą stambios buržuazijoj 
spauda, o jie rinkimus prakišo 
Rusų revoliucijos įkarštyje, ro 
dos, labiausiai buvo išsiplatinę: 
nepriklausomųjų socialdemokra 
tų dienraštis “Novaja Žizn” M 
Gorkio redaguojamas, o į stei 
giamąjį seimą net nei vieno sa 
vo atstovo nepajėgė pravesti 
Taigi, visuomet klystų tas, ku 
ris pagal laikraščių tiražą mė 
gintų spręsti apie krašto politi

: nę nuotaiką. Skaitytojas skait* 
tą dienraštį, kuris sumaniai ve 
damas ir kuris jam teikia dauj 
gerų visokių informacijų ir n 
visuomet jis skaito savo ideolc 
gijos dienraštį. ■

Todėl ir pagal Lietuvos pe 
riodikos vienos ar kitos politi 
nes krypties išsiplatinimą nedc 
ra spręsti kokįos krašte esam 
politinės nuotaikos, O ypač šių 
metu Lietuvoje šiokio sprend: 
mo visai negalima d-ryti, ne: 
sakysime, kaip štai socialdemc 
kratai visai neturi savo legalio 
spaudos, bet iš to neseka dan 
ti išvadas,' kad sociąldemokrąt 
įtaka jau visai butų dingus 
Taip lygiai, kaip negalima my 
nyti, kad klerikalų įtaka būt 
stipriausia, nors jų spaudos ti 
ražas yra' didžiausias. Jų spąu 
dos tiražas tik todėl didelis, ka 
jie sumaniai ją platina per bą? 
nyčiąs. - \ —Betka

Tačiąu grįžkime prie sovietų 
gamybos, “Laisvė” krykščią, 
kad Sovietų Sąjungoje esanti 
labai pąkilų’si taip žemės ūkio, 
kaip ir pramonės gamyba, -r- 
palyginti su .1913 m.- Tai, gir
di, jeigu pagaminamą dąugiąų, 
tai if darbininkų būklę turėjus 
pagerėti./ f „j

Kad gamyba Rusijoje šiam 
die yrą dijde^nė, negu kad 
ji buvo carizmo laikais (prieš 
HH^įto 4fAkto męka^ 
pegįnčįją. bet ręikią neužmirši 
ti, kąd dąbar burijoję yra dąąg 
didesnis darbininkų ^skaičius 
tįk per piriįąj^ “piatįlięfka” 
jps pramoųčn buvo priimta, ro- 
do^ 1.2 ĘU-šg milioną. naujų 
darbininkų. Be r'dikia atsi
minti, kad į pramonę (ir že
mės ūki) kovo invęstąotos įpil- 

suiųos pįiiigų/<
“Ląisv^” jredąkęij^ matyb 

nežino to paprasto dalyko, kad 
į tą produktą, kurį pagaminą 
d^rbinipką^, įęįną ųę tįk ąąu- 
ją yprt^ bet ir sęnbjį 'yęrijč: 
darbininkas ne. tik gamina yęr- 
įę, bet ir ąįgąįyjna tą vertę, 
kwri buvo įdėta į mąšįnąa, fą- 
briko trobas;.medžiagas įr 1.1. 
Gamyba yra ųe lik produkci- 
X M ir pTprędnkciją.
j vertę; darbininko Paga

rdintame ' produkte, kurią reprę- 
jžęįtąoja investuotas į gamybą 
kapitalai, negali bųt atiduota 
dąrbininkm. Jam gali būt ati
duota tiktai naujai pagaminto
ji . vertė (ir tai, kaip matėme,

Kalbant apie Lietuvos perio
diką reikią turėti galvoje, kad 
jau sukako lygiai 105 metai, 
kaip išėjo pirmas lietuvių kalbą 
ląikrąštis Tilžėje Nusidavi
mai apie Ewąngplijos praplati^ 
iiimą tarp žydų ir paganių, -r- 
Tokiu vardų ląįkrąštį išleidę 
mokytojas P. Kelkis- Tais ląi-r 
kais jau kitos tautos turęjo žy
miai "dagiau jįfąįrių dienraščių 
jr žurnalų; Be'to, dar turėkime 
galvoje, kad nuo 1832 metų iki
1864 metų Lietuvoje dar galė
jo plisti šioks toks spąųzdintąs 
lietuvių kąlJ?a .žodis, o jau nuo
1865 metų Iki 1904 metų rusų 
Valdomoje Lietuvoje buvo visai 
uždraustą lietuvių spauda. Ji 
tuomet galėję platintis tik slap-r 
tai. Prieš spaudos uždraudimą 
Viso įšėję tik devyniais pavadL 
nimais ląikraščiąi, Spaudos už
draudimo metu Vis dėlto spaudą 
nenustojo lietuvių tarpe plitusi 
ir tuomet įvairiose vietose išė-r 
ję net 01 laikraštis. Tuomet 
Mažoje Lietuvoje vokiečių vai? 
durnoje išėję 46 laikraščiai. Rm 
sų valdomoje Lietovoje tuomet 
išėję 17, kurių visi buvo slaptai 
leidžiami ir tame laikotarpyje 
šiaurės Amerikoje pasirodė £8 
laikraščiai. Pirmas šiaurės 
merikoje laikraštis išėjo 1879 
tai “Lietuviška Gažieta”.

Spaudą atgavus Lietuvoje iki 
didžiojo karo išėjo 22 laikrąš^ 
Šiai. Vokiečių valdomoje Lięfur 

>yojė — 12, šiaurės Amerikoje 
-r- 21, Škotijoje — 2, Latvijoje 
-v- 2 ir Lenkijoje — 1. Taigi, 
viso 60 jąil^alglų, 7

Lietuvos valstybę atstačius 
iki šiam laikui apytikriai Lietu
voje išėjo laikraščių Ir žurnalų 
148, Prosų Ltetuvoje dabar vo
kiečių valdomoje vos vienas, 
štai kaip.. Lietuviu spaudos lop
šyje sumažėjo lietuvių sparne 
dintas žodis t šiaurės Amerikon 
ję tuo pačiu moto laikraščių ir 
Žurnalų butą net 38, Argentino
je— 9, Brazilijoje — 3, Uru
gvajuje 2, Kanadoje — L
Anglijoje — 1, Italijoje 1. 
Latvijoje 2, SSSH — 2, viso
215. Taigi šiuo metu lietuvių 
tąuta jau turi įvairiose žemėse 
gana gražų laikraščių skaičių,

Butų tikrai sunkų pasakyti, 
koksai svetur lįętoyjįų laikrašr 
čių tiražas, ta,i yrą kiek jie tu
ri skaitojų. Be to, dar reikia 

.turėti galvoje, kad Vilniaus 
krašte įki šių metų ėję net 9 
laikraščiai ir žurnalai. Lietuvo
je skaitoma, kad visi laikraščiai

A- 
m.

ir žurnalai itpri 40,590,200 eg
zempliorių,- žinoma, pęr ištisus 
mętus, arba kitaip tarus, per 
metus Lietuvoje 20 suvirs gy* 
Ventoj ų tenka vienas eg^eplįo- 
rius. Tai tikrai ma’žas skaičius. 
Spėju, kad Šiaurės Amerikos lie
tuvių tarpe lietuviškas spaus
dintas periodinis žodis žymiai 
labiau yrą prapjitęs.

. Ųietuyoję^ dužiausią tiražą 
turi savaitraštis “Ūkininkų Pa
tarėjas”, kurio išeina arti 80,000 
egzempliorių. Lietuvoje nėra to
kio dienraščio, kuris turėtų 20,- 
000 skaitytojų.

Dęlko Lietuvoje taip silpnai 
spauda plinta? Viena svarbiau
sių priežasčių, tai silpnas paštų 
išvystytas tinklas. Kaime dien
raščio skaitymas veik yra neį
manomas daiktas, nes daug kur 
paštas ateina įtik vieną kartą 
per savaitę, ir tai iš raštinės 
pats jį skaitytojas turi atsiim
ti. Kita priežastis, kuri kliudo 
spaudai tinkamai plisti, tai cen
zūra. Ji laikraštį padaro tiek 
neįdomiu, kad daug kas neran
da visai reikalo juos skaitytį, o 
jei ir skaito, tai tenkinasi vie
nu laikraščiu.

Jei imti Lietuvos periodiką i- 
deologiniai, tai tokių ideologinių 
laikraščių ir žurnalų tiražas 
sieks per trisdešimts milijonų 
egzempliorių ir likusieji mažiau, 
kaip dešimts milijonų egzemp
liorių teks vien informaciniai 
spaudai.

Lietuvoje klerikalinė periodi
nė spauda metiniai turi per 23 
milijonus egzempliorių, taktinė 
per 10 milijonų į? likusi tenka 
antiklerikalinai spaudai.

Taigi, Lietuvoje užvte labiau
siai yra išsiplatinusi kterikąlmė 
spaudą, Bpąjų, kad pas jus šįru- 
r^s Amerikoje klerikalų spauda 
turi mažiausią tiražų, žinomą, 
jęi neskaityti jūsų tautiniai 
šistuojančioš spaudos.

Vis dėlto reikia vieną tvatin
ti, kad Lietuvoje spaudos tira- 
Žęš metais į metus auga. Tięsa, 
tas augimas tautininkams įsi- 
galčjųs kulis mętus buvo susto
jęs, bet dabar vėl sparčiai kyla. 
Kiekvienas laikraštis ir žurna
las, tur būt, ^P k&ip ir pa's 
jus stengiasi sąvę tiražo žinias 
ląlkyti didelėje paslapty ję, Koks 
jų tiražu galimą tik jau praei
tyje sužinoti, todėl ir čia’ mano 
suteiktos žinios nėra visai tiks
lios, jos tik apytįkrips, bet ar
ti tikrumos.

Iš dienraščių neabejotinai Lie

TARP MUSU 
SKAITYTOJU

Daugiau Teisybės

H.
aš

.»>
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“Naujienų” laidoje iš sausi 
8 d., aprašantis Sus. L. Am. 3 
kp? susirinkimą prasilenkė 
teisybe.

Prašant indorsuoti 
Connel|y šerifo ofisui,
sakiau, kad aš ir Connclly 
rinkome p. Zurį į teisėjus, 
•aš, kaip ir kiti lietuviai, darbu 
vomės už lietuvio kandidatūrą 
bet vtetiek be kitų paramo 
gal musų kąndidątas nebūti 
laimėjęs. Gi p. Gęnnelly bu v 
vienas , iš Ward komitimemj 
kuris rėmė musų lietuvio kan 
didaturą. Tą juk pasakė tei 
pats prisirikto kapitonas A. Gu 
daltįs. Tad kam reikią neteisią 
gal kabinėtis Ir rašinėti? Jul 
su to&ybe naudingiau draugaų 
ti, tad ir aprašančiam 36 kr 
susirinkimą butų daug naudin 
giąu teisingu būti.

B, J. Jakaitis.
r ■ ■ ■ g: v.. ■ . ■1 »r,jin

ATP..IO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS^

Sovietų Naujoji 1936 metų koųsti 
tucija — Prof. M. Romerisf

sociąlogįjps paskaito— Prof. I 
Leonas.

Eilėraštis — Juozas Kruminas. . 
1917 m. pavasario revplįucija Rusi 

|o| — J. Paleckis.
Varįniai liųtaį — }{ Mvcinkevičių 
Paryžiaus gątvės ir liųądis — A

Ądalas.
Spvieti$koj| Arktika, 
Populiarusis Mokslas. 
Knygų Apžvalga.

KAINA 45 CENTĄI 
Galima gauti

Naujienose

mirei

tr
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Antradienis, sausio U, 1938 . NAUJIENOS, (Wg<>, III.
te! !"te?'
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South HąlsteU Stareep Telefonas Ganą! 0J.17 Atjarąp |cetver^ai? dieną,

VALDYBA- P- finansų sekietorius
J. MICKEVIČIŲ^, prezidejitaą
K. KAIRIS, vicerprezidentas
V. ĄIANKUS, pęfcretpriąfi i, ftrųągsas.

DR- MONTVTDAS. Dr-ies Daktaras, K. GŲGIS, AŪvuifttaSt J?~ ¥t VAUKĄtA, Dyąųgijos Auditonug

METINIS SUSIRINKIMAS
Šį vakarą, sausio 11 d., įvyks 

Chicągos Lietuvių Draugijos— 
The Chicago Lithuanian Mutual 
Benefit Agsociation—metinis su
sirinkimas Nqrthwest Masonic 
Temple svetainėje, 4547, N, Lsą- 
vį4t St. Pradžia 7:30 vaL va
karo.

Šiame susirinkime Balsavimų 
Kofnisija paskelbs pasekmes re
ferendumo balsavimų į Direk
torių Tarybą; bus pateiktas me
tinis finansinis raportas per 
draugijos auditorių J. P. Varka- 
lą, taip jau bus renkamos pa
stovios komisijos, kaip antai: 
Balsavimų, Biudžeto, Biznių, 
Laidotuvių.

Nariai, kuriems laikas JeįjĮžią, 
turėtų dalyvauti šiame susirin
kime ir išklausyti visų raportų.

W. V. Mankus—Nutar. Sek-

Chicągos Lietuvių Draugijos Prezidento 
Raportas 28-tam Ch, Liet, Dr-gijos 

Metiniam Susirinkimui
Chieągo, JU, Sausio h, f038

Gerbiami Ch. Liet. Dr-gijos Nariai;
šis mano metinis raportas kaip prezidento organizacijos

. „ . ' - _ _ a i •

.'.t«

šis mano metinis raportas kaip prezidento organizacijos y- 
ra 15-tas |š eilės, Atseit, per 16 metų ginu Jūsų uždėtas pareigas 
ir užtai esu visiems organizacijos nariams, dėkinga's, kad turiu 
progos šiai organizacijai pasitarnauti, Pasitikiu, kad'ir ateityje, 
bendrai dirbdami, sėkmingai auginsime ir tobulinsime šią orga
nizaciją, kad ji kuodaugiansia aprūpintų savo narius pašalpą li
goje, teiktų paramą narių mirusiųjų šeimoms ir drauge mums 
bendrai dirbant, kad ši organizacija augtų ir klestėtų savo kil
niais darbais. ' • . • - ; ;

METINIS VAKARAS

Chicągos Lietuviu Draugijos 
metinis vakaras įvyks sekma
dienį, sausio 16 d-, Ashland 
Auditorijoje (Ashland Blyd. ir 
Van Buren St.). Pradžia 4 vai. 
po pietų.

Draugijos metiniai... vakarai 
nuo seniai yra pasižymėję savo 
turiningumu ir šaunumu. Kartą 
per metus teikiama nariams 
proga nemokamai susieiti gru- 
pcn ir pasigerėti puikia pro
grama, pamatyti senus draugus 
ir pažįstamus/ pasilinksminti įr 
naujas pažintis ųžmegsti.

Programa bus didele ir sau 
ni, kadangi dalyvauju net pen
ki ir Chicagoje • žymiausi cho
rai. Be 'to, p-įą Giedraitienė- 
šidiškiutė ir J. Pažerskis daly
vaus kaipo solistai dąimnipkrį; 
taipjau rengimo komisija žada 
dar ir “surprise number” pridė
ti prie programo.

Visi nariai turėtų atvykti ir 
savo seimus narius bei draugus 
atsivežti, nes šį kartą vietos 
laisvai visiems pakaks. S ve tai? 
nė paimta didžiausia, kokią ga- 
lįma gauti prnašiems parengi? 

ųnams. Nariai visi jau yra gar 
vę pakvietimus ir įžangos bi
lietus per laiškus; ne nariams 
įžanga bus 40 centų asmeniui.

pažvelgus į praeitį
Chicągos Lietuvių Draugija įžengė į 29 metus savo skais

taus gyvenimo. Iki 1923 m- ši Draugija buvo lokalų Northsides 
lietuvių organizacija su 229 nariais ir $4,$00 turto. Po karui, 
prasidėjus emigracijos varžymui, šios Draugijos^ vedėjai numą- 
tė, kad organizacija, kuri norį sėkmingai gyvuoti, turi plėsti sa
vo gyvenimo rubežius arba išnykti. Atseit, Draugija iŠ Northsį- 
dės lokalės draugijėlės tyri įsikurti 'visos Chicągos lietuvių orgą- 
nizacija. Darbas buvo sunkus, organizacija mažai žinoma, kitų 
dalių miesto lietuviai šapai į ją žiurėjo, nes kiekviena dalis mies
to turi savo organizacijas ir yra saVų organizacijų patriotai. Dar
bas įrašymo nauju narių ėjo nekaip. O be to, dąr nemaža paken
kė vidujiniai vaidai, kurie truko gana ilgą laiką tarpe skirtin
gai politikoje nusiteikusių narių. Taip kad vargais negalais iki 
1933 metų priaugįpome organizacijų ligi 1,100 narių ir turtu pą? 
siekėm $21,000. Pabaigoje 1933 m, Draugiją buvo reorganizuo? 
ta, prisitaikyta prie Illinois Mutual Benętįt įstatymų.

Nuo 1933 m., iki pabaigai 1937 m. Draugiją nuo 1400 narių 
paaugo įkį 5,000 narių ir turtas nuo $21,000 pą'sįekė $46,379.75. 
Jaunų narių iki 1933 m. turėjome nę pilnąį šimtų, Šiandien tu
rim tarpe 16-17 šįihtų. Apskritai, Chicągos Lietuvių Draugijos 
augimus per paskutinius 4 metus bųyo toks; kiekviena melą įra- 
šyta 1,000 nauju narių ir po $6,000 per metus priąpgipta or
ganizacijai turto, Taip tai mes stovim šiandien nariais ir turtu,

Chicągos Lietuvių Draugijos mėnesiniai mokesčiai, kurie bu
vo nustatyti prieš 3b m^tUS, dar tebemokami ir šiandien. Per vi
są organizacijos gyvenime laikų nariams nebuvo uždėta extra 
mokestis. Tačiau pravartu pažvelgti HoM narių mirimų ir sirgi
mų nuošimtis buvo prieš 10 ir 30 matų Ir kukis yra šiandien, 
Prieš £0 metų teko vienas pilamas per metus' ant dviejų šimtų 
narių, prieš 10 metų — vienas mirimas pęr m4US ant H5 periu, 
o 1937 m. narių mirimas 1 pųo kiekvieno šimto narių, Vadi
nasi, palyginus mirimą prįeš 2Q metų su praęįtmę metais, tąi m}? 
rimų skaičius pasidv|gub|UP. tfąs pats i? sų sirgimais., prieš ą.0 
metų sirgo 1 narys ąpt kiekvieno šimte per metus, prįešl 10 mę? 
tų — 3 nariai apt, kiekvieno šimtu sirgo per metus, o 1937 me
tais — sirgo pepki nariai ant kiekvieno šimto, Tokiu budu 1937 
metais turėjome 46 mirtis ĮF M4 apslrglmus.

Atseit, jei narių amžius ir syęikata butų buvę 1937 m. tokia
me Stovyje kaip prieš 20 metų, lai jnlrlmų bytų buvę 23, o -a>

sirgimų tiktai. 46. Jei musų narių amžius ir sveikata hutų buvę 
J937 m. tokiamę ątovyje kmP bųVo pyięš 10 metų, tai mirimu btft 
itedaųghu 31 ir ąpsirgimų 136.

Kitose lietuvi orgąpj^fcįjpge mirimu iv rtvrimų aMIus y- 
ra kur kąs didelis, pavyzdžiui, vienoje didžiausioje lietuvių fra- 
ternalėje organizacijoje yra 15 mirimu ant kiekvieno tūkstančio 
narių, o vienąme didžiausiame Ghicagos lietuvių klube buvo miri
mų praeitais metais 1£ narių, nors tas kliu^as nariu turi aPie 
trylika šimtų. Negeriau |r kitose lietuvių organizacijose. Chica- 
goš Lietuvių Draugijos sirgimu ir mirimu skaičius y?a mažes
nis vien todėl, kad mes tyrime didelį skMSIV jaupimp, tokiu bH~ 

. du> sumažna apskritai mirimų ip sirgimu narių skaičių — jauni 
nariai rečiau apsergą įr mažesiųs nuošimtis jų miršta.-

Palyginus mokesčius Chicągos Lietuvių Draugijos ir mpkeę- 
čius musų fraterną’Įių organizacijų, tai bendrai Draugijos nariai 
moka apie pusę tęs sųmęs, kiek moka fraternalių organizacijų 
nariai. Taipgi palyginus musų narių amžių ir sveikatų prieš 10 ir 
20 metų ir. šiandięn bęį pą'lyginųs sirgimų ir mirimų skaičių, mu
su narių mėnesinės dųpkjęs turėtų bųt penkios dešimtys nuošim? 
čių aukštesnės, negu kad šiandien jos yra.

Nors mirimų ir ąpsįrgjmų yra daug, bet Draugija pilnai apsi? 
moka ir dar kelipjiką tūkstančių per metus lieka gryno pelpo, su 
mokesčių kėlimu nesiskubinamą. Jei jįbJ^Pls skaičius bus 
Įima įtraukti lietuvių jąųnimo į šl^ PFgauižąęįją, galimas dąiktąs, 
kad mokesčių, kėlimas nebus aktųą}Us Mausimas-

Apdraudos kompąnijos ir frątęrpalęs organizacijos dupkHU 
mokėjime laikosi NątionąJ Congress Table of Mortality, ĄmęrL 
can Experience ir t.t. Jie yra išsipraktikąvę kiek už kokią pašai? 
pos sumą reikia mokėti. Musų’ organizacijų mokesčiai nustatyti 
dar iš tų laikų, kada buvome jauni, liga pas mus buvo retas sve? 
čiaš, o mirtis didelė naujiena. >

Pavyzdžiui, Chicągos Lietuviu Draugijos narys mokėdamas 
po $6 per metus į organizaciją, bėgyje 40 metų, jei neims ligo
je pašalpos nė cento, sumokės tiktai tlęk, Wk jo pomirtinė ir 
palaidojimas išneša. Negana to, dar jis gali gauti ligoje pašalpą 
už 70 savaičių. Atseit, per 40 metų sumoka tiktai $240, jei ne? 
sirgs, tai jam mirus reikės išmokėti $260, bet jei dar bus išęmę^ 
$315 ligoje pašalpos, tai tas virš jo jmokętų mokęsčių.

čia buvo pateiktas mažas palyginimas, kad narys geriausios 
sveikatos, jei išbūtų organizacjjoje nesirgęs per 40 metų, tik? 
tai ta^a sumoka tą sumą, kokia yra’ išmokėta jam jnirųs, Ęet 
aplamai daugumas narių negyvena organizacijoje nė pusės to, 
kiek čia yra pažymėta, taipgi nė pusės tos sumos nesumoka, kiek 
čia yra nusakyta,. Aišku, kad prię ęsąmų mokesčių, organizaciją 
didelio zturto sukrauti negali. Turį v|en sunkiai verstis, kad ga? 
lą sudurusVu g’alu.

'.'!*............... .... .......... .""•‘r"— 1,1     ' "• ' •  

pimgu jĮutHFHnąins reikliąją# metais ir M. B4 ašie tai g 
prisėia kita karta pigiau pakalbėti.

Smulkmenų įplaukų ir išląįdų r^POrift girjėsitę H
J. p, V^kMųs. Noriu vien priminti, kad musų gryni

► — $6,088.45, jei ne nu 
stolis nuo parduoto mortgičio, grynas perviršis butų buvęs 
000. Tai pusėtinai graži suma prie dabar esamų narinių mokė 
čių.

Prie pabaigos savo raporto, vąrfle organizacijos, reiškiu £ 
iią padėką musų visiems praeitų ipety orgąnUąęįjpą dąrbuot 
jamę, kurie prisidėjo prie šios org&mzęcįjos auginimo =?? žpdžl 
raštu arba aktyviu darbu. Taipgi rei»Mu P^dčKa vietos djęnpę 
čiams ^Naujienoms” ir ^Vilniai”, ji.ę musų dąrPUOtol teikę m 
ralę paramą.

Julius Mickevičiui
Chicągos Lietuvių prąųgiįPs prsridnnto 

-Pastaba-: Gaila, kad šį raportą negaliu ąąmeniŠRi susirinkto 
perekąityti, nęs gyvenimo sąlygos neleidžia čia man dalyyaul 
Ątleiskįtę.

p.
perviršis įpjauk U praeitais metąie buvo

KLAIDINGOS 
MINTYS

žmonės į ligoje pašalpos,, ir
pomirtinė mokėjimo draugijai Uo 
rašosi ne kįtąm ggrą darydami,'ga
bet sau, vienok, įsirašydami ma? 
po daug gero padai-ą tam, kiu
ris užrašo. , '

■K-nT'ffy-'; u. ..r1;1."';..

Nelaikąs susirųpint; stoji# 
į draugiją, kada jau sveika 
paįra; reikia žinoti, kad kięj 
vienas aplikantas, nprįs jstę 
draugijon, turi būti medikai 
daktaro patikrintas—išęgząmį 
uotas, ir tik sveikas būdami 
_ Ji tapti , nariu* šios draugijc 

W
Juo jaunesnis būdamas žm 

gus įstos draugijom juo bus p 
gesnis įstojimas, nes nuo Į5 }1 
20 metų amžiaus įstojimo t 
reikia mokėki tik $2, kuomi 
sulaukusiems 45 metų jau įsi

Jauni žmonės dažniausiai atsi? 
šakinėj a stoti draugi j on išsisu
kinėdami, kad jiem dar per 
anksti, jie nemaną nei sirgti, jimas atsieina $10. Tąd ye 
nei mirti greitai. Vienok rekor?Jčiau‘ įstoti jaųuesnįąm, 
dai parodo, kad didesnis skaičius 
jaunų žmonių serga ir miršta, 
negu senų.

Ateities darbais
Yra sakoma, kad praeitis yra^ musų mokytoja. Pažindamį 

praeities organizacijos istoriją taisome takus organizacijos at
eičiai. Rolei organizacija buvo maža, maži buvo darbai, maži rū
pesčiai, nes buvo maža atsakomybė/ šiandien Chicągos Lietuviu 
Prąųgija yra 5,00Q narių orgąpizacija. Iki balandžio 30 d., ture? 
sime nemažiau 6,000 narių. Kad organizacijos aparatas sėkmių?, 
gai suktųsi, bus reikalingą turėki lanksčią tvarką. Bus reikalingą 
turėti porą nuolatinių darbininkų su pastovia’ algą ir kitas PU” 
ras darbininkų, kurie dirbs kolęktavimę(.^^rių mokesčių ir įrašy
me ’ narių/ jie” ttfrės bū t su mažą ąlgą komisu. Kaip tąs bus 
sutvarkyta’ d&r Ryškaus plano nėra, bus prirengtą baigiantis kem 
kursui. .

Taipgi numatoma, kad bus reįkąlingą ši^ tas pąmąinyti or? 
ganizacijos tvarkoje. Turėtų būt pakeistą ppminapijų ęlsįęm'a’, j- 
steigta kontrolės komisija, reikalingi kai kurie kiti patębuJini? 
mai Draugijos tvarkoje. Apie tą}, tąipgi }p kRa'is -SVąrbiąis įau? 
simąis, laikąs nuo laiko bus pasitarta sų organizacijos nariais 
mėnesiniuose Draugijos susirinkimuose,

Draugijos konkursas
/ • ♦ ' . ■ X; ’<

Praeitais metais įrašyta Į,603 nariai, tai puikus skaičius. 
Kolonijos gana daug prisidėjo savo datbū organizacijos skąitli? 
nime nariais. Iš naujų narių įstojimų padengta konkursąntų kp- 
misas, dovanos ir visos konkurso išlaidos. Geriau pa'sakius b}z? 
nis yra vedamas naujų narių sumokėtais įstojimais. Radųng} 
konkursas baigsis tiktai balandžio 30 d. tada bus žinomos gąlu? 
tinos jo pasekmės. Neabejoju, kad pasekmės bus geros. Dar pra? 
vartų primiriti, kad konkurso metu dirba viso 55 konkursų da
lyviai — čia įskaitau ir valdybą. Tai milžinišką armija dąrbupr 
tojų. Be to, dar daug narių darbavosi įrašyme narių, kurįe pela
vo konkūrsantai, tokių skaičių gana sunku apskaitliuoti,

Prie pąbąįgos

šiame mano raporte dar dąug kas nepasakyta iš musų dftr-

Tąs pąts.įvyko ir šioje drau
gijoje bėgyje 1937 metų, Iš 
4P su' yiršum mirusiųjų nąrių 
buvo tik du sulaukę 60 metų 
amžiaus, p dąugųmąs pet ne
turėjo laimės sulaukti nė 50 
metų.

« » »
Ne kitaip ir su sirgimais; 

praėjusiais metais daug dides
nis skaičius sergančių bųvp iš 
jaunosios kartos, negu senes
niųjų, ypač, didelis skaičius li
gonių turėjo operacijos; “ton- 
§Įląi”, “apendiksai”, susižeidi- 
ma|, Tąi y}§ jaunuolių ligps.

Apsidraudimas sveikatos ir 
gyvybės niekuomet nėra 
per anksti; jaunesnieji dažniau? 
šiai neturi sutaupų ir pasitai? 
kips susirgimui labiau-jam rei? 
kalinga pašalpa,’ negu vyresnie
siems. O kam yrą malonu* pra
šyti nuo drąųgų pagalbos bei 
paskolos? Priklausydamas drau
gijai, žmogus jaučias} apsisau
gojęs nuo nenumatomų iš anks
to nelaimių.

Ręįjda žinot} ir tąi, k^d įp
rašęs drąųgijon įš karto nėra 
apsaugotas pilnai. Per pirmą 
pusmetį nėra mokama ligoje 
pašalpa, ir bėgyje antro pusme
čio mokama tik pusė pašalpos. 
Tas pat ir su pomirtine; nau
jai įstojęs narys negali gauti 
tuojau pilnos sumos ($200) bet 
laipsniškai priauga po $10 per 
mėnesį iki narys išbūna drau-

buotės praeitais metais kultūrinio darbo dirvoje. Musų sękmto- gijoje 20 mėnesių.
1 » »gas darba’s kolonijose, musų planas sukėlimui stambesnės sumos

------------- - ----------------- ----------—- -----—------- *T?----- :• . ......... .....

SĖKMINGI BAZARO 
SERGU PLATINTOJAI

Panele H. Gabris iš Wauk 
gan, Ilk, pašaukė per telefoi 
pranešdama, kad serijos pars 
duoda kaip “hot cakes”, n< 
jau pardavė dvi ir pareikalav 
kad dar dvi serijas prisiusi 
Kad daug tokių darbuotojų bu 
tai.butų lengva didelius darbi 
nuveikti.

J. Ski’UZdis, Tąverno sav|nii 
kas, tąipgi iš Waųkegano, vis 
seriją pąęme ir cąsh sumokė! 
J. Mięhiųlis iš Waukegr.no di 
ba Išsijuosęs platindamas sei 
M. .
' Chieagięciams daugiapsia p 
sisekė išparduoti serijų Juoz 
Ascillai, Adomui Maskolium 
Juozui Neffui ir P. Tautkui.

Į DRAUGIJOS PROGRA 
MĄ DAVĖ GARSU 
NIMŲ ŠIE:

Mikę Tarutis, 3J49 Sp. Hals 
ed St.

Jokūbai Maskoliupas, 3503 
Ęalsted St.

N, Kanter, (“Lietuviškas ž 
dūkas”), 4707 So. Halsted St.

Vilnis, 3116 So. Halsted St
Boston Sime Storę, 3435 S 

Halted St.
ir Milda teatrai, 

Rita Dist. Co., 10411 S. Mic
igan Avė.

J, Mackewiph, 2324 So. Le 
yitt Št,

Staflleys Tavern, 1816 S 
Hąlsted St.

Ale* Ąipbnozevič 
bazaro vedė j?

(Tąsa ant 6-to pusi.)

T

Chicągos Lietuviu Draugijos
SEKMADIENI -METINIS-

Sausio-Jan. 16ta VARA 
. 1938 ME1UOSE | ■ *111£1 H

ASHLAND 
BOULEVARD 

A UDH ORI JOJE 
ASHLAND BOULEVARD IR VAN BUREN

Programą pildys penki chorai: “BIRUTĖ, PIRMYN, NAUJOS GADYNES, KANKLIŲ ir CHICĄGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS. Solo dainuos p-fa. G, Giedrai- 
tienė ir p. K. Pažarskets. Jaunutė šokėją, G. Sakalauskaite išpildys šąąną šokį. Pq progTąmos bus išdalintos dovanos nariams’ kurie nėra ėmę pašalpos per 10 ir 20

Šokįąms grieš padidintas (iš 10 muzikantų) p. George Steponavičjays Orkęstrąs
...............................................................................................................  ........................................................................ —------------------ ------- ------  ■——-—    ........... ----------- 1  . .................................. Į ■l,HKrl.|M".'»».!K'!W

Pradžia 4 vai. popiet Įžanga 40 centų

Waukegr.no


Antradienis, sausio 11, 193Š

Chicagos Lietuvių DraugijaDiena Iš Dienos

SPECIALUS

Vanda Petraviče su Irwin Meta
INTERNATIONAL

Šmotų

Rockford,in
atos

Mari

TIKTAI Už

Setas

laikomas adresu

J. A. Grakey, valdybos narys
DIRECTORY

• FOTOGRAFAS

Iš Bazaro Veiklos

HOSPITAL

AMBROSIA & NECTAR
• RESTAURANTAIBeer Distributor

Siunčiu kuponus, Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

fiestas Valstija

Sausio 11 d

575
544

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJOS VAKARAS/

Venc- 
Ave., 
Anna

“Faun”
Design
Gražus

Avenue
5727.

Bazaro Serijų 
Platintojai

LIGONINES— 
HOSPITALS

• Mm* Forte 
ravy luidloCHICAGOS LIETUVIŲ 

DRAUGIJOS VALDY
BOS RINKIMAI

1501
1455
1423
1420
1286
1240 
1214

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytų Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet’, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti dar gęres- 
ni alų, kurį užvardino NECTAR. §ls Alus yra pagamintas i£ impor
tuotų pirmos rųšies produktų. ,

Urmo (wholesale) kainomis pristato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland A ve 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Lietu 
direk

J. Ascilla ..
X. Saikus
F. Abekas

(Tąsa iš 5-to pusi.)
, ■ > ' ' f ■'

Harvey, III.

šmotų ROGERS
- Sidabro Setai 
Tiktai po 990 n 

_ kiekvienų setų 
su 6, kuponais

Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nępajuostų. 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- 

A /4 Vi ZMT-i ’

Šiame puslapyje yra įdėtas 
musų Draugijos rengiamo meti
nio vakaro skelbimas. Iš to skel
bimo jus gulite įsitikinti, kad 
vakaro programa bus labai į-

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .x..

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ...J.

EK7AMTNAVIMAS
OFISE ....................
nniTGLAS PARK

88th Street, Burnsidės koloni
joj. Vestuvių laikas nežinomas

Visi narn i dalyvaukite šokių 
vakare. Grieš gera muzika, tad 
gedėsite smagiai laikų praleisti.

Valdyba

Iš clceriečiij paėjite šie
i " ■ " ■ f'-1' •

K. Deveikis
K. Jokubka
Makauskas
Biknis
[<. Lendauskas
pvilaitią
J. Ariešką
Stankus
J. Kasiulaitis
Tumėnas
B. .Tumavičia
A. Knistautas
Guzas
Mrs. Auga'itienė
M. Tribičiūs
Mrs. Augaitienė
Strumila
K. Spįtlis
M. Dvilaips
F. Danauskai

Važiavimas į« pietines valsti
jas yra labai didelis šių žiema, 
ne vien tarp lietusių, bet ir ki
tų Chicagos gyventojų. Chicago 
Motor Club praneša, kad ge
riausias kelias į Floridų ir ki
tas pietryčių valstijas yra se
kamas: per Evansville, Indiana, 
NashvtHe^ir Chattanooga, Ten- 
nessoe ir Atlanta, Georgia į Jack 
sonville, Fl. Keli i yra geri, nie
kur neuždaryti ir įdomus. —R,

Tokiu budu Chicagos 
vių Draugijos narius - 
toriais liko išrinkti šie: J. Mic
kevičius, K. Kairis, P. Miller, J. 
Degutis, V. !Man)cus, P. Galskis 
ir P. Milaševičius.

1900 So. Kedzle
Tel. Lawndale

80 Pjroof —
gardus gėri 

Gerkit Lietu

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RASAS

Lare* Šarvinę Spoon 
Buttarknlfa, Sugar Spooa

Harvey Lietuvių Kultūros 
Draugijosį metinis susirinkimas 
įvyks sausio 14 d; Sėmatavi- 
čiaus svetainėje, 15609 Halsted 
St. Prasidės 7:30 vai. vakaro.

Mr. and Mrs. Petraviče,* 9956 
Parnell Avė., sako, kad jųjų 
duktė Vanda sutarė apsivesti 
su Irwin Matz, 11934 Yale Avė., 
West Pullman. kolonijoj. Suta
rimas padarytas Kalėdų dienų, 
bet kada vestuvės įvyks, tai 
dar nenv/spręsta. A

Vincentas Zayauskas, 
nantis Roselando kolonijoj 
sitarė apsivesti, bet 
sau pasirinko Marijona And
re ws,( net iš You*ngstown, Ohio. 
Kada vestuvės įvyks, tai nepa
sako. laimingos kloties naujam 
gyvenime.

ALFABETO
/ TVARKOJE

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

Visi ne riai malonėkite gausin
gai susirinkti, nes bus renkama 
nauja valdyba. O be to, turėsi
me ir šiaip svarbių reikalų. Se
kretorius — iždininkas išduos 
•apyskaitų iš pereitų metų.

\ *

šia proga norime priminti, 
kad si.usio 15 d. (vadinasi, šeš
tadienio vakare) yra rengiamas 
šokių vakaras, šokiai įvyks Ba- 
fias svetainėje, 15509 S. Halšt- 
ed St.

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $J.75 

su 6 kuponais

Sue WaiČius su Edward 
Parchem

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

Vincentas Zayauskas su 
joną Andrews

“Kalėdų 
Dovanos”

Pp. Gilliąms

DAILY
BUSINESS

vairi ir įdofni. čia norime pri
minti, jog dalyvaus jauna šokė
ja, G. Sakalauski itė, kuri yra 
p-ios Anna Dovgin devynių me
tų dukrelė. Ji priklauso Andre
jevo grupei ir yra pasižymėjusi 
akrobatiškų šokių šokėja.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670

Pereitų šeštadienį, sausio 8 d., 
Balsavimų Komisija, susidedan
ti iš Antano Valskio, Kasto če- 
pulevičiaus ir Antano A. Kad- 
zel suskaitė visus iki to laiko 
prisiųstus balsavimų balotus, 
štai tų balsavimų rezultatai:
J. Mickevičius balsų gavo
P. Miller ..................... .
K. Kairis .................... —...
V. Mankus ................ .
P„ Galskis ..........i................
J. Degutis ..........................
P. Milaševičius.... ?.............

V. Gutauskas dovanojo elek- 
trikihį prosą. ,

• • ' • ' ■ '

A. Mitchell dovanojo keliolika 
įvairių mezginių.

Iš Texas Grjžo 
Pp. J. Vilimai

Praleidę kelias savaites 
togų pietuose, j Chicago perei
tos savaitės pabaigoje grjžo pp. 
J. Vilimai, nuo 6800 So. Maple- 
wc*od avenue. Jie atostogavo pp. 
Antano Kareivių ūkyje, kuris 
randasi netoli Rio Hondo mies
to, derlingame Rio Grande upės 
slėnyje. Būdami netoli Meksi
kos, pp. Vilimai aplankė ir tų 
kraštą, taipgi gražųjį New Or- 
leans miestų, kuris randasi Lou- 
isiana valstijoje.

Aukštos Rųšies—Visam , Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos 

Kiekvienas yra garantuotas 
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliriiai garsaus sidabrakalio 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

Padėka ir 
Sveikinimai

Tariu širdingiausį ačių Ame
rikos Laisvamanių Etinės Kul
tūros Draugijos, No. 1 kuopos 
vardu, “Naujienoms” už man
dagų patarnavimų ir už suteik
tą brangių vietų laikraštyj, mu
sų pranešimams ir kitiems mu
sų laisvamanių raštams, kuriij 
per paskutinius metus radosi 
gana daug. Bet kad tų raštų ir 
buvo daugybė, visgi jus sura
dote vietos jiems visiems ir vi
sus talpinote.

Dar sykį tardama ačiū, linkiu 
Gerbiamam Redaktoriui Dr. P. 
Grigaičiui ir visam Naujienų 
štabui, pasekmingų ir laimingų 
Naujų Metų.

Su Tikra Pagarba
/ Grace Kuchin

45 E. 98th St.
Chicago, III.

gyve-
i, nu- 

mergina

Čia yra pažymėti vardai ba
zaro tikietų platintojų. Bazaras 
įvyksta sausio 28, 29 ir 30 d. 
Lietuvių Auditorijoje, Kurie dar 
neturite paėmę bazaro 'tikietų 
pk. tinimui, tai prašome kreiptis 
į Draugijos ofisų/Už kiekvieną 
išplatintų serijų yra teikiama 
stambi dovana', pavyzdžiui, si
dabrinis Rogers setas 6 šmotų 
ar kitų kokių dovanų. Kviečiam 
visus Draugijos narius j darbų, 
kad bazaras butų sėkminga's.

Nariai būtinai yra kvieči. mi 
gausingai dalyvauti šiame susi
nėkime, nes be daugelio svar
bių tarimų, bus ir valdybos rin
kimas šiems metams.

—Kviečia valdyba

ųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 
ISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk-

" ” " ’ ... . L Storai

Mr. and Mrs. Giliios 
Indiana Avė 
gruodžio 22 d 
gonblityje. 
prieš Kalėda 
vanų.

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

Mr. and Mrs. John Waičius, 
12045 Eggleston Avė., skelbia, 
kad jų duktė Sue sutarė su 
Edward Parchem apsivesti. Su
tartuves padarytos Kalėdų va
kare. Vestuvės įvyks Gegužės 
mėnesį. Jaunasis E. - Parchem 
gyvena 12759 Lincoln Street, 
Blue Island, III.

- j « a g XX ** V* 71' 
svarbus

Rockford Lietuvių Kultūros 
Draugijos metinis susirinkimas 
įvyks kita sekmadieni, sausio 
16 d. Pradžia lygiai 2 valandą 
popiet. Viet — 1019 3rd Avė., 
antros lubos.

Naikelis 
M. Kvainauškas 
B. Vaitekūnas 
A. Trainelis 
J. Augaitis 
Petraitienė 
M. Mellon 
Geibu!
L. Antena vičia , ■■

J. Janusas 
Senas Petras 
P. Galski^ 
V. Veraitis 
E.; Deniušis 
Mrsr Mašiokienė 
P. Tautkus 
Miežlaiškis 
J. Butvilas ~ , 
Ė. Puzauskięnė 
E. Kukunitis 
A. Petrauskas 
H. Gabris 
A. Zerolis, 
A. Žukas: ; 
J. Stasiūnas 
J. Povilaitis'
A. Drigotienč
M. Senko.
S. Mockus , 
J. Gurzdas
B. Veraitis
A, Maskoliūnas / 
Joe Ascilla
P. želvis 
Z. Višniausk. s a
E. Brajus
O. Lapenas
P. Tautkus-
F. Valiulis . x 
P. Lapenas /

Chicago Heigntš paėmė
S. Liaudanskiš
B. Gechas
J. M; rcijauskis
J. Kazlauskas

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

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

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

Susirinkimas 
kad bus renkama nauja’ valdy
ba. Visi tad nariai būtinai da
lyvaukite. Dalyvaukite patys ir 
pas.stenkite dar na’ujų narių

Garfield Parko Lietuvių Laisvt.manių Etinės Kultūros Dr-jos 
4-tos kuopos susirinkimas įvyks 12 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, 4039 W. Madison St. Visi nariai bukit šiame su
sirinkime, nes bus išduotas raportas iš suvažiavimo ir val
dybos rinkimas 1938 metams. —-Sekr. J. M. Bruchas.

Dr-stės Palaimintos Lietuvos metinis susirinkimas įvyks sausio 
• 12 d., 8 vai. vak., Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite pribūti 
k.iku, nes yra daug ką aptarti ir turėsite paimti serijas.

v Valdybių
Amerikoš Lietuvių Laisvamanių Etiilės Kultūros Draugijos 1 

kuopos metinis susirinkimas įvyks šįvakar, 8, vai., Darbi
ninkų sveL, 10413 S. Michigan avė. Visi malonėkite Atsi- 
Ir.nkyti, nes turime daug svarbių reikalų aptarti.

Sekr. Grace Kuchin.

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
TpI ENG 6R88-R840

DOVANOS BAZARUI 
NUO BIZNIERIŲ

A. Bučinskiene, 3138 Coulter 
St., draugijos narė padovanojo 
ięumpj ir iš grosernės valgomų 
daiktų. , !

Ji>e Kaupas, 2100 W. 23 St,. 
draugijos narys, paaukojo dvi 
kvortas degtftžj#*'.*

O. Berzanskis, 2334 S. Hoyne 
Avė., nauja nare, paaukojo 
kvortą degtinės. ..
Dovanos nuo Draugijos narių

M. Putinas dovanojo du abru- 
su ir du apvalkėlius iš Lietuvos.

O. Petraitis dovanojo staltie-

West Pull- 
laikas

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė. 

Tel. Rėpublic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 

................. vonas
SMULKESNĖS _ $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Roselande paėmė i šie ąsnienys
J. Griškėnas 2! serijas
J. Pavilonis
J. Roseckas .

P. BartausJ<ięnė;
R. Bukšnys ( ,
J. Balčįūnaitis x
M. Sudintienę
K, RenuLs „
F. Puckorien.ė 2 serijas
P. Btzeikazr

Labai 
mas. 
višk^ Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
savemus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus to
temams orderius pa- 
siunčiame ekspreso.
Pirkdami pastebekit 

musų labelj

10731
susilaukė dukters

Roselando li-
Džlaugiasi sulaukę

tokią gražią do-

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius, rakandus bei Storus. Ve
žam | farmas ir kitus miestus 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an 
glis i visas miešta da*Iis.

3406 So. Halsted St
Šnukit Td. YARDS 3408

Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijos susirinkimas įvyks sausio 
(Jam) 16 d. 1 vai. popiet. Su
sirinkimas bus 
1481 Grant St

Anna Venckus su Matthew 
Kiupelis

Mr. and Mrs. Isadore 
kus, 12142 So. Emerald 
praneša, kad jųjų duktė 
nusitarė apsivesti su Matthevv 
Kiupelis, kuris gyvena 12242 
So. • Emerald Avė 
man kolonijoj. Vestuvių 
dar nenustatytas.

Pp. Walliams
Mr. and Mrs. Charles Wal- 

lis, gyveną 1967 East 73r.d PI., 
susilaukė dukterį gruodžio 25 
d. Roselando ligonbutyje. Ir 
jie džiaugiasi gavę tokią gerą ir 
gražią dovaną nuo Kalėdų Die-

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI <

Vestuvių 
Varpai

Mr. and Mrs. Paul Gillis 
10501 So. Wabash . Avė., pra
neša. kad jųjų duktė Effija nu
sitarė apsivesti su Wallie Do- 
rocke, kuris gyvena 515 East dūko

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 

, žmogui

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
.DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

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

72 gabalus dėl 12
Su 6 Kuponai

vy'''* '

/ • w r
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KAS |VYKO ŠV. JURGIO PARAFUOS 
SUSIRINKIME?

BRIDGEPORTAS. — Susi
rinkimas šv. Jurgio parapijos, 
Chicago, III. įvyko sausio 9 d. 
1938 m. Prasidėjo kaip ir pa
prastai. Žmonių buvo atsilankę 
vidutiniškai, bet vis dėlto mo
terėlių. buvo daugiau negu* vy
rų.

Pralotas M. L. Krušas, kle
bonas, išduodamas savo rapor
tų, pažymėjo, kad parapijonai 
yra pasiskirstę į gerus ir blo
gus parapijonus. Girdi, gerieji 
parapijonai deda savo aukas į 
konvertelius, o prastieji para- 
pijonai meta Kuosai aukas. Ir 
dėlto reikalavo, kad visi para
pi jonai savo aukas duotų įdė
ję į konvertelius.

Tada, vienas parapijonas, ir 
tai labai senas, ir, galima sa
kyti, fundatorius Šv. Jurgio 
bažnyčios, J. Gurinskas, atsi
stojęs ir sako: Girdi, klebonas 
sakote, kad gerieji parapijonai 
kurie aukavo - konverteliuose 
tesuaukavo per visus metus tik 
$3,219.80, o tie blogieji parapi- 
jonai, kurie aukavo be kon- 
vertėlių, tai yra, nežinomų au
kautojų, per metus straukavo 
$4,978.62. Taigi, sako, matote, 
klebone, kad tie blogieji para
pi j anai sukukavo net pusantrų 
tūkstantį dolerių daugiau už 
tuos geruosius. Na, ir klebonas 

sakyti, uŽsi- 
kitų kalbų.
Reikalas.
tai moterėlė,

senus kunigus kle 
ir jie nebegali sa 
taip gerai

Kitas tokių
atlikti
filozo-

orodeckį. Juk jis savo

r leidžiam savo vąikus į moky* 
klą, tai ten į tas duobes gali 
jr vaikai įpulti. Bet į tai kle
bonas nieko neatsakė.

Toliau klebonas aiškinasi pa
rapi jonams, girdi, tas janito- 
rius ne pas mane būdamas pa
seno. Girdi, jis pirmiau tarna
vo Marąuette Parke, pas kun. 
Baltutį, Ir tai, esą, kun. Baltu
čio pareiga buvo jį laikyti, ir 
senatvėj užlaikyti.

Tada, man prie galo svetai
nės sėdint, girdžiu*, žmonės kal
basi tarp savęs. Vienas ir sa
ko: girdi, jei jau mus senus 
darbininkus netik iš fabrikų 
varo laukan, bet ir iŠ musų už
laikomų parapijų, tai reikia va
ryti lauk ir 
bonus. Juk 
vo pareigų 
kaip jauni.
f i jų pilnai patvirtina.

Kunigų Algos.
Trečias priduria, žiūrėkite, 

sako, kokią teisybę mu&ų kle
bonai praktikuoja, štai, sako, 
žiūrėkite į metinę šv. Jurgio 
parapijos atskaitų, štai, musų 
klebonas j metus gauna $1,200 
algos iš parapijos iždo. Prie to, 
į jo kišenę eina visi mokesčiai 
už krikštus, šliubus. ir laido
tuves. Prie to, jisai dykai gau
na kleboniją, šilumą, šviesų ir 
telefonų, ir net jų gaspadinių 
algos metams išeina $1,226.58, 
kurios yra mokamos iš parapi
jos iždo. Praeitais metais bu
vo tik vien šliubų 76. Skaitant 
minimom t?ž šliubą po $20.00 
išeina $1,840.00. Mirimų buvo 
65, už kuriuos, rok uo j am ma
žiausių kainų $50 už laidotu
ves, išeina $3,2$Q» Krikštų bu
vo 91, ir skaitant po porą do
lerių, bus $182. 6 tai yra labai 
Žemas aprokavimas. Tai išviso, 
matai, musų klebonas gauna 
per metuą, sudėjus algą, šliu
bus, laidotuves ir krikštus, 
$5,972.00. Kitas patvirtina, kad 
tai yra labai gera alga žmo
gui, »kuris neturi nei pačios 
nei šeimynos užlaikyti. Trečias, 
Šalia sėdėdamas, priduria, sako, 
o žiūrėkite kiek jis moka jani- 
toriui, žmogui su moterimi ir 
šeimyna, tik $50.00 į mėnesį. 
Ir iš tos menkos algelės jis tu
ri ir nuomų užsimokėti, ir pa
valgyti ir apsirėdyti, ir šviesą, 
Šilumą, viską apsimokėti. Tai, 
sako, matai kokia pas musų 
Romos katalikus kunigus tei
sybė ?

Kitas priduria, sakydamas, 
, čia lais-

neturėdamas ką 
čiaupe ir užkišo

Horodeckio
Toliau, kokia

pavardės nespėjau sužinoti, pa
kėlė klausimą, kodėl, girdi, kle
bonas atleidęs bažnyčios jani- 
tori’ 
darbų atlikęs gerai ir sąžinin
gai. Į tą paklausimą klebonas 
M. L. Krušas davė tokį atsa
kymą. Girdi, jis juu yra per se
nas ir įsigeria, o vieta, kur jis 
dirba, ...xra.^duobeta^ tal,. girdL 
jis ten galįs įkristi ir diržai 
padavę, gali visai jį sumalti. 
Ir dėl to parapijai gali būti di
deli nuostoliai. Girdi, prie to. 
darbo reikia jaunesnio, kuris 
galėtų nuo tų duobių “pasike- 
ravoti”. Tada vienas parapijo
nas pasistojo ir sako: aš dir
bu mašinšapėje ir ten yra šim
tai diržų ir visokių ratų. Ta
čiau ten nėra laikomos jokios 
duobės. Sako,’ jei duobės yra, 
tai į jas gali įpulti nestik se
nas, bet ir jaunas darbininkas. 
Tai kodėl tas duobes nepasi- 
ruprna klebonas užtaisyti? Kaip 
dabai’ kad yra, tai į tas duo- 

ę bes gali įpulti netik girtas, bet
ir negirtas darbininkas. Ir'ta- tai, matote, draugai, 
da bus parapijai bereikalingi voje Amerikoje Romos kunigai 
iškaščiai. Apart to, girdi, mes nevaldo krašto, tai. yra, neturi

- š.
politiškos valdžios savo ranko
se. O kas sako butų, jei jie tu
rėtų tokią galią, kaip kad bu 
vo Meksikoje ir Ispanijoje? Juk 
tai, matote, kas dabar pas mus 
darosi? Klebonas turi sau šiltų 
Klebonijų dykai, gauna algos 
beveik $6,000 į metus, o žmo
gui, kuris dirba 18 valandų per 
dieną, moka tik $50 per mėne
sį, ir jis turi pragyventi suuno- 
terim ir vaikais.

Antras priduria, teisybę tos 
NAUJIENOS ir rašo, kad Ro
mos katalikų kunigija yra di
desni darbininkų žmonių išnau
dotojai negu kapitalistai. Sako, 
paimkim, kad ir W.P.A. žmo
gus už 8 valandų darbą gauna 
per mėnesį $55, o čia žmogus 
turi dirbti nuo tamsos iki tam
sos, ir musų klebonas temdka 
tik $50 į mėnesį* O jisai sau 
pasiima net,$6,000 į metus. Ir 
tai, sako, esantis tinkamas už
mokestis. Tai matai, kokia yra 
pas Romos kunigus krikščioniš
ka meilė, ir teisybė?

Ir taip man besiklausant tų 
paprastų žmonelių pasikalbėji
mo, išgirdau, ktd Joiias Dim-. 
ša reikalauja balso. . Klebonas 
Krušas duoda jam balsą, šis 
pasistojęs pradėjo rėkti didžiu 
balsu, kad, girdi, J. M. pralo
tas turįs subarti ir sudrausti, 
kad parapijonai ir parapij on- 
kos nerašinėtų į " “Naujienas’7 
•apie musų parapiją. Į tą pra
lotas Krušas atsako, girdi, jis 
negalįs tokio dalyko padaryti, 
kas rašo, girdi, tegul rašo. Jis 
nieko apie tai nepaisąs.

Galinu, reikia pažymėti, kad 
musų Romos kunigams nėra 
jokios depresijos. Štai kad ir 
musų klebonas M. L. Krušas, 
su kun» J. Paškausku iš Rose
lando, sausio 12, 1938 m. išva
žiuoja vakacijoms į Pietų Ame
riką, ten, neva1 Pietų Amerikos 
lietuvius aplankyti. Tačiau tiks
las yra sau. praleisti^ keletą mė
nesių šiltame ore ir pasivažinė
ti. Prie to',’ °gąix’nbrf .ii* Pietų- 
Amerikos lietuvius kunigus su
agituoti, kad jie jvėstų sveti
mas kalbas į lietuvių bažnyčias, 
kaip jiedu padarė čionai Brįd- 
geporto ir Roselando lietuvių 
bažnyčiose. ./■: _ . . 7

Senas Parapijonas.

-RADIOSunkiai serga
S P„P1, SMOH

dio Programas Linksmins Visus
• • ' '

Primintiha radio klausyto
jams ir mylintiems gražias dai
nas, šiandien, antradienį, 7-tų 
valandą vakare, užsistatyti sa
vo radio ant .stoties WGES ir 
pasiklausyti Peoples Bendrovės 
radio programo. Kaip ir visuo- 
met, šie programai pasižymi sa
vo turtingu turiniu. Taip ir 
šiandien, dalyvaus žymus dai
nininkai ir muzikai, kurie pa
dainuos rinktinų kompozicijų 
ir smagių liaudies dainelių, t^rpe 
kurių bus kiekvienam įdomu 
girdėti gerų žinių. ir praneši
mų, ypač apie namų reikmenis. 
Girdėsite daug ko įdomaus iš 
Peoples Krautuvių didžiulio 
Sausio Mėnesio išpardavimo. 
Nepamirškite pasiklausyti,

'■•Rep. xxx

Tautiškose Kapinėse 
Palaidotas
A. Tumpauskas
Laidotuvėmis Rūpinosi Velionio

Draugai .

Roselando darbuoto-
v’ ■ I ■ ę .

ja Vai. Pučkoriene
Kitas Roselaiido žinios

ROSFLAND. Prieš kelias 
' V. 7 1 ’ • » • .

dienas sunkiai susirgo žinoma 
vietos darbuotoja Valerija PuČ* 
kpriene. Guli ji savo namuose 
10049 Ęęrry Avė., rūpestingoj 
vyro Juozo, sunaus Edvardo ir 
gydytojų priežiūroje. Gydyto
jai spėja, kad jai teksią išgu
lėti lovoj porą savaičių.

Gimė
Jauni Jonas ir Vilhelmina 

Russel-Ruseckai, 10521 S. La 
Šalie St./ susilaukė pirmo su
naus. Sūnūs, kuris svėrė apie 
8 sv., yra sveikas, o ir motina, 
po tėvais ,buvusi Ūžunaraitė, 
jaučiasi gana gerai, džiausiasi 
susilaukusi pirmagimio. 
; .-f / , ,

Mirė

Vakar mirė F. Jazdauskas, 
Golden Star — Auksinės žvaig
ždės — Kliubo narys.

; Antanas.

I CLASSIFIED ADS. !
L ... L . * J’i
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Miscellaneous 

įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus* Lengvos išlygos, jei pageb 
liaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
•3216 So. Halsted Stieet

36 VARTOTI FURKAUčlAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos 4nier0s — kainos $25.00 ir aUkšč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Miėhigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

RENDON KRAUTUVĖ tinkama 
dėl taverno — yra fikčeriai, kam
bariai pagyvenimui. 3119 South 
Morgan St. Antros lubos.

Situation VVanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO kaipo Steno- 
grafė arba prie abelno ofiso darbo. 
Turiu 3 metų patyrimą. Gerai mo
ku rašomą mašinėlę vartoti—Ra
šykite Naujienos, Box 765, 1739 So. 
Halsted St.

Help Wanted-x-Male 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs BUČERIg ' 
jaunas—mokėti angliškai ir lietu
viškai. 247 W. 119th St. '

Furniture & Fixtures r'
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKCE- 
RIUS 1937, visokio didžio 8u Coil ■ 
Baksais ir sinkom. Taipgi Story 
fikČerius dėl bile kurio bizmo įskai
tant svarstykles, registehua ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.kitur.

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI TAVERNO BA
RAI — atiduosiu už pirmų teisingą, 
pasiūlymą.. 733 West 18th Street.

KŪDIKIUI KALDRA

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
17311 So. Halsted St, Chicago, 11L t

Čia (dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. .
v •
| Vardas ir pavarde

| Adresas

| Miestas ir valstija

Urba Flmver Shoppe
Gėles Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms—r 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phonc LAFAYETTE 5800

CALICO CAT QUILT PATTERN 1583
No. 1583—Pasiūki! tokią kaldrelę savo kūdikėliui.

** • ‘ • • «' v U < ’ ' ' t

No. 1583
/

WALTER BACHENSKE 
519 So. Bell Avė.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 5 d. Los Angeles, Calif. 
1938 m., sulaukęs 26 ni. amž., 
gimęs Chicago, 111. Gyveno po 
adresu 519 So. Bell Avė. Tek 

, Seeley 5716. . , ?
Paliko didėliame nuliudimė 

motiną Jųlią po tėvais Biels
kis, tėvą Joseph, Ž seseris . — 
Julia ir Rudi, d§dę Tom ir dė
dienę Antoinette Bielskius, dė
dę John Rachenske ir dėdienę 
ir jų šeimą, 2 pusbrolius Ted- 
dy ir Anthony ir 3 pusseseres 
Bielskis ir pusseserę Franėes 
Rachenske ir daug kitų gimi
nių. >

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Aye. Laidotuvės 
jwks treč., sausio 12 d., 8:09 
vai. ryto iš J. F. Ęudeikio 
koplyčios i šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioje atsibus godu
li rigos pamaldos už velionio 
sielą o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines. ’

Visi a. a. Walter Rachenske 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir. suteikti 
Jam paskutnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. .

Laid. Direktorius J. F. Eudei 
kis, Tel. Yards 1741.

Trečiadienį rytą Lietuvių Tau
tiškose Kapinėse buvo palaido
tas daugeliui lietuvių ir svetim
taučių žinomas Antanas Thomp
son-'! umpauskas.

t

Laidotuvėse dalyvavo didelis 
būrys draugų ir pažįstamų. Gi
miniu nebuvoj nes, rodos, velio
nis jų nepalikę y ,

Kūną išlydint paskutinėj ke
lionei, Povilas šaltimieraš pa
sakė atsisveįkįnįmb kalba$, lie
tuviškai ir an^itšfeai. j. F. Eit- 
deikio ansambliui pritariant, Al
girdas Brazis išpildė kelias gies
mes. Ansamblį sudarė M. Petro- 
ševičius ir A’ Vąjąijia.

Laidotuvių procesijai prisi
artinus prie'xTkutiškų dkaihnių, 
sugaudė karilona^ įrėngtas nau
juose kapinių1’ adniinlstracijos 
rūmuose. Priė kalbių atlikta 
naujos ceremonijos ir vėl. A. 
Tumpauskaš Buvo nuleistas am
žinam poilsiui šaltoj žemėj. Var
de pp« i-šeimos, pas
kutiuos velionis . gyveno,, prie 
kapo dalyviams išreikšta padė
ka..

Laidotuvės buvo gražios ir 
įspūdingos. Jas vykusiai tvarkė 
laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis. Ten Buvęs

Susilaukė
Sunaus

CICERO. — Cicero vaistiniu- 
kas Jcseph ir Bernice Keser- 
Kešerauskiai pereitą šeštu dienį 
susilaukė dovonos nuo garnio- 
Tai buvo septynis svarus sve- 
.riantis sūnūs.

‘ Ir naujagimis ir motina p. 
Bernice Keser yra' sveiki ir ge
rai jaučiasi. Abu randt.si Ber- 
;wyn, ligoninėje, ties 3245 So. 
Oa'k Park avenue.

Susilaukęs įpėdinio, p. Keser, 
be abejo, dalins cigarus. Netru
kus ir mes ten užsuksime at
siimti savo dalį. —R.

PAIEŠKAI! DARBO TAVERNE 
už porterį, galiu dirbti ir už baro 
reikalui esant; galiu eiti dirbti į far- 
mą — esu patyręs. Prašau atsišauk
ti Joe Izdonas, 208 W. Main St., 
Westville, III. Esu našlys 50 metų 
amžiaus.

PARSIDUODA TAVERNO fikče
riai .— taipgi parsiduoda geras 
Starck pianas tinkamas dėl namų— 
gerame stovy. GAPSHIS 3326 So. 
Halgted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS PARDAVIMUI Ge
ras kampas — Miller Higr Life 
alus — pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Radciiffe 3860.

PARDAVIMAS TAVERNO su 4 
kambariais, furnišiais ir fixturiais, 
.biznis išdirbtas, geroje vietoje, iš 
priežasties ligos ir esu viena.

2801 So. Leavitt St.

■Nuliūdę liekame,
Giminės.

\,............. • ...

LOVEIKISa-S"
KVIETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms, Bankletama 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Help VVanted—Female
Darbininkių Reikia

PARSIDUODA TAVERNAS —ge
ras kampas — 4 kamb. pagyveni
mui. 4458 So. Ashland Avė.

JAUNA MERGINA namų darbui; 
prižiūrėti kudik;; būti mažas apart- 
mentas; nėra skalbimo; $5—$6.

Lincęln 1518.
Real Estate For Sale 

Nainai-žemė Pardavimui

Lietuvis Sunkiai Su
žeistas Dėl 10 Centų
Buvo Užgautas Didėliu Peiliu

Alex Tutis'/ 50 m. gyvenąs 
lies 142 Kensington Avė., ir 
Leslie WhiU;! 255 West 1 llth 
Place, nauj u metų ' dieną ties 
priešakiu . Kęnšington avenue 
aludės, Šaligatvy5j ėf ’ susiginčij o 
dėl 10 centų. Leslie W h i te dure 
dideliu peiliu: Alex Tutis sukr- 
to ant. šąligi«tvįp. Nors nębuyo 
nudurtas1 vietoj, bet randasi 
blogoje padėtoje/
•- ”■ ’ '■* ' t: ..-t, -> ' ./■ t 4;

Leslie Whit>ę sulaikytas po
licijos bų$ kaitinamas dėl dide
lio peilio nešiojimo prie savęs, 
nes jisai patsai1 tokį peilį pasida
rė it gal tiktai dėl peštynių.

Mirė Marijona Mar- 
diete

Išgyveno Ainerikoj Apie
. ' Mėtų

Marijona Martin, 10640 
broOke Aveo. njirė Burnsidės li- 
gonbutyje 3 dienų sausio, su
laukus 55 m.' (iiinė Lietuvoje; 
išgyveno -Rosielando apielinkėje 
apie 40 m. Paliko liūdinčius duk
terį Anna ir sūnų Willįamą ir 
12 brolius Joną ir Antaną Sur- 
Vilus. Palaidota bažnytinėmis 
apeigomis ’KĄzimiero’v-kapuosęb

40

i

Jaunų Lietuvių Am 
Tautiško Kliubo 
MėtinisBalius
14 Narių Gavo Garbes Dovanas 
už Nesirgimą Per 12-24 Metų

BRIDGEPORT — Pereitą sek 
madienj, sausio 9 d., įvyko Jau
nų Lietuvių Am. Tautiško 
Kliubo metinis Balius, Lietuvių 
Auditorijoje. Programas susi
dėjo iš veikalo “Gadynės žaiz
dos” ir keleto dainų, kurias su
dainavo Kanklių Choras, po va
dovybe J. Kenstavičiaus. Vei
kalų režisavo J. Stulgaitis. Va
karo vedėju buvo kliubo iždi-^ 
ninkas p. J. Balčiūnas. Garbės 
nariams u*ž nesirgimą per 12 ir 
24 metų pagarbos dovanas į- 
teikė kliubo pirmininkas p. J. 
Rūta.

Publikos atsilankė veik pHna 
svetaine. Programo nuotaika 
veik ištisai buvo nuobodi ir pu
bliką varginanti. Ypatingai daug 
kantros išnaudota laike sceneri- 
jų perkeitimo* Pats suvaidini- 

tmas taipgi nebuvo girtinas. Aiš
kiai matėsi stoka gero susimo- 
kinimo. Kiek geriaus ėjo savo 
rolės V. Raila, kuris vaidino Tu
riną; ir V. Judzintavičius, tar
no rolėje. Choras sudainavo po
ra dairių nėblogaiviik reikia pa
stebėti, kad be jokios lietuviš
kos “jautros.”

Garbės Nariai 
N “• .»•* K ■ \

Už nesirgimų, per 24 metus 
garbės dovanas . gavo sekanti 
nariai: Antanas Adomaitis, Vla
das Bartkus, Vincas Jankaus
kas, Stanislovas Masickas, Jo
nas Mikalauskas, Julijonas Ma
linauskas, Jonas Mikolaitis, Ka
rolis Stanislovaitis ir Frank 
Šatkauskas.

Už nesirgimą’ per 12 metų bu
vo apdovanoti: Juozapas Batū
ras, Walteris DuIevich, Stanley 
Mažeika, Jonas Venckus ir Vac
lovas Tuliunas. Programų! pasi- 
’baigus prasidėjo šokiai ir tęsės 
iki vakaro vėlumos. ,

-VBA
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Help VVanted—Malė-,Female
________Darbininkų Reikia .____

IEŠKO , PATRAUKLIOS . <MERGI? 
NOS ar vyro dainininko, galinčio 
griežti smuiką ar gitarą — sutin
kantį keliauti. Šaukti tarpe 1-12 die
ną. Prospect 6939.

Help VVanted—iVlaie 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio gėralų 
seilsmano tavernuose pardavinėti— 
proga pasidaryti daug pinikų — 
didžiausi ^biznio namai- Chicagojc, 
turintys visus destiliacijos ryšius.

OLD GOLD DISTRIBUTORS, 
Incorporated

2241-2255 So. Pulaski Road, 
Chicago,

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite, -taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, pkrauot. ren- 
duot, apdraust. <

Kreipkitės pas: f
J. P. EWALD REALTy CO.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

11 APARTMENTŲ BUDINKAS, 3 
plytiniai garažai West AubuNi 
Parke (Geriausiose sąlygose) S. E. 
Coru, 78th and Green St.; lotas 

.80x125; automatiškas aliejaus šildy- 
tbvals; niekad .nestovi tuščių; meti
ne renda $6,024.00. Kaina 4 kartus 
renda, 1 morgičius $12,000.00 gry
nos pajamos $3,000 į metus —viena 
proga per amžių. Sauk Vincennes 
1248 (privačias asmuo).

PAIESKAU PUSAMŽIAUS ŽMO
GAUS prižiūrėti boilerį ir atlikti 
darbą apie namus. Atsišaukite: Joe 
Paul, 6424 Eggleston Avė.

SKELBIMUS
“N.” RAŠTINĖPRIIMA

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
IKI

7:30 VAL. VAK.
Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 

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

Tel. CANAL 8500

Ugnies pagadintų 
daiktu išparda

vimas
, Sadmvski Furniture House, 
prie 1617-19 West 18th gat. 
skelbia ugnies pagadintų dai
ktų išpardavimų.ktų išpardavimų. Prie kiek
vieno pirkinio bus suteikta ir 
dovanų. Tad, gera proga pi
giai apsipirkti dar gerų daik
tų. (Skelb.).

Senajstaiga
šiandien telpa Naujienose 

Rome Federal Savings and 
Loan Association apyskaita: 
Ta įstaiga randasi prie 1618 
West 18-tos gatvės.

Iš apyskaitos matome, kad 
ta ištaigų gyvuoja nuo 1886 
Ąietų, kad iki šiam laikui ji 
niekad nėra užsidariusi* visuo
met pasekmingai vedė savo 
bankinį biznį- Dabar ji yra 
valdžios priežiūroje, indėlius 
valdžia apdraudžia iki $5,000 
kiekvienam asmeniui ir bend
ras stovis puikus*

. / ' (Sk-elb.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”i

i

' Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl .dykai apskaitliavi- 
mų. 25 metai patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roof ing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskoloft

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I L1THUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES

*5.25 iki *6.40 už toną
PIRKIT DABARtl 

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

I JEI TURIT
3 S .

| KĄ PARDUOT
|. 'Į* . '■ ’’v S

| PAGARSINKIT
I NAUJIENOSE |

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS

I KTC'T A TTE'T'F| JN.Jc.1jA u m*
ILGAI

Pašaukit mus' tuojau i

CANAL 8500
Ąpgarsinimų kainos pri
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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SU MAE WEST VYRU FRANK WALLACE ““Sr lLt
PASIKALBĖJUS

>

laikyti musų vedybas paslaptyj. 
Duotą žodį abu išlaikėm; nors 
jau ir seniai atskirai gyvenam, 
bet neėsam divorsu'oti, neigi an
tru kart vedę. Viskas butų buvę 
paslapty ir toliau, jeigu, ne 
netikėtas užtikiinas musų ve
dybinių dokumentų ir iškėlimas 
to fakto aikštėn. Ir kuomet ma
no žmona, Mae West pradėjo 
viešai reikšti, jog ji apie mane

tvirtinama.
darė “Naujienų 
te Toronte, Ontario, p. Maria

TORONTO. ONT. — Aną 
dieną apipiečiais, telefonas su
čirškė.-—Heilo! —atsakiau. — 
Klausyk. Ar tu žinai kad To
ronte randasi Mae VVest vyras? 
—krykštė mano geroji prietel- 
ka.—Girdėjau ir vakarykščia
me “Star” skaičiau.—Tai ar tu 
nemanai, kad butų gerai su juo 
pasimatyti? Juk jis lietuvis... 
Galvojau ir šiaip ir taip. Juk 
jeigu jis tikrai yra lietuvis, tai 
butų pravartu pasimatyt. Po il
go dvejojimo, nutariau mėginti, 
ypač dėl to, kad “Star” 
pondento aprašymas ęnan 
bai patiko.

Telefonuoju pas teatro 
nadžerj, kuriame p. Frank 
lace tuo laiku vaidino. Susita
riam. Nuvykstu, tuojaus gaunu4 
leidimą į teatro užkulisus. Po 
kelių minučių, esu perstatoma, 
tik ką nuo scenos grįžusiam vy-

kores- 
neh-

me-
Wal-

rui, nors kiek nuilsęs nuo pu
siau akrobatiško šokio, bet su 
tikrai malone šypsena ant lupų.

—Girdėjau tamstą esant lie
tuviu, tas mane ir atvedė į čia 
—pradėjau.

—Taip, aš esu lietuvis ir ga-
liu lietuviškai šnekėti-atsakė nieko nežino jr manęa gy. 

vp nėra—ąš buvau priverstas 
griebtis teisėtumo įr po didelių 
kliūčių, man pavyko įrodyti, 
jog aš netik gyvas .bet vis dar 

?šoku ir vaidinti featrimse, kaip 
į kad kada tai Šokau su Mae 
West!

—Kuomet tamsia vedei?
—Apriliaus 11 d. 1911 me

tais, Milwaukee, VVis. O 1910 
metais mudu su Mae VVest bu
vom atvykę gastroįei į Toronto 
—.  — _ ____ ; (kurio

i vardas vėliau buvo pakeistas) 
j —Kaip ilgai gyvenot su sa
vo žmona?

—Kelis metus ir mano įna
me dažnai mus įtardama klaus
davo ar tik mes neženoti? Bet aš 
atsakydavau: Ne, mamytė!

—Kodėl slėpėt vedybas?
—Dėl karjeros. Mano žmonai 

gerai sekėsi ir lai sekasi, nes ji

Frank VVallace-Valaitis su šo
kėja Trixie La Mae

(Chicagiečiai jau daug kar
tų girdėjo, kad garsiosios 
“Come up and see me some- 
time” Mae West vyras yra lie
tuvis Frank Wallace.

žemiai.4 telpa pasikalbėjimas
su juo, kuriame jo lietuvybė pa-1 jis man lietuviškai, Suvalkų 

Pasikalbėjimą pa- Vilkaviškio tarme. Vadinasi, ne 
koresponden- abejotinas lietuvis.

—Kur tamsta gimei?
—New Yorke ir mano tikroji 

pavardė yra Valaitis. Mano tė- 
L vas buvo Juozas Valaitis, pus

brolis kun. Valaičio Lietuvoje.
—Nuo kada tamsta pradėjai 

dirbti- teatre?
Ni.‘o dvylikos mano amžiaus 

metų. Nuo tada gyvenimas mą* 
ne privertė rūpintis savistoviu ir"šoįom"st"a7‘teatre 
gyvenimu ir aš nutariau, kad 
teatras vienintelė vieta, kurioje 
aš noriu dirbti. Ir matot, pra
dėjau šokti ir dabar šoku.

“Tebemyli žmoną”
Mano dabartinė partnerė yra 

Miss Trixie La Mae. Jau aštuo- 
ni metai kaip su ja šoku.

—Vakarikščiame “Star” skai
čiau tamstos pareiškimą apie 
tmstos žmoną—Mae VVest. Tam-1 yra labai gera moteris. Aš bu
sta labai gražiai apie ją atsi- vau kiek supykęs laike teismo, 
liepi. j bet dabar aš jau vėl užmiršau

— Ir kaip aš galėčiau kitaip ir ją myliu kaip mylėjau, 
atsiliepti apie mano mylimą —Ar nemanot, kad kada nors 
žmogų? klausiančiu ir pilnu ir vėl susitiksit?

“Norėtų Lietuvą Paittayt^* |

—Ta mintim aš visuomet 
gyvenu, nes pirmoji meilė vi- . .. .„ .. „ , v, . .
„..™<,<w "™ks “•* e™:.“"? 
ir priteisė m$p' Mae West 
turto, kokiom^ nofs atsitikime, 
bet man ne t$srų|)į< man syai- 
bį ji pati. Jjįj^ a$ lietuvis, tad 
ar galėčiau aš kitaip galvoti?

—Tu esi tįkfasĮ lietuvis!...
perbėgo mintiji mąno. galvoje ir įjnka, tik teatras, kuriame apsi- 
tik <Jabar a^d^^^^^A?^f si|bjęv Tnan labai nepatinka.
šį visą musų pąsikalHėjlmą',ma- . !.J'
no žvilgsnis ^įivoj- atkreiptas į Huvo prisiminta dąr apie p, 
jo lupas. KodelV 0 tai visai na- Ip Wallace motiną, kuri jau 
turalu, nes jlš'wyr^;žmogui ku- trečiu- kart vedusi ir dabartinė 
rio maloni šypsena .‘ir nuoširdi Jos pavardė Mrs. A. štakus. Gy- 
kalba jo lupas pabiria. Bet kodėl (vena- Aįbany, N. Y. mieste, 
nepažvelgti ,į akis. 0 taip, jos • Iš Toronto, jų trupė važiuoja

lietuviai veįdo bruo- į Bostoną, kur nuo 10-17 sau-

Jis yra žydas ir atvežtas 
iŠ Lietuvos mažas, bet jo tė
vai gerai z kalba lietuviškai, tai

Trixie La Mąė. Susipažįstam. 
Labai maloni mergina ir kaip 
mane gyvą matot, gyvas pa
veikslas Mae West!

( —Kaip jums patinka Toronto, 
panele? >

^-Toronto tai nieko sau, pa-

Kalėjimas už 
nepaklausymą 
teismo

Spąlįu 28 d. .Tark Martin, 17 
m., 1618 W. 81 st St., buvo 
suimtas važiuojant 90 m. į vai. 
Greitumu Western Avė. prie 
81 gt. Už tą teismas jį nuteisė

Laukiama sniego
Oro biuras sako, kad 

rinės Kanados ateina 
sniego audra, kur dar 
Chicago paskandinš 
pusnyse. Ateiną ir
Sniegas pasieksiąs Cbicago gal 
dar šiandien.

iš šiau- 
nauja 
labiau 
sniego 

šalčiai.

tik dabar aš

• ROSELAND. - Ren^ Val
io dienu kalėjiman ir uždrau- lortigara, 19 m., 146 E. 114 PI., 
dė naudoti automobilį 
vienus metus.

Rot Jack Martin ncpaklau- kiai sužeisti, 
sė teismo ir sausio 7 d. auto-^119 gt. prie Wallace gt. susi- 
mobiliu suvažinėjo einančią durus su gatvekariu. Nelaimė 
skersai gatves Hclen LuebeckJ atsitiko lenkiant kitą automo-
8 m., 7812 So. Ashland Avė. bilį.
Kadangi jis naudojo automo-' 
bilį nežiūrint teismo uždrau
dimo, tai dabar jis tapo nu
teistas 30 dienų kalėjimam 
Uždraudimas naudoti auto
mobilį ir toliau pasiliko galio-

per liko užmuštas ir kitas jaunuo
lis ir dvi merginos liko sun- 

ju automobiliui

mėlynos ir 
žai? , . • r

—Ką jus manote apie Lietu- 
t kada nors' ti. — Sakau—malonu buvo su 
L-; ' ■ ' ■ J tamsta susipažinti ir pasikal-

—Aš labai Wė^įau, jeigįi tik z y'
aplinkybės mAnU feis. žinot,, aš; -r^Dėkui Maria—tarė jis, spau 
bučiau uorėj^S'^^rišti aęropįa- sdamas mana ranką—ir prabo- 
nu į Lietuvą;^uf?|ąįs lakūnais čyk kad negalėjom priimti ge- 
kurie skrido •p^^^Įąnittką;Hbct riaų. '* Maria
kad jie neėiriėf ifpašažięrių7 ; - Į ----- -—

* 1 * • ' 7 ® Jo manadže-1 ApipleŠČ paštą
ris, kuriam p. VVallace tuojaus. *. * . ______
parodė “Naujienas” ir sako: 
—štai čia tas laikraštis, kurį'
ruošė skridimą u Lietuvą. At-i pagto: skyriaus, 
simeni tą J: nu šališką įr Vait-'^į -■
kų . . . —Vadinasi jis tą irgi se-’ 1 
kė—pamaniau ;■

—Ar tu4rit lietuvių draugų?
—Mano asmepis. advokatas p. kuriame buvo T 

Šamuel Jv SeigeŲ kalba lietliviš- pašto ženklelių ir pinigų, 
kai. . , butų buvę perdaug sunku jį liai turėjo dirbti mažiausia 10

—Ar ji$ lietuvis? atidaryti. Spėjama, kad vagi- vaultą.

šio vaidins Howard teatre.
—-Na, bet laikas man bus ei-

vą.? Ar nesirUl 
ją pamatyti?

Atiduos teismui 
prekių taksų 
grafterius

Vagiliai naktį iškirto 14I vaginai naktį įsikirto 14 co- 
, - i lių Skylę Washington Hights

ruošė skridimą į Lietuvą. At-. skyriaus, 1254 W. 193 
., sienoje ir sulindę į vidų 

(pavogė už .$21.00 pašto ženk-1 
lėlių, už $5,550 bonų ir $109 
pinigais. Bet jie nelietė seifo, 

dar daugiau
, nes

Prokuroro padeiėias Thom-' 
pson paskelbė, kad jis atiduos 
,<?rand jury visus įrodymus,] 

i kurie 'buvo surinkti prieš tris, 
prekių taksu graflerius. Bet' 
tyrinėjimai bus tęsiami ir to-’ 
liau ir jie bus priduodami 
grand jurv kaip tik susiras 

i naujų įrodymų prieš grafte- 
’ irius.

METINIS
KONCERTAS

SOKOLŲ SVETAINĖJE

Alytujc per Numiną naujai pastatytas- karininko Juozapavičiaus vardo tiltas. 1937 , m. gruodžio 15 dieną jį atidarėNAUJAS ALYTAUS TILTAS. — .
ministeris primininkas ir finansų ministeris Juozas 'Tūbelis, šalia jo iš kairūs sušisickimo ministeris 
to apsaugos ministeris brig. gen. Dirmantas; iš dešines apskritie*) viršininkas Stosiitnas.

f ACME-NAUJIENŲ Foto]
PIETINIŲ VALSTIJŲ GRAŽUOLES. — Kada vie

nas New Yorko dailininkas paskelbė n ory s rasti typiš- 
ka pietinių valstijų gražuolę, tai į jo studiją susirinko 
štai kokis būrys pietinių vaisi- gražuolių parodymui, 
kad gražuolės ten nėra išnykusios.

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

BADAS, SUNAIKINIMAS IR AŠAROS SEKA KARĄ. — Sugryžusi į japonų su
naikintą namą chiniečių šeimyna, kurią laukia didžiausia vargas ir badas, bet' da
bar ašaras lieja dėl rasto žuvusio griuvėsiuose kito šeimynos nario. Namą gi su
griovė japonų bomba.

v •;

inž.i Stanišauskis, Alytaus burmistras Jakulis, kraš-

Saii Francišco, kainuoja $5,000,000

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

NAUJOVINIAI TRAUKINIAI. — Trys nauji, moderniški Chicago and Northwestern geležinkelio “stream- 
linė”' traukiniai, varomi Diesel aliejinių motorų. Visi trys traukiniai, kurie vaigšto tarp Chicagos, Denver ir




