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Prez. Rooseveltas pakvietė" pramo
nės vados konferencijai

SVARSTĖ KOVOS SU RECESIJA 
PRIEMONES

WASHING,TON, D. C., sau
sio 11___Prez. Rooseveltas pa
kvietė konferencijon Raitaja
me Name antradienį penkis žy
miausius šalies biznio vadus.

Telegramos buvo pasiųstos Al- 
fred P. Sloanui, General Motors 
korporacijos 
kui; Ernest 
Steel Corp. 
kui; W. M.
sylvania geležinkelio preziden
tui; Lewis Brovvnui, Johns- 
Manville kompanijos preziden
tui, ir Colby Chesteriui, Gene
ral Foods Corp. tarybos pir
mininkui.

ši konferencija įvyko
vos dviems dienoms praslinkus sija).

tarybos pirminin- 
T. Weir, National 
tarybos pirminin- 
Glementui, Penn-

Gali paskelbti em
bargo karo medžia

gai kinams ir ja- į 
ponams

WASHINGTON, D. C., sau
sio 11. — Nors japonai kariau
ja Kinijoj, bet iki šiol nepa
skelbė karo formaliai. Vėles
nieji pranešimai iš Tolimųjų 
Rytų vis dažnai, prįymeąą, kad 
japonai rengiasi paskelbti for- 
ihaliai1 karą kinams?’ •- • \ r "<

Jungt. Valstijų įstatymas 
draudžia siųsti karo medžiagą 
kariaujančioms šalims.

Japonams paskelbus forma
liai karą, Jungt. Valstijų neu
traliteto aktas reikalautų, kad 
karo medžiaga butų sustabdy
ta taip japonams, kaip kinams. 
Dėl to skaudžiau nukentėtų 
kinai, nes jie menkiau prisi- 
ruošę karui, negu japonai.

Stengiasi nuslopinti 
streikų bangą Fran- 

euzijoje
PARYŽIUS, Francuzija, saU- 

šio 11. — Ministerių taryba 
įgaliavo premjerą Chautemps 
nevaržomai veikti tikslu nuslo
pinti bangą streikų Francuzi- 
joje.

šiuo tikslu Chautemps šau
kia konferenciją trečiadienį, 
sausio 12 d., kurioje dalyvau
ti yra pakviesti darbininkų va
dai, pramonininkai ir smulkio
sios buržuazijos atstovai. ,

Japonai neskelbs 
karo Kinijai 

TOKIO, Japonija, sausio 11. 
— Trijų dienų nepaprastoje 
konferencijoje nutarta neskelb
ti kinams karo oficialiai, bet 
vietoje to ieškoti taikos su ki-! 
nais. Nutarimas reiškia, kad 
kraštu tiniej i militaristai pra
laimėjo. ’

R R8b

ChiCagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Tarpais sniegas; žymiai šal
čiau; saulė teka 7:17, leidžia
si 4:39 valandą.

po Jackson dienos bankieto, 
kuriame prezidentas pareiškė, 
kad Baltojo Namo durys yra 
atdaros visiems biznieriams no
rintiems kooperuoti su valdžia 
tikslu išrišti problemas sukel
tas biznio atoslūgio.

Manoma, kad prezidentas 
Rooseveltas nori išgirsti pra
monininkų nuomones apie ato
slūgį. Gal būt svarstomas bus 
sumanymas, kad biznis steng
tųsi stabilizuoti (vienodžiau 
palaikyti) . pardavimus vietoj 
dabartinės praktikos, pagal ku
rią tani tikrais laikotarpiais 
išvystoma didelis gaivumas, o 
paskui užeina atoslūgis (rece-

Įteikė garbės ženklą 
lojalistų generolui
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 11. — Laurais Vainikuotas 
Madridas, lojalistų garbės žen
klas priimtas atžymėti narsu
mą karo fronte arba darbo na
šumą Ispanijos civiliame kare, 
antradienį buvo įteiktas gene
rolui Vincente Roja, kurs va
dovavo lojalistų cfensyvvd prieš 
Teruelj, ? - \ 1 / ,. *•- ... • ’/ ■ y.-—*. - ■' • • jp ’L -. ■

Garbės ženklą generolui Ro
ja įteikė valstybės prezidentaš 
Azana.

Teruelio fronte sukilėlių ata
kos sustojo. Vietoj jų, prane
šimai iš Ispanijos skelbė apie 
lojalistų atakas prieš sukilė
lius.

Hitleris irgi norį 
taikos

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 11. — Antradienį Hitleris 
priėmė svetimų šalių diploma
tus. Jų tarpe buvo ir popie
žiaus atstovas. • Pastarasis tarp 
ko kita pasakė, kad žmonija 
trokšta taikos. Hitleris, atsa
kydamas popiežiaus pasiunti
niui pareiškė, kad jis pasižada 
garbingai ir patikimai koope
ruoti su visomis tautomis tai
kos interesuose.

Šiuo laiku nacių ir Vatikano 
santykiai labai įtempti, ypač 
dėl to, kad naciai varo vajų 
suimti iš parapijinių Vokieti
jos mokyklų visus vaikus į val
stybes mokyklas.

Japonai atakavo 
amerikiečių. 

misiją
11.PEKING, Kinija, sausio

— Japonų lėktuvai, atakavę 
|Tsiningą, Shantung provinci
joj, antradienį numetė eksplo- 
duojančios mėdžiagos į ameri
kiečių baptistų misiją Tsing- 
tinge. Ataka neužgavo ameri
kiečių, bet misijos kiemsargis 
kinas buvo užmuštas.

Eksplozija Madride 
užmušė 100 asmenų

VALENCIJA, Ispanija, sau
sio 11. — Milžiniška eksplo
zija Madride apgriovė 8 blo
kus namų ir užmušė per 100 
žnionių. Eksplozijos priežastis 
iš karto nenustatyta.
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SUDUŽO PASAŽIERINIS LĖKTUVAS. — Dviejų motorų Lockheed Zephyr 
transporto lėktuvas. Tokiom typo Northkvest Air Lines lėktuvas sudužo Montana 
kalnuose, ties Bozeman, Mont. Kartu su lėktuvu žuvo 8 pasažieriai du įgulos na- 

< riai. Išrodo, kad lėktuvas atsimušė į kalną ir sudegė. Lėktuvas skrido iš Seattle 
į Chicago per Minnėapolis. !

Svarbi japonų koii 
ferencija karo su ki 

nais klausimais t|
■___________ ■ . 1 - - ĄY-"'1

TOKIO, Japonija, sausio 11.
■— Antradienį susirinko iškil
minga Japonijos vadų konfe
rencija, penkta toki šalies is
torijoje.

Konferencijai 
pats mikado —

pirmininkavo 
Japonijos im

peratoriuj Dalyvavo joj e mi
nis tęrių Ifąbinetąę,. armijos, ir 
laivyno vadai bei aukšti• civi
liai valdininkui.

Gandai ėjo, jogei konferen
cija buvo sušaukta karo su ki
nais klausimais. Dalykas toks, 
kad kelioms savaitėms praslin
kus pu to, ' kai vokiečiai pra
dėjo tarpininkauti japonams 
slaptuose pasiūlymuose taikos 
kinams, vokiečių pastangos ne
davė pageidaujamų rezultatų,

Kinams neprielankiai pasiti
kus japonų pasiūlymus, atrodo, 
japonams nelieka niekas kitas 
daryti, kaip kariauti toliau4. .

Numato demokratų 
partijos skilimą 

f •

WASHINGTON, D. C., sau
sio 11. — Pietinių Valstijų Se
natorių filibusteris prieš linčia- 
vimų bilių tebėjo antradienį. 
Pietų senatoriai kaltina už šį 
bilių Naujosios Dalybos šali
ninkus.

Įspėjimai daroma, kad jeigu 
anti-linčiavimų bilius bus pri
imtas, tai jis ; paskatiijs kon- 
servatyvuosius pietų elemen
tus atsiskirti nuo demokratų 
Naujosios Dalybos rėmėjų ir 
sudaryti konservatyvų jų bloką. 
Kitaip sakant1, tai gali reikšti 
demokratų partijos skilimą.

Japonai laimes karą, 
kinai laimės taiką ■ v-:
SHANGHAI, Kiniją, gausio 

11. —- Japonai pasiruošę tai
kai; kinai nenori kariauti; bet 
kinai nenori priimti bet kokią 
taiką, kurią padiktuos japonai 
turintys dabar Kinijoj 500,000 
karių; taigi karas ,tęsis. Japo
nų resursai iki pavasario, jei 
kinai pajėgs atsilaikyti' taip il
ga i, tiek išsisems, kad jie su
tiks lengviausioms taikos sąly
goms. Taigi japonai laimės ka
rą, o kinai laimės taiką.

Toks ., yra/kinų taškąregiš 
dabartiniame 
ponais.

konflikte su ja-

XTRAi llv

SLA. NOMINACIJŲ 
REZULTATAI

Tik-ką gavome, nors dar ne 
visai pilnus, '?JSĘĄ. Pildomosios 
Tarybos nominacijų rezultatus. 
Jie yra tokie':

"■ < • r ■ ' l.
Į ŠLA^ prezidentus:

Laukaitis 1^878.
Į 'SLA. vice-prezidentus:
Mažukna >.,3,279-
Bhkšnaiti^«. 1,783

< - S LA. sekretorius:
’ Vinikas 3,676

_ Miliauskas 1,054
Michelsonas 440

Į SLA. iždininkus:
Gugis 3,260
Trečiokas 1,676
Į SLA. iždo globėjus:
Mockus 3,581
Mikužiutė 3444
Keršėvičius 1,767
Martin 717

v Jarus 701.
Balsai, paduoti už kandida

tus į daktarus kvotėjus, dar 
nesuskaityti. Bet reikia many
ti, kad Dr. Stanislovaiti^ bus 
gavęs milžinišką daugumą.

šie rezultatai rodo, kad se
nieji viršininkai gavo beveik 
dvigubai balsų daugiau, negu 
naujieji kandidatai.

Vedybų malūnui 
smūgis

INDIANAPOLiS, Ind., sau- 
šio 11.' — Miestelis Cro.wn 
Point Indiana valstijoje (neto
li nUo Chicagos) buvo pagar
sėjęs iki paskutiniojo laiko kaį- 
po vieta lengvai vedybas gau
ti. Neseniai tačiau išimta in- 
džionkšenas prieš Lake kaun- 
tes klerką Sweigartą, kurs 
draudė klerkui išduoti vedybų 
laisnius bet kokiai porai negy
venančiai toje kauntėje.

Praėjusį antradienį Indiana 
valstijos vyriausias teismas 
pripažino sakytą indžionkšeną 
teisėtu esant. O tai -reiškia, 
kad ir kituose Indiana I valsti
jos miesteliuose gali būti už
drausta atvykusioms iš kitur, 
poroms duoti vedybų laisnius.

Lėktuvas nukrito 
dešimt žmonių 

užmušta
BOZEMAN, Mont., sausio 11. 

— Pirmadienį Northwest Air
lines pasažierinis lėktuvas nu
krito Bridger kalnuose, 14 my
lių atstumoje nuo Bozeman.

Visi dešimt lėktuvo pasažie- 
rių žuvo. Du darbininkai, C. 
A.Larson ir Glen White, kir
to medžius netoliį . tos vietoj, 
kur . lėktuvas nukrito* Jie ątbq- 
go pagalbos suteikti, bet ne
galėjo prisiartinti prie lėktu
vo, nes jis užsidegė. '

Lėktuvą vairavo Niek Ma- 
mer, patyręs aviatorius, kurio 
kelionių stažas oru siekė 
1,000,000 mylių.

Lėktuvo kelionė buvo 
Seattle, VVash-, i Chicagą.

per

Paleido iš kalėjimų 
vokiečius pastorius

BERLYNAS. Vokietija, sau- 
šio 11. — Čia paskelbta, kad 
iš kalėjimų yra paleisti visi 
vokiečiai pastoriai. Jie pateka 
į kalėjimus pasėkoje kovos 
prieš nacių užsimojimus kon
troliuoti protestonų bažnyčias 
Vokietijoje. Bažnytininkų, ir 
nacių kova paskutiniuoju lai
ku šiek tiek aprimo.

Kalėjime pasilieka tik vienas 
pastorius, Martin Niemoleller, 
kurio byla dar tebetiriama.

Paskandino Holan
dijos laivą

laivą 
Antonio,

PARYŽIUS. Francuzija, sau
sio 11. — Nepažintas subma- 
rina’s torpedavo ir .paskandino 
Holandijos prekybinį 
Hannah netoli San 
prie/ Ispanijos pakrančių.. Lai
vas buyo paskandintas antra
dienį, įgula išgelbėta.

Hannah vežę pupas ir kvie
čius į Vale nei ją, Ispanijos val- 
dž’ds uostą, , 7

■ s. ;    i.u.       ’i’ "■

Rekomenduos Hor- 
nerį Vyriausiajam 

teismui
WASHINGTON, D. C., sau

sio 11. — Illinois šęnatorius 
Lewis paskelbė antradienį, kad 
jis rekomenduos prez. Roose- 
veltui paskirti Vyriausiojoten, 
smp nariu Illinois gubernato
rių Ęornerį.
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LIETUVOS-LENKIJOS SANTYKIAI 
NEPAGERĖJO, SAKO BEKAS

VARŠUVA, Lenkija, sausio 
11. — Antradiėnį rezignavo 
pulk,’ Adam Koc, lenkų vieny
bės partijos organizatorius. Jis 
dėjo pastangas daugiau nei 
metus laiko sutverti stambią 
politinę organizaciją, kuri rem
tų dabar esančią valdžioje kli
ką. Jam tai nepavyko.

Italams ne p a v y k o 
pasigauti Austriją ir

Vengriją
• -----—

BUDAPEST, Vengrija, sau
sio 11. — Italijos vyriausybės 
sumanymu, Budapešte įvyko 
italų, austrų ir vengrų atsto
vų konferencija. Italai tikėjo
si ištraukti Austriją ir Ven
griją ųš Tautų Sąjungos ir pri
jungti jas prie italų-vokiečių- 
japonų pakto. Europos kores
pondentų pranešimais, italų 
viltis neišsipildė.

Stalinas “valys” Ru
siją ir toliau

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 11. — Valymas sovietų 
priešų tęsis toliau, pareiškė an
tradienį V. Y. čubar, Sovietų 
Rusijos finansų komisaras.

Jo pareiškimas yra ypač 
,svarbus todėl, kad jis prikląu- 
so Politiniam Biurųd ir skaito
si '* asmeniškas* . Stalino draiu. 
gas.

Pasak čubaravoj Sovietų Są
junga vienu balsu remia val
džios priemones “žmonių prie
šams” likviduoti. Darbas dar 
nebaigtas, todėl turi būti ir 
bus tęsiamas toliau.

Kalbėdamas unijų susirinki
mui Čubar pasmerkė Grigorį 
Grinko, buvusį pirmiau finan
sų komisarą ir prieš keletą 
mėnesių .pašalintą. Pasmerkė 
taipgi N. Tokovlevą, moterį fi
nansų komisarą, čubar kaltino 
Grinko buvuą vadovu gengės 
sovietų ■' finansų ardytojų ir 
ėjus ranka už rankos su vo
kiečiais ir fašistų šnipais.

Iš Gorkio srities atėję laik
raščiai praneša, kad buvo areš
tuoti patriarchas Zitaly, vadi
namos gyvosios bažnyčios gal
va, ir patriarchas Sergei Kru- 
tutiski, senosios ortodoksų baž
nyčios viršila.

Naujas senatorius
VVASHINGTON, D. C., sau- 

šio 11. — Antradienį užėmė 
vietą Jungt. Valstijų senate 
buvęs atstovų buto narys Lis- 
ter Hill iš Alabama valstijos.

Hill yra aiškus ,< Naujosios 
Dalybos šalininkas. Neseniai 
įvykusioje rinkimų kampanijų- 
j e jis pasisakė, kad pritaria al- 
gų-darbo valandų biliui. Nors 
Alabama valstija skaitoma at- 
ąįlikusi pramonės žvilgsniu, 
nors čia predominuoja ūkinin
kai, tačiau Hill buvo išrinktas 
didelę balsų dauguma. Iš to 
daroma išvadas, kad ir kitose 
valstijose 'yra aiškus piliečių 
pritarimas sakytam biliui.

DIDELI LIJUNDROS NUO
STOLIAI. MIŠKAMS 

\ Į .. . . ........... ...

JURĖ: — Jūrės u-jos miš
kuose lijundra pridirbo nemaža 
nuostolių. Aptraukti ledu ir 
šerkšna jauni medeliai ir šakos 
daug kur nulaušti arba labai 
išlankstyti. Daugiausia nuken
tėjo berželiai ir pušaitės.

Jo vietai paskirtas gen. Sta- 
nislav Skvvarczynski, buvęs 
Vilniaus garnizono komanduo- 
tojas.

Parlamento komisijai užsie
nio reikalais užsienio reikalų 
ministeris Bekas pareiškė, kad 
Lenkijos santykiai su Lietuva 
ir Čekoslovakija per 1937 me
tus nepagerėjo.

Francuzija protes
tuos misijos, bom

bardavimą
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 11. — Francuzijoš valdžia 
instruktavo savo ambasadorių 
Japonijai pareikšti energingą 
protestą japonų vyriausybei 
dėl to, kad Japonijos lėktuvai 
mėtė bombas į franeuzų kata
likų misiją esančią Nankinge. 
Japonai atakavo franeuzų mi
siją sausio 9 dieną. Atakoje * 
vienas minykas buvo užmuš
tas, o kitas sužeistas.

Farmeriams reikia 
daugiau pagalbos
WASHINGTON, D. C., sau

sio 11. — Agrikultūros sekre
torius Wallace antradienį pa
reiškė senato komisijai, tyri
nėjančiai nedarbo priežastis, 
kad šalies farmeriams pašal
pom** reikalas didėja. Gal būt 
.koBg£mi,s teks Anuoti dau- 
giau fondų šiam reikalui. Tai 
betgi priklausys nuogto, ar ša
lies pramonė išsijudins iki pa- 
vasari-b. Daugiau kaip 542,000 
farmerių šeimų duota paskolų 
suma $151,000,000.

Pakraščių Mongoli
ją parems kinus

/HANK0W, Kinija, sausio 11. 
—- Valdžia paskelbė Pakraščių 
Mongoliją (Outer Mongolia) 
esant karo zonoje, šios šalies 
pirmininkas paskirtas vyriau
siu karo komanduotoju.

Pakraščių Mongolijos prisi
dėjimas prie karo reiškia ki
nams paramą armijos, kurią 
organizavo ir apginklavo rusų 
ekspertai, ši Mongolija apima 
1,360,000 ketvirtainių mylių 
žemės plotą.

Samdytojams taksų 
mokėjime išimtis

WASHING.TON, D. C., sau- 
šio 11. — Mokėdami pajamų 
taksus samdytojai gali t išimti 
tą sumą, j kurią jie sumoka, 
kaip savo dab’, į senatvės pen
sijų fondą. Tačiau darbininkai, 
mokėdami taksus,f turi mokėti 
juos iš visos pajamų sumos. 
Išimties jų sumokėtai senat
vės pensijų sumai nedaroma.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.
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(Tęsinys)
Jautė vaikinėlis — jautė yisu 

savo kimu ir siela sunkaus dar
bo, paniekos ir pašaipos aš
trius dantis, ko tėviškėje nie
kados nebuvo jautęs; ir tuoj 
susivaldė. Dirbo, taupė ir net 
mokytis pradėjo! O po treje
to sunkaus darbo ir skaudžios 
gyvenimo mokyklos metų, išsi
ilgusios motinos ir tėvo labai 
prašomas, grįžo tėviškėn ... 

, įsimylėjo biedną mergaitę ir 
vedė be pasogos,—kaip Ameii- 
kojel Klausė savo tėvų, juos 
gerbė ir mylėjo. Visas kaimas, 
net 'ir parapija šnekėjo, kad 
“Pagyriuką Amerikas išmoki- 
kino, žmogum padarė,” kad, 
girdi, “kiekvieną padykusį vien
turtį gaspadoraitį reikia Ame
rikon siųsti, tai ten tikrą dar
bą pamatys, gyvenimo klesas 
išeis ir naudingi? žmogum taps.”

11 f
Šnekėjo, džiaugėsi ir Laury

no Gobšiuko tėvai—Pagyrių ge
riausi kaimynai. Gobšienė sta
čiai atsigerėti nebegalėjo Pa- 
gyriuku, “nuo ausų ligi kulnų”, 
kaip ji dažnai sakydavo, persi
mainiusiu, sugerėjusiu, sude
rėjusi ir ir išmintingu gaspado- 
rium virtusiu. “Ak, dievulėli 
mano brangus,” giliai atsidus
davo ji, “kad mano Laurynu- 
kas tokiu žmogum taptų ... 
Pana Marija, motina dievo, 
duok dvasią šventą mano vai
keliui ... pana Marija, motina

dievo...” kartodavo ir karto
davo, prieš motinos švenčiau
sios atvaizdą atsiklaupusi.

O rūpintis ji tu’rėjo, nes jos 
Ląurynukas jau buvo giliau įsi
bridęs į palaido gyvenimo pel
kes, negu kadaise Pagyriukas. 
Jis ne tiktai girtuokliavo, pe* 
šeši, didžiausią gėdą savo tė
vams darydamąs, bet ir vagi
nėjo, juos skriausdamas. Ne
paprašys, būdavo, tėvą, kad 
pinigų duotų, bet pats pasiima. 
Ką tik, būdavo, nematomas su
čiumpa, tą jai? ir neša tiems, 
kurie vogtus daiktus priimi
nėja. .

Abudu Gobšai labąi skaudžiai 
sielojosi, nebežinodami nei ką 
jau su patvirkusių vaikiu be
daryti, nei kaip jį nuo pikto 
atgrėstj. Bąrimąs jau nebegel- 
tėjo, mušti gailėdąvos. Pagą-

KALĖJIMAS AUTOM O- 
BILISTEI. — Mrs. Elsie 

(Danick, kup liko hųteistą 
■ penkioms dienoms kalėjį- 

man už neatsargų važiavį- 
mą automobiliu. Ji yrą pir
moji automobiliste šiemtet 
Chicagoj nuteista kalėji-
man.

"T

kartį-kitą; 4ąr šiekrtįek dąb^r ką — pnr š'jnts velnių, j Ame-'
turime,‘na, sudarysime po- riką! pipigų, važiuo-

Mislinu, kad tiek ir j.u kad ir Šį vakarą. Į Ameri-

liau, juk jai? ir perdidelis bu
vo sėkmingam, 'sakant,. įkrėtį- 
m ui. O jeigu nėra naudos iš 
mušimo, tai kam dar mušti, juo' 
labiau, kada, iš tikrųjų, muši
kui labiau skauda, negu mu
šamajam ...

Tiesa, dažnai gundydavo Gob
šus mintis leisti sūnų į Ameri
ką, ypač kai jie pagalvodavo 
apie pasitaisiusį Pagyriuką, bet 
kartu ir drovėdavos, bijodavos 
tokias mintis yienas antram 
atvirai pasisakyti. “Neduok 
dieye, jeigu nebegrįžtų... viena
tinis sūnūs... ką motina tada 
pasakytų...” baimindavosi Gob
šas. “Jau geriau aš tylėsiu; 
tegu ji pradeda.” Tačiau Gob
šienė dar kruopščiau tokias

, Bet Gpbšięnė vis dar tebety
lėję.! 1 ;

“Šąįęyk —- kas čia dabar — 
nekpkčiojusi. Paskui rugoši ant 
manęs, kad aš vaiku, atsikra
čiau, be tavo sutikimo AmerL 
kon išsiunčiau. O jeigu — ne
duok dieve —r kas atsitiktų, 
nebegrįžtų, tai kaltinsi mane,— 
vaiką išstumei, pražudei, — sa
kysi...” A

Gobšienė, pagaliau, turėjo pa
sisakyti, ką ji mananti, ar su
tinkanti, na, ir pradėjo: “Kad 
žinočiau, kad Dievas duotų, 
kad taip bus,, kaip su Pagyriu- 
ku, tai nieko nesakyčiau, tąi 
nesipriešinčiau, tai — tai tegu 
jau važiuotų, bet jei ne, jei

šimtų 
užtęks”.

“Jau geriau^tris šimtus, tė
vai. Ką gi ten vaikas bepradė^ 
iŠ penkių savo>ptrštų ? Gali var
go matyti”, rūpinosi Gobšienė.

“Tai turėsim7- skolintis. Galė
tume kviečių parduoti, bet

“O kur Raulis V’ sušuko El
ze Gobšų tarnąįtė, atkelda
ma vartus.1 ' < .....

Gobš.ąV nieko jai nebeatsakė 
šį kartą. Juodu buvo skaudžiai 
susikrimtusių ir tylėjime ieško
jo palengvinimo. Ir juodu tylė
jo. Tik po trejį dienų, kai grį
žo sūnūs namo girtas, susivė? 
lęs ir purvinąs1 visas, tada tė
vas jau pebesųyąlętę tųžmos ir 
baisią! įširdęs keikėsi: “Gyvuly 
tu, bestiją! ir vįį /prisiputęj 
parsivilkai. Mataį, kad jau pą- 
vasąris. Reikią: akėčios, žagrės 
taįsyti, p tjj tyaūfeąisi per die
nas; Valkata’ tu! Visas kaimas, 
visas miestelis iš,'tavęs jau juo
kiasi: Besarmati 4Ūb Baisiausią 
gėdą darąi savo tėvams, na
mams ir visiems giminėms. Va
žiuok, po Velnių/s; Amerikon! 
Gal ten pasitaisysi, iš gyvulio į 
žmogų pavirsi!” <

‘'Tėvai, liaukis; gana jau 
bartis”, draudę-Gobšienė, pa
dedama girtam; yaįkui nusivilk
ti švarką. “Leiskivą Laprynuką 
į Ameriką. Pąbuvoš metą-kitą, 
sugrįš, apsižėnys ir bus geras, 
išmintingas gaspadorius — 
kaip Pagyriukas.” /

“Ha-ha-ha, ha-ha-ha”, tarsi 
uždusdamas' kvatojosi.girtutėlis 
vaikas. “Į Amerį^ą — į Amerį- 
-"' ; -T-Tl

#4 — po velniy rup.... jus — 
į Ameriką! I Ja-ha-ha, ha-ha- 
Ūa^ha-ha-ha”, jay vos beišspau- 
dė jis iš susiplojusios, krutinės, 
“į Ąrneriką. Vot, ko hš seniai 
norėjau, vot, į Ameriką — pas 
dėdę tag karčiamą turi — 
vot, kad gersiu, tai gersiu — 
visą Ameriką pragersiu! Ha- 
ha-hą, po velniu — rup,.. jųs!v

“Ęlk, vąikeli, gult;'eik; ma
tai, kad pavargęs, eik”, traukė 
už rankos girtą vaikį motina. 
‘‘Rytoje ąpie Ameriką pašnekė
sime. Eik, vaikeli, eik gulti”:

“Į Ameriką — į Ameriką -i- 
po velnių, rup... jus'’, sapaliojo 
pasvąigęs vaikio ligi neužmigo.

“Tegu važiuoja, tęgu važiuo
ja, tai kaip kokia .sloga nuo 
mano krūtinės nuslinks”, kal
bėjo pykdapa8 tėvas, o moti
ną I>ro. ašaras tarė: “Tėvai, pa- 
mislyk,-ką sakąs, tėvai, gaila’ 
Vaiko — gailą. 1 Girdėjai, sako, 
pas dėdę 
gersiąs,
< . .... v.. ■

vai, baisu, kad nepražudytume 
vienatinį vkiką... pana švenčiau
sia,, kad nepražudytume...” At

- į karčiamą, kad 
' girdi, tai gersiąs — 

Ameriką pragersiąs... Baisu, tė-

......................................................................  —' r 

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

. Ekspertę radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—yisąs darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
i' AL ENZULIS

5610 Sq. , Ąlaple^ood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemiock 2343

—. ........ ;...................... ... ................ .......................... .......................

Šiklaūpė ji prie Jėzaus Kris
taus ■ į dangų žeųgimo atvaizdą 
ir pradėjo melstis, o Gobšąs, 
galvį susiėmęs, ant stalo rymo
jo.

(Bus daugiau)
", *•
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NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasarjo-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemiock 9252 

Patarnauju prie 
’ gimdymo namuo

se ar ligoninėse, 
duodu ųiassage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mape- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

• ginoms patari
mai dovanai.

Ofiso Tel Boulevard 5918

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Cor, of 85th and Halsted Sta.
Ofiso vaįandps nuo 1-8 nuo 6:30-8$0 

Nedėįiomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVp.

Teb Kentrnod 5197 
cjį-'į1 yi"i""ij’;y; jĮTifr.'-L » "wf 1 111 ■■■»■■■ *-

Ofiso TeL Virginia O9M 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofisp yąlandoą: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakari 
Rezidencįja: t A

8939 SPUTH CLAREMONT AVĖ 
Vąlapdos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

ADVOKATAI

advokatas
Miesto ęfisas—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 Boulevard 1310
l v

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-* 
pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

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

2400 WEST MADISON STREET
Vak 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak •

Tek Seeley 7330
■ Namų telefonas Brynswidk 0597

. ' 1 r

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. 
Tek Lafayettę 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedčlioj pagal susitarimą

Ofiso Tol.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUIS
DENTIST  AS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.KL. JURGELIONIS

A DVOKATAS 
3407 Lpwe Avė, Tek Yards 2510

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
Kiti Lietuviai Daktarai

Tek Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 9 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas ir Rezidencija J * I'
3335 So. Halsted Strf

CHICA’GO.LLL. L L?

nepasitaiSys; jei nebegrįš, tai — 
tai pražudysiva, tėvai, pražudy- 
siva paskutinį vaiką...”

“Ir čia galą gaus”, piktai ta
rė Gobšas, ‘‘mislini, kad ne.,, 
taip gerdamas,, ir bę^imušda- 
mas... Ar negirdėjai, bėgu, kas 

‘atsitiko su Raizgi? '■Pliopliuku? 
Sako, vogais jr rungais aną ne
dalią užmušę...” ! :;.

Aštrus šiurpus Gobšienę nu
krėtė. Ji nervingai gnaibė ska
ros kampą ir, ilgiau nebeišlai
kydama, tarė: “Aš ir misljnau
— seniai mislinau, kad butų ge
ra išleidus Raulynuką į Ameri
ką, bet vis bi joj ausi. ,?tąu saky
ti, kad paskui man neprikaišio
tum, jog vaikct nebemyliu — 
pražudyti noriu... Bet dabar, 
kad jau ir tu taip mislįni, tai
— tai leiskiva,. Kaip dįevas 
duos, taip ir bus. Jei žuž, tai 
abudu busiva kaltu.”

Gobšas pažiurėjo į savo žmo- 
ną, skara užspausdamas - savo 
akis ir tarė: “Tai gerai, Dabar 
žinosiu, kas reikia daruti... Ka
tilių suėjau per jomarką, tai sa
kė, kad kitą mėnesį skolą ati
duosiąs. Parduosim veršį, javų

(Adresas)

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

čią įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No -...,r
Mieros  _________  per krutinę

(Vardas ir pavardė)
M——II ■ ■ ■ • •••• • • • • ••••••

mintis slėpė ir — nepradėjo...
Tik vieną ankstyvą pavasarį, 

sunkiąi traukiant arkliams 
klampiu keliu vežimą, kuriame 
tesėdėjo tik seniai Gobšai, nes 
jų sūnūs, kaip ir paprastai, pa
siliko miestelyje girtuokliauti, 
Gobšas nebeiškentė,T nebeišlai
kė sielgraužos žodžių, nors ir 
už labai stipriai sukąstų dantų; 
“Valkata tas! ir vėl kelias die
nas neparsivilks!’’ pradėjo jis, 
o Gobšienė nė žodelio. “Ale iš 
kur jis tuos pinigus ima? Ši
taip gerti ir gerti, tai ne žer
tas! Parvažiavęs pažui ėsi u 
aruodus... nė sėklai nebeliks...”

Gobšiene šluostėsi skaros 
kampu akis..,

“Motin, aš jau. kantrybės 
daugiau nebeturiu. Leiąkivą 
Lauryną — leiskiva' Amerikon”, 
pagaliau pasakė Gobšas. “Pa- 
gyriukas koks buvo, o dabar— 
kaip auksas žmogus. Gaus dirb
ti, pamatys vargo, tai ir mū
siškis atvirs į žmogų, čią iš jo 
nieko nebus, sakau, nieko ne
bus, motin ’, baigė Gobšas ir 
paplakė arklius, jau perdaug 
tingiai traukiančius vežimą.' z

No. 4659 Paprasta, bet labai ele
gantiška suknelė. Ją gilite pasisiūti 
iš juo lo, tamsiai mėlyno arba raudo
no aksomo. Kalnieriuką pasisiukit iš 
balto šilko. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20, taipgi 32,34 36, 38, 40 ir 42 
iolių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų 5>avyzdžiy 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvięno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gąli- 
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Pept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, Illr

— . ................... ........... I,..

(Miestas ir valstijai k

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBUDANCB
* DIENA IR NAKTJ : 

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

^.■,, l,|i,,ĮijjĮiį'ip.Į!^' ^iii,.V-y- - I II y .yiffiimįi , II jI ■■»«lii p ..................  W.y. MI.<| iii

-5 koplyčios visose 
JL—J X Chicagos dalyse

t-l.. .......................................................-.................ir
^Klausykite musų Lietuvių radip programų Pirmadienio vakarais. 
10:00 vak vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) Pranešėjas 

j P. šaltimieras.

t.''' • ’* ' a

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
Cicero ‘‘

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

3307 Lituanika Avenue

, A, PETKUS
6834 So. Wėstern Avė.
1410 South 4‘Jth Court

- A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
■' Rooip 1230 r-

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
Namų Tek—Ęyde ; Park 8395 ’ ’ ,; dlV T * »,7

KAI & ZARETSKY 
lietuviai advokatai 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI
Res. Phone: Office Phone:

I^af. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną" 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESMIESTO
ČSE. . . .

iė Boulevard 4139

Phone Grovehill 0142
Cicero Phone Cicero 2109 

.. ...—.. ... .
P-J. RIDIKAS

§354, So. Halsted Street į Boulevard 4089
".'.u1! t;. -------------- .-tr-s—r—r.-7-r?— ...............: ----- -——-  --------- --------

I, J. ZOLP Phone BouL 520$ 
1646 Węst 46|h Street • \ Phone BbulevaTd 5566

• ’ . • . ‘ ” i * ’ . ■ ' 17 l ' «’ / ' . \•-<■■■ .................. .................................................... ......................... . ■' ,u yi,wį..i , „ ,,

....  .. S. M. SKUDAS
718 Wesl 18th Street , - Phone Mbnroe 3377

■■ ■■■■ -■ t     - ’1 ; r • I.J“. . ? —■ yii -wy.il >■ c. n •

' , . r s. P. MAŽEIKA Yards 1139 
3319 Lituąnica Avenue- ____ Phone Yards 1138

Tachawicz IR SŪNUS ' . ’
2314 West 23rd Pl<ace , Phopę Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East l08th Street TeL Piillman 14870 ’

■ --- --------------------------------------- ------------- ----------------------------- ---------------------- ------------------ V 'l*y. *'‘■•T-J' : 1 'I į J

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westęrp Avė. z Phone. Virginia 0883

,LS. I ' ' ■ l"—1 "T r—nr-   ' "T ' -I V " . ...................

į V , M ; J.LIULEVR5TUS
,/,:i 18 Sq- iOO a™™. :PlioiK- l.nfayelle 3?72 į

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVI?

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų gdrantavimas.

Optonietrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

Tek Office Wcntworth 6330
Rez. Hy-ie ^Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4’U)o pietų, 7—8 v. vak. 

j išskyrus seredomis ir subatomis

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

’ Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių• Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandoj: niip 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį."
8

LIETUVIAI
, GYDYTOJAI (R DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
> GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 

r Rez. 6631 So. Californią Avenue ,
> Telefonas f Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyri), moterų ir vaikij 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 Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
■ 2-ros lubos 
CHICAGO, ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 1.2 vai. ryto, nwo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis ąuo 10 Iki 12 
valandai diėną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

I Offao valandos:
Nuo 10 iki f2 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 ixi 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400



\
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NAUJIENOS, Chicago, III. . 8
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KORESPONDENCIJOS Ką žmonės
mano

MASS. VALSTIJOS KOMITETAI LIETUVOS 
DEMOKRATIJAI ATSTEIGTI

Reikės Sutikti

2 PAGELBOS
Budai Pasiliuosuot nuo

ŠALČIO
NORWOOŲ, Mass. — Vietos 

komitetas Lietuvos Demokrati
nei Tvarkai Atsteigti, suside
dantis iš 8-nių organizacijų, 
rengia Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimą 20 d. vasario, 
Lietuvių svetainėje. Tas įvykis, 
kaipo istorinis tautos įvykis, 
suprantamas dalykas, yra nau
dinga 
viskas 
g amą 
mis.

Kas kalbės, dar komisijos nė
ra nutarta. Reikia pažymėti, 
kad Bostono apskričio Komite
tas Lietuvos Demokratinei 
Tvarkai Atsteigti perdaug iš
krypo iš savo orbitos kelio. To
kius tarimus praveda, 
nieko bendro neturi su 
kratija. Sakoma, reikia 
jaunuoliams užmanytą 
anglų kalba' žurnalą “Voice”, 
nes jį remia plačioji visuomenė. 
Ką bendro turi Amerikos lietu
vių plačioji visuomenė su tup 
centro biuro užmanytu leidiniu? 
Iš ko ta visuomenė susidėjo? 
Juk Amerikos valdžia tokių lei
dinių spausdinti nedraudžia, 
tai nėra prieš ką ir kovoti.
“Kornevilta Varpų” rezoliucijos

Vadinamas ‘Meno Sąjungos 
; pskritys buvo parsitraukęs iš 
Brooklyn, N. Y. “Aido” chorą 
į Boston, Mass., sulošti opere
tę “Kornevilio Varpai’’. Kalėdų 
dieną žiuriu, Apskričio konfe
rencija Lietuvos Demokratijai 
Atsteigti net rezoliucijas rašo' tos partijos žmonės, 
tuo klausimu, kad “Kornevi io - Marksistas.

paminėti, jeigu tiksliai 
apibudinama. Bus ren- 
vakarienė su prakalbo-

kurie 
demo- 
remti 
leisti

Varpai” reikia temt. Juk Bos
tono Valdžia to veikalo komu
nistams perstatyti nedraudžia, 
kam reikia laužtis per atdaras 
duris? 

»
Toliau, Bostono komitetas pa

skelbė, kad išleisiąs daugelį ai-, 
viručių su atvaizdais keturių 
Lietuvos valdžios sušaudytų 
komunistų ir visi turėsim pla
tinti. Kodėl Bostono komitetas 
bando viena akia primerkęs žiū
rėti? Juk Lietuvos dabartinė 
valdžia sušaudė ir socialdemo
kratų, pavyzdžiui, jaunuolį Ma
žeiką. Ar tų žmonių kraujas 
tai barščių rašalas? Tauragės 
sukilimo aukos ar nevertos pa
garbos, kaipo už laisvę kritę 
kankiniai? Ūkininkų šaudymai?

Socialistai, komitete sėdėda
mi, turi matyti, kad komunis
tai šituos dalykus bando už
slėpti. PagaliaUš, minėti komu
nistai tuom laiku prieš demę- 
kratiją taip f>at kovojo, kaip ir 
smetonininkai; ir jeigu butų su
spėję nukeliauti į Sovietų Są
jungą, tai gal šiandien ten bu
tų Stalino valdžios sušaudyti 
kaipo trockistai. Tuomet vie
ton dabartiiiid garbinimo, pasi
piltų nėištirtų teroro aukų pra
manytas prakeikime s. Garbi
nant Smetonoj režimo kritusias 
aukas komunistus, reikia nepa
miršti it socialdemokratų, ku
rie, mano manymu, daug dau
giau pasidarbavo už Lietuvos 
liaudieš laišvę, negu kurios ki-

(Dar žodisi dėl Drg. Michelsano 
prakalbos)

Suorganizavo 
Skaučių Tuntą

Pirma lietuvaičių skaučių 
grupė Amerikoje

PITTSBURGH, Pa. — Sausio 
3 dieną būrelis mergaičių susi
rinko pirmu kartu kaipo skau
tės, sudarančios pirmutinį Lie
tuvaičių Skautybės skyrių Pitts- 
burghe. - H

Vadovė skautybės buvo p-lč 
Mi rijona Bartkaitė. Atsilankė 
pasveikinti naują tuntą panelė 
Johnson iš Skautų vyriausio 
vietos štabo.

P-lė H. Kazlauskaitė ir p-lė 
Bikinaitė pasižadėjo nuskirtus 
vadovystės kursus k.nkyti pra- 
dedantT 
tuomet 
Skautų 
dovybei

Po keletos tarimų ir užsibrė- 
žusios darbą ateičiai, nutarė 
kiekvieną pirmadienį susirinkti 
ir būrelį padidinti.

Kiekviena mergina ir mer
gaitė virš 10 metų amžiaus te- 
prisirašo prie skaučių.

Sueigos pratimams esti kiek
vieną pirmadienį 5th Avė. High 
Sęhool, 7:30 iki 9:30 vakare, 
šiaip galima sužinoti apie vis
ką pa's papią V. Kalicienę, 2222 
Forbes Šių Pittsburgh, Pa.

Dr. J. Baltrušaitienė.

vasario mėnesiu. Jos 
bus kaip reikia paties 
Centro pamokintos va-

JUOKAI

©Plėšikai įsilaužė j Simon 
Jacobson, 1806 So. Iloman Avė., 
butą ir pavogė $1,500 vertės 
pašto ženklelių kolekcijų. Kitų 
brangenybių jie nelietė.

Brangi Kaina

—Kiek iki šiol jums kaina
vo jūsų buldogas?

—Ketverios kelnės!
daktaras su Jo- 
Abi bylos buvo 
apylinkės teis- GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS

DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE
GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO
Už 10 SVARŲ , *tG SVAR.

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
NE ŠLAPI • L1UOSI NE SUSUKTI

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
rELfc^ONAI: Lafayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

susidomėjimas 
nepaprastas — SVAR.Drg. Michelsonas, atsakyda

mas į mano rašinį (“Keleivio” 
52 Nr., 1937) tikrine, kad aš jį 
apkaltinęs dėl trijų griekų. Pa
sak jo:

“1. Aš užgyręs ‘Stalino dik
tatūrą’.

“2. Aš kalbėjau nuo vienų pa
grindų su komunistų laikraščio 
redaktorium.

“3. Mano pasakyta tose pra
kalbose nuomonė ‘nesutaikoma 
su tais principais, kuriuos skel
bia socialistai’.”

Tuos “griekus” sugrupavo 
pats drg. Michelsonas. Kaip 
skaitytojai matė iš mano raši
nio, tai “griekas No. 2” nupuo
la pats per -save, nes aš tokio 
grieko neprimetu, o tik pažy
miu kaipo faktą, kad kalbėjo tą 
ir tą dieną ir viskas.

Tolau, drg. Michelsonas, at
sakydamas į primetamus jam 
“griekus” aiškinasi sekamai:

“Rusijoj tokių fabrikantų jau 
nėra.., taigi (taigi, nereikia nei 
demokratijos. — P. T.) nėra ir 
tokių klasių su priešingais inte
resais”.... j

Toliau drg. Michelsonas sako:
“Šitokioj santvarkoj, kaip So

vietai, turėtų būt nereikalingos 
ir partijos”.

Bet jeigu jos yra — socialde
mokratai, socialrevoliucionieriai 
ir kitos — jų nariai turi eit į 
kalėjimus, į koncentracijos sto
vyklas ir prie sienos . . . Taigi, 
atrodo, kad su tuo reikės sutik
ti ir .' , . ir ginčą baigti. Prin
cipas čia. “nupuola pats per sa
ve”, lieka tik medžiaginiu išro- 
kavimu paremtas flirtas.

Drg. Michelsonas savo’ priera
še dar pastebi: 1;■

“Jis (tai aš. — P. T.) st.ko, 
kad tą ‘kaltinamąjį aktą’ jam 
padėjusi apstatyt ‘N. Gadynės' 
redakcija...”

Kur jus, drauge, tokį mano 
“pasakymą” matėte ? Ar čionai 
nebus jūsų padaryta “zeceriš- 
ka klaida”, nes aš tokio dalyko 
niekam nesakiau^

—P. Tiškevičius

Paimk 2 BAYER ASPIRIN table- 
tęs ir nugęrk su stiklu vandens. 
Gydymąsi pakartok už 2 valandų.

Jei gerklė skauda nuo šalčio, su
trink 3 BAYED ASPIRIN tabletes 
ir sumaišęs 1/3 stiklo vandeny ir 
išgargaliuok du kartu. Palengvins 
užkimimą ir skausmą veik urnai.

Kad pasigelbėt nuo šalčio paprastai 
išviso kainuoj'a — nuo 3 iki 5c.—pa- 
gelba visam jūsų šalčio laikui 15c iki 
25c Tad nei vienas neturi apsileist 
net mažam galvos šalčiui.

štai ką daryti: Imk dvi BAYER 
tabletes, kai jauti artinantis šaltį— 
su stikline vandens. Paskui, jei rei-' 
kia, pakartok, sulig nurodymu, kurie 
yra kiekvienam pakely. Tuoj padės.

Bayer šalčio gydymo būdas tas, 
kurj daugumą gydytojų užgyrč Imk 
Bayer Aspirin norėdamas pagelbos. 
Jei nesulauksi greitos pagelbos, eik 
pas savo gydytoją.

1 5c UŽ 121 W • TABLEČIŲ
2 Pilni Tuzinai 25c

tikrumoje 1 centas tabletė

ŽINIOS K LIETUVOS
Ar ubagyno medžia
ga buvo naudojama 

klebono daržinei?

niekieno nekviečiamas ir nebu-. 
damas tarybos nariu, atėjo į 
sekantį. tarybos posėdį, kuria
me žodžiais įžeidė dr. Vaitie
kūną. Tasai iškėlė kontr-bylą 
kan. Korzonui. Taip susikibo 
Joniškio miesto 
niškio klebonu, 
skirtos spręsti 
me XI. 24 d.

Joniškiečių 
šia byla buvo
teismo salė buvo pilna prikim
štą žmonių, išbuvusių net iki 
10 vai., vakaro. Liudininkais 
buvo iškviesta beveik visa Jo
niškio miesto taryba su bur
mistru ir sekretorium prieky; 
kurie teisme turėjo atkartoti 
praėjusį nelemtą tarybos po
sėdį. Atkartojo žmonės: vienas 
vienaip, kitas kitaip, tačiau iš 
visų pasakojimų paaiškėjo, 
kad dr. Vaitiekūnas apie uba
gyno medžiagos sunaudojimą 
klebono daržinėms tikrai kal
bėjo, ko ir jis pats neišsigy- 
ne, tik pabrėžė, kad kalbėjo 
ne šmeižto tikslu, bet svar
stant pašalpos klausimą tary
bos posėdyje, t. y. tarybos na
riui einant piliečių ir įstaty
čio jam uždėtas pareigas. Kiti 
du liudininkai (Strockis ir Gai
galas) paliudijo, kad iš uba
gyno kiemo miško medžiaga 
tikrai buvo vežama į Striugiš- 
kio ir Kalnelio ukius daržinių 
statybai, 'tačiau kun. Korzono 
gynėjai adv. Dz. Toliušis ir 
priv. gyn. V. Gruinis užpro
testavo, kad šių liudininkų pa
rodymai esą melagingi, ir pa
prašė bylą atidėti naujiems liu
dininkams iššaukti. Kadangi 
antloje byloje, kurią iškėlė dr. 
Vaitiekūnas kunigui Korzonui, 
ifėbu’Vo pasiųstas raginimas 
Koi’ždno dvasiškai vyresnybei, 
kaip tai reikalauja įstatymai, 
tai pats teismą^ nutarė abi by
las atidėti.

GRĄŽINAMI DRĖGNI

PATYRĖ GĖRALU PARDAVINĖTOJAI
ji •

Jei jus dabar dfy-bate^iT'norite pagerinti savo padčtį, tai atsiliepki
te j šj skelbimą tuojaus.

Musų įštaiga tai didelis gėralų namas, užlaikantis pilną importuotų 
vynų ir 'kitų gėralų eilę. Pardavimo (rout) srytis atdaras, susidedąs 
iš 50 nuolatinių savaitinių pirkėjų. Jau vien ši srytis kartu su jūsų 

paprastais kcstumeriąis turėtų pateikt jums geras pajamas.
Dėl Informacijų šauk
YARDS 0800

UGNINIS IŠPARDAVIMAS
S 35,000

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
K į Trumpą Liką

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

DOVANAS DALINAME SU KIEKVIENU PIRKINIU.

SADOVVSKI
Furniture House— ■ -J

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
'' n • A naudingos

X. 21 d. įvyko Joniškio mie
sto tarybos •pęsėdis, kuriame 
tarp kitko btfvoj. ^svarstomas 
Vincehto a Paulo d-jos prašy
mas paskirti :jiems 3,000 litų 
pašalpą ubagyno reikalams ir 
kanauninko Korzonip prašymas 
duoti jo klebonijai ’ ir bažny- 
čiai papigintą elektrą. Tarybos 
narys dr. Vaitiekūnas posėdy 
pasisakė, kad klebonijai jokių 
papiginimų daryti visiškai ne
reikia, o jei duoti pigiau elek
trą bažnyčiai, tai reikia lygiai 
duoti visiems dievų namams 
— taigi ir žydų sinagogoms ir 
liu^eronių bažnyčiai, Kalbėda
mas dėl pašalpos Vincento a 
Paulo draugijai, dr. Vaitiekū
nas atkreipė tarybos dėmesį į 
tai, kad, kai draugija gavo iŠ 
Valdžios papigintai miško uba
gyno reikalams, tai mieste 
žmonės ėmę kalbėti, jog uba
gyno medžiaga buvusi naudo
jama Jdįebono daržinių staty-

Iš LIETUVOS- * t * *

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

PETER PEN

PAIN-EXPELLER

NUSIPIRKITE BONKUTĘ 
ŠIANDIEN.

i

Dvejopo didumo: 35c. ir 7#c.

Muskulų skaudėjimas, 
kuri sudaro persidlrblmas, 
drėgnumas ir nuovargis —

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

Rakandų Sandelis, Įsteigtas 30 Metų

IH STB 1^ IIV jRį Didžiulis p° Naujų Metų KAINŲ N U PI G INIM A S BCIIHKvRK Ei ant v^sll rakandų, pečių lotų, bedroom setų, karpetų DUU U11> v■ ■ 40%

>■ -....■TORttOTTflteaU

Kaune Ruošiama
Lietuviška Garsine
Filmą

Austrijos filmų gamybos ben
drovė “Ekranas” šį pavasarį 
pakvietė VAlst. Dramos režisie
rių B. Dauguvietį paruošti pir
majai lietuviškajai garsinei fil
mai scenarijų ir tą filmą sure
žisuoti.
. B. Dauguvietis minimai fil
mai scenarijų ir filmai reika
lingą montažinį žurnalą jau ga
lutinai paruošė. 1938 m. vasa
rio <mėnęsį iš Vienos atvykę fil
mų bendrovės filmininkai pra
dės ir pačios sukimą. Vasario 
mėn. bus nufilmifota lietuvišką 
žiema, balandžio mėn.—anksty
vasis pavasaris ir nuo gegužės 
iki rugpiučio pradžios—vasaros 
nuotraukas. Apie lapkričio mėn. j 
jei neatsiras kokių nenumaytųJ 
sutrikimų, filrha jau bus Kau
ne, filmoje vaidins tik Valst. 
Teatro meno pajėgos—savi ar
tistai. Pats filmos scenarijus, 
kuris pradžioj ė buvo numatyta 
daugiau sensacinio pobūdžio, ’ 
dabar iš pagrindų pertvarkytas. 
Visi sehsaciiiiai triukai išmesti

įr visas filmos vyksmas, dabar 
plaukia, kasdieninėse gyvenimo 
sąlygose, tačiau ne be gilios, psi
chologiniai pagrįstos, filmos 
patrauklumui reikalingos, gyve-, 
niminės intrigos. Į filmos veiks
mą atitinkamose vietose yra 
gražiai įpinta 31 liaudies daina, 
kurių keletą dainuos pats Kip
ras Petrauskas. . Tsb.

linini

W O R l 0 f A M O U S

LINIMENT

J ' III
mui Striugiškyje ir Kalnelyje.' 
Todėl dr. Vaitiekūnas siūlė, jei 
jau taryba nutars pašalpą duo
ti, duoti tik su aiškiom sąly
gom bei kontroliuojant.

Po tarybos . posėdžio Vaitie
kūno žodžiai pasiekė Korzono 
ausį. Jis pasipiktino., Sako čba- 

, gyno medžiagos savo daržinėms 
nenaudojęs. Dr. Vaitiekūnui 
kan; Korzonas iškėlė apylinkės 
.teisme baudžiamąją bylą, o pats,

Pamatykit šiuos naujus 1938 metų Parlor Setus, padarytus ant užsakymo po $89-50

Jos. F. Budri k, Ine
340917 S. HALSTED STREET

' v ♦ ■

Tel. Boulevard 7010

Tikras Perlas
.—žinai, tamsta, mes turime 

tiesiog pasakišką tarnaitę. Tai 
tikras perlas. Ji jau aštuonerius 
metus pas mus tarnauja ir su 
mano žmona gali sugyventi,— 
pasakoja Plikis Plaukiui.

—Bet juk ir tu su savo žmo
na irgi jau aštuoneri metai kaip 
gyveni,—atsako Plaukius.

—Bet kiek aš namuose te- 
bunu,—paaiškina Plikis.
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Apžvalga
AB YRA JUDOŠIŲ TARP 

KUNIGŲ

—<
Tai taip apsivalo musų že 

mė nuo visokio brudo...

Moderniškas kalėjimas

To Kunigų Vienybės slapto 
aplinkraščio patekimas j “Nau
jienas” ląbai nervina klerikalų 
laikraščius . “Amerika:” rašo, 
kad jeigu aplinkraštį išdavė 
koks kunigas, išduodamas pa
slaptį, tai nebūtų nieko ypatin
go, ries — ;

“Juk judošių niekur hfe- 
į trūksta^ Ir lietuvių katalikų 

veikime gali pasitaikyti j u- 
■- došių, tačiau mes jiems vis 

dėlto nelinkėtume Judo Išką
ri joto likimo.”
Taigi išeina, kad tarpe lietu- 

vių kunigų gali būti judošių!
b . ■’ —•—1 — ■■■■■ ,

| KALSJtMŪ NEBAUSTAS 
BUV. PALANGOS

BUHMISTRAS
. ■ • ..■•/. i A

' > ' / ?.f. >'•< ' 1 • ' i- .

nių, laimės karą. Atlė, tarp 
kitko, prikibo (Britanijoj) 
vyriausybė! 'vienašališkumą 
nesikišimo politikoje;

“Dar griežčiau prieš poli
tiką/ kuri esailti ispanų vy
riausybininkams nenaudinga,

Jau nuo mažų dienų aš my
liu musų apylinkės pasakorių. 
Taip, jį ir vadina visi Pasako
rium. i

Kada^p^s jį tik neužeisi, jis 
tau yisuomel ką nors įdomaus 
papasakos, naują pasaką paseks

“Naujienų” redaktoriui vakar tekų pabūti Cbok 
kauntės kalėjime — ne kaipo kaliniui, bet kaipo teisėjo 
John C. Lewe svečiui. Tai didžiausia tos rųšies įstaiga 
visoje Amerikoje. Toje pačioje troboje yra kauntės kri
minalinio teismo patalpos — kuris esąs didžiausias kri-1 
minalinis teismas pasaulyje.

Europos didmiesčiai (panašiai, kaip ir New Yot- Kiek jau visokių “tautos vei
kas) yra padalinti į administracinius distriktus, kurie Kejų” Lietuvoję yra turėję kn- 
kiekvienas turi savo kriminalinį teismą. Bet Chicagoje pumalinių bylų už pinigų vogi- 
visos kriminalines bylos uz stambesnius nusikaltimus atsiranda vis naujli ir naujų 
eina į vieną teismą. Cook kauntė turi apie 4,000,000 gy-1 “didvyrių”, štai gruodžio 17 d. 
ventojų, todėl bylų tame teisme daugiau, negu bet ku- Šiaulių apygardos teismo išva- 
riame teisme Londone, New Yorke, Paryžiuje, BerlyheĮžiuojamoje sesijoje/.Kretingoje 
ar kur kitur.

Tačiau įdomiausias dalykas toje f troboje tai — jos 
milžiniškas kalėjimas. Jisai ne tik be galo didelis, bet ir 
įrengtas sulig paskiausiais technikos reikalavimais. Ja
me nėra tamsįų, nejaukių urvų. Kiekvienas kambarys 
yra įtaisytas taip; kad į( jį |ėįna pakajįk^mai šaulės švie
sos. 4

Kiekvienam kaliniui yra paskirtaš atskiras narvėliš 
(celė), bene 8 pėdų ilgio ir 5 pėdų pločio, su lova ir 
praustuvu. Savo narvelyje kalinys būna nuo 7 valandų 
vakaro iki 7 valandų ryto; per kitas42 valandų, dienų, 
jie būna dideliame kambaryje, kur yra stalai, kėdės ir 
maudynė. Kaliniai čia gali kortomis lošti; skaityti arba 
šnekučiuotis; čia jie valgo ir turi radio. Tame didelia
me kambaryje paleidžia dienos laiką kalinių grupė iš 
39 asmenų^ ’ ■' 43

Kalėjijnas, žinoma, turi savo virtuvę, šaldytuvus 
produktams laikyti, turi labai švariai įrengtą ligoninę 
ir dentisterijos kabinetą. Ligoninę aptarnauja du gydy
tojai ir trys internai. Denlistas ateina tam tikromis va
landomis arba bet kuriuo laiku, kai jį pašaukia.

Teko apžiūrėti menkų ir sunkių nusikaltėlių sky
rius, vyrų ir moterų patalpas. Teko matyti “mirties ka
meras”, kuriose pasmerktasis praleidžia kelias paskuti
nes savo gyvenimo valandas ir iš kur jisai eina “pasku
tinę mylią” (viso apie 50 pėdų) į elektrikos kėdę. Teko 
matyti įr šią “naujausiąjį civilizacijos išraditną” nusi
kaltėliams galabinti. Sargas, kuris pakėlė plieninę už
dangą nuo stiklo sienos, už kurios riogso viduryje aslos 
ta elektrikos kėdė, pasakė, kad ima viso tik tarpe, ketu
rių ir šešių sekundų, iki kalinys, įėjęs su užrištomis aki* 
mis į tą kambarėlį, atsiduria “kitame pasaulyje 
taip greitai jį tenai pasodina, jo rankas ir kojas priver
žia prie kėdės ir paleidžia galingą elektrikos srovę per 
jo kūną! ' ■ •

Truputi šiurpu klausytis aiškinant smulkmenas apie 
šitą įtaisą. Bet šiaip visas kalėjimas dkro įspūdį, kad 
jisai yra įrengtas ir užlaikomas geriau, kaip dauguma 
ligoninių, švara jame nepaprasta. Maistas, tur būt, geres
nis, negu tas, kurį valgo milionai žmonių savo namuo
se. Maistą ne tik kad gamina iš sveikų produktų virė
jai, kurie nusimano apie savo darbą (su pagelba kali
nių), bet dar tam tikras maitinimo ekspertas (dietician) 
prižiūri, kad įvairus valgiai butų tinkamai subalansuo
ti •/ ‘ .

buvo svarstoma buvusio Palan
gos burmistro VI. Kraujelio by
la. Jisai buvo apkaltintas dėl 
pinigų pasisavinimo ir doku
mento klastavimo.

I /

Teismas rado, kad Kraujelis 
nukniaūkė apie 3(J,000 litų, ir 
nubaudė j j ketveriais1 metais 
sunkiųjų darbo kalėjimo.

Kraujelis teisinosi, kad bloga 
kompanija jį išvedusi iš kelio.

pasisakė darbo partijos at- / žiurau į jį ir, rodos, matau 
yHoVįk. Ktipsąs.

“Bęr šdsirinkimą buvo su- 
' rinktą iįįtotj vyriausybinin

kam® padėti 3,000 švarų ster
lingų (t. yM apie 15,000 dole
rių)?’ 

e r r :

l;306,0(i0 BALSAVO PRIEŠ
štaUNą

Pasirodo ..visgi, 'kad Stalinas 
ir jo pastatytieji kandidatai 
nebuvo vienbalsiai išrinkti pir
muose **dėihrtlfratiniuose” SSRS 
rinkimuošd; gruodžio 12 d. 
“Liet, žinios” paduoda tokią 
žinią: ■■./

“ “Daily Herald’ Maskvos 
korespondentas praneša; kad 
per pirmuosius, (visuotinus) 
Sovietų rinkimus sėkmadlėnį 
iš 94,000,138 turinčių teisę 
balsuoti balsavo 91,113,000, 
o iš jų 1,332,000 balsavo prieš 
komunistų partijos kandida
tus.

“Tiek balsuotojų sja'vo kor
telėse išbraukė, vardus. Tokių 
subraukytų kortelių į Sovie
tišką parlamentą rasta 632,- 
000, o j Tautų tarybą 700,- 
000. Be to, sugadintų korte
lių rasta 2,136,000 ■

v

“VI. Kraujelis ir kvočia
mas ir vakar teismo posėdy
je apgailestavo, kadi jis nau
dojęsis protękęijęmis ir pa

rtekęs į.tų^męęią. grupę; per 
' kurią jis ir žuvęs.

“Kaltinamasis Kraujelis sa
ko, kad atostogų sezono me
tu, kai į Palangą suvažiuo
davę vasaroti dąug portą ir 
ponių, * jis kaip veikėjas ir 

■ miesto reprezen tari tas, daly
vaudavęs jų draugystėje. Bet 
tai nieko. Blogiausia, kad jsu 
tais ponais ir poniutėmis jis 
pradėjęs lošti'kortomis iš pi
nigų. Jam nesisekdavę kor
tomis lošti, bet jis būdavęs 
didelis optimistas ir tikėda- 
vęsiš išlošti* Ir juo toliau ld§-

# davęs, juo labiau jam nesi
sekdavę, vis pralošdavęs ir 
Vis manydavus, kad atsijo
siąs ir pasisaviiitus iš kasos 
pinigus grąžinsiąs. Tačiau 
tos jo viltys neišsipildžiusios, 
kasa nuėjus paskui tuos, ku
riems sękęsi iš jo išlošti.”
Tas burmistras buvo tauti

ninkų valdžios pastatytas. Prieš 
tai Palangoje buvo burmistru 
|Dr. J. šliupas, bet 'kunigai sa
vo intrigomis jį iš ten “išėdė”.

Vyriausybininkai laI-
MŠS, SAKO DAftfiffečIŲ

VADAS

lių rasta 2,136,000 63Q,-
000 parlamento rinkimuose 
ir 1,500,000 Tautų tarybos 
rinkimuose.”

'Kaip tie baliotai buvo “suga
dinti”, pranešime nepaaiškinta. 
Galimas daiktas, kad balsuoto
jai į judW įrašė kitus r vardus, 
vietoje oficialių kandidatų; Tai 
reikštų^ l^id ir šitie balsai buvo 
prieš Staliną. 1 , ,

Tokiu L’udu Stalino . priešų 
balsavimuose pasireiškė 3,468,- 
000 — beveik pusketvirto mi- 
liono! ‘

Cook kauntės kalėjimas buvo pastatytas, vadovau
jantis tuo moderninės kriminologijos principu, kad vy
riausias kalėjimo uždavinys yra ne keršyti nusikaltė
liui už jo piktų darbų, bet jį, jei galima, pataisyti. Šu- 
praritama, ta gdlabijiino įtaisa, apie kurią aukščiau kal
bėjome, šitam principui visiškai prieštarauja, Bet mir
tim nubaudžiama palyginti nedidelis nusikaltėlių skai
čius; nuo 1928 >iftėtų iki dabar elėkttikos kėdėje buvo 
nudaigoti viso 85 asinefis. Didelė datfguma gauna ilgesį 
nes arba trumpesnes kalėjimo bausmes, lik tie kaliniai* 
kurie gauna mėttiš arba mažiau, yra laikomi kauntės 
kalėjime (ilgesnėms bausmėms atlikti yra JoHet kalėji
mas). . < . > . / <

-< Teisėjas Lewe nurodė, kad šių dienų mokslas atme
ta tą senovės pažvalgų kad piktadarybė esąs įgimtas 
dalykas. Piktadarys gali turėti tam tikrų protinių arba 
fizinių ydtt (kurias reikia gydyti), bet jį pastumia į nu
sikaltimo kelių aplinkuma, Todėl svarbiausias visuome
nės tikslas kovoje su kriminalybe turi būti —pašalini*

Apmirus Lietuvių 
Kolonija — Burnside 

I

Dvi draugijos, dvi dar gyvuoja
BURNSIDE. — ROsfelarido 

Lietuvių Scenos Mylėtojų Bate
lis Vaidins L. D. S. 72 kuopos 
parėrigimę. Musų Burhsidės lie
tuvių veikimas Visai apmirę^. 
Apmirimo priežaščių yra dauge
lis, kurias aiškina vieni viehaip; 
kiti kitaip. Gal teisingiausia 
priežastis Bufnsidės lietuvių 
apsriudįrhūi liėtuviškame veiki
me; tai depresija, kuri fęsiasr 
kelis metus. Tamė laikotarpyje 
mės Veiklesni lietuviai, paseno- 
rpe, ir numaririom dvi pašelpi- 
nes draugijas. Burnsidęi liko tik 
dvi otganizaėijoš SLA 63 kp ir 
LDS 72 kuopa, kurios dat lai
kosi neblogiausiai. Surengia po 
vakarą ir -pO pikniką, ki;s paro
do, kad mes burnsidiečiai dar 
krutame po truputį.

ftėhgia vakarą
Ateinantį sekmadienį, sausio 

16 d., LDS 72 kuopa turės pa
rengimą, kuriame bus vaidina
ma juokinga komedija “žydas 
Statinėj’’. Suvaidins Bosėlandie- 
čių Scenos Mylėtojų Ratelis. 
Bus gėra šokiams muzika, įžan
ga tik 25 centai. Tai, malt, iries 
burnsidiečiai turėsime progos 
paūžti gerai ■ su yoselandiečiais.? 
Todėl Visi purnsidiečiai ir rosė- 
landiečiai kviečiami musų pa
rengime dalyvauti/,’ : / 

jei titfėsi pakankamai priemo- Burnsidietis

“Elta” praneša iš Londono 
apie majoro Atlee, Anglijos 
darbo partijos vado kalbą, po 
jo atsilankymo Ispanijoje:

“Britų darbo partijos va
das Atlė gruodžio 19 d. va- 
kare Albert Halis įvykusiame 
susirinkime padarė praneši
mą apie savo kelionę į Ispa
niją. Atlė, tarp kitko, pareiš
kė, jog jam nerūpint! prięš 
jį nukreipta, 'kritika' dėl tos 
kelionės. Jis esąs įsitikirtęs, 
kad ispanų vyriausybininkai,

irtas tų priežascitį, kurios krfminalyįbę gimdo. • i
Šitam reikalui net didžiausios išlaidos nebūtų per 

didėles, nes šiandie Amerikoje kqva sti piktadarybe ■— 
užlaikymas policijos, teismai, kalėjimai, bylų vedimas ir 
t. t kaštuoja kasmet tarp 10 ir 15 bilionų dolerių, ne
skaitant to turto, kurį piktadariai sunaikina!

iŠ senų senovės laikų žmogų už- 
silikusį. Jis ilgais garbinuotais 
plaukais visas apžėlęs. Plaukai 
pilki, panašus į nebruktus li
nus. Kaktoje giliai spindi dvi 
išminties kupihos akys. Jo vei
das lyg iš va§kp nulietas, maža 
judrumo rodo. Tik pypke nuo
latos kabanti tarp lupų st ko, 
kad Čia' gyvo žmogaus esama. 
Vieniems rustus gyvenimas vei
dą išvagoja, kitiems smaguria
vimai raukšles sudaro, o kaip 
kam įkyri, tolydi mintis kakto? 
j e savo,’ pėdsakus palieka.

Pasakoriaus išilgai kaktos ėjo 
gili vaga ir apipusią! tos vagos 
slinko dvi nedideles bangelės. Jo 
lupose nuolatos, vos pastebiamai 
šypsena žaidė ir gal, todėl veide 
savotiškos vagelių pėdsakai bu
vo matyti.

Klausais Pasakoriaus pasakos 
ir rodos, tai ne jis čia seka, bet 
žodžiai iš erdvės eina.

Kai galvoje mintys nesutelpa, 
kai joms atsakymo nerandi, kai 
širdyje ūkanos užeina, lygsva
ros nustoji, smagu tuomet pas 
Pasakorių nueiti, jo pasakų 
klausyti.

—O ką manai, kad neturiu ką 
nors tau naujo pasakyti, kac 
jau Visai išsisėmiau? Oi, žmo
gau, gyvenimas patsai tau kas
dien pasakas seka, tik mokėk j 
stebėti, pažinti ir,štai tau pa
saka gatava. Sako, mane pasiti
kęs pasakorius pypkę į dantis 
įsidėjęs. Melsvi durnai pro šner
ves eina, o jo lupose maloni 
švelnutė šypsena žaidžia.

—jįfeiisykle, ką aš pasakysit/ 
Manai,r kaip'lietuviams iš Jeru
zalės svetimą dievą įbruko, tai 
jau savi dievai musų kraštą ap
leido, mes savo senovės dievų 
įietekome? Oi ne, brolau, klys
ti ! Musų tikrieji dievai kaip gy
veno, taip ir tebegyvena Lietu
voje! Pažvelk, apsidairyk ir juos 
žemės krutinės savo ausį ir pa
jusi ją alsuojant, o pajutęs ją 
alsuojant, išgirsi ir savo seno
vės dievų garsus. Ar nesi girdė
jęs ir regėjęs pasaulį išperėju
sio Perkūno darbus? Ar jau jis 
dabar nesitranko ir žemėn savo 
vilyčias nustojo Siuntęs? Oi 
žmogau, ir dabar kaip jisai dar
buojasi ! Jo kulkos šeria ir tren
kia tuos, kuriė jo oausmes yra 
verti. Ar girdėjai, kad jisUi bū
tų nuskriaudęs nors Vieną ne
kaltai? žmogus, žmogaus protas 
galingas, bėt gi Perkūno niekas 
nunuveike, niekas jo nenugalė
jo! Visi išmano, kas tasai Per
kūnas, jį pažino ir senovėje, beu 
jo galybė ir po šiai dienti pali
ko. Pasakyk, kuo gcliiigesnis 
Jeruzalės Dievas u > musų seno
vės Perkūną. Juk suprdsk, kaip 
Lietuvai svetimą Dievą įbruko; 
jo galybė ir po šiai diedai pali- 
kuno kerštas, kam Lietuva sve
timą Dievą išpažino ir savuosius 
pamiršo. Tfcip, įneš Savo dievus 
pamiršome, bet jie mus galuti
nai iki šiai dienai neapleido. Oi, 
brolyti, suprask žmogau, kad jie 
seka musų žingsnius ir kartais 
dar kaip mums padedu! Klau
syk, patikėsi! ; ’

Ar matei kada nors, kaip Še
šupės vanduo mėnesienoje teka? 
Sakysi,jos gražios bangelės 
aukšti tuomet ritasi. Kimšti! Tai 
ne šėšrtpčs aukso bangelės tuo
met regi; bet tik undinii/ tų 
gražuolių dievaičių auksinių ka
sų garbanas hiatai; tai Jos žei
džia, tai jos tuomet tyliai, ty
liai šnabžda, tai ne šešūpeš ban
gelės teka, srovena! Visa tai, 
ką regi, tai tik akių apgaule, 
tikrumoje visai kas kita yra. 
Primerk akis, leisk širdžiai lais
vai plasnoti ir protą atpalaiduok 
nuo kasdieninybių ir visai kitą

pasaulį pktirsi! Tuomet, ir tik 
tuomet pamatysi gražuolių un
dinių pakrantėje žaidimą. Oi, 
jos mėgsta menuliui šviečiant 
žalsvai melsvuose rūbuose pa
sipuošusios pakrantėje žaisti. O 
eik į amžinai ūžiančius miškus, 
At tuomet nepastebėsi medžių 
šešėliuose žalsvuose rūbuose 
laumes bekrykštančias ? Ką? 
Manai, kad tie garsai tai, Šešu
pės vandens sruvenimas? Tai 
undinių daina! Manai, kad miš
ko ošimas tai tikrieji jo garsai? 
Tai laumių nenutraukiama am
žinai daina!

Netiki ?
Buvo čia toksai netikėlis ir 

kaip skaudžiai jisai nukentėjo!
Klausyk!
Čid gyveno toksai nenaudėlis. 

Dievai žino, kuo jisai vertėsi ir 
koksai jo užsiėmimas buvo. Dc.r 
Vokiečių okupacijos metu su jų 
žandarais sėbravo. Bet žmonės 
greit jį pažino ir jiems nieko 
blogo/ padaryti negalėjo. Spran
dą žmonės tiems žandarams nu
suko ir jie iš musų žemės kas 
sau galvatrūkčiais išsinešdino, 

' bet tasai palaidūnas, savo kraš
to nenaudėlis pasiliko. Kas gi? 
Gyvenk, kas dėl to brudo savo 
rankas norės sutepti. Valkiojosi 
jisai be jokio darbo. Bet žmonės 
greit pajuto, jo pikius norus su
prato ir blogus darbus išpažino. 
Piktaliežuvauti pradėjo. Del jo 
nelemto liežuvio čia du vyrai 
savo gyvybę prarado. Panūdo 
žmonės šito pikto šašo nusikra
tyti. Bet kaip? Prisiminė sava 
senovės dievus, tuos dievus, ku
rie Lietuvą iki šių dienų išsau
gojo.

—Kad jį Perkūnas trenktų!
Ir trenkė, bet tik ne Perkū

nas!
Oi, žmogau, Perkūnas žino, 

ką dąro ir kaip daro. Dėl viso
kio b^udo jis' savo rūstybės ne
rodys.

Suėjo musų vyrai, pasikvietė 
tą nenaudėlį ir sako jam:

—Tu, tur bųt, nei velnio, nei 
dievo nebijai, jokie tau žanda
rai nebaisus, pas visus tu savas 
žmogus. Ir vaišina tą nenaudė
lį degtine. O jis žinai sau geria 
ir giriasi:
y —Taigi, vyručiai, kad man į 
Viską spiauti. Aš viską galiu pa
daryti; nėra tokio daikto, kurio 
aš bijočiau!

O musų vyrai jam ir sako:
—O ar žinai tą undinių kran

tą, ką ana ve, pašešupyje stūk
so, ar buvai taipe tamsiame 
miške, kur už to kranto auga. 
-Ar žinai, kad tenais gražuolės 
Undinės ir laumės krykščia ? Tai 
gražios merkšės. Ar išdrįstum 
jas nakties metu aplankyti? Su
sipažinti ?

—Spiūut, — sako tasai neli> 
basis. — Aš 1b patį liucipierių 
galiu aplankyti.

—Na tai girdi kitą naktį, eik 
pas tūš deives ir mums pasa
kyk, ką tėriais iteiktį busi regė
jęs ir girdėjęs!

—Bus pūsborikis ir nueisiu ir 
pasakysiu kas tėnais buvo?

—Nė vidriūs, bet keli pusbon
kiai bus, tik eik, pažiūrėk ir 
mums pranešk ką tenai busi 
matęs. .

Žodis. Sutiko ir nuėjo.
O tai buvo baisi naktis! Tuo

met visi anksti gulti nuėjo. Var
tus užkėlė, duris uždarė ir šu
nis pririšo. Laukė kas čia bus. 
žiburius anksti užgesino. Ir 
kaip tik naktį pirmas gaidys 
Sugiedojd, baisus kliksmas pasi
girdo, Bet niekas iš namų nei 
nosies neiškišo, visi namuose pa
siliko.*

O jdu ^rytojaus dieną kas bu- 
V6; Slinkti net žmogui pasakyti!

Sugužėjo, subėgo i^visų kam
pų policija. Kas čia darės, tai 
suriku apsakyti. Net tam tikri 
šunes. bufvo atvežti ir vis pėd-y 
šakūs tyfė. Mat, rado tą nenau
dėlį pakrantėje negyvą. Jokios

ką kraujo išlašėjo ir kūnas mė 
lynėmis buvo padengtas.

Nieko iš tų visų tardymų ne 
išėjo. Ir šunes nepadėjo. Tai 
ir palaidojo nieko nepešę.

Ot tai tau ir netikėk, kad ja 
Lietuvą senovės dievai apleidc 
kad jie savo krašto žmones pč 
miršo! t

Ei, broliuk tu mano! Gyvo 
dar musų undinės, dar miškui 
se neišsiveisė musų laumės. ( 
dar jos moka vyrus taip pakt 
tenti, kad jie jau daugiau kuto 
namais negali būti, bet tik to 
kius vyrus kutena, kurių mus 
žemelė motina nepakenčia.

-—Tai štai, vyruti mano, kai 
musų motina žemelė valosi m 
visokio brudo!

Tais žodžiais pasakorius u 
baigė savo pasakojimą.

Ir tik tuomet, kai jis kalbėję 
nutilo, aš jį savo akyse vėl i 
vydau. Tikrai taip buvo. Kai 
Pasakorius pradeda kalbėti, j 
mano akyse dingsta, aš tik gi 
džiu jo žodžius, kurie lyg iš en 
ves skrenda, o pats Pasakorii 
tarytum kažkur ąmžių gludi 
mojo pranyksta.

—Tai štai kaip Lietuvoje m 
tūlė žemelė nuo visokio bru< 
mjsivalo! Ne, dar gyvrs Lieti 
voje Perkūnas dievaitis, dar j< 
tamsiuose miškuose siaučia di 
vaites laumės, dar upėse, ež 
tuose maudosi undinės!

> —Viutaspa

Lietuvoje Steigs 
Skrajojantį Teatrą

Lietuvoje jau nuo 1920 rr 
tų veikia Kaune valstybės t 
atras—opera, drama ir baleto 
Prieš keletą metų, kai valst 
bes teatre atsirado artistų pt 
teklius, buvo įsteigtas teatr 
Šiauliuose: tai buvo lyg valst 
bės teatro skyrius. Prieš po 
metų iš Šiaulių teatras perk 
tas į Klaipėdą. Šiaulių ir vėli 
Klaipėdos teatras dažnai 
vyksta vaidinti ir į kitus mi( 
tus bei miestelius. Klaipėda 
yra tiktai dramos teatras. 
Kaimo valstybės teatras ga 
retai išvyksta į kitus didi 
nius miestus, nes jis nuolat 1 
bai užimtas Kaune.

Paskutiniais keleriais meto 
daugely Lietuvos miestų pasi 
tyti visuomenės namai su ga 
didelėmis salėmis ir scenom 
kuriose galėtų vaidinti ir v; 
stybės teatras. Valstybės tu 
ras Kaune ir Klaipėdoje nuol 
gauna daug kvietimų vaidii 
kituose miestuose. Tačiau g 
patenkinti tik mažą dalį kv 
timų. Nuolatinius teatrus m 
žesnieji miestai negali ture 
nes jiems tektų didelius n uosi 
liūs pakelti. Taigi mažesniuc 
miestuose ir miesteliuose, k 
yra salės, vaidina mėgėjų kr 
pelės.

Tose kuopelėse atsiranda 
gabių vaidintojų tačiau jie r 
gali daryti didesnės pažangi 
nes neturi gero vaidinimo p 
vyzdžių. Jau pribrendo reik 
las ir kitoms Vietoms parodj 
gero teatro vaidinimus. Dab 
svarstomas sumanymas įsteų 
skrajojamąjį teatrą kuris nu 
lat važinėtų po visą kraštą. T 
kiam skrajojančiam teatrui $ 
tįstų, rūbų ir dekoracijų gal 
tų duoti Kauno ir Klaipėd 
teatrai, kuriuose šių dalyl 
jau yra perteklius. Manom 
kad toks teatras nedaug pan 
kalautų išlaidų nuostoliams a 
mokėti, o nauda butų didelė.

Jau Lietuvos provincija n 
sitenkina prieškarinio pobudž 
mėgėjų vaidinimais; tada kie 
vienas vaidinimas buvo įdomi 
jau tiktai todėl, kad buvo vs 
dinama lietuviškai. Dabar Ii 
tuviškumu nenustebinsi, n< 
visur viskas lietuviška, žmoni 
jau reikalauja, kad vaidintoj 
scenoje parodytų aukštesnį m 
pą. Tito budu gerų artistų skr 
jojamas teatras keltų ir m 
gėjų vaidybinius pajegimus 
keltų visam kraštui valdyb( 
meną. Skrajojamas teatras tt

smurto žymės nebūta, o jis guli būt bus įsteigtas ir jis bus va 
negyvas,1 lik iš nosies trupu tu- stybės teatro dalis. Tsl
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ATSAKYMAS I “L. B.” IR KOMUNISTU 
CENTRO BIURO PROVOKATORIŠ- 

KUS PRIEKAIŠTUS
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“Naujienoms1’ ir Socialdemokratams
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gi, iŠ to bus aišku, kam taria
moji kantrybė buvo reikalinga, 
mv/ms ar komunistams ? ,

Į

MAE WEST VYRAS FRANK WALLACE- 
VALAITIS

vo vadų ir principų, taip lygiai 
nesame jiėms pasižadėję išsiža
dėti savųjų, kaip vadų taip ir 
principų. O jeigu4 komunistai ti
kėjosi tuo budu mus visus pasi
kinkyti į vežimėlį, tai jie skau
džiai apsiriko, mes iš savo pozi
cijų nemanome trauktis, kilnius 
visuomeninius darbus kovoje 
su fašizmu dirbome ir ateityje 
ditb’sitne, o jai komunistai pa
norės tą darbą suardyti, tai j ie 
pasirodys Visuomeninei kur link 
jie eina. Tai musų visos org. 
atsakynias į jūsų kl. Turime 
priminti, kad jūsų “L. B.”, atsi- 
sveikinant su senais ir sutinkant 
^laUjUš pietus, pasižadėjo dirbti 
tąją kryptimi, kad suvienijus 
Visus Kanados lietuvius dar ar
čiau, bet tame pačiame pusla
pyje kiek žemiau jau metama 
sprogstanti medžiaga į lietuvių 
tarpą, kad suardžius ir tą men
ką Vienybę. Toks “L. B.” pasi
elgimas prieštarauja daugumai 
ir tų pačių “L. B?*' skaitytojų 
norams, nes vienybės reikalas 
šiandieną yra aktualiausias die
nos klausimas. Bet tokia takti
ka, kokios imasi dabar “L. B,” 
niekuomet negali atsiekti vie
nybės, tik jai pakenkti gali.

Tikrieji • vienybės šalininkai 
turi mesti visus praeities-užsi
spyrimus ir be skirtumo kas 
jis buvo praeityje. Jei ne koks 
kriminalistas, jeigu sutinka ko
voti už žmoniškumą, už Demo
kratinę santvarką, tai su tokiais 
asmenimis arba organizacijo
mis reikia tartis ir veikti prieš 
oendrą priešą fašizmą. Dvide
šimtame amžiuje kritika neturi 
juti smerkiama, nes be kriti
kos negali būti progreso. Ne
užpelnyti priekaištai niekuomet 
neprikibs prie asmens ar organi
zacijos. Tą aiškiai prirodė neto- 
ima praeitis, kuomet nekurie 
torontiečiai buvo netik apšau
dami spaudoje, , bet buvo at
vaizduojami net scenoje, bet ar
gi atsirado bent vienas asmuo, 
kuris pažinojo dergiamus asme
nis it butij tam patikėjęs? Taip 
lygiai niekas netikės ir ateity
je panašiem^ plepalams. Todėl 
mes, Torobto Šocialdemoktatai, 
sakome, įkąs nori dirbti už liau
dies išsiliuosavimą iš fašistinės 
ir kapitalistinės yergijos, tas lai 
nekreipia domės į provokatorių 
plepalus, nes bendras veikimas 
parodė teigiamus rezultatus pra
eityje, tai ateityje, jie bloges
niais irgi nebus. Kas nenori gau
ti kritikus, tė nėkritikuoja kitų.

T. L. S* T). kp. Komitetas

TORONTO, ONT. — “L. B.” 
iš gruodžio mėn. 30 d., 1937 ta. 
redakcijos puslapyje po antgal- 
viu “Toronto lietuvių bendra
darbiavimas ir numatomi pavo
jai,” štai kokiu tonu kalba ir 
kokius reikalavimus jis stato 
Socialdemokratų organizacijai. 
“Jau pusantrų metų kaip Toron
to lietuviai veikia bendrai, nors 
nevisais klausimais Ir tas vei
kimas, dėka dideliam komunis
tų ir jų simpatikų kantrumui, 
buvo neblogas. Tačiau reikia 
pažymėti, kad tam bendradar- 
biavimtri matosi nemdžai kliū
čių. Kiek tenka pastebėki, tai 
nekurie iš socialistinės minties 
veikėjų aklai seka Grigaičio 
Naujienas, kurios nuolatos troc- 
kistėja, ir kartoja trockistų už
sipuolimus ant komunistų, ant 
Sovietų Sąjungos ir suvienyto 
fronto.”

Toliau Stato Klausimą
“Klausimas dabar stovi, ką ( 

socialistinės minties draugai da
rys. Ar jie užtylės ir " priims 
tą viską kaip už savo, ar pa
smerks trockistinę smalą, ve- , 
dama nekuriu torontiečių. Jei 
visi socialistinės minties žmonės 
užgirs tą trockistinį koliojima- 
si ant komunistų ir Sovietų Sa- 
j tfngos, bendradarbiavimas ga
lės nutrukti.” (Toliaus statomas 
reikalavimas.)

“Labai laikas, kad Toronto 
lietuviai Socialdemokratai aiš
kiai pasisakytų šiuo klausimu, 
tylėjimas negali t^stiš.”

Vėlesniame “L. B.” iš Sausio 
mėn. 6 d., 1938 m., Kanados 
lietuvių komunistų Centro biu
ras po antgalviu, “Labai pavo- 

• jinga platforma,” jie apart pro
vokacijos, dar ir apsimęluoja, 
būk Socialdemokratai trockis- 
tus lygino su Socialdemokratais. 
Matomai komunistams melas 
pateisina jų siekiamus tikslus.

Kadangi Kanados komunistų 
Centro Biuro korespondencija 
paįvairinta su A. Smetonos ag
ento gabumais, tai paliksime jos 
necitavę, ir eisime prie atsaky
mo į daromus mums Toronto 
Lietuvių Socialdemokratams 
priekaištus.

Apie Kantrybę
Kas liečia kantrybę, tai ga

lima pažymėti, kad mes tikrai 
buvome kantrus praeityje, taip
gi žadame būti kantrus ir atei
tyje, kol Ispanijoje ir Lietuvo
je nebūk sutriuškintas fašizmas, 
nes, kovojant su išoriniu prie
šu, tarpasavė kova yra žalinga, 
ir tik dėlei to mes sutikome 
bendradarbiauti bendruose prieš 
karą, fašizmą ir už Demokrati
ją reikaluose. Skaitančioji spau-* 
dą visuomenė gerai atsimena, 
kas dėjosi tarp Toronto lietuvių 
per ištisus penkis metus, pra
dedant nuo 1931 metų. Tuomet 
Socialistinės minties žmonės 
buvo pravardžiuojami tokiais 
pat vardais kaip kad šiandiena 
vadinami sklokininkfci arba troc- 
kistai, ir tik už tai, kad buvo 
užsistojama už Demokratišką 
santvarką. Bet gavus įsakymą 
komunistams iš Maskvos, kacL 
jau reikia agituoti ir už Denlo- 
kratiją, tuomet mūsiškiai ko
munistai, kaip musę nuriję, ty
lėjo ir siuntė tuos žmones paS 
mus, kurie nebuvo dalyvavę 
praeitose rietenose. Nora mes 
torontiečiai bėgyje tų pusantrų 
metų nebuvome niekinami, bet 
kitų šalių žymesni S. D. veikė-* 
jai buvo tame pačiame “L. B.” 
puolami kaip kokie priešai. Tai- munistų, kad«jie. išsižadėtų sa-|lihkinč, kad “L. Balse” visi pa.

“Čistka”
Kad bėgyje tų pusantrų me

tų musų bendro veikimo varde 
T. L. K. L. A buvo geri vai
siai, tai tą liudija ir to komiteto 
raportai, bet po draug ar ne tik 
todėl ir kyla komunistų tarife 
noras sudaryti tą gerą nuotai
ką, kuri jau paskutinių • laiku 
pradėjo iiiis|stOv©ti. Anaiptol 
mes nenorime primesti visiems 
komunistuojantiems lietuviais 
tą norą ardyti vienybę, bet jų 
tarpe yra žmonių, kurie reika
lui esant patarnauja ir fašiz
mui. Jeigu jaū Sovietų Sąjun
goje tokių žmonių pačiose vir
šūnėse1 atsirado, tai kodėl čia jų 
negali atsirasti. Taigi musų 
draugiškas patarimas Kanados 
komunistų organizacijoms, kad 
jos, užuot puolusios plūsti So
cialdemokratus ir “Naujienas”, 
pravestų nuodugnią “čistką” 
savųjų tarpe, gal tuomet at
slūgs ir tariamieji pavojai iš 
Socialistų ir “Naujienų” puses. , 
Kas liečia tariamąjį trockistč- 
jimą “N.” ir nekurie socialis
tinės minties žmogių, tai galime 
pasakyti, kad mes savo susirin
kime, kitaip sakant T. L. S. D.1 
kp. n. m. susirinkime iškėlėme 
tą klausimą ir nuodugniai ap
svarstę, priėjome tos išvados, 
kad nei Drg. P. Grigaitis nei 
, o redaguojamas “N.” taipgi 
ir tariamieji nekurie socialis
tinės minties žmonės nieko ben
dro neturi ir neturėjo su jokiais 
trockistais. Tokius nepamatuo
tus priekaištus iš komunistų 
pusės skaitome gryna provoka
cija. Jeigu kas nors kritikuo
ja pfer Naujienas Stalino žiau
rų elgės) stl saVo buvusiais ben
draminčiais, tai tas daroma 
tam, kad Socialdemokratai iš
viso yra priešingi mirties baus
mei už politin) įsitikinimą, O 
jei kas kritikuoja1 nekttriuOs ko
munistų veikėjus MoiltreUle Už 
baubimo vadovavimą laike Stil- 
sono prakalbų, tai tas irgi nie
ko bendro su trockizrftu netu
ri, o tik ginamas žodžio laisvės 
principas. Argi pritinka kultū
ringiems žmonėms pavirsti bu
liais, jeigu politinis Oponentas 
kalba ne taip kaip mes norime?

Stalinas Ne S. R.
Reikia priminti, kad komu

nistai nemoka atskirti baltą UŲo 
juodo, štai, jie vis kartoja, buk 
“N.” niekina Sovietų Rusiją, bet 
mes nors visi esame “N.” skai
tytojai, bet tokių dalykų jose 
nerandame, tai gal “L. B.” re
daktoriai malonės nurodyti ir 
mums tą “N.” numerį kuriame 
tas S. R. koliojimas tilpo. Ko
munistai turėtų nepamiršti, tai, 
kad Sovietų Rusija ir komunistų 
partija tai yra du skirtingi da
lykai. Ir jaigu kas peikia ko
munistų taktiką, tai nereiškia 
kadmis peikia .ir visą Rusiją. 
Nors komunistai labai pyksta 
už prilyginimą jų prie fašistų, 
bet jie labai vienodus metodus 
vartoja, nes paimkime bile fa- 
ištinę valdžią, jos visos vienodai 
baudžia savo politinius oponen
tus kaipo šalies išdavikus.

Na, o Stalinas ar kitaip’daro?
Atsakydami į komunistų klau

simą ir kartu grasinimą, turi
me pareikšti sekamai. Mes ei
dami į bendrą darbą už atstei- 
gimą Lietuvoje ir Ispanijoje De
mokratijos nereikalavome iš io-

Aiškumo 
Dėlei

■

Lietuvis Frank Wallace-Valaitis su šokėja Miss Trixie 
La Mae. Jie yra vodevilio artistai.

Frank Wallače-Valaitis pagarsėjo kaipo vyras filmų Ar
tistes Mae West, kuri pasižymi savo “karštais” filmais ir ra- 
dio bei scenos vaidinimais. “Naujienų” korespondentė to- 
rontietė p. Maria padarė įdomų pasikalbėjimą su p. Valai
čiu, kuriame.jis nušvietė savo gyvenimą ir santykius su Mae 
West. (Žiūrėk vakar dienos nujnerį).

j "
1

V akaras—V akaras
Mes lietuviai esame “Links

mų Plaučių” žmonės, kuomi ga
lima pasidžiaugti ir didžiuotis, 
nes linksmumas ir amžių ilgina 
ir gyvenimą saldina.

SLA 236 kuopa, norėdama 
jus, Torontiečius, pasmaginti 
keletą valandą, sumanė ruošti 
vakarą, kuriame bus suvaidin
ta 2 veik, komedija “Petro 
Pampalio Piršlybos,” o vėliau 
prie geros muzikos smagiai pa
sišoksime.

Naudokitės proga, ateikite vi
si, o tikrai busite patenkinti ir 
pamatysite .tokią juokingą ko
mediją kokios 
tėte.

Šis vakaras 
šio šių metų, 
nėję. Bilietus
anksto pas kuopos narius. Be 
to, įžanginiai bil. duos progą 
laimėti dovaną, kaipo atmiAčiai 
šio musų vakaro. Ji bus įteikia
ma dalyviui “laimės keliu.” To
dėl, tikrai ateikite pasilinksmin
ti ir laimę išbandyti.

Apdovanojo
Gerai Torontiečiams žinomus^ 

p, šJaučiunus, nors anksti, vie
nok “Kalėdų diedukas” apdo
vanojo gražia ir sveika vien
turte dukrele. Linkiu visai šei
mai sveikatos ir laimės. \

-s

Mirė— ;;
Petr. Stanevičienė, žinotai 

lietuvė biznierė, kurios krau
tuvė buvo prie kampo Niagara 
ir Adelaide gatvių.

Tebūnie jai lengva svetima 
žeme!

...Ji.?
VISKO PO TRUPUTI

Liau-TOUONTO, ONT. - 
dies Halso" pėnkftietinių sukak- 
tūviū koncerte r.š buvau įgalio
tas nuo Toronto Lietuvių Kotai- 
tęto Lietuvoje Demokratiją At- 
s’teigti pasveikinti “L. B.”, ką 
aš ir padariau, Bet tūli asme
nys iš to sveikinimo padarė iš
vadą, buk aš j a ii esu parsida
vę komunistams, nes buk ati
daviau pėrdidelį kreditą “L. B.” 
Panašiems gandams plisti pa
gelbėjo ir pati “E. B.° redakci
ja, kiiri aprašydama mano svei
kinimą pažymėjo, buk aš svei- 
kifialu tik žodžiu, ir pažymėjo 
tik dtt mano pareikštus linkėji- 
mus.

Tikrumoje tai buvo sekamai,
No£s sveikinimas buvo labai 

trumpas, bet jis susidėjo iŠ ke
turių linkėjimų ir jie buvo per
skaityti iš raštelio, štai tie lin
kėjimai žodis žodi n. “1) Nepa
kartoti tų klaidų kokios buvo 
praeityje. 2) Ginti žmonių lais
vę ir- Demokratiją, visopasauli- 
ne- plotme. 3) Eiti tąja linkme, 
kad suvienijus visus Kanados 
lietuvius į vieną galingą viene
tą bendruose lietuvių darbinin
kų reikaluose) ir 4) Eiti tąja

Graži auka Liet, 
kalbos mokyklėlei

TOUONtO. OXT. — Lietuvis 
dr. R. Veįnjsteinas paaukavo $5 
Toronto liet, kalbos mokyklėlei, 
kuri kas kart auga mokinių 
skaičiumi. Dr. R. Veinsteinas y- 
ra nuoširdus žmogus ir remia 
visus lietuvių užsįbrėžtus kil
nius darbus, už ką torontiečiai 
lietuviai yra . jam dėkingi. Mo
kyklėles komitetas reiškia" šir
dingą ačių dr. R. Veinstcinui už 
jo gausią auką. Lai būna, pavyz
džiu visiems torpntiečiams kaip 
reikia vertinti savo kalbos mo
kyklėles reikšmę.

“Naujienų” Skaitytojų 
skaičius kas kart auga

Nors komunistai Jankiai mė
gina: per savo spaudą prikaišio
ti, buk “N.” Lpsikrėtę “Troc- 
kizmu”, mat jiems nepatinka 
kam “Naujienos” talpina buvu
sių komunistų žymią vadų ir 
konsulų pareiškimus ' dėl pra
gaištingos Stalino diktatūros ir 
taktikos, bet kas skuto “N,” 
tas žino, kad komunistų prie
kaištas" yra nieko neįtikinantis. 
Jie tai daro iš pavydo, nes “N.” 
laikosi teisybes ir žmoniškumo 
ir xdėka to, “N.” netenka elge
tauti renkant aukas iš suvargu
sių darbininkų, kaip kad ęlaro 
komunistine spauda, nes “N.” 
savo rimtumu randa ganėtinai 
žmonių, kurie jas skaito ir 
tuom apmoka jų lėšas.

štai, kad ir Toronte leidžia
mas komunistų pastangomis 
“Liaudies Balsas”, kuris yrą ko
pijuojamas iš kitų komunistinių 
laikraščių, bet jo rędrktoriai 
tiek išdidus, kad “Naujienas”

I ĮĮjii I IM.I.I » J I į

žangieji Kanados lietuviai butų 
vienodai traktuojami, kas pri
ves prie, to, kad “L. B.” galės 
išsiląikyti savarankiškai be rū
kų rinkimo.” • Tai visas mato 
sveikinimo turinys, ką aš linkė
jau ir visada linkėsiu kas Čia 
pasakyta. Ir kasgi gaišty pavy
dėti panašių linkėjimų ? Bet vie
noje atsirado vienas buvęs jų 
ramstis, kuris ir to jiems pavy
di. A. Frenzelią

jie visai nepriskaito prie darbi
ninkiškos spaudos. Tą patį jie 
daro ir su “Keleiviu”. Tokius iš
sišokimus jie padaro kalbėdami 
apie neva neįleidimą į Torontą 
ir Edmontoną “Vilnies” ir 
“Laisvės”. Bet tas nejleiditrias 
yra tikra misterija, nes yra 
žmonių Toronte, kurie gauna 
kaip Vilriį, taip ir Laisvę. Tai 
kaip galima suprasti tokį tą ne
įleidimą? Jeigu Toronto mies
to valdžia neapkęstų jų spaudos, 
tai ji neleistų pirmiausiai spaUz- 
dinti tame pačiame Toronte to
kią pat spaudą, o kitos priežas
ties irgi nenumatoma. Todėl 
daugeliu lietuvių turi pagrindo 
manyti, kad tas neįleidimas sle
piasi tų pačių laikraščių redak
cijose, kad nepadarius “L. B.” 
konkurencijos. Bet jeigu taip, 
tai kam reikalinga apgaudinėti 
savi skaitytojai?

Nors aš nepavydžiu komunis- 
tatas turėti savo spaudą, bet ne
galiu pakęsti ir jų toki begėdiš
ką ignoravimą socialistinės min; 
ties .spaudos, kai “N.” ir “K.”, 
kurie jau gyvuoja", iš prieškari
nių laikų ir darbininkų masėms 
yra tikriausi kelrodžiai. Tuo la
biau nepritinka komunistams 
tokie ignoravimai, kuomet jie 
mėgsta deklamuoti vienybes rei
kalą. Jeigu ištikrųjų esate nuo
širdus vienybes šalininkai, tai 
petik neturėtumėte ignoruoji so
cialistinės spaudos, bet turėtu
mėt pareikalauti iš savo dievi
namo iStalino, kad jis suteiktų 
laisvę organizacijų, spaudos ir 
žodžio Sovietų Rusijoje, o jeigu 
ten tokia laisvė butų atsteigta, 
tai mums Čia Mtpultų by kokie 
ginčai. O kol jus to nepadarysi
te, tol niekas jumis negali ti
kėti, kad jus geidžiate 
kratijos. ’ .

demo-

t ‘i

jau senai nema-

įvyks 22 d. sau'- 
parapijos svetai- 
galima gauti iš

Apsivedė j
Vladas vedė Verute po poros 

metų 
daug 
rūtai

draugystės. Laimės ir 
jos linkiu Vladui ir Ve- 
Strumskiams.

Gencevičienė irgi susiradoM.
sau antrą gyvenimui draugą, 
Mr. Kulitovicz, už kurio šiomis 
dienomis ištekėjo. Laimingo gy
venimo. Stella i:

Dvi Baisios Tra^B 
jos, Kiti Įvykiai 
Montreale

Auka Kanadiečių
ligoninei Ipanijoje

Vięnkartinę auką $2 davė drg.
Brokįla. Kas kart didėja ir mė- > 
mėsiniai aukų pasižadėjimai ku
rių skaičius' jau sĮekia’ 78. asm. 
ir bendra mėn. aukų suma $18.

Torontietis

L.D.D. — Socialistų Vienybės 
Reikalai

MONTKEAL, QUE. — čia, 
iviontreaie, prieš Aaiėdas įvyko 
oaisi tragedija, vienoje 1 rančų- 
zų šeimynoje., šeimynos gaiva 
ou^o ra'oai dievobaimingas. Kar
tą jam besimeldžiant, pakriko 
jo nervai ir, nakties laiku, kai 
šeimyna buvo sugulusi, jis pa- 
gneoė kirvį ir trimis smūgiais 
nukirto žmonai gaivą. Po to 
pats pasikorė, išgirdę bildesį, 
vaikai sukilo, bet nevo nebega
lėjo atgaivinti.

Įvyko čia ir antra panaši tra
gedija. Vienoje vengrų šeimoje, 
kuri gyveno ties St. Urbin 
Street, susiginčijo vyras su žmo
na. Vyras taip susinervavo, kad 
pasigriebęs kirvį, žmoną nukir
to, o pats pasikorė, palikdamas 
vaikus liūdname padėjime.

Rodos, gamtos yra lemta" vi
siems žmonėms gyventi, bet 
kartais iš menkniekio kilę nesu
sipratimai priveda prie baisių 
įvykių, žmonijai reikėtų kaip 
ųors išvengti žudynių šioje pro
greso gadynėje.

Vienybės Reikalas 
/

Praeito gruod. 17 d., Vytauto 
Kliube L.D.D. 35-ta kuopa turė
jo susirinkimą. Ners nevisi na
riai dalyvavo, bet susirinkiihas 
buvo draugiškas ir gyvas. 
Tr timpai perbėgus draugijos 
reikalus, imtasi klausimo vieny
bės su socialistais.

Susirinkimo pirmininkui Pe
troniu! tarus žodį, kad reikia L. 
D.D. ir socialistų vienybės, ku
ri duos naudą darbininkų judė
jimui, drg. Pločianis irgi kvie* 
tė vienytis, aiškiai į nurodyda
mas, kad kam Čia kalbėti apie 
vienybę, juk prie L.D.D. Mon- 
treale ir dabar jau priklauso vi
si socialistai ir demokratijos 
šalininkai. Prie L.D.D. nepri
klauso tik tie, kurie gerbia, dik
tatūros ir jų kruvinus, darbi
ninkams pragaištingus žygius, 
ir kurie nemato nieko blogo su 
Stalinu ir Matiuškoje Rusijoje.

Tokiems, faktas, kad Stalinas 
išžudė apie 2,000 savo pasekė
jų ir draugų, nieko nereiškia.

Socialistai, demokratiškai nu
siteikę lietuviai, stoja Už žmo
nijos laisvę ir darbininkų ger
būvį,4 Jie nori atsipalaiduoti nuo 
įvairių peršamų melagingų gar
binimų. . Jie tolerantiški ir jie 
eina progresyviu Keliu veikdami

draugiškai ir pavyzdingai. C 
P. Petronis

Pastabos Komunistams

“Liaudies Balse” Kanados ko- 
munistų laikraštyje, No.. 204, 
rašo, kad kiek tenka pastebėti, 
tai kai kurie socialistinės min
ties veikėjai aklai seka Grigai
tį ir Naujienas, kurios nuolat 
trockistėja ir kartoja trockis- 
tų užsipuolimus prieš komunis
tus ir Sovietų Sąjung^’. Juk 
Stalinas ir Sovietų Sąjunga tai 
ne neklaidingi sutvėrimai, ne 
sakramentas, kurio negalima 
kritikuoti, o vien reikia valgyti.

Apie “Naujienų” “trockisįėji
mą”. Žalpis, būdamas Maskvoje, 
plūdo “Naujienas” keikė per 
“Laisvę”, drabstė fašizmo ir 
trockizmo purvai^, o ką dabar 
žalpis sako, jei jis dar gyvas? 
Aš manau ir Liauaips Balso re
daktoriui butų pusėtinai karš
ta, jei jam Rusijoje tektų su
sidurti su Angariečiu. Juk tasai, 
sėdėdamas Rusijoje, randa troc- 
kizmą ir po Liaudies Balso pa
stoge.

Toli musų komunistams ik? 
tolerantiškumo. Jų profesija" — 
šmeižti padorius pažangius žmo
nes, kurie nuoširdžiai nori dar
bo žmonių gerovės.

METINIS 
KONCERTAS ' 
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INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto* 
mobilZams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudę
• Apdraudę
• Apdraudę

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių 

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

po pietų.

i



Diena Iš Dienos TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

įsigijo Antrą Biznį
Choras

Naujos Vedybos 
Pirmyn Chore

Chicagos Lietuvių
PIRMYN yra pirmos rųšies pir
šlys. Per paskutinius kelerius 
metus jis apyesdino sekamas 
poras savo jaunų narių: pp. 
Stanley ir Alice (Davidonis) 
Milleriai; pp. Bernardas ir Ma
ry (G valda) Milleriai; pp. 
Milleriai;. pp. .George ir Elea- 
nor (Yųška) Milleriai; pp. 
Charles iK^Bernice (Kenstavi- 
čius) žičkai; Juozas ir Amelia 
(Razmus) Rack-Račkauskai; 
Aldona (Balanda) ir Pranas 
Jakavičius; Antanas ir Milda/ 
(Baronas) Vaivadai; Edvardas 
ir Aldona (Walulis) Čepuliai 
ir keletas kitų.

Beveik visi jaunavedžiai su
tiko savo “meiles” chore. Be
dainuodami, belankydami repe
ticijas, jaunuoliai 
netrukus tarp jų 
mansas, ir, štai, 
vestuvių varpai.

Bet “Pirmyn” yra savotiškas 
piršlys. Už “suporavimą” “ko
miso” neimą, priešingai, jaune- 
vedžius pasiunčia į naują gy
venimą su laimės linkėjimais, 
apdovanodami kiekvieną porą 
setu gražių reikmenų stalui — 
“silverware”. Tai yra viena iš 
PIRMYN choro tradicijų, ku
rios laikomasi per metų me
tus.

Netrukus chore vėl skambės 
vestuvių varpai. Amūras, ma
tytu darbuojasi. Paskutinėmis 
dienomis susižiedavo p. Al Stu- 
paras ir p-lė Helen Daubaras, 
iš Eellwood, III. Jaunasis Al 
yra žinomų garfieldparkiečių 
pp. K.ętuparų sūnūs (K. Stu- 
paras—tautiškų Kapinių direk
torius). Al tarnauja garsioj am
žinų plunksnų firmoje Shaeffeę 
Pen Co. P-lė Daubaras yra Bell 
Co. telefonistė Oak Parke.

Antroji pora, kuri rengiasi 
vestuvėms yra jaunuoliai p. 
Lou& Lapinskas ir p-lė Mary 
Johnsonaitė. Savo planus ir in
formacijas apie save pakol kas 
laiko paslaptyje, žinoma tiek, 
kad p. Lapinskas turi atsako- 
mingą tarnybą Marshall Field 
Co., krautuvėje ir yra Illinois 
milicijos narys.

Po šių gražių komplimentų, 
manom, kad jie nepamirš mus 
pakviesti į vestuves. Vėliau pra
nešime kaip gerai ten baliavo- 
jome. R.

OF LAKE. — Chas. 
gerai žinomas šios 
biznierius (per dau-

T0WN 
Dirvinas, 
apielinkės 
;elį metų užlaiko alinę ties
1415 South Wood street) da
bar įsigijo antrų biznį. Tai la
bai graži vieta arti skerdyklų, 
kur bus duodamas šaltas alu
tis ir skanus užkandžiai. 

>ji vieta randasi ties 
West 45th street.

Ardzijausklenė 
Westsidėje

Nau-
1429

susidraugavo, 
sužydėjo ro- 

suskambėjo

WEST SIDE. — P-a Matilda 
Ardzijauskienė-Ardzeks, gerai 
Chicagos lietuviams žinoma 
moteriškė, įsigijo biznį Westsi- 
dėje. Ji per daug metų laikė 
biznį Bridgeporto apielinkėje. 
Yra “Naujienų” skaitytoja. 
Gražiai išauklėjo du Simus ir 
dvi dukteris. Jie lanko high 
ichool.

Naujasis biznis yra alinė ties 
2124 West Coulter street, prie 
24-tos ir Hoyne gatvių. Perei
tą šeštadienį, sausio 8 d., įvy
ko grand opening, kuriame da
lyvavo didelis skaičius draugų 
ir pažįstamų.

P-a i Ardzijauskienei biznyj 
pagelbsti sūnus Feliksas ir 
James. Alinė pavadinta Matil- 
da’s Tavern.

Biznierių 
Pranešimai

Persikėlė Naujon Vieton
Pp. J. ir D. Grybai prane

ša. kad perkėlė savo biznį 
“Della’s Tavern” naujon vieton, 
3267 South Halsted street, ku
ri yra daug didesnė ir pato
gesnė už pirmesnių jų. Nauja 
vieta gražiai išdekoruota. Nau
jų Metų proga ten turėjo daug 
svečių. “N.” kasdien eina Del- 
la’s Tavern garsinimas, kuria
me paduotas adresas ir kitos 
smulkmenos.

SU Jo-

Taipgi Naujoj Vietoje
JACKSON PARK. — Kotry

na Virkietis, 936 East 75th 
street, praneša visiems pažįsta
miems ir klientams, kad per
sikėlė į nauja vietų. Pirmiau 
užlaikė alinę ties 3139 South 
Halsted street. Naujoji vieta 
ir didesnė ir patogesnė•ir tu
ri didelį pasirinkimą gerų gė
rimų, cigarų, užkandžių. Pa
tarnavimas visiems ir visuomet 
mandagus.

65,

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Boleslavas Kclalis, 47,
sephine Sokolowski, 44

Walter Healy (Elgin, III.) 
su Marjorie Butke (Aurora, 
III.) 42

Frank Pasieta, 22, su
Ridge, 21

Paul Plesha, 42, su
Rackich, 51

Jerry O’Hearn, 27, su
Lock, 26

Frank Galanta, 27, su
Turner, 23

Lietuviškas Viešbutis

Mary

Annie

Helen

Violet

Reikalauja
Perskirų

Josephine Machun nuo Leo
Machun

So.West Side JHotel, 2435 
Leavitt street, visiems prane1- 
ša, kad nuomuoja viešbučio 
kambarius dienomis, savaitėmis 
ir mėnesiais. Yra ir svetainė, 
kuri nuomuojasi vėstuvių va
karienėms, draugijų susirinki
mams ir parengimams.

Gavo 
Perskiras
• Nellie Sedaitis nuo Augu^t 

Sedaitis

SUSIRINKIMAI
Garfield Parko Lietuvių Laisvt.manių Etinės Kultūros Dr-jos 

4-tos kuopos susirinkimas įvyks 12 d. sausio, 7:80 vai. 
vakare, 4039 W. Madison S t. 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 val. vak., Lietuvių Auditorijoj. Malonėkite pribūti 
laiku, nes yra daug ką aptarti ir turėsite paimti serijas.

Valdyba.

NAUJIENOS, CMeago, III
M.,-.,...,.. —M. .......I—.... - ....

Įstaigos savininkas yra drg. 
Walter Neffąs, senas Westsides 
gyventojas, draugiškas biznie
rius ir geras naujienietis, daug 
pasidarbavęs lietuvybei ir benv 
cįrai. žmonijos labvd. Neužmirš
kite W. Neffo.

Pasekmingai Šventė 
Naujus Metus

18 APIELINKĖ. — Paul 
Carrie Ambrose tavern, 1843 
South Halsted street, surengė 
Naujų Metų parę, kuri gražiai 
pavyko. Buvo daug svečių, kaip 
lietuvių, taip ir svetimtaučių^, 
kurie prie skanių briedienos 
užkandžių, geros muzikos ir gė* 
rimų linksminosi iki 6 vai. ry
to. Visi turėjo “good time”.,

ir

Meldažio Salė 
Naujose. Rankose 
i ■ / 

■R,. S. Girčius, savininkas sve^- 
taines 2244 West 23rd Place, 
praneša visiems lietuviams, .kad 
jis ‘nupirko Meldažio svetainę 
su narni.' ir nuo Naujų Mėtų 
perėmė visą tavern ir svetai
nes biznį. Meldažio salė yra ge
ra vieta vestuvių puotoms, va- 
kątieniems, prakalboms, drau
gijų susirinkimams etc.

Reikalui atėjus, nepamirški
te dr. R. S. Girčiaus, nes jis 
yra rimto budo, draugiškas 
žmogus. Svetainės kainos priei
namos ir patarnavimas geras.. 
.Greitoj ė ateityj e ; pastebėsite 
drg. Girčių skelbimą “Naujie
nose”

KALĖDINE NELAIMĖ PRAGAIŠTINGA 
ELENAI PETRAUSKIENEI

...------------- - ---------------- ,

Mirė nuo žaizdų šv. Kryžiaus ligoninėje
--------------- -------------- r-—..... ..

BRIGHTON PARK. — Kalė- liškių kaimo, Panevėžio hpskri-
dų dienai atėjus, brightonpar- tyje ir atvyko Amerikon prieš 
kietė Elena Petrauskienė susi- 23 metus. Po tėvais buvo Lu- 
laukė ne didelio džiaugsmo, ne košiutė. '
gražių kalėdinių dovanų, bet Paliko vyrą Jurgį, brolį Juo* 
pergyveno nelaimė, kuri pasiro- zapą, dvi-, pusseserės, pusbrolį 
dė pragaištinga. <■ ir daugiau giminių Amerikoje

Vakar rytą ji mirė šv. Kry- ir Lietuvoje1.
žiaus ligoninėje nuo žaizdų, ku- Velionės Elenos Petrauskie
ne s panešė Kalėdų dieną. Jai nes kūnas pašarvotai J. Liule- 
pasitaikė tą dieną savo nanąuo- vičiaus koplyčioje, ties 4352 
se nukristi nuo laiptų. Nusilau
žė kulšį ir susižeidė vidujiniai. 
Per dvi savaites suvirs laiko 
pas‘kankinusi ligoninėje, ji va
kar užmerkė akis amžinai.

Velionė buvo apie 45 metų 
amžiaus. Ji paėjo iš švenčhi-

Paliko vyrą Jurgį, brolį Juo

UI!'    ... ..M

96 Žmonės Užmušti 
Automobilių

Pereitą savaitgalį airtornobi- 
liai visoje šalyje. užmušė 96 
žmones. 9 žmones žuvo' India
noj traukiniams sudaužius du 
automobilius.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

| SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musu NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Trečiadienis, sausio 12, 1988

Gerkit Liėtu-

arbata, paša-

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta 
linsit slogas.
Mes parduodam tikį 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus ta- 
^ernams orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav^
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šmotu

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So; Long Avė.

TeL Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
tSrrpenedl .................. tonas
SMULKESNĖS $7,25
Tonas ........... .........................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Senas Petras.
t 4 • •

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

ties
South, California avehue, iš kur 
ji bus palaidota šeštadienį ry
tų, šv., Kazimiero kapinėse.

Petrauskienė gyveno si* šei
ma ties 4352 South Calįfornia 
avenuę, kur ir1 įvyko pragaiš
tingoji nelaimė. ’ R. '

12,158 areštai, 
bet tik du j 

j • ( ■

nubausti /
Policija paskelbę pereitais 

metais pa dariusi f 4,194 puoli
mus ant ;bukių įr areštavusi 
12,158 žmones, Pečiaus tik du 

(iš jų liko nubausti’, o visi kiti 
i liko paliuosuoti teišmų. Teč?a'us 
ir nubaustieji padavė apeliaci
ją ir jų byla nėrUi baigta.

Tečiaus iš visiĮr tų arešių ge
rokai pasipelnė tik bondsmana'i, 
kurie 1 užstatė už nuimtuosius 

ra tonite, at 8:15 sharp. By aH, kaucijas.' Jie už kaucijas susi- 
means try to be among the rjnko desčtkus tiikštančių do- 
present because it is very im- ' jei - ■ 
portant. At the evening affair-| • • 
Sunday we will compete with 
four other chorpses, all of them 
very good. > . ■ , , 5

iiMiiiiiiniiiitiiiiiiiiiiitiiiiiHiliiiililliiHiieiiiiiililtiiliiiiliii’

Overtones

Special Rehearsal
Tonite!’

Because we are to make two 
/ 

appearances this Sunday one 
at the Lithuanian Auditorium Į 
in the' afternoon, the other at 
the Ashland Blvd. Auditorium 
in the evening, a special re- 
hearsal will be held a t Sahda-

A Picture of You, And You
It has been decided that it is 

about time Birutė had a new pf- 
ficial photograph of the cho
rus. And when Birute decides, 
it acts. Because the girls have 
to dress in their “pretties” for 
the Sunday affairs, the men 
will brush the dandruff off 
their coats and join the damsels 
at Stankūnas’ Photo Studios in 
the 3300 block of Halsted St. 
at 1 P. M. Sunday (one o’clock(. 
It usually takes some time to 
take a good grotfp photo, so if 
everybody is prompt, we will 
be just in time to walk the one 
block to the Lithuanian Audi
torium to make our first ap- 
pearance. The girls will wear 
their formals, of coursė.

Jacųues Grandmesnil

Perša Horner į 
augščiaūsiojo teismo 
teisėjus

Puolimuose buvo suimtos ir 
trys slot mašinos.

Mirė Dailės 
Instituto direktorius

St.vo namuose 1400 Lakę 
Shore Drive nuo širdies ligos 
mirė Robert H. Harshė, >nuo 
1921 m. direktorius Dailės In
stituto (Art Institute). Jis bu
vo 59 m. Amžiaus. ;

Kaip tik jis mirė buvo gau
ta žinia, kad Gloucestėr, Ma$s., 
mirė jo artimas draugas Fre- 
derick J. Mulhaupt, 67. m., gar
sus juros vaizdų piešėjas ir 
įkrėjas dailininkų Falette. and 
Chisel Club.

Harshe jau nebegyvą surado 
jo tarnaitė. Jo žmona yra Palm 
Springs, Cal., ir namuose buvo 
tik jis vienas. Paliko jis ir sū
nų William, /

Pirmiau Harshe buvo paskel
bęs kaipo graviruotojas.

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI ' 

ONEIDA LTB. GARSAUS SlbABROKALIO
■ V . e #

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori-

- ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami, kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- 
nimsf Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

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

3406 So. Halsted St.
Saukit Te!. VARUS 3408

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponais

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM A’MŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru/ dengti, kad ilgiau laikytų. ! ... ' . ,

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

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
' kiekvieną sėtą 
su 6 kuponais

‘f- "

MMtFoffc

:X. •<.

/

■ K

<'*N’

Large Sarvlng Spoon 
Buttarknlfa, Sugar SpoM

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžes yra gražios ir su pamušalu, kad ’jusų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų,^sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus, 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti. ' ; •

Iškirpkit Šj Vertingą Kuponą .
ĮSITĖMYĘIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. A '

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

............. .. .................... —■■■m———■ ■ i i,i

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST
TpI RNG RRR8-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS:

Sovietų Naujoji 1936 ineių konsti
tucija -— Prof. Mk RomeHs.

Iš socialogijos paskaitų-^- Prof. P. 
Leonas. •.

Eilėraštis, — Juozas Kniininas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi- 
.< joj — J. Paleckis.
Variniai, liūtai — J. Marcinkevičius 
Paryžiaus gatves ir liaudis — A.

Adalas. '
Sovietiškoji Arktika.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS .
NAUJIENOS /
1739 So. Halsted St., Cricago, I1J. 

t • ;
Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit e 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 if kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir*'pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI* ' $1?
PALAGUI PAGELBA 

LIGONINĖJE .. a.-------------- •

PALAGO PAGELBA SPH
NAMIE už ......  -

EKZAMINAVIMAS C 4
OFISE ____ ________ _______ ■
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenne
TeL Latrndale 5727.

• RĘSTA URANT AI

Siunčiu ..
, / .. kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

Adresas

Miestas

Chicagos demokra-

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Victory 9670

Valstija

Ui

Gubernatoriaus Horner šali
ninkai pradėjo spirti preziden
tą Rooseveltą paskirti gub. 
Horner į r ugščiausiojo teismo 
teisėjus. Prie Jų prisidėjo ir se
natorius Lewis. ■ __ ____ _

Nužiūrima, kad tuo norima' Populiarusis Mokslfts. 
Homerio nusikratyti, kad pa- Apžvalga. \ * tf-ATNTAskiau butų lengviau susitaikinti 
Illinois ir 
tams.

KAINA 45 CENTAI 
, Galimą gauti

Naujienose Kupono Nr. 25 Sausio 12 d.

METINIS 
KONCERTAS ., 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje



* i
••Y-v . ■

>

i

Trečiadienį, sausio 12,1938
----- —  - '-Z.“-. J II n w;pi ■!    

B,1 įnikai

Iš Draugijų Veikimo
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fėjas padovanpjo jaunąslaido 
tuvių direktorius Paul Ridinąs 
iš Bridgęporto. A I/&

NAUJIENOS, Chicago, lU. ^
.1. >1 U J, _ IJI-IUUII . !!lll

Mirė Monika 
Žemaičiutė

Marųuette Parko 
Lietuviai Demokra 
tai Išrinko Naują 
Valdybą
Jącfc I4. Juozaitis Naujas Pir- 

mininkas. Narių Vajus Pra
dėtas su Naujais Metais

Marųuette Pąrke yrą daug 
lietuvių pr|e jofcip politinio klju- 
bo nepriklausančių. Tokie tu
rėtų dabąr, vajaus metų, sto
ti prie demokratų. Kad esąipe 
Amerikos piliečiai, tai turime 
ir politinėj dirvoj daugiau veik
lumo parodyti

kp

POL.

MarųuetteTarkp Rietuvių De
mokratų Kliubąs -savu šioipis 
diepomis laikytam metiniam su
sirinkime išsirinko naują val- 

/ dybą. Jaunasis veikėjas Jąęh 
L. Juozaitis vienbalsiai nubal
suotas pirmininko vietai. Kiti 
naudosios valdybos -nariai yra 
sekantieji: Jonas Jacka ir Sta
sys Cibulskis—vicepirmininkai;

• Jonas Vilkišius—protokolo sek
retorius; Antanas Afusteika— 
finansų raštininkas; Pranas 
Drukt.ainis—iždininkas! Juozas 
Dranginis—-maršalka; adv. Char 
les E. Zekas—lęgalis patarėjas; 
Juozas Lenkartas, Marė Juo
zaitis, Antanas Rudis, Pranas 
šnekutis, Stasys Saparas, Sta
sys Vainauskas ir Al Kumskis— 
direktoriai.

Kliubę naujų narių vajus 
pradėtas su Sausio pirmąja die
na ir tęsis iki Balandžio pirmos. 
Nariai vajum yra smarkiai susi
domėję ir reikia'tikėtis jo metu 
atsieks užsibrėžtojo tikslo— 
gauti vienų tūkstantį naujų na
rių.

Ts-yr"! "T.

Chicagos Lietuvių 
Basketbolo Žaidimai 
Prasideda Rytoj

y i*.!*1 f

Chicagos lietuvių krepšinin
kų rungtynės už Chicagos. lię- 
tųvių čampipnatą prasideda ry
toj, ketvirtadienį, Sausio 13-tą, 
St. Augustine’š gimnazijoj, 50 
ir Bishop Streets.

Pirmenybėse dalyvaus sep
tynios komandos, kurios suda
rytos iš geriausių' baskętboli- 
ninkų, kaip tai Fęliksas Krau- 
čiunas-Krause, Fr^nk Talinas 
(šie dų vyrai pereitą pavasarį 
buvo Lietuvon iššaukti padėti 
Lietuvai išlaimėti Ęuropps čam- 
pionatą), Bennis Budrįkąs, To- 
py Lauraitis, Pete Barskis, 
Whitey šemetulskis ir daug ki
tų*

Lygą suorganizavo ir veda 
laikraštis "JAUNIMAS.”, žaidi
mai tęsis kas ketvirtadienį, per' 
dvyliką savaičių. įžanga visam 
vakarui (keturi žaidimai)—25 
centai,

Pirmos ir antros vietos tro-

Iš Burnside 
SLA63-čios 
Kuopos

Kuopą Rengia Vakarą
BURNSIDE. — SLA 63

metinis susirinkimas buvo 6 d. 
sausio, 7:30 v. vakare, Tuley 
Parko svetainėj, 90th St. ir Sf. 
Lawrence Avė. Narių* atsilankė 
nedidelis skaitlius. Komisija M. 
Bertulienė ir G. Kučinskienė iš 
kopiiteto Atsteigti Demokrati
nę Tvi.rką Lietuvoj, išdavė ra
portą iš įvykusio susirinkimo 10 
gruodžio 1937. Iš raporto pąsi- 
rodo, kad dalyvąvo delegatų nuo 
72 organizacijų, 140 delegatų, 
kurie atstovavo 15,000 narių. 
(Susirinkimas išrinko naują 
valdybą 'ir viskas susirinkime 
buvo vedama geroje tvarkoj ė. 
SLA. 63 kp. valdybos pąriąi, 
pas kuriuos randasi^pinigaĮ — 
nutarta pąstątyfi po kaucija. 
Nutarta surengti balių ir tam 
dąrbyi išrinktą komisiją, M: 
Bęrtulienė ir 0. Mockienė, ku
rios ji u pranešė, kąd 20 d. va
sario paimtą’ svetaine . J. Pod- 
gurniko, 1200 Ę. 93rd St.

Kuopos kaso.3 globėjas išda
vę raportą apie peržiūrėjimą 
kuopos knygų. Knygos ir visas 
kuopos turtas randasi tvarkoje. . J

Rosclando Namo Reikalai

Pirmadienį, sausio 10 d., 6 
va landą vakarę, po sunkios v li
gos apskričio ligoninėje mirė 
Monika < žemaįčiutė.

J į paliko • dideliame nuliūdi
me brolius* seseris Oną ir An
taniną, tetą Maręelę Grųžmskie- 
nę ir šeimyną.

Jos ą kūnas yrą pašarvotas 
J. F. Eudęikio koplyčioje, tiesį 
1605 South Hermjtage avenUe.

, A. BJ-nė.

Kad Padrąsinti
Lietuvos Darbo
Varguolius,,,
Lietuvos 6ėnas 'jr Nepuikiau 

somyb|s. Iškilmės

■ t. . ■ ■ . . _ '____ 1 ■. ’-■■■■

RADI O
Budriko Programas • 
' Makalai

.1.;- ■ - -j -

Pereitą sekmadienį vėl teko 
gėrėtis puikiu rądio programų 
iš stoties WQFL?, nuo J7:30 iki 
8 va), vakaro, kuri pateikę Juo
zas Budrįkąs. Jau sugrįžo višų 
laukiami Makalai. Buvo malonu 
išgirsti balsą Makalo, kuriam 
apie mėnesį laiko ątgal buvo pa
daryta sunki operacija. Jau 
sveiksta. Makalienė jį globoja, o 
Juozas veda visą biznį . . .

Part Makalų pyograme daly
vavo Brighton Parko parapijos 
merginų choras su gražiom dą’i- 
nom ir šaunioji Budriko radio 
ęrkestrą. Ritąs Budriko radio 
programas transliuojamas kas 
ketvirtadienį iš stoties WHFC, 
1420 kil. nuo 7 iki 8 VaL vaka
ro. Klausysimės.

Mylėtojas

I CLASSIFIED ADS. J
i

Miscellaneous
{vairus

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

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

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
3216 So. Halsted Sti eet

REIKALINGAS patyręs BUČERISį“ 
jaunas—mokėti angliškai ir lietu
viškai. 247 W. 119th St.

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-įtaisai

y

1

MONICA ŽEMAITIS
.Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio H) d.. 5:50 vai, vakare, 
.1938 sulaukus ,B7 hį. amž„ 
...Angliju... .

Amerikoj išgyveno 34 ne
paliko dideliame rųiliudijnė 

tėvą Pranciškų, 2 seseris 0ną 
Yonaitis ir jos šeimyną, ^eserį 
Antonette, 2 brolius Pranciškų 
ir jų šeimyną, Vytautą ir jų 
šeimyną ir daugx kitų giminių.

Kūnas pašarvotas Juozapo 
Eudęikio ir Tėvo koplyčioj, 
4704 So. Western Avę. Laido
tuvės įvyks sausio 14 d., 9 
vai. ryto iš koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Monicos Žemaitis 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. . '

Nulįudę liekame;
Tėvas, seserys, broliai ir 

giminės.
Laidotuvių Direktorius Juoza
pas Eudeikis ir Tėvas, Tek 
Virginia 0888. >

į .o —

HELEN PETRAUSKAS 
po tęyats Lgkoąh 

Persis^yrž s>u šiųp Įiąsayliu 
sąųsįo 11 5. 5:05 vai, ryto, 
1938 m., sulaukus pusės ąmž.
gimus Panevėžio apsk?., Kre
kenavos parap. SvenčiuliŠkių 
kaime. J

Amerikoj išgyveno 23 pwtus
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jurgi, bMi Juozapą, bro-v 
lienę Katriną, jų dukterį pną 
Dukosh, Summit HL, 2 pus
seseres, 1 pusbroli, , pussesers 
dukterį ir šeimyną Kubiliunų- 
—Lietuvoje seserį Kostąneiją, 
brolienę ir jos vaikus Lukoše
vičius ir daug pusbrolių įrpits- 
seseriy ir kitų giminią*

Kūnas pašarvotus 4352 So. 
Califorpiu Avė. Laidotuvės 
įvyks subatoj, sausio 15 djeną 
8:00 yal. ryto iš namų į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. šv. pa
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš įen bus nuly
dėta į Sv. Kazimiero kapines.

Visi a, a. Hclęn Petrauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. *

Nuliūdę liekame.
Vyras, Brolis ir kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. Liuje- 
vičius, Tel. Lafavette 3572

Buvo skaitytis Roselando- 
Darbininkų namo statymo Ben
drovės raportas. Pasirodo, kad 
keljašdešimtč dolerių liko iš 
praeitų metų parengimų, betį 
taksai nemokyti per kelis metus 
už Bendroves lotus. Pinigų bu
tų šiek tiek, bet dalį bankas už
darė, o, kiti yrą pas kelis narius, 
kurie dabar jų negali arba ne
nori atiduoti Bendrovei.

Buvo atsįlankęs SLA Centro 
iždininkas K. Gugis; kuris gra
žiai pakalbėjo apie .reikalus Su
sivienijimo." Ligonių kuopa turi 
tik vieną, O. Pocienę, 10750 In
diana Avė.

Kito Miesto
Automobilistas
Gavo Kalėjimą

Narys

John Wagner, 24 m., atvykęs 
iš Christopher, III., liko nuteis- 
tas 60 (dienų kalėj iman ir prara
do teisę vairuoti automobilį per 
šešis mėnesius užtai, kad Chi
cago j e Važiavę automobiliu stip? 
riai įsigėręs. Jį nuteisė saugu
mo teismo teisėjas Brąudę.

Lietuva Beno susirinkimas 
įvyko sausio '4 d. šerne to svet., 
3338 So. Lituanica avė., Chica- 
3°- . : ‘

Susirinkimą, atidarė . pirmį- 
ninką's K. Yurgon. Ponutari
mų skaitymo buvo duotas įvai
rus raportas iš beno darbuotės. 
Pasirodė, 'kad benas gyvuoją 
gąna gerai ir turi su viršum 
40 narių,

Grušas išdavė labai gerą ra
portą iš Amerikos Liet. Kon
greso konferencijos' atsteigimui 
demokratinės tvarkos Lietuvon 
je. Už tąi Grušas pagirtinas ir 
pasirodė pažtngus žmogus. Pir
mininkui paprašius, Grušas da- 
;Vę įnešimą, kąd benas ddlyvau-1 
tų Lietuvos nepriklausomi,ybėš' 
20 metų sukaktuvių* paminėji
me, kuris rengiamas Lietuvių 
Auditorijoj^,j, į3133 S. Halsted 
St. Bena$ ^nutarė dalyvauti 
už tokį atlyginimą kokį gaus 
chorai. Grušas ir Venckus šiuo 
klausimu kalbėjo gana gerai 
pareikŠ^mff k: d Hmeš mingsi- 
pię Vąsp/fį6 ^6 <į kąipįamerįkn,- 
pai mini liepos A d.,

Bet. aš, suprantu, < įneš rnine- 
siipe; skiptingiau; mes ręikalau- 
sįmę, ka4<n4^bartipė Uętuvos 
vyrii usybe (j pąjiųoauptų keeąly- 
gipiaį vi^ųs. .Lietuvos priešfašis- 
tiniiis kalinius. Tąi busią šįtor 
kis musų reikaįavimap padrąsir 
na Metu vos. darbo varguolius ir 
duoda j ienas1 žinoti, kad jie tu
ri užtarėjų Amerikoje. Tąs 
juos p; drąsina Lietuvoje kovo
ti prįešfašistinę valdžią.

Benas nutarė užsimokėti 
duokles į Amerikos Liet. Kon- 
gresą. —Pirm, K. Yurgon.

Lietuvaite kaltina 
“džentelmaną”

86 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

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

MILLER FUR CO.
. 166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil; 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų. 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo., 
Pamatykite mus pirm negu kirksi
te kitur. *

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

CALumet 5269. ’

For Bent
RENDON KRAUTUVĖ tinkama 

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

PARSIDUODA TAVERNO fikče- 
taipgi parsiduoda geras 

Starck pianas tinkamas dėl namų— 
gerame stovy. GAPSHIS, 3326 So. 
Halsted St. Boulevard 0530.

riai

Partners Wanted
Partnerystes Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO — ati 
darau bižpj, vienai persunku
sįšąųkite 722 West 22nd St., Chica
go, Illinois.

at-

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

2301 So. Leavitt St.

wm
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KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖSI abrusai 
/ t >

Apne Valaitis, 23 ni. lictii- 
vąitė, 1615 W. 35th St., atėjo 
pasiskųsti Wąrren policijai, 
Kad Josęph N. Coury, 30 m., 
2138 Wąshburne Avė., jki šiol 
buvęs tikras “džentelmanas” 
ir visur ją vežiojęs, dabar 
bandė pasielgti su ja visai ne
padoriai. Jis nusivedęs ją į 
“brolio kambarį’’ hotely 2709 
Washington . Blvd. ir bandęs 
ją išgėdipli- Jiąda ji pradėjusi 
šaukti, tąi jis du sykius smo
gė jai į galvą*-.Tečiaus ji vis- 
tiek pabėgusi,
a Neužilgo policijai prisistatė 
ir pats Coury. Jis sakosi visai 
ir nemanęs nepadoriai su ja 
pasielgti, nes jis manąs su ja 
susituokti. Tik buvęs stipriai 
įsigėręs. Tėčiaus policija vis- 
tiek jį Sulaikė tolimesniam 
kvotimui,

Prasidėjo 
išnuomavimas 
pigiųjų butų

Federalinė valdžia jau pra
dėjo išnuomavimą butu Jane 
Addams kolonijoj. Butai iš
nuomojami tik parinktiems 
asmenims, nes aplikantų 
tiems butams yra daug dau
giau, negu butų.

Jau 30 nuomimukų parink
tą ir nuomininkm tuoj aus ga
lės krąustytis j jiems skirtus 
butus. Dabar yra svarstomos 
kitos ąplikącijos.

Kadangi kolonija yra 
apgyventoje ąpielinkėje, 
butai yra išnuomojami 
giausia italams.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų^Reikia

IEŠKO JAUNOS, išlavintos MER
GINOS ar vyro — tin-i mokėti dai
nuoti, griežti smuiką \ar gitarą — 
sutinką keliauti, šaukti 
vakarienės laiku. Prospe

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

pietų ar 
t 6939.

PARDAVIMUI TAVERNO biznis 
gerai išdirbtas. Prieš didelį teatrą. 
Priežastį patirsite vietoj.

0 3517 So. Halsted St.

CROSS STITCH TOVVELS RATJĘRN 13Q2
No. 1302—{domiąi išsiuvinėti abruseliąi. Vąriokit margiis 

arba, vienos spalvos siulus, ' *

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė ................... „.......... ......................................

No.. 13'

italų 
tai ir 
dau-

| Adresas ___ ........__

I Miestas* ir valstija IjM* ■■■■ *■ Mas

■r

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS ŠAUČ1US—Išren- 
duosiu arba parduosiu; g^li pirkti 
ant išmokėjimo — yra visos maši
nos—darbo užtektinai— gali eiti ir 
dirbti. Randasi 30 mylių nuo Green 
Bay, Wis. Atsišaukit laišku. Pla
čiau paaiškinsiu. D. GALMINAS, 
Soperton, Wis; t : >

PARDAVIMUI 
grosernė ir delicatessen - 
išdirbtas per daug metų.

Tel. Victory 5206.

greitai ir pigiai 
biznis

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7;30 V AL. VAK.

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

vai. vakaro. 1
Tel. CANAL 8500

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLŲS A&DRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio r ir Lie
tuvos Spulkos—gąljte taupyt/ pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust. s

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO,

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Del Šunies 
Moteris Prarado 
Gyvastį i

Mrs. Helen Guiltnane, 38 m., 
7920 S. Honore St., ruošėsi iš
vesti savo šunį, šuo buvo pri
rištas ant paraisčių ir šokinė
damas apie ją paraisčių apjuo
sė jos kojas, šuniui truktelėjus 
ji krito ir jos galva pataikė į 
radiatorių. Galva liko perskelta 
ir moteris neužilgo mirė ligo
ninėj.

11 APARTMENTŲ BUDINKAS, 3 
plytiniai garažai West Auburn 
Parke (Geriausiose sąlygose) S. E. 
Goru, 78th and Green St.; lotas 
80x125; automatiškas aliejaus šildy
tuvas; niekad nestovi tuščių; meti
nė renda $6,024.00. Kaina 4 kartus 
renda, 1 morgičius $12,000.00 gry
nos pajamos $3,000 j metus —viena 
proga per amžių. Šauk Vincęnnes 
1248 (privačias asmuo).

ĮMOKĖK $500
BB1GHTON PARKE, 40th ir Ma- 

plevvood Avė. — 2 fletis po 4 kamb. 
—mainys ant bile kokio biznio 
farmos. Kas ką turite mainyti 
norite pigiai pirkti kreipkitės

C. P. SUROMSKIS 
2502 West 69th Street. 

Grovehill 0300.

arba 
arba 
pas

JONAS SATULA 
Šį. Chąrleti, III.

persiskyrė su ' šiuo pąsąąlių 
sąųsio U dieną, 3:3b vąląpdą 
ryto, 1938 m., gimęs Sausio 31, 
1864 m.,- Vartelių kaime,, Viš
tyčio parap., Vilkąviškio «aps.

Paliko didelįąme nuliudime 
brolio Jokūbo sąnų Ędward 
Satulą,. Waterbury, Conn. ir 
Jurgį Satulą, Mihvaukee, Wts.

St. Charles išgyveno 33 m.
Buvo žymus St, Charles pi

lietis. Priklausę prie D. L. K. 
Vytauto. Draugijos, Lietuvių. 
Pilįęčįų Draugijos ir Odd Fel- 
lovvs of Virden, III. V

Kųnas pašarvotas' Fredriek’š 
Fuperąl Home, St, Charles, 
309 \Vest Main gt. Laidotuvės 
įvyks ketvirtadieni, sausio 18; 
d., 2:00 vai. po pietų j§ koply-iį 
čios į St. Charles kapines.

• .Visi a. a. Jono Satulo gimi
nės, drangai* ir pažįstami esat 

’ nuoširdžiai; kviečiami dalyvau
ti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutinį patarnavimą ir at
sisveikinimą.

Nubudę liekame, 
hręlįo Sunai,

Laid. Direktorius Fredripk’s.

I fiVFIKISLU v t lai V Visas Pasaulio 
Dalis.

KVJE'raiNINKAS
Gėlės Vestuvėms, Bąnkietams1 

ir Pągrabąmą.
3316 Šę. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314 ' '

• 4' 4 >• -
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ELZBIETA ČEPULIENE 
(pp tėvais Masiliunaitč)
Persisky^ su šiuo pasauliu 

sausio 1,1 d. 5:45 vai. ryto, 
1937 ni„ sulaukus pusės aųiž., 
gimus Lietuvoj Baisogalos pa- 
rap.> Skėmių kaime.

Amerikoj išgy ve n p 33 m*
Paliko dideliame nuliūdime 

dukterį Elena, 8 brolius Pran- ■ 
ciškų, Petrą ir Kazimierą, 3 
brolienę, pusseserę Viktpyi-. 

1’ą Nągin$cien& 4 švogeriUS 
Pranciškų, Jeronimą, Albertą 

ir Ąntąpą Čepulius jr jų šęi?, 
1 mynas, sesers dukterį Oną Jo- 

kubąuskienęz ir jos šeimyna ir 
kitas gimines.

Velionė priklausė prie Bib
lijos Tyrinėtojų Dr-jos, kurių, 
paskaitos atsibus kas vakarą 
7:30 vąl.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, ,8307 Litųapiea Avė. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
sausio 15-tą d., 1-mą vąl. po 
pietų iš koplyčios i Tautiškas 

. kapinės. • 'f ' '
Visi d. ą, Elzbietos Čepulie

nėsgiminesYdraugąi ir pažistą- 
'mfesat nųoširdžiąi kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir. sutei
kti jai paskųtinj patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame
Dukterys, broliai, švogeriai 

pussesere jr giminės, 
Laid. Diręktorius A. Masalskis 
Tel. Boulevard 4139. c

Aprūpins policijos 
automobilius 
neštuvais

Nėra taikos tarp 
demokratų

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUANIAN BU1LD1NG 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusia Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

* n ui y
■HP
TT- ■" »'

'•*7i **■* ' r’ *

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms
—Bankictams—Laidotuvčųis—

Papuošimams \
4180 Archęr Avenue

Phon. ĘAFAYETTE 5800

f

.Meras Kęny< įsa'kė 50 polici
jos automobiliu aprūpinti neš- 
tuyais, kad jie sužeistuosius 
nęlaįmese žmones galėtų sku
biai išgabenįi j ligoninę.

Meras tokį įsakymą išleido 
nugirdęs, kad sunkiai sužeis
tas vyras per daugiau kaip 
pusvalandį gulėjo sniege, polį- 
ęijai neįstengiant ,pris!išaukti 
policijos ambuląnsą. Tas vy
ras jau mirė ligoninėje nuo 
peršalimo.i Užmušta jo žmona 
dar ilgiau' gulėjo sniege iki 
/policija jstjepgė Ję išgabenti 
lavoninėn. A;

Buvo paėję gandai, kad gu
bernatorius , Horncr atlaike 
konferenciją su meru Kelly ir 
kauntės pirmininku Nash ir 
kad prieita ar einama prie 
taikos tarp Illinois demokratų.

Bet dabar toki lis gandus nu
ginčijo kaip gub. Horner, taip 
ir mėrąs Kelly- Jie sako, kad 
jokios konferencijos nebuvo 
ir kad taikos tarp demokratų 
nėra. Ateinančiuose gi prima- 
ry balsavimuose abi demokra
tų frakcijos istatysiančios sa
vo kandidatus ir balsavimu 
nulatys, kuri frakcijų yra stip 
r esu e. x

COAL 
Anglys

AUGŠTOS • RŲŠIES

$5.25 IKI $6.40 už tona 
PIRKIT DABAR!!

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

Nusižudė bedarbis
Raymond Poole, 31 nu, 2323 

W. Jaekson Ęlvd.ą mirė ligo
ninėje. Jis buvo be darbo, be 
to sirgo, |ad iš nusiminimo 
pereitą sekmadienį persišovę 
savo bute..; .-.-j; ... $

\ • ’’ ‘ ■ ;A»

,."*r 'i1 1 "i............. ........ ........................ ,

^kpILimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
į r«d rif>čio,s Naujienos 
ypą naudingos. *

Prigėrė 
Automobily

Chięagietis James Gechn, 42 
m., 4736 N. Sacremento Avė., 
prigėrė jo automobiliui ties 
Brihkley, Ark., migloje nuo ke^ 
lio nušokus ir nusiritus į 10 pėdų 
gilumo Fpę. Kartu su juo va
žiavęs kitas chicagietis Schmldt, 
45 m„ įstengė išmušti langą ir 
išplaukti iš automobilio. Abu 
jie gryžo į Cliicago iš pietvaka
rinių valstijų, kur viešėjo per 
tris mėnesius.

f'

*;

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAjGARSINRIT 
SAVO BĄRGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už uakartoji- 
rpus duodame gera nuo
laida.

. ''i. uT
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Trečiadienis, sausio 12,1958

Policija Palieka

MUSŲ SKAITYTOJAI I J — _______  •; Gatvėse ' |u;.

bėgo, kad vargiai pasiseks jo [ Mi r 5 Pnlini i na 
gyvastį išgėlMti. įUUV

Sužeistasis
1 ' ..................... ..............."■............. .

Teisėjo J. T. Zurio “Žygis” Keistučio
Kliube

Automobilio Sužeistas Žmogus 
Išgulėjo Sniege Virš pusvalan
džio Pirm Žmonės Privertė Po
liciją Išgabenti jį Ligoninėn

Keistučio Kliubas turi labai reivišku sumanymu. O jau, ži- 
gabių žmonių. Paimk:me kąd|noma, Smetona' už toki pasitar- 
ir teisėją J. J. Zurį. Tai tikrai 
yra gabus žmogus, o tą savo 
gabumą parodė metiniam k iu- 
bo susirinkime.

Visi tokių gabumų lietuviai, 
kurie nori gauti nuo Smetonos 
Gedimino ordiną, turi važiuoti 
į Lietuvą pasimatyti su tautos 
vadu Smetona ir išaiškinti kuo 
atsižymėjęs. *

J. T. Zuris sugalvojo kitokį 
“skymą”. Minėtame susirinki
me, tur būt, iš kalno prisiren
gę, ponas Zuris su pagalba savo 
sekėjų pravedė atžagareivišką 
sumanymą, būtent, k: d kliubas 
atšauktų savo delegatus iš Lie
tuvių Kongreso. Juk Lietuvių 
Kongresas deda visas savo pa
stangas padėti Lietuvos liau
džiai ■nusikn.tyti Smetonos ne
va valdžios ir atsteigti demo
kratinę tvarką Lietuvoj. Ponas 
Zuris kaip tik ir. pas'tarnavo 
Smetonai šitokiu savo atžagr.-

navimą, tai jau nėra nei ma
žiausios abejonės, prisius meda
lių, kaipo geram karžygiui.

Tai taip musų gabus vyrai 
pisitarnauja Lietuvos prispaus
tiems broliams. Jeigu mes čia, 
Suvienytose Valstijose, gerbia
me ir mylime laisvę ir demo
kratiją, tai turime stengtis pa
dėti ir musų broliams Lietuvo
je atgauti laisvę ir demokrati
ją, kurią naktini:.! paukščiai at
ėmė.

Tai yra didžiausias nusidėji
mas ir įžeidimas Lietuvos liau
džiai pravesti tokius jai. kenks
mingus sumanymus draugijose.

Svetys.

ir Morse 
taksikabas 

suvažinėjo ir užmušė Mr$.\ He- 
len Geyler, 54 m. ir sunkiai su
žeidė jos- vyrą; Frcd O. i'iėyleh; 
56 m.' ’

Kadangi tai buvo po vidur
nakčio kada policijos patroliaus 
vežimai nebeveikia, z o policija 
savo automobiliuose sužeistųjų 
negali gabenti, tai atvykusi po
licija sužeistąjį paguldė sniege 
ir nežiūrint didelio salč’o išlai
kė jį ten per 1/> vai. Gal butų 
ir ilgiau laikiusi, bet susirinkę 
žmonės tiek pasipiktino toj<ia 
padėtimi, kada sužeistieji tokį 
ilgą laiką dideliame šaltyje pa
liekami gatvėje, ir ėmė taip gar
siai protestuoti prieš policiją, 
kad vienas policistų pasiryžo 
sulaužyti taisyklę ir policijos au-

Prie Sheridan Rd 
Avė., Rogers Parką

Neužilgo po to kai žmona jį 
pametė dėl jo girtavimo, bar- 
tenderis Louis Cicerello, 43 m., tomobiliu sužeistąjį išvežė į li- 
nusižudė iššokdamas per trečio! goninę. Bet ligoninėj buvo pa- 
augšto langą savo namuose 181()j sakyta, kad sužeistasis yra tiek 
S. Carpenter St. peršalės ir tiek daug kraujo nu-

v O užmuštosios moteries ktmas 
išgulėjo gatvėje nęt kelias va- 
larida s iki; pag^iosąatsiradopo
licijos patroliųš' ir ^ išvežė kurią 
į lavoninę. į ..
Nė šalygatviai Nefyėi’a Saugus

Nepraeina tos Tdįėnps, kadį 
automobiliai neužj^uštų kelių 
žmonių. Priėjo iki to, kad ir Ša
lygatviai pasidarė nebesaugųs 
nuo automobilių. -...T ■■■ ■ ■ ' -

štai prie 31 4r Weštern gat
vių autohobilis J užšokę ant šą- 
lygatvio, užmušą,gątvėkario lau
kusią limpamųjų ligų ligoninės 
slaugę Miss Mąrga^et Donaghue 
22 m., ir pabėgo, f '

• '1 'ISA ■

John DiecZonka/į>2 m., 4803 
S. Komensky Avę.ą liko suvaži
nėtas ir užmušiąs J automobilio 
prie 43 ir Pulaski gatvių. Jį su
važinėjo automobilis, kurį vai- 
riavo 17 metų valkas.

Joseph Gorzyriski, 36 m., 1411 
N. Ada St., mirė ligoninėj nuo 
žaizdų, aplaikytų1 prieš kelias 
dienas jį su važinėj us automo
bilini. . k k

' 'f? y ■; i

Mrs. Lorraine Sčhultz, 35 m.,

Jau nuteisė vieną 
prekių taksų 
sukčių

irLigoninėj nuo peršalimo 
žaizdų mirė Fred Otto Geyler, 
53 m., kurį policija paguldžius! 
sniege išlaikė 45 minutes, nes 
policijos automobiliams drau
džiama gabenti sužeistuosius, o 
policijos patroliaųą vežimo ne- 
galčjo prisišaukti; Gal butų ir 
ilgiau jį sniege laikę, bet įdūkę 
žmonesJ privertė 'policiją
savo aūtprdobiliti jį ’ išgabenti 
ligoninėn; ' ‘

' / '-L - ' 11 /• ’
Sužeistas jis buvo taksikabo, 

kuris greitai važiuodamas prie 
Sheridan ir Morse gatvių užga
vo, jį ir Vietoj užmušė jo žmo
ną Helen.

,, ■ • ■ .., --Y 'i - -

Taksikabo šoferis yra 
namas už užmušėjyStę.

byla McFadden Motor Salos 
Co., kuri yra atiduota į recoi- 
verio rankas už nesumokė] i- 
mą prekių taksų, bet neprilm- 
vus liudyti kompanijos knyg- 
vedžiui Milard Robson, bylos 
svarstymas susitrukdė.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

kalti-

sumažinti

tėvas 3

neva 
mokė- 
prekįų

mažų 
smul- 

sutvar-

Statys Daug
Naujų Mokyklų

bu-Nors, mokyklų taryba jau 
vo paskintai $11.998,000 staty

liko užmušta, o jos brolis Jo- mui naujų mokyklų1 ir didin ’1 1 1• •• • v • ■ L.. - v J.... J.:'.
tas jų automobiliui ties Jolietičiam tikslui -paskirti dar $5,’sprendį. 
susidūrus su kitu automobiliu. 885,000.

seph Flint tapo sunkiai'sužeis- mui es: nčii|, ji ruošjasi tam pia-

Teisėjas Holland S. State St. 
teisme nuteisė vieniems me
tams kalėj iman Frank Ilruby, 
48 m., 2220 So. 58th Ct., Cice
ro, kuris prisistatydamas pre
kių taksų investigatorium, yra 
nusukęs ■ kelis smulkiuosius 
biznierius, kuriems jis 
padėdavo išsisukti nuo 
jimo, ar bent 
taksus.

* Nuteistasis, 
vaikų, sakosi
k.iesicms biznieriams 
kyti savo knygas ir sumokėti 
valstijai daugiau pajamų tak
sų.
Bausme laukia 22 biznierius.

22 biznieriai, kurie yra kal
tinami nesumokėję valstijai 
prekių taksų, tapo atiduoti 
teismui. Vienas jų, Theodore 
Raselcon, jau prisipažino ne
puldavęs taksų apyskaitos už 
birželį, 1936 m. Tečiaus jis su
tinka sumokėti $397, kuriuos 
jis yra skolingas valstijai ir 
teisėjas Holland, kuris jo by
lą nagrinėjo, atidėjo nuo-

METINIS

KONCERTAS
SOKOIŲ SVETAINĖJE

peršalęs ir tiek daug kraujo nu- Taipjau yra nagrinėjama

[ACME-NAUJIENV Foto]

UŽTARIA LYNČIUOTO- 
JUS, — “Radikališkai' kal
bantis, bet atgafaiviškai 
balsitojautis” sena torius 
\Villiam E. Rorah (rep. iš 
Idabo), kuris nors ir deda-' 
si^liberalikAisą laiką ašt
riai puola prezidento Roo- 
sevelto administraciją ir 
Naująją Dalybą, o dabar 
išėjo ir už lynčiuotojus, rei
kalaudamas, kad federalinė 
valdžia nesikištų ir neban
dytų stabdyti lynčiavimus 
pietinėse valstijose, nes tas, 
girdi, paneigtų tų valstijų 
teises.

• ' [ACME-NAUJIENŲ Foto]

SERGA.— Jungt Valstijų 
augščiausiojo teismo teisė
jas Rcnjamin N. Cardozo, 
kuris prieš kiek laiko sun
kiai susirgo ir pergyveno 
kelias stiprias širdies ata
kas. Jis yra 67 m. amžiaus, 
liberališkų pažiūrų. Numa
toma, kad jam ilgokai teks 
išgulėti lovoje.

NAUJAS ALABAMOS SENATORIUS. — Atstovas 
Lister Hill su savo šeimyna. Jis laimėjo nominaciją Ala- 
bamoj į Jungt. Valstijų senatorius, dideįe balsų, daugu
ma sumušdamas buvusį senatorių Tom Heflin. Hill yra 
Naujosios Dalybos šalininkas ir užims vietą senato
riaus Hugo L. Black, kuris prieš kiek laiko buvo pakel
tas į augščiausiojo teismo teisėjus. Laimėjimas nomi
nacijos yra tolygus išrinkimui.

IACME-NAUJIENŲ Foto]

PREZIDENTO LINCOLNO GIMTADIENĮ MININ'fc. — Prezidento Abraliam 
Lincoln paminklas Lincoln parke, Chicagoje. Šiandien šiaurinės valstijos švenčia 
jo gimtadienį ir daugumoj tų valstijų mo tykios yra uždarytos.

I ACtyli-NAUJlENV Foto]

ŽUVĘS LAKŪNAS.—Niek 
Mamcr, pionierius oro susi
siekimo per šiaurvakarinius 
kalnus, kuris vairavo sudu
žusį ties Bozeman, Mont., 
Northwest Air Lines lėktu
vą. Lėktuvas audroj atsimu
šė į kalną ir sudegė. Žuvo

t ACM aUJIEN V Folvl

IŠEIKVOJO $450,000. — 
Howard P. Bishop, 75 m., 
per 53 metus dirbęs Crąnc 
Co. ir buvęs jos sekreto
rius, prieš kiek laiko pri
sipažino pasisavihęs ir abe
jotinai spekuliacijai išeik- 

,s vojęs $450,000, kurie prį- 
klausė Mrs. Emily Chad- 
bournc, dukterei Ricbard 
T. Crane. Jis buvo jos kon- 
fidcncialis patarėjas ir len
gvai prieidavo,^prie jos pi
nigų. Betgi nukentėju
sioji visai neketina Bishop 

■' atiduoti teismui už išeikvo- 
■ j imą tokios didelės pinigų 

sumos.

0

AUGščIAUSIAS PIETINĖSE VALST. TILTAS. — 
Belieka pratiesti tik 100 pėdų ir bus baigtas statyti 
$2,700,000 tiltas per Neches upę prie Port Arthur, Texas- 
Tiltas yra pusantros mylios ilgio ir 250 pėdų augštumo 
—Augščiausias tiltas pietinėse valstijose.

ląkunas, jo pavaduotojas ir 
aštuoni pasažieriai.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

. 1 . f * ? ? v [ACME-NAUJIENŲ Foto]
TRAUKINIO SUDAUŽYTAS BUSAS.—Indiana geležifiltclio busas, kurį Ander- 

son, Ind., kryžkelėj sudaužė Pennnsylvania geležinkelio traukinys. Nelaimėj žuvo 
penki buso pasažieriai; o kiti, penki liko sunkiai sužeisti. . ' .




