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Susirinko Rusijos vyriau
sias sovietas

DALYVAUJA 1,143 ATSTOVAI. STALI
NO IŠMINTIS SKAITOMA ĮSTATYMU

DUBINSKY REIKALAUJA NAUJOS A. D. F.
IR C. L 0. TAIKOS

MASKVA,. Sovietų Rusija, 
sausio 12. — Gruodžio 12 dieną 
pereitų metų buvo išrinktas 
pirmas Sovietų Rtfsijos’parla
mentas — Vyriausias Sovietas.

Menesiui laiko praslinkus, 
sausio 12 d. šių metų vyriau
sias Rusijos sovietas susirinko 
Maskvoje. Du to sovieto bu
tus sudaro 1,143 atstovai.

Atvyko jie iš įvairių plačios 
Rusijos dalių ir atstovauja įvai
rias tautas. Kai kurie atsive
žė iš namų instrukcijas pasa
kyti Stalinui, kad jie skaito 
jo n išrodymus ir patarimus 
’ statymu. (

Atstovų tarpe reprezentuoja
ma įvairus gyvenimo pašauki-! 
mai — armijos komanduotojai, 
provincijų viršininkai, karvių

Milionas kinų kon
centruojama Sucho- 

wui ginti
SHANGHAI, Kinija, sausio 

12. — Kinijos karo vadai siun
čia viską, ką jie turi, apgyni
mai Suchow srities, šiaurėje 
nuo Nankingo. Apskaičiuoja
ma, kad kinai 'kofltentruoja &a
I, 000,000 'karių, kiltie Jaukia 
500,000 japonų atakų.

i

Japonai į šią sritį slenka ke
turiomis paskiromis armijo
mis.

Milžiniškas mušis, stebėtojų 
manymu, yra neišvengiamas. 
Jei japonai laimės, tai gal būt 
tas mušis bus skaudžiausias ki
nams smūgis iš visų kinų-japo- 
nų karo mūšių.

Anglai pasipriešino 
japonų užmačioms
LONDONAS, Anglija, sausio 

12. — Japonijos vyriausybė 
leido anglams suprasti, kad ji 
ateityje uždarys kelią svetim
šalių laivams plaukioti Yangtze 
upe į šalies gilumą. ’ Anglai at
sakė japonams, jogei jie nesu
tiks tokiam žygiui ir jų laivai 
plaukios upe, kaip plaukioję 
per šimtmetį.

Prašo ratas geležin
keliams pakelti

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 12. — Amerikos geležin
kelių asociacijos -prezidentas J.
J. Pelley, liudydamas senato 
komisijai ' trečiadienį pareiškė, 
kad pakėlimas mokestjes už 
geležinkelių patarnavimus $500,- 
000,000 patrauktų jiems naujo 
kapitalo, geležinkeliai atnau
jintų inventorių, tatai suteik
tų darbo naujiems darbinin
kams ir padėtų išjudinti biz
nį visoj, šalyje. >

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:
,Bendrai giedra; šalti vėjai; 

saulė teka 7:17, leidžiasi 4:40 
yalandą.

melžėjos ir traktorių operuoto- 
jai, fabrikų, darbininkai ir ūki
ninkai.

Parlamentui atsidarius, dau
geliui svarbiausias klausimas 
buvo: ar pats Stalinas, išrink
tas irgi į parlamentą, paims 
viešai galią kaipo pirmininkas 
sovieto prezidiumo, ar jis reikš 
savo galią kaipo komunistų par
tijos sekretorius?

Dienraštis JTravda”, komu
nistų partijos organas, apibu
dino pirmo Sovietų Rusijos par
lamento veiklos programą ši
taip: 1 — Statyba šaljes ap
saugos nuo išlaukinių priešų ir 
nuo kapitalistų agentų viduje, 
2 — Pakėlimas gyvenimo stan
dartų, 3 — Kėlimas šalies eko
nomijos į' pirmą laipsnį pasau
lyje. _ . .

10,000 Britanijos ka
ro lėktuvų Į metus 

laiko
LONDONAS, Anglija, sausio 

12. — Aukštas Anglijos valdi
ninkas trečiadienį pareiškė, kad 
Didžioji Britanija tikisi' turėti 
į metus laiko 10,000 karo lėk
tuvų. Tas skaičius bus dides
nis, negu1 Japonijos,.Italijos ir 
Vokietijos karo lėktuvų kiekis 
bendrai. ■ -,

Ir ne tik tai. Per metus lai
ko Anglija tikisi sutvarkyti 
lėktuvų dirbimą taip, kad jis 
toli pralenks lėktuvų išdirbimo 
spartumą net Didžiojo karo lai
kais.

Prašo laiko japonų 
taikos pasiūlymui 

apsvarstyti
SHANGHAI, Kinija, sausio 

12. — Gen. Chiang Kai-shek 
trečiadienį paprašė smulkesnių 
paaiškinimų ir daugiau laiko 
japonų pasiūlytoms taikos są
lygoms apsvarstyti.

Japonų pasiūlymai esą esmė
je tokie: kinų-japonų ekono
minė sutartis, leidžianti japo
nams dalyvauti eksploatavime 
Kinijos gamtos turtų, muitų, 
komunikacijos įmonių ir trans
porto; kinų prisidėjimas prie 
anti-kominterno pakto; nuola
tinė japonų kariuomene Kini
joje, ir sudarymas demilitari- 
zuotų/zonų Kinijoj.

Teisėjo Cžirdozo svei
kata negerėja

' WASHINGTON, D C., sau- 
šio 12. — Dr. John Paul Ear- 
nest trečiadieni išleido pareiš
kimą, kad Vyriausiojo teismo 
teisėjo Benjamin N. Cardozo 
sveikata negerėja, nors tikėta
si, kad ji pagerės, •

•*

Kinai supliekė japo
nus trim atvejais 
b - . J - i ‘

HANKOW, Kinija, sausio 12 
— Kinų lėktuvai bombonešiai 
paskandino trečiadienį du ja
ponų ginkluotus laivus prie 
Wuhu, sunaikino du amunici
jos traukinius prie Hofei ir 
nušovė du japonų lėktuvusjbom- 
bonešius prie Liuchow.

r

MEDINĖ TANKĄ. — ChiniJfčiai pHe Nanking norėdami paveikti ir išgąsdinti 
japonus, pasigamino “tankas” iš medžio ir popieros, nes tikrųjų tankų neturėjo. 
Tečiaus tai ne kiek neišgąsdino japonų ir jie lengvai paėmė Chinijos sostinę.

GALUTINIAI SLA. NOMINACIJŲ 
DAVINIAI

Iš SLA. centro gauta oficia
lus pranešimas apie Pildomo
sios Tarybos nominacijų pasė
kas. Jose kai kurios skaitlinės 
truputį skiriasi nuo tų davinių, 
kuriuos vakar buvo paskelbu
sios “Naujienos”. Taip pat pa
duodama nominacijų rezultatai 
daktaro-kvotėjo vietai. Prane<- 
šimo turinys toks:

Suskaitymui SLA. Pildomo
sios Taryboj ‘nominacijų balsų 
paskirtą komisija: A. B. Stri
maitis, Simanas Cibulskas ir 
Jonas Hermanas, baigė savo 
darbą sausio 9 d. Pilnas komi
sijos raportas tilps sekančios 
savaitės “Tėvynėje”. 'Kadangi 
visi SLA. nariai įdomauja no
minacijų daviniais, tai šia pro
ga paskelbiame daugiausia bal
sų gavusius tris kandidatus į 
kiekvieną urėdą.

Komisija savo raporte pažy
mi. kad penkių kuopų balsai 
nepriskaityti, nes šios kuopos 
balsavimų raportus prisiuntę Darbo Federacijos iniciatyva. 
Centrui neprisilaikydamos SLA Konferencijoj antradienį da-
Pildomosios Tarybos riustaty-Jyvavo Sloan, General Motors 
tos tvarkos. Viso nominacijose tarybos pirmininkas, Weir ir
dalyvavo 257 kuopos, paduoda
mos daugiausiai balsų už kan
didatus Prezidentui urėdui, vi
so 5,450 balsų. Vadinasi, iš 
1,5,000 narių tik tokis skaičius 
narių dalyvavo nominacijose.

Daugiausiai gavę balsų trys 
kandidatai į kiekvieną Pildo
mosios Tarybos urėdą yra se
kami:

Prezidento urėdui:
F. J. Bagočius ....... 3,401
V. F. Laukaitis ....... 1,878

• Nadas Rastenis . ...... 66
Vice-Prezidente urėdui:

J. K. Mažukna ..... . 3,290
V. Bukšnaitis? ..........  1,802
A. O. šalna  ......  168

l T '

Sekretoriaus urėdui:
M. J. Vinikas .......  3,684
J. Miliauskas 1,051
V. Michelsonas 440

Iždininko urėdui:
K. P, Gugis ......  3,260
A. S. Trečiokas ........ 1,711
J. J. Bačimąs........ 81

i * .

Iždo Globėjų urėdui: x
S. Mockus  ....... 3,581
E. Mikužiutė  .....   3,191 ’•
V. Kerševičius ..... .. 1,767 
.J. Marcinkevičius .... 720
J. Jarus ... ....... ....z... . 702
A. ^Zalatorius v.....r.„. 36

Dakt. Kvotėjo urėdui:
Dr. J. Stahcslovv ........ 3,073
Dr. S. Biežis 1,719
Dr. "A. L. Graičunas , 98

---- -4— -.-L- „ T
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Dar pakviesta 50 biz
nio yądų pašitari- 
mams su valdžia
WASHIN(WON, D. G., sau

sio 12. Pirklybos departa
mento sekretorius Daniel • Ro- 
per trečiadienį paskelbė, kad 
50 įžymių biznierių, 'administra
cijos' patarėjų;, turės konferen
ciją si? prezidentu sausio 19 
dieną. Jie svarstys priemones 
bizniui išjudinti ir kitas pro
blemas, kurios apeina \ taip val
džią, kaip biznį.

. Trečiadienį, be to, patirta, 
kad prezidento konferencija su 
penkiais stambiausiais šalies 
biznio vadais įvyko Amerikos

trys kiti pramonės kapitonai. 
■ *M.i i -. —MMNuilihai . 4n»i ....  'i

Surado sudužusį
RAGO PAGO, Amerikos Sa

moa, .sausio 12. — Trečiadie
nį popiet gauta pranešimų, kad 
milžiniškas Jungt. Valstijų lėk
tuvas, svėręs 21 toną, paste
bėta 14 mylių atstumoje į siaut 
rę’ nuo šios salos. Lėktuvas 
buvo sudužęs ir sudegęs. Jo 
septyni pasažieriai žuvo.

, Lėktuvas pražuvo antradie
nį, apleidęs Pago Pago ir iš
lėkęs į Auckland,. Naujojoj Ze
landijoj.

Japonai nori paimti 
Kinijos kasyklas

SHANGHAI, Kinija, sausi,6 
12. Trečiadienį japonai pa
siuntė kariuomenę gilin į Shan- 
tung provinciją. Jų tikslas yra 
užimti Kaiping anglies kasyk
lų distriktą.

------------ r—■■ 'i** ----------

Areštai Portugalijoj
LISBON. Portugalija, sausio 

12. Trėčiadienį policija areš
tavo tuĮą^ skaičių asmenų. Kal
tina juos Kaipo komunistus mė
ginusius iššaukti sukilimą Por
tugalijos armijoj, ir laivyne.

Atoslūgio dugnas 
nebetoli — sako

WPA ekono
mistai 

, , —■—............t.; ,, ,

WASHINGTON, D. C.,* sau
sio 12. — Works Progress Ad
ministracijos ekonomistai pa
reiškė antradienio vakare, kad 
biznio atoslūgis (recesija) pa
sieks dugną sausio mėnesio pa
baigoje, kitaip sakant, \į porą 
savaičių,, jei ekonominio šalies 
gyvenimo tėkmė plauks, kaip 
plaukusi, iki šiol. ' >

Pažymiai, jogei recesija ima 
apsistoti, yra' grąžinimas dar
bui samdinių automobilių ir 
tekstiles pramonėse. Kai ku
riose kitose pramonėse, kaip 
pav. vario, medvilnes ir blė- 
kės, kainos nebepuola žemyn ir 
net rodo tendencijos kilti. Tai 
ženklas, kad jų gamybos at
naujinimas irgi nebetoli.

Tačiau pasiekimas recesijos 
dugno iš karto nesumažins pa
šaipos teikimo naštos. Nes pra
eina kiek laiko, kai darbinin
kai, netekę darbo, kreipiasi pra
šydami pašalpos, ir ima kiek 
laiko iki juos vėl, pasamdo pra
monė. ’

Filipinų nepriklauso
mybė atidedama 

toliau
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 12. — Prez. Rooseveltas pa
sikalbėjime su ^spaudos atsto
vais antradienį leido suprasti, 
kad Jungt. Valstijos' nori pra
tęsti Filipinų saloms pirmeny
bės prekyboje sutartį iki 1960 
metų. Iš to daroma išvadas, 
kad Wąshingtono administraci
ja nesiskubins pasišalinti iš Fi
lipinų.

Reiškiama nuomonė, kad Fi
lipinų prez. Quezono prašymas 
suteikti nepriklausomybę Fili
pinų saloms 1938-1939 m.’bti- 
vo paneigtas.

«■ < I. ..I h > ■ R.I..4* ..... ■*,.! H—Bil ■■

, • Gubernatoriaus Horner ša
lininkai daro spaudimą į prezi
dentą Roosevėltą, kad jis gub. 
Hornerį paskirtų aukščiausiojo 
teismo teisė .u, vieton- rezigna
vusio teisėjo Sutherland.

. ............. ............ .........................jy—

• Naujasis Outer Drive til
tas formaliai pąrkų tarybos bus 
pavardytas Outer Dirive tiltu, 
nes pavardijimaš' sulig vietovės 
daug geriau tinkąs, negu pavar- 
dijimas kokio žymaus asmens 
vaYdu, ar priminimui kokio svar
baus įvyko.

NEW YORK, N. Y., sausio 
12. — David Dubinsky, prezi
dentas International Ladies 
Garment unijos, priskaitančios 
250,000 narių ir priklausančios 
C.I.O., kalbėdamas antradienio 
vakare griežtai ■ pasmerkė 
C.I.O. taktiką, dėl kurios tai
kos konferencija tarp C.I.O. ir 
Amerikos Darbo Federacijos 
pairo.

Susirinkime Manhattan Ope
ra House .saloje, kuriame da
lyvavo,. 1,200 jo vadovaujamos 
unijos lokalų atstovų, Dubinsky 
pareiškė, kad C.I.O. atsisakė 
priimti Amerikos Darbo Fede
racijos sąlygas.

Sąlygos buvo priimtinos, bet 
konferencija iširo, ir dėl to yra 
kaltas John Lewis, C.I.O. pir
mininkas.
/ Lewis pasakojo, kad Fede
racija. sutiko priimti tik de
šimtį pirmiau priklausiusių 
unijų. Tai netiesa, pareiškė Du-

STAMBUS REPUBLIKONAS ĮSPĖJA 
SAVIŠKIUS

CLEVELAND, Ohio, sausio rios apsaugotų juos nuo kon- 
12. — Pulk. Frank Knox, Chi- kurencijos su svetimšaliais na- 
cagos dienraščio “The Daily minėje rinkoje, stūmė partijų 
News”. leidėjas ir buvęs 1936 ten, kur vis daugiau ir dau- 
metais republikonų partijos 
kandidatas Į prezidentus, yra 
stambus republikonų vadas.. .

Kalbėdamas Clevelande pra
ėjusį aiitradien-į'putlrrKnoK tarp 
ko kita pareiškė: “Reikia at
minti, kad republikonų partija 
atsirado kaip laisvo darbo Čem
pionas. Ji buvo taipgi kalbėto
ja ir skelbėja interesų farme- 
rio, kurs dirbo savo žemę. Ji
išaugo galinga ir pasilaikė ’ga- rimą 
lioje šalies tol, kol buvo pir- gerovei, 
miausia politinė farmerio ir 
darbininko kalbėtoja...

“Bet per ilgų laikotarpį, pro- 
tektiniam tarifui veikiant, iš
augo ir piktas. Savimylių in
teresų reikalavimai vis aukš
tesnių ir aukštesnių ratų, ku-

Lietuvos Naujienos
Darbo srityje kon
fliktus spręs spe

cialus teismas

Darbo rūmai paruošė ir šio
mis dienomis įteikė Vidaus rei
kalų m-jai kilusiems, darbo sri
tyje konfliktams spręsti arbi
tražo teismo įstatymo projek
tų. Pagal jį numatytos trys 
instancijos tiems konfliktams 
išspręsti. Pirmoje eilėje darb
davių su darbininkais konflik
tus sprendžia darbo 'inspekto
riai. Jų sprendimais nepasiten
kinusieji, darbininkai arba 
darbdaviai, gali kreiptis į arbi
tražo teismą. Jį sudaro Darbo 
ruffių ir Prekybos, pram. ir 
amatų rūmų pirmininkai ir Vi
daus reikalų ministerio skirtas 
atstovas. Aukščiausiąją kon
fliktų sprendimo instanciją su
daro vyriausioji komisija. Jai 
skundai paduodami kasacijos 
tvarka. Vyr. komisijai pirmi
ninkaus Vyr. tribunolo pirmi-1 
ninkas. Nariaisbus Vidaus ir 
Finansų m-jų atstovai.

Be to, to įstatymo projekte 
numatoma, kad teismo spren
dimai bus privalomi darbinin
kams ir darbdaviams. Arbitra

................ i i ii ■■■■■■ii ■ ■■■

binški. Federacija sutiko pri
imti visas C.I.O. unijas. Fe
deracija sutiko taipgi sumažin
ti savo Pildančiosios Tarybos 
galią kai dėl pašalinimo unijų 
iŠ Federacijos. Tai irgi buvo 
ntisileidimas C.I.O. reikalavi
mams. Priėmė ir industrinio or
ganizavimo principą. Teko dar 
išlyginti kai kurie technikiniai 
ir jurisdikciniai klausimai, ta
čiau darbas tapo sutrukdy
tas.

O darbininkai dėl to kenčia. 
Pavyzdžiui, kongresas nebūtų 
padėjęs į šalį algų-darbo ya-r 
landų bili&il^, Amerikos darbi
ninkų judėjimui esant vienin
gam.

Darbininkams vienybė reika
linga. Vienybė bus atsteigta. 
International • Ladies Giarment 
Workers unija pasiliks C.I.O. 
tarpe ir darbuosis taikai at- 
steigti, nes pasitraukimas dar
bininkų vienybei nepagelbės, 
pareiškė Dubinsky.

giau ją kontroliavo biznio in
teresai, pasinaudojusieji iš per
augtu tarifų ratų.

“Paskutinėje, rinkimų kam
panijoje frtepublitfonų partiją 
milionai darbininkų ir farmę- 
rių žiurėjo kaipo į specialų įsi
stiprinusio turto atstovą ir kal
bėtoją. Tai yra neskani teisy
be. Bet atėjo laikas konstatuo
ti nemalonius faktus, jei no- 

išgelbėti partiją ateities 
Republikonų partija

turi vėl patapti■ paprastų Ame
rikos gyventojų partija”. ..

šiuos pareiškimus pulk. Knox 
padarė vakarienėje surengtoje 
tikslu pagerbti išrinktą Cleve- 
lando meru republikonų Haroldų 

_H. Burtonų.

žo teismo sprendimai bus vyk
domi per bendruosius teismus, 
jų antstolius ir t.t. »

Paskelbus šį įstatymą, strei
kai bus uždrausti. Streikuojan
tieji darbininkai busią paskelb
ti savavališkai pasitraukę iš 
darbo ir nebus mokamos kom
pensacijos ir teikiamos kitos 
lengvatos. Streikuojantiems 
darbirtinkams darbo reikalais 
nesirūpinančios įstaigos neeisią* 
i pagalbą.

Arbitražo teismo įstatymo 
projektas yra paruoštas pagal 
Čekoslovakijos darbo teismų 
pavyzdį, (m)
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NAUJIENOS, Chicago, 111. Ketvirtadienis, saus.

Al. Margeris
V

Į AMERIKĄ
(Iš romano Raulo Gobšo)

iš kurios blizgėjo kąip 
pienių ąy'vąi, dantys, .ironingai 
sekė Gobšiukų, matyti, yisąi ne- 
nujausdama, jog mebsfeksianti 
labai Mno ir jai naudingo lan
kytojo, kuYis į smuklę buvo 
įjunkęs, nelyginant kiaulė į buL Oi

TSTMTJB r—r

(Tęsinys)
Ryto metą Gobšiukas tešne

kėjo 'tiktai apie Ameriką ir 
spirte spyrė tėvą, kad tik kuo 
gieičiąusrąį leistą įšvažipotį. 
Tėvas dabar klausė, skubėjo, 
'Stačiai iš kailio nėrėsi. Neturė
damas visų pinigų po ranka ir 
negalėdamas greitai atgauti iš 
skolininkų, pats pasiskolino iš 
gero kaimyno, Jono žičkąus, 
viską sutvarkė, susirado vadą 
per sieną pervesti, nes Gobšiu
kas paso neturėjo, ir vieną lie
tingą popietį vienui vienas ve
žė savo viepątinį šunų į Pru
sus — į Ameriką...

Važiavo juodu vingiuotu, prie 
Šešupės šono prisiglaudusiu ke
liu, kurio labai smėlingos, vąsa- 
ros metu tarsi pūkai minkštos 
vėžės, arklių kojas bei vežimo 
ratus praryti norinčios, dabar 
buvo lytaus suplaktos, kietos ir 
lygios, kaip stalas. Arkliai, per 
žiemą tvarte nusistovėję, labai 
spėriai bėgo, skirdami' orą, tar
si žaibas. Pro Gobšo ir jo sū
naus ausis švilpė šlapias vėjas 
draugėj su Šešupės karklais bei 
gluosniais, žaliu pavasario 
krauju pasigėrusiais. O dangus 
vis dar tebesėjo j juos visus si
dabrinius savo grūdus, kurie at
simušė į lapus, žiedus, lekian
čius arklius ir — į veidą Gob
šo, jo sūnaus ir srauniai tekan
čios Šešupės... Gražiai nuplau
tu taku, iš.kurio abiejų pusių 
išdidžiai galvas iškėlę stovėjo 
balti dobilėliai, bėgo Skapiškiu 
Julytė, lietaus vejama, Pama-

Čiusi Gobšų arklius, staiga ves.
stabtelėjo ir į Gobšiuko veidą' Apvertė sulytą pasostę, šutė- 
tarytumei lietaus lašas įkrito. u0 vežiman ir važiavo juodu 
Ji, mat, jau seniai tiesė tiltą iš tuščia, kaip nemušamas bubnas, 
sjąvp šjrdięs į jo širdį ir taręsi tylia turgaviete. Kai suko pro

■

M ADUb

kada' nors tuo tiltu vąįkščį> 
sįantį,.. Ji buvo visa šlapia, ir 
ąi^kiąi buvo girdėti, kajp nuo 
jos ilgų kasų čiurkšleno vanduo, 
o permirkusi jos suknelė glau
dėsi prie jos kūno, tarsi geni
jaus rankos sulydyto dailiausio 
lydinio, ir ruošė žiūrovo galvo
je metmenis šiltiems nakties 
sapnams austi...

. O vis dėlto nei 
Gobšiukas nieko 
nieko nepamatė, 
vežime ir — kaip nutašytas ak
muo ant kapo — tylėjo. Rodos, 
kad juodu tematė tiktai plačias, 
gražiai įsisėrušių arklių strė
nas, kurių grabėmis bėgo 'van
duo,

Pagaliau pasuko juodu į krei
vą miestelio gatvę ir labai šiur
piu ratų tarškėjimu griovė ty
los rumus, kuriais visas mies
telis buvo dabar pavirtęs, nes 
visi, kas tik gyvas, buvo subė
gę trobosna. Sustojo prie Faib- 
čiko smuklės. “Eiva, Rauluk, 
išmesti po burnelę’ , pradėjo tė
vas; “dar trys ilgos mylicske- 
lio, o oras toks biaurus. Ge
riau butum nevažiavę šiandie; 
bet taip buvo sutarta su vadu; 
lauks juk žmogus, o jeigu ne
sulauktų, tai pyktų paskui/' .

Gobšiukas kažkodėl nieko ne
besakė, nors pirmiau buda'vo 
nepaprastai plepus.

Susėdo abudu prie stalelio ir 
paprašė buteliuką vodkos. Gė
rė labai lėtai, lyg tarsi butų ko 
apsigajidę, vyriškumo nebetekę. 
Kiekvienas stiklelis sunkiai va
rėsi pro krutinę, vos bepasiek
damas skrandžio dugną, kur jis 
pavargęs išsitiesė, Rodos, kad 

uįą dviejų krutjnę butų koks sli
binas smaugęs ir stemplę su
plojęs prie nugarkaulio, tary
tumei blyną, taip sunkiai ėjo 
ja kiekvienas gurkšnis.

“Nepamiršk, Rauluk, savo tė
vo—motinos’’, vėliau kalbėjo 
Gobšas, “Matei, kaip mamytė 
sielojosi, graudenosi, net pulda
ma tau rankas bučiuoti, kad 
tik...” ėmė ir sustojo jis. Ma
tyti, labai susijaudinusi jo šir
dis krutinę jam suspaudė, gerk
lę užveržė ir balso daugiau ne
beišleido. Jis pakilo ir ėjo į ve
žimą, o jo sūnūs sekė paskui jį, 
galvą žemai nuleidęs^ rodos, 
tik grindis ir savo batus tema- 

• tydamas.
Jauna žydaitė, aukštu kuodu 

r i '

plaukus susitaisiusi ir ratuota, 
tarsi bitės kailinukai, suknele 
pasipuošusi, su primerktomis 
akimis ir prasišiepusia burna,

Gobšas, nei 
nepastebėjo, 

Juodu sėdėjo

kampą į HUą, Urpduryj ^U>vįš 
prašneko smuklįnįnkąs Ičkus; 
“Niii, ponjag' Gobšą, kur dąbąr 
važioji tep Įyjąnt? Ar sergą 
kas; »|y, ąr kunige, ar \dąktą- 
ro?” Bet Gobšas tik linktelėjo 
galvą ir niekų ąąbeąąkė,‘ nnrą 
pirmiąu jo kieme, būdavo, ark
lius pąąMnto, O ^mukiąją ir iš
geria, ir ^mariMV^tu7 ąiikiu 
pasivalgo,

Pemžiava jubdu mediniu til- 
tujtegupą įr pąąyko yąknrų lim 
kui^- į Fruąue, Nuvąžiąvo my
lią, nyvąžiąvo ir ąntrą, bEl ’gąr- 
so — jokiu I Tim, kadąme-k£- 
da sųfąrškėjo vįeną^kįte ra* 
tas, duobą ąr akmenį pątaikęš, 
subarškėjo dugninė, sugirgždė
jo a.tsipąlaidnvusi loitorė, Iu£nis 
arba rungąs, bM *tąi vUkąą; 
tai nggyyįęjį gąrsąį, o gyvųjų 
— nieko! Tik pempės šlapiose 
dirvose bei pievose gyviavo ir 
veversiąi vytųrįąvo.

Bet artėjant Prūsų sienai, 
noroms nenorom^ turėjo Gobšas 
sutrupinti kietą tylos uolą, ir 
jis labai sunkiai, tarsi dusulio 
smaugiamas, pradėjo: “Rau- 
rauluk —- Rauluk, tij ne-nepa- 
miršk, ne-nepaniekink savo tė
vų... Tik dėl (;avęs gyvenom, 
tik tau viską dejom... Apsiženi- 
ję tik gabalą žemės ir keletą 
šimtų rublių teturėjom, o- šian-. 
die, hiatai, namai kokie! Abu
du dirbom, vargom, dažnai duo
nos kąsni nuo savęs nutraukda
mi... Išstatūm trobas, dapirkom 
žemės — vis dėl vaiko — dėl 
tavęs... O dabar — išvažiuoji...”

Vėl juodu geras varsnas .tylė
dami!, važiavo, kol iš naujo ne
pradėjo Gobšas, tarydamas^ “Aš 
jau sveikatos nębmiriu...^ ir 
mamytė... kam namus paliksi^ 
me?... Užaugini — per vargus 
ir rupesnius — kad senatvėje 
padėtų, paguostų... paskui — 
apleidžia tave... nė dėkui nepa
sako... Pabūk — Rauluk ■— 
metą-kitą ir sugrįžk. Jei pinigų 
reikėtų, tai rašyk, pasisakyk, 
nesisarmatyk, prisiųsiu. ŽL 
nai, tėvo—^motinos širdis... Su
grįžk... Mudu su mamyte tik 
jprie stalo pavalgyti užsirašysi
me, — tau viską pavėsime.” u

Kalbėjo tėvas/ gilaus graudu
lio suspaustas, o smarkuolis sul
pus apsiblausęs tylėjo. Atsimi
nimai, liūdesys ir sielgrauža bu. 
vo‘ surakinę jo širdį, suspaudę 
jo galvą. Bet, iš tikrųjų, ir bu
vę ko liūdėti, kas atsiminti- Juk 
tėvai viską dėl jo aųkpjo, per 
tiekos metą jo sveikatą, gerbū
viu, ateitimi irr likimu labai

^.CJtfĘ-fJAUJIENŲ F.oto)

ILGAS BUČKIS, — Anna- 
beila, Prancūzijos aktorė, 
vsavo pirjųpj filmo j Ameri
koj net pustrečios minutės 
bučiavosi su Wįlliam Po- 
weIJ. Ji mat sutiko bučiuo- 

i tis tik yieną.Lmitą» tad taip 
ilgai bučiavosi todėl, kad 
filmą tikrai išeitų^ gerą ir 
nereikėtų darytį naujų mmr 
traukų- Bet ekrane jį bm 
čiimsis tik sękųudų.

Vyk 
Atkaklų 
šalti

Šaltis, kurs atkakliai atsispiria 
prieš taip vadinamus “švelnius syru- 
p».s,” parsiduodą yeįk iškarto prieš 
M-K, kurs yra patobulintas vieno II- 
linojaus gydytojo po 12 metų tyri
nėjimo. ’ . ,4

r atsitikimą pasekmes įrodė,
Kad tas nuostabus vaistas pe tik 
hudsina ąžkię.tėjimą ir nugali šaltį, 

; bet nuramina karšti ir gydo įdegtus 
audinius, nešdamas ūmią įr palai- 
minfa pageįba nukentėjusiam. Tin
ka ir vaikas. Puikus atkakliems 
bronchialįems atsitikimams.

M-K galima gauti pas vįsus vais- 
tįnįnkųs SU pinigu grąžinimo garan
tijų.

JUOKAI
Palankios Lažybos

=s=s=s?^5*s= ■H. 1.^1 liC't ■ to. tu

rupine, 
riaųsio — vis jam. Apie 
galvojo gražiausi^ — vis apie 
jį, Kam sL.yrė,vUo §ąyo ^yvė- 
Dimo-darbo vsišluą įr jam.! 0 
dabar išvažiuoja išvažiuoja 
ačiū motinai nepasakęs, ir 
Žin ar bepasakys tęvul,.,

(Bus daugiau)

ka

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d, 1938 
SAKALŲ Svetainėje

• Negras 800 S. Hermitage 
Avė, bloke, netoli nąmiį, su-r/ namų, su
mušė u ĮsgeUHio grįžtančią' iš 
rnuvių merginą. Užpultoji pa
guldyta kauntės ligoninėn, o po- 
ikiją ieško.negro su apdrasky
tu mergaitės nagais veidų.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas -r- atliekama jūsų 
ųąmųose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųųette Radio
AL ENZL'LIS

5610 So. Maplewood Avcnue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIĄ IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
~ »IDIENĄ IR NAKTĮ „„ ,„h. 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė, 
4447, South - Fairfield Av-enue 

Tel LAFAYETTE 0727
................. . ... . ......... ■■■‘u*

T Y-r 4 koplyčios visoseJ—LC-d-.l Chicagos .dalyse
■ ■ii mm.... ... ........    'Į'’ '■■■■TfJ H Į ""i i

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
jL0:OO vai. vakaro iš IV. H. F. C. stoties (1420 K.) ■— Pranešėjas 

» p, šaltimieras.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chieagos, 
Cicero

M
4592

No. 4592—Augesnei moterei suk
nelė. Joje išrodysit graži iy pleputė. 
Supirktos mieros 34 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti padubtą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mjerą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa, 
vyzdžio kaina 15 centų. Galį*
te pasiųsti pinigus Urba pa$» 
to ženkleliais kartu su užsaky* 
piu. Laiškus reikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
3o. Halsted St., Chicago, I1L

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 15 cęųtų ir prąšaų
atsiųsti nfan pavyzdį N0—.

Miero# r------------- - per krutinę

(Adresas)

(Vardas ir pavardė)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENŲ

KALENDORIUS

1739

Mes pasiųsime jus ų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai *

UŽ 10 CENTU.
Prisiųskįt savo ' užsakymus tuo- 

jaus,. ’ ‘ 
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois

Ofiso Tel. Boulevard 5913.

756 Wcst 35th St,
£or, of 3§th aod\ • ’ * ■ v r , t T r.

Vienas žmogus restorane pa- Ofųso valandos puę l-3 ųuo 6:3U-8:8Q 
cabrtia bu iis crnli nndarv+.i ir Re#, 4919 gO. MICHIGAN BLVDf

j Tel. Kenwnnd 5107
sakoj a ką jis gali padaryti jr 
ką jau esąs padaręs.

—Taip, tamsta daug ką gali, 
bet, be abejo nepajėgsi padaru 
ti, o aš, lažipuos, kari tai pada-J 
rysiu,—įsiterpia bendravaišis.

—Gal būt, tamsta tikrai lai
mėki lažybas-; aš, pav., šian
dien begaliu apmokėti sąskaitos.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
6630 So. Westem 
Avė., 2nd floor 

Heiulęck 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligęniųėse, 
duodu massage 
elecĮtric |t r e a t - 
ment ir ųtiagnp- 
tic blankets ir Ct. 
Moteriiąs ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tek Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos yakąrais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

* /
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais-— 

pągal sutartį.

st.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republįc 9723

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas -Dieną 

ir Naktį

J TUKIME 
KOPLYČIAS 

VISOS]*} MIESTO 
PALYSE.

3307 Liiuąnictf

Į-' y.. .................................. . .................

A. JMtASALSKIS
Avenuę Phone Boulevard 4139

.......... 1 'j*11.'1.. .. 1 >..j. ' 1 1 . - ■ ' - " •' !" "

A. PETKUS
6834 So. Western Ąvę. Phone Grovehill 0142
1410 South 4‘Jtii Court Cicero Ppone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
' 3354 So, Halsted Street ' Bouievard 4089

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

...................  1 ’-t-i—r.... .. ..........................  wyuTr*-g*~ ■■

S. M. SKUDAS ■ ’ / U. J
Street Phone Mpnroe 3377 jWest 18th

3319 LHuanica Avenue
— >•»■■■■■ ■■ ■ ■ *    ■ ' "'Lm . II MII..,. «*>.-.  ..................... ...

L Yards 1139
Phone Yards 1138

LACHAWICZ ĮR SŪNUS
Phone Canal ’-25|5 

Tel. Pųllmap 1270 
'.ir 1 - ■ U>". .............

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
47x04 Westęrn Ąve. . » . Phone Virginia 0883

2314 West 23rd Placę 
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street

J. LIULEVIČIUS
•4348 Sp- Cąlįfprnia .Ąyęųye Phone Lafayette 3572

•• ' ? ■ ' • '. ' /■' »/. -1 • • ' ■ . ”

.Vltofr Tek Y^rgmu 
Besidence Tel. BEVEBLY 82A4 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1157 ĄRęHĘR AVJSFUE

ir nuo 6—8 vai vakar: 
Rezidencija: t

8939 SOUTB GLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

-r*r“ ----------- "T.11 "J-g1

A. Montvid, M. D
West Tow« State Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET. 
Vai. 1 iki į pę pjetų, 6 ilp 8 yak

TęJ, Seelęy 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

Dr, A, J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. puo 2 iki i v. p. p. ir wo 7 < 
iki 9 v. vak. Tyečįadiępiais ir 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDĘNCUA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

A

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki fr 
vak- Nedėlioj pagal susitarimu

Ofiso Tol.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 Lowe Avė, Tek Yards 2510

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL IS
DENT1STAS

4645 So.' Ashland Avė.
• arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakųro 

Serejoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofisų Tel. CENTRAL
Narnų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3395

KALS ZARCTSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

Sereikoj įr Pėtnyčįoj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Prospect^l012

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo <7 
įki 8:30 v. Nedėl. puo 10 ikj 12 a.m.

DR. S. NAIKEL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Ofisas ir Rezidencija
3335 So; Halsted St.1

Ub.'CHICAGO, ILLi

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:

Laf. 7883 Pros. 1612

Dr. S. Jakubs
DENT1ST

6322 S. Western Avė.
V AL.; 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotū- 
jno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos, j C
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 1 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto ikį J2 pietų1 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kaįnos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589.
T,,i, .. .M .......... . —.

DR. G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS.

Tel. Yards 1829 ..
Pritaiko Ąkinius 

'. Kreivas Akis
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas H.alsted St.
Valandos: nuo 10 iki 4, ųuų 6 iki

Nedėliomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų

Tek Office Wentw,ortfo 6330 
Re?. Hyde Parjc .3395 

i ‘

Dr. Susanna Slakis
» ' < *' ■Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus sepedomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ij; akušeris.

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

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

Valandoj ąpo 10—J2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 ‘
Rezidencijos telefonai:

Supepor 9454 ar Centrą) 7464

Dr, Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
. 2-ros lūbos '' 
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12'vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
v.akaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880
Phone CANAb 612? ,

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredopiis ir nedil. pagpl sutarti . 
Rez. 6631 So. Califonda Ąvenuę • 7 hei 8 vai

Telefonas Republię 7868 T

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nvo 10 iki 12 diena. 2 3 Piftn
7 lai 8 vai. NedM. nuo 10 Hd 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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CLEVELANDO OHIO ŽINIOS
f

AštuoiulMirč Nuo “Medinio” Alkoholio. — 200,- 
000 Bedarbių Clevelande. — Jarus Pagerbė 
Dainininkus.— Ordenuoto Kavąlieriaus Rei
kalai. — Clevelande Perdaug Perskyrų. — 

Pagimdė 22 Sūnūs.-—Kitos Žinios.

Kalėdų laiku nuo taip vadina
mo medinio < alkoholio mirė 8 
žmonės. Tas Alkoholis vartoja^ 
mas užlaikymui automobilių 
nuo užšalimo. Visi mirę dar jau
ni vyržlų tarp 33 ir 47 metų am
žiaus. Visi buvo bedarbiai ir gy
veno kitų žmonių "garažuose ir- 
ua kur vietą susirasdavo. Poli- 
c ja susekė ir gazolino stotį, kur 
jie pirko alkoholį pasivaišini- 
mui. < ,

200,000 Bedarbių
Cuyahoga apskrityje užsire

gistravo 200,000 bedarbių. Tt.d 
\ ra kiek mažiau, negu . buvo 
193.3 metais. Tuo laiku korteles 
išsiėmė 219,000 bedarbių.

Nelanko “Dirvos” 
Parengimų

žmonės nei nemokamai nebe- 
rr.a į Dirvos parengimus. Or
iono vyras buvo surengęs ne
mokamą balių srvo laikraščio 
skaitytojams, bet žmonių buvo 
nedaug. Pasirodo, kad ^kaityto- 
ų skaičius labai silpnas. Nors 

lis ir pučia buroulą, kad visi 
I) rvą skaito, vienok tikrenybė
je t; i p nėra. Žmonės, susirinkę 
vitų laikraščių parengimuose, į 
>alę netelpa, bet į Dirvos nei- 
la nors nereikia nei mokėti.

Dainininkų Vakarėlis
J. Jarų rezidencijoje buvo su- 

•engta vakarėlis vietos daininin
kams, kurie per . ilgus metus 
inksmino Clevelando lietuvius. 
*Jėra beveik nei vieno p. rengi- 
no, dėl kurio nereiktų prie jų 
kreiptis ir prašyti išpildyti dali 
>rogramo. Dalyvavo šie daini- 
onkai: pp. J. Krasnickas, So- 
ia Kučinskaitė, p-lė B. Basiliu- 
ė ir kiti.

Biznis Mažėja
Clevelando didžiulės departo 

nėntinės krautuvės praneša,

jesnakų Tabletės Gerai 
Nuo Aukšto Kraujo

Spaudimo
$1.00 GYDYMAS Už TIKTAI 25c

KONCENTRUOTOS ČESN AKŲ 
'ABLETĖS—Grynas daržovių daik- 
as. Neturi skonio, nė kvapo. Ne 
aistai. žymių medicinos mokslinin- 
:ų tyrimai parodė, kad paprastas 
ų tablečių vartojimas gelbsti daugel 
Įsitikimuose AUKŠTAM KRAUJO 
SPAUDIMUI sumažinti ir atleidžia 
•aivos skaudėjimą ir svaigulį. Pri- 
iųsk šį skelbimą su 25c. mes pa- 
iųsime jums paprastą $1.00 dėžę, 
tinai apmokėtą. Antrašas Dept. 11. /

DEARBORN PRODUCTS, 
10 N. Dearborn St., Chicago, Iii.

kad per paskutinius du, mėnesiu 
biznis nupuolė ’apie 'devyniol ką 
nuošimčių. Tas reiškia, kad per 
tą laiką jos turėjo apie tris mi- 
lionus dolerių mažiau pr jamų 
negu pereitais metais.

Nori Prašalinti Ordenp 
Kąvalierių %

Kiek teko patirti, tai dauge
lis L. K. Darželio Sąjungos at- 
stovų kalba, jog reikia ordeno 
kavalierių prašalinti iš valdybes, 
dėl to, kad jis daug kenkia vi
sam darbui. Yra daugelis gerų 
norų lietuvių, kurie gausiai au
kotų darželio reikalams, bet ne
duoda, kadangi ordentiotas ka
valierius bando viską savo keliu 
vesti. Sąjungos nariai gali iš
kirsti tokį šposą ir didvyrį pra
šalinti iš vietos, o tts butų la
bai sveika.

Perdaug perskyrų
Teisėjas Silbert šako, kad nė

ra matęs tokio atsitikimo, kad 
per pirmas tris dienas jo tarny
bos perskirų teisme, butų pa
duota 112 perskirų reikalavimų. 
Negalįs suprasti koks yra gyve
nimas tai*p vedusių žmonių. Jis 
pridūrė, kad vedusios poros at
eina pęrskyrų reikalauti tokiais 
keistais pamate is, kad teismui 
net sunku reikalavimus išspręs
ti.

Teisėjas patarė taip pakeisti 
įstatymus, kad apsivedimas bu
tų rpsunkintas, nes kitaip per
skyroms nebusią galo. Daugelio 
perskyrų esą‘galima išvengti.

Policijos — Miesto 
Automobiliai

Kalėdų ir Naujų Metų dieno
mis policija pavartojo kelis 
miesto automobilius tvarkos pa
laikymui. Taigi, nuo dabar tie 
keli automobiliai turės policijos 
ženklus nuo šešių iki dvylikos 
kas naktį ir bus policijos ran
kose. Kelį miesto darbininkai 
tomis valandomis patroliuos gat
ves ir pranešinės policijų apie 
įvairius įvykius.

“Muitas”
Drai vėrių — šoferių

pareikalavo iš kompanijų po 
•tris dolerius užmokesnio už 
kiekvieną troką, kuris įveš pre
kių į Clevelandą iš kitų mies
tų. Kompanijos atidavė reikalą 
teismui ir sako, kt d tai esąs 
drąsiausias apiplėšimo bandy
mas Šioje šalyje. Jei šoferiai ga
lėtų tą padaryti, tai kas-gi 
jiems uždrcus ateiti į kompani
jų ofisus įr pinigų pasiimti ir 
tiek.

Kompanijos taipgi tikrina, 
kad unijų žygiai prives prie 
maisto kąinų pakilimo.

22 Sūnus
Tūla lenke pagimdė dvide

šimts antrą sūnų. Miesto val-

unija

INSURANCE
(APDRAUDA)

namų nuo

rakandų
nuo vagių
langų

• Pilnų apdraudą auto
mobiliams

O Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudąs gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

į po pietų.

■ ' ■ • • , • ; » . ' -z •’ . .-t, • .. <;?'

NAUJIENOS, Chicago, III. ...... ................... ..... .......... .
1 * f . '

džia ž; da ją apdovanoti ir pa
gerbti titulu. Tai turbut pirmu
tinė šeima šiame mieste susilau
kusi tiek sūnų.

Ūžime Teisėjo Vietą
Šiomįs dienomis pareigoms 

buvo prisaikintas punic'pialio 
teismo teisėjas PeiTy A. Frey. 
Frey buvo išrinktas lapkričio 
mėnesį. Prieš tai buvo vyriau
siu policijos prokuroru. Yra ma
joro Burton šalininkas.

Lenkų Atstovas Taryboje
Lenkai, kurių šiame miesLe 

yra gana daug, ‘surengė bankle- 
tą pagerbimui savo • tautiečio 
miesto tarybos nario E. P. Ee- 
wt ndowski. Jisai tarnauja ket
virtą terminą ir pripažįsta, kad 
jį vis išrenka į miesto valdybą 
jo tautiečiai.

Bankiete dalyvavo didelis 
skaičius lenkų ir ke’etas ęu'e../o 
politikos šulų. Pas. kyta ..daug 
karštų politiškų kalbų už Le- 
wandowskio pasidarbavimą ir 
už visą lenkų tautą'. Man ban
kiete teko dalyvauti kaipo lietu-

------- --- ------------ —'--- .-----------  , 1 •*
vių spr ūdos * atstovas šiame 
mieste. Užkvietįmą padarė pats 
kounsilmonas p. ;Lewandowski. •

/Mokslo Debatai”
Miesto mokyklų taryba buvo 

surengusi diskusijas temomis, 
ar priaugančiai kartai' reikalin
ga s mokslas* ir ar gali apsieiti 
cik ^u pradine mokykla, pasie
kusi Cik 8-tą ”greidą”.

Po ilgų debatų prieita išva
dų, kad mokslas yra svarbiau
sias dalykas šiais laikais. Nors 
yrą perviršis visokių amatinin
kų ir profesionalų, bet išėjus 
aukštesnį mokslą, vis lengviau 
pragyvenimas pasidaryti. Dis
kusijose prirodyta, kad prieš 
dvidešimts ar - daugiau- metų, 
žmogus baigęs high school bu
vo skaitomas mokytu. Bet šian
dien ir prie paprastų darbų rei
kia aukštesnį tnokslą baigusių 
žmonių. Taigi, pc darius visokių 
palyginimų, pasirodo, kad moks
las reikalingas ir žmogus, turin
tis aukštesnį mokslą, visur gaus 
pirmenybę. r

Jonas Jarus.

5 * 4 =
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Tų Bendrų Frontų Tikroji Reikšmė
“Ščyrieji” broliai komunistai ir per “Naujienas” puola komu- 

per eilę metų nešė iškeltą kovos nistus, niekina Sovietų Sąjun- 
kardą prieš socialistus ' ir de- gą. Jisai kenkiąs bendradarbia- 
mokratiją. Pagaliau, ėmė ir nu*- vimui komunistų su socialistais 
leido tą kardą žemyn. Mat, su- j ir net norįs, kad ir vėl peštis 
prato, kad su varijotizmo politi- mėmės. Reiškia, jeigu bendra- 
ka socialistus tiktai nubaidys, oĮdarbiauji kokiu nors klausimu 
ne prisijaukins, “ščyrieji” bro-'su komunistais, tai užmiršk Ba
liukai sugrįžo iš to kliedėjan-'vo idėjos draugus socialistus, 
čio revoliucijos lauko mūšių'kurie pūdomi sovietiniuose izo- 
barikadų išsimaudę ir ėmė liatoriuose ar koncentacijos sto- 
glaustis prie tų pačių “sočiai- vykiose ir kurie emigravo į pla- 
fašistų” ir “kapitalistų bernų” x" ” j

su bendro fronto ragaišiumi.
Bet to bendro fronto ragai- 

šiaus pasiūlymas yra tiktai nau
jas manevras, viena, % kad pri
dengus didelę ilgų metų varįjo- 
tizmo gėdą, antra, tai drumsti 
vandenį, kad- lengviau galėtų 
pasigauti neužgrūdintą socįalis- 
tišką žuvytę i centrabiurių var
žą. Be kita ko, šiuo sykiu man 
į akį puola raštas po antrašte 
“Komunifltų-Socialistų Santy
kiai” (žiūrėk Laisvės No. 297.). 
Iš to suvirs dviejų špaltų rašto 
kyšo visa A. Bimbos galva su 
dCmų nebijančiomis akimis. Ta
me straipsnyje jisai kalba taip 
jau švelniai, lankščiai apie tuos 
santykius, kaip avinėlis nekal
čiausias. Rodos, kad tai butų 
mažas vaikas, tiktai imk ir pa
glostyk. Bet, kaip sakoma, vil
kas girioj gimęs, į girią ir žiu
ri.

Taip ir tasai saldusis auto
rius, antroj dalyj savo rašto 
prisikabina prie P. Grigaičio. 
Esą, Grigaitis sako prakalbose surūdijusiu pištalietu.

fc3V»nx>Kft
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Beer Distributor

daro
Beer

tikriausias kelias i 
partiją, bet ne kry- 
vištai ant tvoros ir 
socialistini judėji-

UŽSILAIKYKIT—GERKIT MALVAZ
24 Butelių Kartonas $2.75 

50c gražinama už tuft&un
12 Butelių Kartonas $1.40 

25e grąžinama už tuščius

MALYAZ 
Monarch 

aludariai

Kai apsisuka penkta valanda, ar 
jaučiatės gerai? Ar gerėjatės pietu
mis ir liuoslaikiu? Ar trusiates visą 
dieną pusgyvi, vos palytėdami mais
tą vakare ir jaučiat visai nuvąrgusiu 
aštuntą valandą?

Jei neturit ypatingo organų nega
lavimo, turėtumėt dienos darbą imt, 
visu pilnumu ir- jaustis kaip pats 
milionas.

Per metų metus MALVAZ yra lau
kiamas “akstintojas” sunkiai dirban
tiems vyrams ir moterims. Turtingas 
vitaminais, kalorijais ir energijos 
turys randamas geruose, sveikuose 
grūduose—pateikia gaivinančią ener
giją padeda išbudavoti Pastovią spė
ką ir Gyvumą.

Užsisakyki t kartoną šiandien. Vi
si pinigai bus sugrąžinti, jei nepatiks 
išgėrus kelis butelius. Telefonuokit 
CANal 6500 užsisakydami tos gyvy
bes buteliuose. (Pistatymas jums ne
kainuos.)

L. M. Norkus

tų pasaulį persekį$jami bolše
vikiško teroro ; sak$k, kad tenai 
kariamas socializmas, kad kon- 

į

stitucija yra demokratiškiausią 
pasaulyje, dievini^ diktatorių 
Staliną ir nieko7 nesakyk apie 
nuolatinius opozicionierių g^la- 
bijimus. į . ’

Kai tas kvalifikacijas išpildy
si, tai busi tikras bendrafronti- 
ninkas ir kandidatas į komunis
tų partiją.;

Tai, matot, kokia yra reikš
mė tų bendrų frontų iš komu
nistinio taškaregio. Atseit, žiū
rėk į -viską per bolševikiškus 
akinius arba visai nieko nema
tyk, nežinok, ir negirdėk.

Bet tasai laisvietis savo raš
te vis dėlto rankų nenuleidžia 
ir Grigaičiui nepavyksią atsi
laikyti su savo išvadomis, nes 
Brookl^ne kalbėjęs socialistas, 
kuris užgyręs sovietus ir suplie
kęs Grigaičio argumentus. Ap
gailėtina, kad nepaduodama to 
kalbėtojo vardas, turbut nežy
mus asmuo, taikęs į Grigaitį

Jeigu tas teisybė ir jeigu ran
dasi socialistų, sakančių, kad 
sovietuose kuriamas socializmas, 
tai tokiam 
komunistų 
ppoti kaip 
nedęumsti 
mą.

Čia apibudinau tų bendrų 
frontų reikšmę tiktai iš komu-' 
nistinio taškaregio. Socialistų 
pažiūros, kaip į visas gyvenimo 
sritis, taip ir į bendrus frontus 
yrą nuosakesnės, ką įrodė pat
sai gyvenimas. Socialistas gali 
puti klaidingas ir kritikuotinas, 
bet sodalizmo mokslas nesukri- 
tikuojamaš. Sovietinis socializ
mas yra biauri socializmo kari
katūra. Tai pamėgdžiojimas na- 
cional-socializmo.

Lukšių Juozas

Grąsina uždaryti 
4,000 alinių Į;

Policijos viršininkas Allman 
prįgrąsino šeštadienį uždaryti 
4,000 alinių, jei jos iki to laiko 
neišsiims šių metų laisnio.

Iki šiol laisnius išsiėmė 4,960 
alinių; Permi gi buvo išduota 
per 9,000 laisnių.

s

Bomba Chiniečio
Bute

I

AMBROSIA & NECTAR

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai nusprendė padirbti, dar geres
nį alų, kurį užvardino NECTAR. šis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock 6240

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI ’ 

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
u t žirniukai s.

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

SVAR.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRėGn! PLOVINIAI • PABANDYKITĘ

GILIUKO PENKTALIENI TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO A~
Už 10 SVARŲ - *IC

Jšgaruodinti Drėgni Ploviniąį
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI 

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7KIEKyiENI

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

Chinietis bedarbis George 
Young parėjęs į savo butą 147 
W. Oak St., paspaude elektros 
knypkį užžiebti šviesą. Bet tuo 
laiku ištiko smarki eksplozija, 
kurioj jis liko gal mirtinai su
žeistas. Gerokai nukentėjo ir 
visas butas, taipjau ir kiti to 
namo butai.

Kaip spėjama, bomba buvo 
sujungta su elektra ir buvo taip 
įrengta, kad ji eksploduotų pa
spaudus elektros knypkį. Tai 
buvo pirma šių metų bomba 
Chicagoj.

Manoma, kad bomba buvo pa
dėta iš keršto, nes Young daug 
pralošęs gembleriuodamas ir 
daugeliui gemblerių prasisko
linęs. Grąžinti gi skolą neįsten
gė, nes dabar nedirbo. Pirmiau 
jis dirbdavo už patarnautoją 
chiniečių restoranuose.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

*• Tai ned,aug. •
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADYNĖ” dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNĖ” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisiunčiu $........... v.už “NAUJĄJĄ. GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ....... .................................-........ -........................—
Numeris ir gatvė ............................... -

X v

Miestas ir valstija ........................................................—
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WERE 
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NAUJIENOS
The Lithuanian Dąily News 

Publišfied Daily Except Sunday by 
Tfie Lithuanian News Pub. Co4 Ine.

1739 South Kateteri Štreet
Telephone CĄNAL 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year ln Chicago 
3c per copy.

Entered ris Seėond Clasa Matter 
March 7th 1914 at tfie Post Offiče 
of Chicago, III. under the ach of 
March 8fd 1879.

Naujienos, einą .kasdien,išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hajsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicagoje—paštui:

MetamS
Puže! mėtį '.... 1.......... -
Trims mšnėsiamš ...... .
Dviem. mėnfešiahte ........

^Vienam mėnesiui ..........
Chiciagoje per išnešiotojus: 

Viena kopija ’ ........ ..
Savaitei .......................
Mėnesiui ...... J.”.............. .

Suvienytose Valstijose, nė Chicagoj, 
paštu: » . ..

Metamš M............................... $5.01)
Pusei metų .....  2.75

' Trims mėnesiarffs .................. 1.50
Dviems mėnesiams ..........  1.00
Vienam mėnesiui ......... ...L.......... 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuos^ 

(Atpiginta)
Metams .........   ?; W.(W)

• Pusei metų ................. -.... . 4.00
Trims mėnesiams .........ZJ50
Pinigui reikia siųsti pašto Moriėy 

Orderiu kartu su užsakymu.
.............  ..... ... ....................................r.,....■I;;w\ -.į>,iijii

$8.00 
4.00 
2.0014

*75
•AV

Tautininkai rtiošia Lietuvai nauja 
konstituciją

žinią, J<urią specialus “Naujienų” korespondentu 
prieš kiek laiko pranešė iš Lietuvos, pasitvirtina. Tauti
ninkų vyridušybė ir seimas ruošia naujų konstitucijos 
projektą respublikai. t

Apie tą projektą, kaip praneša Generalinis Konsu
latas NeW Yorke, kalbėjo Lietuvos tautininkų partijoš 
suvažiavime ministeris pirmininkas Tūbelis. Jisai pasa-

\

“Projektas numato, kad Valstybės Brezidehtas 
r enk arti ris šeptynerienis ftiėtaiKs, gali bttti Ir perten
kamas; Seiittari renkamas penkeriems metams. Val
stybės Prezidentui suteikiama liek galios, kad gale- 
tų koordinuoti seimo ir vyriausybės darbą (tai reiš
kia, tur būt, kad prezidėtitas turės daugiau galiok 
už šeimą. — “N.” Red.). Lietuva negali pritarti nei 
nenaudingam kraštutiniam demokratizmui; nei kras- 
tutiniam nacionalizmui; bet (turi) laikytis švfeikb 
riąęionaližiho, riūdritančio palaiikiris šąlygiš talšly- 
bei ir atskiriems piliečiams tarpti.”
Aiškuhio Čia nelabai daug, bet pagrindinė mintis, 

kurią išreiškė p. Tūbelis yra ta, kad naujuoju konstitu
cijos projektu šiekiama sustiprinti prezidento galią ii* 
atatinkamai susilpninti žmonių atstovybės galią. Tub 
pačiu laiku projekto autoriai rūpinasi, kad žmonėms 
butų sunkiau pareikšti savo valią per savo atstovus.

Seimas bus.renkama kas penkerį mėtai. Per tokį 
ilgą Ižiką žmonių nušištatymriš gali iribai žyhiiai pasi
keisti, bet jų vardu kalbės seime dar vis tie patys aL 
stovai, kurie buvo išrinkti, visai kitokiai nuotaikai vieš
pataujant visuomenėje.

i * » , 'I . • A

Pagal pirmąją Lietuvos konstituciją seimas buvo 
renkamas trejiems metams. Tai jau irgi buvo greičiau 

y per ilgas, negu per trumpas terminas. Tačiau, kad tau
tos atstovybė hėnUtbltų perdaug tino visuomenės, buvo 
suteikta galia miništerių kabinetui karth su prezidentu 
paleisti seimą,' jo terminui nepasibaigus^ ir paskelbti 
naujus rinkimus. Bet p. Tūbelis sako, kad tokią tvarkd 
tai — “nenaudingas kraštutinis demokratizmas”.

Kodėl “nenaudihg'as” ? Ir kame čfa kraštUtiriUmaš” ?
» . • • . • y

Demokratybė, žinomi, nėprivrilo biiti palaidi barš
čiai. Ji turi būti tvarkinga ir turi šūgėbėti Veikti. Sto
ka tvarkos dembkfatijdje ir jos nesugebėjimas veikti 
pasireiškia tuomet, kai joje nėra stiprios daugumos. Bet 
ar tos. priemonės, kurias siūlo tautininkų projektas, pa
dės stipriai daugumai susidaryti? Kaip tik. priešingai: 
jės greičiau siekia daugumos valią paneigti.

Gerai, kad Smetonos ministeris pirmininkas atmeta 
“kraštutinį nacionalizmą”. Bet jišai elgiasi Visąi nelo
giškai, siūlydamas įvykinti “sveiką nacionalizmą”, ap
karpant demokratijos teises. Kuo gi remiasi sveikas 
na^onalizfnas, jeigu nė plačiųjų tautės Hirišitį reikalais 
ir troškimais? Bet kaipgi t’oš mrišė’š šdv'b troškiiriUš pa
reikš ir savo reikalus apgins, jeigu jų renkami atstovai 
turės mažai galios? / ;

Atrodo, kad, vietoje daugumos valdžios, tautininkaii 
nori įsteigti mažumos valdžią — valdžią, kuH fiaudieš 
Valios nepaisys, bet stengsis patenkinti tam tikrų privi
legijuotų visuomenės sluoksnių interesus.

Jeigu tautininkai šitokio tikslo neturėtų; tai jie; vi- 
sų-pirma, nebandytų pravesti naują konstituciją dabar
tiniame ,zšeimfe0, kiifio rinkimus bėikbtavo Višds strim- 
btešriiosios pblitihėš sroves ir kuris todėl susideda iŠ viė- 
nbs tiktai pdrtijbš žmonių. Jie pavestų haujos koAšti- 
tūcijoš klausimą išspręsti Virių žmonių demokratiški 
badu išrinktai atstovybei — panašiai, kaip kad buvo pri- 
sfelgta"|92d m.; kaj buyo shšduktas Stėiglamairiiri Šeiitias. 
Kokią t’ėisę ŠiariiJie trihlinirifeai turi tb Šeinio pHiiri- 
tą k’6nštitti6iją paniėkiriii ir siūlyti jbė Vieton kitą? ’trii 
yra ne “švėikris hžėioriąlizmas”, bet — UžUrp^cija!

ž . 'V*'V.'. ‘fi

Red.). Lietuva negali pritarti nei

• ■’ ‘ : i- ' /s'

tari/Maskvoje ssdco (matyt,, priširemdanią^ sovietu riprili- 
dos daviniai!); kad gruodžio 12 d. rinkiniuose vienas 
milionas it ilmtai *tuliįėtrificiiį SSRS pillėčitį; balsri- 
W Apries Sfami ir jo partiją. Be to; Haf surasta 2,136,-

<<sugadirfijį,t; fcbrtelių<
Kridlngi balsavimą kortelėse (bąliotuoSe) buvo tik 

pd vieną kandidatą ir balsuotojams\ nereikėjo nieko dau
giau jose rašyti, kaip tik padėti kryžiuką ties tuo kan- 
didatu, tai aišku, kad ir tos “sugadintos” kortelės buvo 
Stalino priešų balsai. šitie .balsuotojai .arba ban
dė įdėti kitą fežiidlMlViį Vrirdus, arba kaip nors kitaip 
išreiškė savo hė}iriWiBą valdžiai' ir jos partijai. •

l'bkid būdų šįtiė pirmieji višUotiniėji'balsavimai, pa- 
^11 Sraują ją Btllind konštituciją pdtodė, < kad riktinga 
6į)bSi6ija gtąlino diktatūrai susideda inažiadsia iš pus- 
SeWOW^ \

y tM. ihiižihiška SfeSitlinė, atsimenant, koks baisus- te-; 
rbtes ąiatitė tSoesiaųčia) prieš opozicininkus,

gžiVbjė tiį kad fie Adeno Opozicijos žmo- 
g&tfe ftėbuW kafimdltą surašė. \

Jėigii bafeiibtbjįi butų ttiHJę iš įo WsiWnkti ii* te
mbro kirviri kabojęs ant jų galvų, tai, gal būt, 
dėšimtys miiW(ų Monių biitų atidavę savo balsus Šta- 
liiio priešais.

Tačiau .bt* , pusketvirto miliono priešingų valdžiai 
balsų reiškia didelę opoziciją Stalino diktatūrai. Bet pa
gal stalininką ^demokratiją” tie milioiirii žmonių neturi

Amerikoje,; pav. Socialistų partija niekuomet l nėra 
'gavusi vieno miliono balsų, d bėtdi nė akliausias komu
nistas nesakytų, kad pagal ^tikrąją įemokrątybę^ šb- 
cialistams turi, būt uždrausta organizuotis į atskirą po
litinę partiją ir strityti-kandidatus. Net ir patys komu
nistai, kurie Amerikos prežideąto rinkimuose surenka 
voš dalelę to skaičiaus balsį, kuri gaudavo Ėugene V. 
Bėbš, yra susiorganizavę į atskirą politinę partiją.

Bet Sovietų Rusijoje, kur yra milionai žmonių, ne
pritariančių Valdžios partijai, tiertiš žnibnėiiis tūrėti sa
vo politinę organizaciją Stalinas heleidžia. Ir mušiškiai 
komunistai (bei jų pakalikai) nėsišarmatija sakyti, kad 
tai “demokratiška tvarka” — dagi “demokratiškiausia 
pasaulyje”! ' į . .

Kuntaplio kuntapliškoš
lį? v-; ’ ■ ......

Kriip vrikar ^Naujienosę1” bitvo prineštą, Britanijos 
Dritbo partijos dienraščio ^Driiiy ilėtald” kotešpondėn-
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Apžvalga

(Musų specialaus korespondeilto Lietuvoje)

Lifetuvbjė eina toksrii links-! 
ihaš iaikraštiš Kirtitaplis. Driūg 
iš jo laukti netenki, bet krirtaš 
li’ub kartb jis Viš dėlto linksmai: 
pasispardb it kaip krim iki gy-j 
vo kauio įgnyba.

f < ■. • ' ' ’f ’y / .

Lietuvoje kad ir cenzūra vei-i 
kią, iš anksto Iriikraščių turinys 
patikrinamas ir lik paskui laik
raštis , išeina, bet vis dėlto ir 
taip dar pasitaiko, kad jau iš
ėjus laikraščiui jis konfiskuoja
mas. Matote, lietuvis vieną la-! 
bai ryškiai pastėbiamą budo y- 
patybę turį, tąi kitus įskųsti.! 
Taigi, be oficialių’ cenzorių dar 
esam! ir privačių cenzorių, taip 
sakant, aš didelio pasišventimo 
dirbančių vyrų ir moterų. Tokių 
vyrukų ir kartais visai šaunių 
vyrukų, tur. būt, nel netrūksta 
ir pas jus. Netenka abejoti, kad 
jų žinios pąsiėkįa' ir Lietuvos 
trim tikras-įstaigas.

Lietuvis; daugeliu atvejų; ne
sitenkina vien tik paprastomis 
infoHna’cijotais, bet jis bitinai 
nori įskųsti ir laukti iki tie 
skuteli sultekš Uhi tikto afek
to. O jei tokio afekto nesulau
kia, tai dar pakartotinai skun
džia. Skundžia įkyriai, šališkai, 
net tiesiog žiniąs fabrikuoja.

Tut būt, dar ilgai reikės lauk
ti, iki daug kas iš lietuvių at- 
prris šiokio amato.., K

Taigi ir Kuntaplio Nr. 45 vi
sai laimingai išėjo, bet paskui 
jis susigriebta, konfiskuoti. Ofi
cialiai jis, rodos, konfiskuotas 
tikrai už ne visai vykusią kąri- 
katurą; kuri gal ne visai tinka
mu, laiku mėgino pašiepti Vil
niui Vaduoti sąjungos suvažia
vimą. Mat, norėta pajuokti, ka;d

Vilniui Vaduoti Sąj u nga yra pu
sėtinai ažsriudusi.

Bet tame pačiame numeryje 
yra įdėta ii* kitas Iribrii rėikš- 
mingas vaiždelrs, Tai vokiečių 
gaisrininkų laikraščio pirmo 
puslapio nuotrauką šioje nuo
traukoje aiškiai .matyti vokiečių 
gaisrininkų žeųklas, kuris “tip < 
top” yra jaunalietuvių ženklu...! 
tik skirtumas toks, kad vokie
čių gaisrininkai šiokį ženklų jau 
daugiau kaip dešimts metų ne
šioja!, b jaunrilibtuvirii jį yra pa- 
sirtpkę voš keletas metų, kitaip 
tarus; neseniai jį nusisavino ir 
nusisavino iš vokiečių gaisrinin
kų... ,, '
.Po šio, Kuntaplio numferib kon

fiskavimo nakties rtietu “nežino
mi” asmens KuHtaplio redakci
ją iškbneveikė, būtent, įšilaUžę 
į tą patalpą ištepė sienas ko
kiais tai. smirdančiais gazais ir 
širiip jau viską išvartė, išdraskė. 
Policija tub rekalu dab’dr veda 
stropią kvotą, bet visi ntijriučiri 
vrirgd tikruosius šito smuhto 
žygio didvyrius suras.

Bet spėliojama, kad šitas jau
nalietuvių ženklas bene bus tik- 
rojį toji priežastis, delko Kūn- 
taplio redakcija tapo šitaip iš 
riiekintri?..

'tik klaidingai nesupraskite, 
kad kuntaplio redakcijoje susi
telkia kožkokie opozicionieriai. 
Nė. Yai šiaip jau linksmos nuo
taikos vyrukai, kurie jaunalie
tuvių (tarpe ir panašiose organi
zacijose nėra svetimi vyrai, bet 
riūoiatiniai svečiai...

žodžiu, veik savieji savuosius 
pašiepia.

.......................

VATIKANAS NUTRAUKĖ 
KONKėTtb'XW str 

’ LIETUVA?

Bostono “Darbiniilkąs”So
(šv. J.Ubzripb Sį j tingės bf gariaš) 
rašo:

“šiomis dienomis gavome 
iš Kauno žinių, kad ten esą 
gandų ir tikrinimų, kąd Va- 
tikrihriš nutraukęs konkorda
tą (sutartį) su* Lietuvos Val- 
džia.SMŠios žinios nėra oficia- 
lės, bet gali būti tikros, nes 
pastaraisiais laikais Lietuvos 
tautininkų valdžia sistema- 
tingai atiminėjo katalikų or
ganizacijoms, spaudai ir mo
kykloms teises. Teologijos- 
Filosofijos skyriaus suvaržy
mas; tai . skaudžiausias smū
gis katalikams.”
Jeigu dėl šitokių priėžaščių 

yra nutrauktas konkordatas, 
trii gėriau) kad jo it hebtitų.

Kokį biznį turi popiežius kiš
tis į Viddjiiiitis Lietuvoš reikri- 
lus? Kaip Lietuvoje tvŠĄdffiri'š 
Uiilvėršitetriš ir kitofe mbkVk- 
fdš; kris datoih'ri šii Orgaditeci- 
jbmiš ir Šįį/riUta LiėtųVojė trii 
— Ūėti&vori žftiteių) o hfe kiė- 
no; kitb rėikalriš. Kitį telių 
žrtibti'Čš grili Šfi LiėtdVbš tvai- 
kri iub'šė drilykilbsė š’tikikti ar
ba ne, gali -kris jibnlri ^btetiri- 
ka kritikuoti, gali prieš žymes
nius blogumus kelti protestą, 
Kef kdkiri Bise turi Vritikri- 
naš reikalauji,. ką$ triš ritjte 
LiėtttVoje.. butų daromi ritferi 
neterottfa^

V;atikand . Vįlritybe tegali sali 
reikalauti didesnių teisių, ne
gu kįtos Vaištybės, — juo la
binti; kad tri paOds valstybėj 
yįri Visai fna'Žiiik^ mažesnė už 
šimtamargio ūkininko laukų. 
Ak btttiį pridėtu, jėigii, šąkysi- 
me, Washingtonas imtų Lietu
vai dįktiibii,’ kaip ji pHVairiii- 
ti tvarkyti savo' spaudą, mo
kyklas ir draugijas?

Pri|fažiriirhte tokios tbiseš 
Vatikanui rif kam kitrinii tėik- 
Štų tibtlivaį tevb šuv^i^ieitf

! • v
iš^žatfSjiiiią,1 t.y. reikštų, kad 
Lietuva neturi pilnos » nepri
klausomybės, bet yra tiktai ki
tos kttrioS nors valstybės va
salas (trirnas).

Kritei ipteiliftite, kad tokį 
konkordatą ‘ Lietuvos tliitihin- 
kaf su Vatikanu turi. Bet jei- 
gū Vatikateš jį hutratike, tai 
labai gėrrii. Be jo Lietu Vai bus 
teii*g švriikiriu.

' --- ------------ --------- UL------ii----- -

KAS tRA PRiviLEGlJA.
Visi. Merikalų ^ikras^iai gi

na, kad Lietuvoje klerikalizmas 
nėturjš jokių privilegijų. Vie
nas jų, pav. rašo:

“Virių įifma, kas gi ytri 
įirivilėgiįa? rI>i lengvai! ar- 

' ba ttialohė, kurios pirmiau 
itetufėt!?’
Ir * / * t * t 7

Trii netiesa. Privilegija yra 
lengvata, kurią turi Vienas žmo
gus. arba grupė, bet kurios ki
li žihdnės nėtiiiri. Sakyšiįnė, 
balsavimo teisė: jeigu šitą tei- 
šę tu*ri tik dalis žmonių, b ki
ti jos neturi, tai čia?-Sus privi
legija; bet jeigu ją turi Viši 
Įmonės, tai telšriviftld teišė fiė- ; v 
ra .privilegija; —: nežiūrint to; 
ted pirrtiftoš, ži’n'bnčš jūs te
turėjo. ,

Dabar klausimas, ar katali
kų bažnyčia Lietuvoje turi to
kių teisių, kurių'kitos/organi
zacijos arba žmonės, nepriklau
są’ .katalikų bažiySrii; neturi? 
Airikų, kad ; ji turi. : 
vVyįktlp^ite ir kuteganis Lie-;

tti'vdje m te s( iria algūs iŠ Vaistė-, 
tes iždo, tets te trirhriuja tik
tai srivo reijgitei šefetai; 6 nė 
Viski VisubhhenVij kikbteijų Mn- 
kūše/ yra metrikaciją. Viešose 
rtiblykliše kunigai dėsto reli
giją ir te iažite UŽ trii «iš vM- 
džiOs atlyginimą, hofrš religijos 
pamokoms dėstyti yra 
brilŽn^Čibjė ritbą šVėtetelIJe, 
bet ne valstybės užlaikomose 
įstriiįdter

„ •' Kiffiigų . MitrbliudjriMoi
nįftiū tegtL krid kitąsyk* tu
vašteiiiihk'ai”) turi teiste veik-|r^o tejbrijri.

i ? ‘ V - ' . ■
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Patiekė galutiną 
$57,700,000 
miesto biudžetą

ko-Miesto tarybos finansų 
mitetris galutinai nutarė reko- 
mėhdUoti; miešto tarybai pri
imti $57,700,000 Vien tik mie
sto biudžetą. Griki tinas biudže
tas yra tik $390)106 mažestiiš 
u*ž prieš kiek laiko .paduotą ta
rybai sąlyginį biudžetą.

dalijąjrikiė biUdzėtė palieka- 
hiri atštėigtbsioš miesto darbi-, 
ftiflkį Mgbs. bangelis unijų 
rėikrifriVo riigų prikeiimd, įet 
tris rčikdfavimriš likb almėsite 
ir tik kaikuriems darbininkams 
tapo prik^tbš riigori.

Buvo bandomą biudžetą Nu
mažinti $1,500,000, nes tokiš 
yrą numatomas deficitas, bet 
nieko - iš to neišėjo; Padidini
mui prijafntj biivb kūtriftri le- 
galižūbti it įnešti riiigštiis lais- 
mtiš bi/kiams, bet dribar abe
jojama ar tą miesto tarybos 
nutarimą paiVirtiHs riugščiau- 
žiris vrilšifjos teismas.

Ši $57,700,000 suma yra ski
riama vien tik miesto reika- 
friiBs. į jį višrii neįeina moky- 
klti užlaikjdhaš,' iriiVjilŪ kriiih- 
tęs išlaidos, nes šios įstaigos 
pačios nustato srivč išiaidte it 
paskiria taksų,.sumą.. Tad abęl- 
ną Bie’što,- mokyklų Ir kamttės 
išlaidų suma btfe* dribg Jfdes- 
ne.

tr, 6 šdclališitų arte .f&Mnin- 
kį jriunlmb orgakižaėijb ’Š teda
rytos. Tris prits Te6WiM 
feftltetriš .valstybes iiWefeiUte, 
dėl; kuino tokį triįfešhią kelia 
musų klerikalai, irgi yra štam- 
bl kletlkalizniO pMiegijri.

tad kairi gį batebmri ddrh-i 
ti žiteiiM rikis ripiė Wika- 
ližmo “skriaudas” Ličitifoje? 
iisai tėtei tu$ •įdrid^iatt prlvl-

j

Sveikatos Skyrius
Si Skyriiį tvirko Ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

Mažųjų Narių 
Iteuhiritižnias
ftašo DR. A. tŪŠfcA

Mažųjų riririų rėurriritižmas, 
tip vadinamas gdWt arba po
dagra, yra savotiška viso kū
no liga. Mažesniuose nariuose, 
tai yra kojų arba rankų pir
štų nrireliuošė, prisirenka ma
žyčių druskos krislelių (so- 
diuin utaiė), kriitie Bėlrink- 
štant pirštus trinasi nariuose 
ir brriižb ŠVelnešrtes plėveles“, 
kriš pridaro lifeprikenčirimą skau- 
šmą, lygirii kriip ir krislas aky
je.

žmogus, valgydamas mėsą, 
daržoves ir kitokius valgius 
priima ne tik paprastą druską, 
bet ir daug kitokių druskų. Vi
duriuose dęl suvirškinimo mais
to yra reikalingos tam tikros 
sultys, kurias pagamink skran
dis, keperfdš, krisa ir žarnos. 
Tos pačios sultys visokias drus
kas palaiko ištirpintas. Druskų 
ištarpos dalis persisunkia į 
krriują. Paprastai sveikas krau-^ 
jas dar labiau sutirpin druskas, 
tąi, .yra chemiškai išsklaido į 
atskirus elementus, iš kurių 
drii’škri (paeina. Tokiu budu 
kraujas Išnešioja tas druskas 
po visas tuno dalis iki dasigau- 
te į inkštus. Inkstai, perkoš- 
dami biriu ją, atskiria tirštąją 
rtedžiagą,' tai yra visokias drus
kas drauge su kitomis rūgšti
mis ir kaipo nenaudingas kunui 
subštįAci, as su šlapumu pra
šalite. Del to šlapume randasi 
telių rftšių druskų, pavyzdžiui: 
sodium drate, amoni jos, salet- 
ro$ ir daf kitokių. Visiems yra 
aišku, dčl ko šlapumas būna su- 
rhš.

Bet; tekumuose 
še iš priežasties

o gal perdaug veiklumo tuh 
liaukų, pasikeičia kraujo nd'r 
iViriHškaš budėjimas ir nėpajė 
giri, smulkiai ištirpinti druskas 
kiirlori įtektų būti beVėlk VisŠ 
sunaikintos; o vienok chemiŠ 
kai jos jungiasi su virskinimi 
aparato sultimis sudarydamo 
dritig iha'žų krislelių- Vietoje iš 
tltpinfoš druskbri, krriŲfjari plauk 
driin’as kraujagyslėmis; išnešiu 
ja aštrius krikštofeiibs te visu 
kūno atttn*įąs- Kad! krriujas a 
eina į rankų arba kojų ma 
žuosius t narelius, kur kn.uja 
gysles labai mažytes, laibic 
ten didesnieji druskos krisk 
Jiaį užsilaiko ir per ilgus metu 
laiko jų prisirenka labai dau£ 
Tos druskos renkasi ne tik na 
riuv>se, bet ir kitose kūno dalj 
sė, kur tik gali užsilaikyti: šii 
dies dangteliuose, inkstuos* 
kraujagyslėse ir t. t.

Kada podagra, arba mažųj 
narių reumatizmu, sergantis Ii 
gonis ątsilanko pas gydytoji 
ir paalškihus jam, kad Ūrusko 
krisleliai, .vadinami sodium ui 
atfes, randasi nariuose ir dar 
skaudėjimą, tai būna pirmiat 
sias klausimas, iš kur-gi ti 
druskos krištolėliai nariubse ai 
sirado.. Dėl to čionai išaiškinai 
kaip druškos krikštoleliai si 
siformuoja ir kaip jie įsigaun 
į narius. Kodėl druskos ♦ nept 
silieka ištirpintos, bet susi j ui 
gia, arba susikaupia į mažu 
krislelius, tyrinėtojų nuomone 
skiriasi. Vieni mano, kad krat 
jagyšlėše iŠ žarnų prisisunki 
perdaug rūgšties ir atleŠuoj 
kraujo alkaliją, kuri yra būt 
nai reikalinga ištarpos palaikį 
mui. Kiti-gi mano, kad dėl n< 
sveikumo nekuriu kūno orgž 
nų kraujo reakcija pasikeiči 
neutraliu ir neatlešuoja krat 
jagyslėse esančias rūgštis, ki 
rios verčia druskos medžiaga 
stisijungti arba šuskrištalizuot

Mažųjų narių reumatizmą 
prasideda palengva, net per k* 
lioliką mėnesių arba meti 
žmogus ryte atsikelia visas si 
štyręs, rankų ir kojų naris 
iki išsiliuosuoja būna skaudu: 
o pavakrirop jaučiasi sveikesni 
iki kito ryto. Retkarčiais pas 
taiko, kad ligonis suserga labt 
staigiai: nakties laiku pajunt 
smarkų narių skaudėjimą, daž 
niausią kojos didįjį pirštą arb 
kitą kokį narį; kuris sutinsį? 
pardŪdb'nuoja. Ligonio karšti 
pakįla, prakaituoja, viduriai už 
kėtėjri ir Visas jaučiasi sergan 
tis. Jo tamsiai rudas šlapumą 
stikle pastovėjęs per keletą va 
landų, sutirštėja, atsiranda ja 
me datig matbmų druskų, ku 
rias pakaitinus ant ugnies iš 
tirpsta ir bujia nematomos.

Mrižųjų narių rėumatizmi 
daug yra sergančių Anglijoje 
Vokietijoje ir J. A. Valstybės^ 
tai yra tose valstybėse, ku 
daug vaHoja'rtia riebių vrilgių 
virtų gėrimų ir ku‘r daugelis dir 
ba sėdėdami. Daugiau serga vi 
dutinio' amžiaus vyrai, negi 
moterys. Nekurie paveldėja i: 
tėvų. Daug serga švino išdir 
bystės darbininkų, tepliorių 
šeimininkių ir t. t.

Gydymas: Reikia gerti mi 
nerališkus vrintenis ir maudy 
tis karštame vandenyje.; Ka 
dangi podagrri dažniausiai ser 
ga tokie žmonės, kurie dažna: 
ir ‘datig valgo rjėbiij valgių ii 
geria inoltinius gėrimus, dėl te 
reikalinga mažiaus valgyti be 
gerti iš salyklos gamintus gė
rimus. Vietoj jų, reikia daugiau 
gerti vandens ir prisilaikyti hi- 
genos dėsnių. Ligoniai per kai- 
kurį laiką atsakančių vaistų 
pavartoję, didžiumoje pagyja( 
o kitiems ant visridoS p’asiliėka 
sukrapyti,. gužuoti pirštai.

LINČbiMl ČlbtAblfefclS.

atsitikimuo- 
neveiklumo,

Vakar po priveiksiu preziden
to Llrtc^lnd įrafrfinkio Linčoln 
parke, Chicago j, buvo pasaky
ta: “Šiandie (išeitų sausio 12 
d.) šiaurinės valstijos švenčia 
jo gimtadienį”. Tai klaida. 
Abęaham Lincoln gimtadienis 
būna vasario 12 d. -7?



Kėt virt ad Senis,. gaus: 15; *58 NAUJIENOS, ONfcSgč, III.

1

A

• T

Dirvonus!

MOTfeRfel į gyvenimų; išeita 
ant, žmonija/kelia kojų į 
ptiėkį. Greit ji žeiigs j svie- 

šesnį rytojų. Kol kas bdisuš gy
venimas. Kokia šiurpulinga ne
tolima moters praeitis!

šiandien titotėriš pasijuto 
/žmogumi. Ji suprato kuo ji yra. 

t^Su šypsniu lupose, atmetuši 
galvų, ji sušuko:—Gana pajuo
kai .save statyti! Aš žmogus. 
Aš privalau užimti tinkamų pa* 

/sŽuly vietą.
Kas auklėja žmoniją? Kas 

skiepyja jai vienokius £r kito
kius jaustaus? Moteris! Moti
na ! Ti k ji musų išganytoja arba 
pražudyto ja. Pasiulio likiirias 
jos rankose, žmonijos laimė jos 
glėby!
...SėšUd, lifėšhaiiski daugiau! 
Stok į mus dirvą, buk aktyvi; 
verskime draug nuo amžių už
žėlusius dirvonus! Muš pasy
vumas nepadarys mus laimin
gesnėmis/ ' \

Per šimtmečius mes daugu
ma tunojome paslėpusios savo 
jausmus; mes nedrįšome savd 
tainčių viešai pareikšti. Mes 
raudome išgirdusios iš vyrų ne
palankių mums kritiką. Jaūtė- 
taes silpnesnėmis ir lenkėmėš 
jiems.

Moteris drąsėja. Moteris tam
pa vyrui pavyzdžiu.

Aš mačiau, aš stebėjau šti di
džiausiu džiaugsmu, kuomet vy
tai sklaidė musų Kalėdinį nu
merį. AŠ Sekiau jų niįntis, kuo- 
inet jie Stebėjo musų atvaiz-

1 dus. •' ’ *'■u;
—Jaunos jėgos,—vienas tarė. 

—Jos iš tikro gali pajudinti lie
tuvio mindžiojamą žemelę. Iš
tvermingos. Ar tikėjome, kad 
jos pasiitatą darbą tarys taip 
sparčiais žingsniais, tobulinda- 
mos.
... —It koks .didelis jų skaičius, 
—kitas pridėjo.—Nemaniau kad 
jose gali biiti tiek rimtumo, 
tiek jėgų ir dtąsumo.

Taip, yra jėgų ir drąsumo. 
Ir višOše daug kilnių minčių* 
Sekite jas, mokinkitės, pažinkite 
jų sielas ir švelninkite savo 
jausmus! Nemanykit, vyrai, 
kad ir ta niėrg&itė iššitėptisi 
luputes, akutes, nusidažiusi na
gučius, tėra tik papilbšalti Žė- 
mei. Ji turi sielą, kurios jus dar 
neišmokote įžiūrėti. Ji skaisti, 
kaip angelas, nors tavo akyse 
ji butų puolusi dumblam Ji ko
voja vidujiniai, vienumo ji aša
rose plusta, ji kankitaši tau 
nepastebint. Ji per gera, ji per 
kukli tau tarti tiesos žodį j kkis. 
Ji vaidena, kaip tu nori. Bet; ži
nok, tu matai ją tik paviršu
tiniai. Tii niekini ją, dės rtesu- 
gebi įžvėlgti jdš siekta'.
....Gana mums to perdidelio ku
klumo! Bukime natūralios! Te
pažįsta mus pasaulis! TeiŠgirs 
minios musų žodį, žodį trok
štantį MEILĖS, TAIKOS, LY- 
trtBŽS! Plėškimė dirvonus! 
Traukime į šį darbą viššs iš ti- 
šų kampų! Tieskime joms 
rahkaš sii taurė drąsos, pasiau
kojimo ir ištvermės!

Pr. Lapienė
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Patarimai Motlnonis 
Vaikams

Lietuvos ihotiAotfiš ir vai
kaitis globoti Sąjunga širnet, 
kaip ir praeityje, paruošė pro
pagandini motinos ir taiko ka
lendorių, kuriame būna daug 
naudingų sveikatos , ir higienos 
srities patarimų dėl motinų ir 

z vaikų. Kalendoriai per sveika
toj centrus platinami kaitriuo
se it miesteliuose. V. &

ir

Rašo Dt. A. Šliupaitė y { Į

kaip reikia kūdiKIus maitinti
; r , ■ ./į., u';)'....'...... i- . ■

kad Ūžta laišVita gUnosi ir 'ne
laikomą uždaryto kaib 'karvė, 
Odos iiūtikose gaminasi savo
tiškas škysiitags, todėl ožkoš 
įji’ėtaįš dtaidudda ypatingu kvta

, Vta ištirto,“ kąd kūdikis, ge
riantis nuolat ožkos į^eną pir- 
tau taėfiėsitl atažiąttš;, įąli susi- 
1 Atik.ri gn^taią-ty-grijg. hi žžaktau- 
jyšteš. Tas gali btiiL M^įp tru- 
kiltad gelėžiėš bžkbš jpiMe. Ka- 
dg karvės biėnūs hetiiikū, gali
mą todą tag^hd^ti ožkdš pieną.

...ŪifftiiiŠ .niMŪŠ ktarigųs - bai- 
giabį; ’ įtfdikj rėikią maitinti 
3 atfeą į kgrlttš į dieną su 4 
Valandų į’^gVftiąiš. Apart van- 
dėtaš grfeū, vūišitį, sulčių, niekg 
hodiiddataa4 kūdikiui tarp mai- 
tinltaų; Kada oras yra šiltas, kū
dikiui reikia daugiau vandens 
gerti. Kol rasis dantys, Rietaš 
maistas tūri būti smulkiai su
kapotas, kad vaikas neužspring- 
tų. Jei bus per dideli gabalai’,, 
toks valgis pereina per žarn^ 
nesUvirškintas. (R. d.)

.. .-------------w
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tim kiek tik galitae. Męs. vis
ko, jai duodame, ko tik ji nori 
ir ko tik jūi reikia.”

Bet pasikalbėjime mokyto
jos su tėVū^bil^d?* LŪd tėvai 
neduoda Barbutei vieno svar? 
baus dalyko, kuris" jai labai 
rrikalihgas. Jie neduoda jai tin- 
katab poilsio ir teguliūriiį vū- 
Idridų miegui. / v

Mūt tėvas taip. iŠsitaiŠkė. Jis 
dar yra j dubas, jis: ir žtatonū 
mėgsta dažnai išeiti jidšišve'- 
čiuoti. Jis vyta itaofęšioitąias, 
darbo valandos yra ilgos, tad 
jis negali vėlai vakare sutikti 
šSvb utatigHs; 6' mergaitę tėvai 
tliri šu šąVitai vešli, bes negali
nta jg yiėilg namie pulikti.

Xeisfei'ą, tada, kada mergai
tė h^malįūi butų miėgdjus a- 
taĮe^dvi Valdndaš, tdi tėvdi tit 
pradfedą rerigtiš ėiti į švečiuš. 
Mefgdiiė j)er tat negauti^ gand 
tnįeg’6. Tėydš aiškitia, įtad mer
gaitė užmiega pūs svečius .ii

“Tondensed” ir “dry milkA 
taipgi naudojami. “Cohdehsėd 
“miik” yra išgarintai piėjitaš, 
kuriame yrį Rūdėta ąpiė 45% 
cukraus — toks biėfi&š bėVeik 
pusiau šūsldfedą iš • ėĄratta. 
“Dry milk” yra pienas išgarin
tas prie atikštbš temperaturbs 
iki pAšiiiėką _ šautas pavidale 
miltelig. Tiė frnltęiiūi yra fcar- 
duodatai kaipti “dry mllk” dė
žutėse. ir “dry
tailk” riėtiiįfca kūdikiui pėį iįgūi 
inaitinti; bet ttariiįtam jį|Mi 
yra, gerai; kėlibiiejė įr priū štf- 
širgimo viclfrri&iš. Vąrtbjūši pa
gal gydytojas hūtad^ifrį. . v

Ožkos pienas* taippat naudo
jamas kūdikiui maitiiiti. Ožka 
Skaitosi, biedno žmogaus kar
vute. Jos užlaikymas nedaug 
kainuoja', vielos žymiai mažiah 
ūžimą kaip karve. Jos maitini- 
inas yra pigus, kaip žinome, nė- 
ta to daikto, ko ožka neėstų. 
Ožka niekuomet neserga džib- 
va, kaip karve, gal būt todėl,

:

:as ir
Rašo L. NARMONTĄITfi

: ... ■ . ■ 9 . . ■ ' . rX s

Tėvų Neapsimąstymas
Bdrbutė, nors gana gabi de

vynių metų mergaitė, visgi ne
gali '‘išmbktE’šata' p&mokų ir 
pasilieka gulė kliasoS. Ji ne
praleidžia nei vienos dienos, 
lanko mokyklų kasdien. ’

Jdš tėvai yta gana turtingi, 
taijp kad visuomet
galina UŽt’ėitiitiai skanaus ir 
gei-6 ithdišta- ji Msudmet yra 
gražiai it aprėdyta?

Ji elgiasi labai mandagiai. 
Galima matyti iš jos išširčiš- 
amų, kad mergaitė yra aUR- 
ėj ama iiiteligėritifcdj tėlifibj; /

R egi m a i, B arbtįdės dpl inky- 
bės yra kuo geriatišidš i‘f me- 
kas neturėtų kenkti jbš pasi
sekimui ^mbksle.

Bet faktas yra, kad mbtgdi- 
tė vargiai guli palaikyti jt tų 
žemų vietų, kurioj jos šiijphdš 
darbas jų pastatė, r, - v . 
•" Mat, Barbutė negdn atlikti 
savo užduotų jidtaokų, ties 
dažnų dažniadsidi ji^riė tik 
snaudžia prie taŠyklbŠį bet net 
Ir giliai miėgd. ; .

Ir dar yra kitas dai^kdš.'fcaš 
porų dienų Barbutė vėlai atei
ta į mdkyklų. Jdš hfiotiha kiek
vienų sykį atsiunčia raščiukų 
aiškindama, kad ihč’rgaiteš pa
sivėlavimas buvo neišvengia
mas. Visi ggli matyti, kad mer
gaitė yos tik, gali akis atidary
ti. Ji išrodo lyg visai nemiego
jus. ....... ;............ |

Tokiems dalykams dažnai 
jpatsikartbjairit,’ mdkylbja dį- 
šprendžia, kad gal mergaitė 
šetga- R^d Barbutė išrodo gana 
švbika fiziškai. ? ;

kad ištirti šių problemų; pir- 
inį pirmiaiišfai tnbkytojd kvie- 
Čta tėvus. atsilankyti į mokyk
lų pasikalbėti apie* jį mergai- 
lėą gėrovę. ■ , , _ ;

Vienų rytų Barbutės tėvas, 
įirbfesionaĮas, pirm eidamas į 
Savo kabinetų, sustojo mokyk
loj. Jis labai nustebo pamatęs 
savo dukters menkų pasiseki
mų. Jis visai nesuprato, kodėl 
mėrgaitės pastangos atneša to
kias mažus rezultatus.

Jis šitaip išsitarė: “Barbutė 
turėtų būti geresniam stovyje 
mokykloje. Jos motina ir aš e- 
same mokyti. Mes jai pagelta- ksle.

KėlstaiL datykas, kad tėvas 
KėsĮipta’td, jog toks miegoj I- 
taaš ijėta Įitergaitei tinkamas 
ir neduoda jai poilsio.
, Kai jam buvo n u rodyt a, kad 
Barbute’ miega per dienų mo
kykloj, prie rūšy klos it kad 
stoka tinkamo miego ir poilsib 
kdnkta taergaites pasisekimiii 
moksle, tai tėvas suprato, kad 
jdta rėikid kaip'ribfs išrišti 
problemą. ,
‘ Po kelių savaičių Barbutę 
niišldfd ateiti vėlai į mokyk
lą ir nesnaudė . daugiau priė 
rašyk los. Jos mokyklos darbai 
pradėjo gerėti. x

O kpciėl, Del to, kdd tėkai, 
šiiprątę jog į jtį nėapsimUšlymaŠ' 
kenkę dukterei, daugiau rie- 
-targiiio ritgėgaitę ir lietažė jg 
sii, savim į visokius balius., 

’ Jeigu jie negalėjo palikti na
mie su atsakominga prižiūrėto
ja, tai jiė patys namie pasili
ko, taip kad Barbutė galėtį 
eiti gulti reguliariai ir kad ji 
gautų tinkamo miego tykinta, 
tamsiam kambary.

■ Mat, atsitinka kai kada, kad 
nętyčiomis tėvų neapsimąsly-'
mas labai gali kenkti vaikį 
sveikatai ir jų pasisekimui mo-
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ŠVARUMAS
^ęūžįėūka^pąVi’rŠutitaid švari- 

nimo, su m u i) u ir vandeniu, k ad 
'Vadinti ŠavČ be dėmių, riėsūtep- 
toms. Švarusvprotavim’a'š ir gry
na sąžine lošė didelę svarbų at
spindyje tikros švaros. Moterys, 
k atlos yra , per greitos prie ap- 
kajbinėjimp ir kritikavimo kitų, 
kurios tankiai yra priežastim 
nesmagumo ir net kartais šird
peršos savo c.rtimiausiems drau- 
gams, turi tokio nešvarumo, ku
rį negalima vien paviršutiniai 
nuplauti. Tokios ypaitos yra 
kenksmingos' moteriškumui iš 
visb. 1 ■ /.
■, TieŠŪ, kad ne visi mes esame 
tobtili. Kuris iš muš neturime 
ydų? Bėtį pergalėt tas ydas, mes 
turime stengtis būti daugiaųs 
šimpatiiigaiš. mūšų mintyse. Tu
rime stengtis pamatyti kitų 
žmonių geresnes puses ir būti' 
daugiau mieUširdingesniais iš- 
širbiškimuds ^apie savo draugus 
ir pažįstamus.

Tas pageffięs mtitaš atrodyti 
jaunomis ir j gražioms ilgiauš, ka
dangi niekas jtaįp greitai; nesėn- 
dina moterį jkaip blogas pobū
dis, 

■i*:"' i , ■

Stokime 
Į Darbą!.

.. . - ... -r; “i ......
Didis - malonumas yra turėti 

progų skaityti (Naujienų “Mo
terų Skyrius.” Jis muftis.i viso
keriopų naudų neša. Pav., Dr. 
šliupaitės raštai duoda progų 
pažinti ivųirias ligas, mokina 
hrgijeniško vaikų maitinimo ir 
t. t.; p; Narmontaitė pataria 
vaikų auklėjimo, rengimo ir 
t. p. nors gal nevisom mums ši

’ I s . epatartoji tvarka yra prieinama. 
Vienok jau mes žinome kas ge
ra ir bloga jr truputis po tru
pučio dedame nauja pamatų sa
vo gyvenimo tvarkai. Vilkelienė 
gardžių maisto receptų duoda; 
Paryžietė supažihdhfia su nau
jausiomis madorhis; Adelė gra
žesnius kinus numato; Ona gro
žio lekcijas duoda, o daugelis 
Uitų moterų nors retkarčiais į- 
domių rastų prisiunčia ir kuo 
Įnė’s begalime daugiau geisti?! 
Už šitą jų triūsą, gera širdin
gumų, pasidalinimu4 šų mumis 
žinomais j om s dalykais, turi
me joms “šimtas ačiū” tarti 
ir prašyti, kad ir toliau jos bu
tų musų patarėjomis.

O kaip įneš turėtuniėrta p. 
M. Jurgelioničnei atsilyginti Už 
šitų sumanymų. Juk “ačiū” jai 
permaža. Vienok, matomai ji ir 
tūomi yrū begalė džiatigšmihga 
ir laiminga. Ji, it musų riioti- 
lia? Ji Šavb ihalbnia ir galinga 
motiniška jėga jungia mus vi
sas j vienų bendrį draugingų 
Šeimų. Ji stengiasi dar įdėmesnį 
ii- naddingešnj skyrių Šidiš nhė- 
thiš dubti, todėl štokimė jai į 
pagalba ir dirbkime “Moterų 
Skyrilii.” Lavirikimčš it lavin
kime1. Jėi pdviėhibni heįajė^ia- 
ma1, burkimės į' burelids it kur 
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talka—te'fi nauda. Dirbkime ir 
džfaukimęš, neš tam ėšųbje pa- 
šaiilyj, ’*6 įbroš talibš dalijas 
visuomet geru atsilygina.

Danutė

Į Lietuvos Moterų Veikla į
Rašo V. ByanSkienėi

' 111 ..... . r

Jubiliejinis Lietuviu 
Moterų Suvažiavimas

Grtibcižib 18 d.-lį iškilmihįai 
prasidėjo jubiliejiiįiš lietuvių 
tnotafų šUvažiaVimįs, ktiriame 
dalyvavo perz86o taotefų. Dau- 
gtatlšia šutažiavime dalyvavo 
miestietės moterys—sodietės at
stodavo tik vieta moteris, ku
ri ir pirmani 19d7 m. Lietuvos 
moterų suvažiavime dalyvavo. 
Tai Auguštihavičiutė.
; Suvažiavime dalyvavo Latvi- 
jb’š ir Estijos mbtėrjų delegaci
jos vadovaujama p. Pipin (Lat
vija) ir p-riios Reizik, (Estija).

Pirmojo moterų ! sūvažiaVimb 
dalyvių prėžidiumų štitare G. 
Petkevičaitė, F. Bortkėvičieriė,' 
P. Augifetihavičiutė, M. Rabauš- 
auskiene, Vileišiene, čurlonienė 
ir d. kt.

Suvažiavimas;. kuris buvo lai
komas Valsybės Teatre, prasi
dėjo su Tautos Himnu. Pirmi- 
riihkė p. Lozoraitienė suvažia
vimų atidarė įžangine kalba, 
kurioje ji pirmiausia pasvei
kino atsilankiusį • .prezidentų 
Smetonų ir prezidentienę. Mu
sų • visų žvilgsnis šiandien ypač 
nuoširdžiai “kreipiasi į G. Pet
kevičaitę”, toliau tęsė p. Lozor
aitienė. “Prieš keletu dešimčių 
metų pradėjusių visuomeninį ra
šytojos darbų, dalyvavusia at
gimstančios Lietuvos darbe, ji 
.įręd^jJ^^^iapie darbe lietuvės 
turi šayO svarbių ir reikalingų 
vietų, turi pasiryžimo ir sugebė
jimo tų darbų dirbti.

. “Matome dar anų laikų vei
kėjų būrelį, kurios taip pat at
sidėjusiai dirbo Lietuvos labui, 
Deja, dalis tų veikėjų nesulau
kė šių džiaugsmingų laisvoje 
Lietuvoje . sukaktuvių, kurias 
šiandien čia švenčiame. Nema- 
tomeunusų tarpe garbingos at
minties žėiitaitės, Pečkauskai- 
Įcį, Piė^ytes—Puidiėnės ir ki
tų—Jų atmintį prašau pagerbti 
atsištojimu.

“Aš sveikinu taip pat drau
gingų Latvijos ir Estijos mote
rų atstoves, atvykusias su mu
mis karu šitų džiaugsmingų ju
biliejų atšvęsti.”

P-a' Lozoraitienė toliau pa
brėžė savo kalboj, “kad Lietu
vės per tų 30 metų' laikotarpį, 
gali su gryna sužibę ir pasi
didžiavimu pasakyti kad jos ši
toje Lietuvos istorijos dalyje 
rado sau tinkamų vietų, kuri šft- 
da!Fo jotas garbę. Lietuvos mo
terų nuVėiktifbsė darb'ūdSe At
sispindi Visos tautos dtašiį— 

“Nepriklausomybė Lįėtuvojė, 
kiifi šdteikė miita pblitihių tėi- 
šliį lygybę, taušį p*arėig6š 'ir 
dttakėtaybė dar įadidėjo. Ta
čiau mes esame tikros,’ kad es
ame pakankamai pasirengusios 
toms didesnėms pareigoms, ir 
ataakbtaybėi prieš tautų.—Mo- 
tėrys, kada tik bus pasauktos 
Lietuvos vardu, visada bus pa
siruošusios,—baigė p. Lozorai
tienė.

Į scenų pirm. Lozoraitienė 
pakvietė ptazidentį A. Smeto
nų, kurią pasveikino ir pasakė 
kalbų. Po jo trumpai žodžiu 
pasveikino suvažiavimų p. Sme
tonienė. . / .

G. Petkevičiūtės (pirthojo 
Lietuvių moterų suvažiavimo 
pirmininkės) žodžidi buvo su
tikti Širdingomis, ilgdi trukusio
mis dvacijotais. Ji priminė sa
vo kalboje; “kad ne triimpa vd- 
Ihndėlėi netUrltae Užmiršti, kūd 
taotarų tėisiį šiilyginimas, tai klo natfdan

ne atleidimas ntio pareigų bet 
tai užtraukimas ddf didesnių ir 
atsakomingfesnių: Ypšč turėki
me omeny; kad musų bemoks
lės sodietės d£v.e tautai Basa
navičių, šliupų, Kudirkų, Ba
ranauskų, Maironį' ir visų eil'ę 
kitų Tautos Karžygių. Laukia
nt dabar kada musų inteligen
tės ir intėllgėiitai tokiais nuo-i 
įpelhais jpradžiu^ins tautiečius į 
ir patarnaus 'motinai Tėvynei.”

^Toliau, kalbėjo p. BdĮbašąus-i 
kiehė ir E. Pu t vinskibne (abid
vi pirmojo sUtažiavimo.dily Vės) 
turi ^ažjtaėjb', kad vienas Svar
bus an'o šUvdžiavimb nutarimas 
jau įgyvendintos: gautos lygios 
teišeš; Kitas sVarbuš nutarimas 
—uždrausti vyrams gerti štai-; 
giuosius gėrimus dar neįvykay-i 
taŠ. Todėl p Putvinskienė pa
siūlė ir toliau tęsti kovų prieš, 
alkoholį.’

Po to suvažiavimų sveikino 
burm. p. Merkys, šv.-viceminis- 
teri^ MiSiliunas, Prūsų lietuvė! 
p. Vilmantiehė. V. V. V. Š. 
pirm. p. Papečkys, latvių mo
terų tarybos pirm. p. Reizik ir 
p. Piphj, Estų.—Po jų sveiki-, 
nimų buvo pristatyta sodietė 
Ąuguštinavičiutė, kuri taip pat 
dalyvavo 1907 m. suvaž. Ji 
trumpais žodžiais pasakė, kad 
“dabar moterų būklė geresnė, 
bet ir dabar sodieti moteris yra 
reikalinga pagalbos, čia ji pri
siminė, kad anais laikais G. 
Petkevičiūte lankė kaimo mo
teris ir joms padėdavusi ir pa
guodos davusi”. Ji baigė kal
bų į sveikindama visas susirin
kusias sodiečių moterų vardu. 
“Taippat perduodu savo parei-j 
gaš jaunajai kurtai. Tegu ji 
sėkmingai dirba” baigė p. Au- 
guštinavičiutė.

Toliau suvažiavimų sveikino 
gerų Bulota, šaulių s-gos vadas • 
pulk. Šaladžius,’ prof. žemaitis.

lietuvių tautai.
P. Lezeckas, sveikindamas 

priminę, kad suvažiavimas ne
užmirštų sodiečių moterų ir eiti 
joms į pagėlbų.

Baigiant jubiliejinio lietuvių 
motėrų suvažiavimo atidarymo 
iškilmingo posėdį, Brone BUi- 
vydtotė—Tyrų Duktė paskaitė 
špėcialį suvažiavimui parašytų 
eilėtaštį ir moterų choras, di- 
rigojamaš p. Galaunienės, iš
pildė ,p. Latimanskienes specia
liai su važiavimui parašytų kan
tatų. Po posėdžio, Lietuvos mo- 
terų tarnybos buste atidaryta 
literatūros ir spaudos paroda, 
6 vakare įvyko suvažiavimo da- 
lyta’mš spektaklis “Aušros 
nuš.”

Maistas
I Vėda Viikiirtfe j
• • ’ »' 4 | *11 jS

Cftftiftj
. i . v.j. .. ... ..»■

Virkit paprastą jautienos sriubą. 
Kai sriubą bus .pusiau išvirus pri
dėkit ryžitį, tegul sykiu Vėrda. kai 
sriuba bus Išvirus, nuimkit nuo ug
nies, ispauskit vieną. arba pusę cit
rinos ir .užbaltinkit rūgščia Smeto
na.

Baltiį šibėlbfeiiu 
Stiūba

2 puoduku; smulkiai supiailstytų ir 
išvirtų šąbelbonų, ' pertrinkit .per 
koštuvą ir praskieskit bulionu.,,Pri
dėkit pačirškinh) - sviesto, smulkiai 
sukapotų žalių pėtrūškų it vistt4 tiž- 
virkit. Priė šios sriubos tinka smul
kiais, ketvirtainiais . šmotukais su
pjaustyta ir svieste pakepinta b^Ita 
duona... .

Prisiuntė V. Faiza.

Nors dar žiema, ir vasara to
li, visvien visose krautuvėse 
rodomos naujausios vasarinės 
suknios ir ėnsa’mbliniai kostiu
mai. žinoma, pardavėjai taikosi 
prie tų laimingų^asmenų, ku
rie gali žiemos metu išvažiuoti 
į pietines valstijas, įpip į Flo
rida, Arizona, arba laivų ''eks
kursija į pietines salas Baha- 
muose. Bet nežiūrint ką parda
vėjai ' nori suinteresuoti—Ma
dų pranašautojai pripažįsta, 
kad dabar geriausias laikas nu
sipirkti vasarinių kostumų ir 
toms moterims, kurios nevažiuo
ja atostogų.

ši rašytoja jau per keletą 
metų pastebėjo ir patyrė, kad 
Sausio mėnesį krautuvėse rdsi 
geresnį ir įvairesnį pasirinki
mą plaunamų vasarinių sukne
lių—kaip Birželio m. Kodėl ?
Todėl, kad krautuvininkas no
ri pritraukti pirkėjas pirkti va
sarinius rubus žiemos metu ir 
aišku, dar iki šiol tik tos per- 

Visi iškėlė moterų nuopelnus ka, kurios važiuoja į pietinius 
kraštus—ir tik nekurios gudrios 
pirkėjos kurios, kaip ir aš, pa
stebėjo, kad dabar yra gra
žesnių ir geresnių kostiumu? už 
tą pačią kainą, kurią reikės 
mokėti vasaros metu ir kad ver
ta iš anksto nusipirkti, nors ir 
tuoj nereikia.

'Naujausia medžiaga yra li
ninė, kuri beveik gvąrantuota 
nesirukšlėti. Beveik visi kostiu
mai iš lino pasiųti tiesiom lini
jom— p palvos daugiausiai tam
sios, kaip/ tamsiai mėlyna su 
baltais arba ružavais pagraži-. 
nimis arba tamsiai ruda. . . 

. ■»!. j. j. • >

Medvilnių (cotton lace) tūlio 
aiMekias bus labai nauduoja- 
mas šią vasarą—kostiumai iš 
šio audeklo' labai poįoiiarųs, 
toclel kad atrodo labiau elegan
tiškai ir gali būt naudojami 
dėl bile kokios okazijoš, jos nė
ra.-klasifikuojamos į kbkią nėrs 
grupę, kaip rišos kitbs plau
namos siikhėlėš, į sporto Arba 
dūminių suktaų grupes.

Smalvos šių kostiumų labai 
grūžios—toAst, aqua, mėlyni, 
tužava i’r bąlta

Margos mėdriągos šįmet bus 
labai ryškios Ir įVAirios—dry
žai irgi labai bds naudojami— 
šios margos sukneles tokios, įvai
rios ir individualias kad sunkti 
butų tlhkąbiūi patapyti kokios 
jos tikrai yra—šias margas 
suknias reikia ^Matyti ir Sp- 
siviikti—nes kaip žinot, mar
ga arba ryžiUotA suknelė gali 
pagražinti arba labai, sugadinti 
moters visą išvaizdą, ir visuo
met turi būti pritaikinta figū
rai.’

Statys Paminklą 
Birutei

Su-

Lietuvėje gyvuoja įdomi 
ir graži. Draugija, vardu Bi- 
rtitčš Ėaririinkų šeimų Mote
rų Organizacija, kurios narės 
pasižymi kultūriniais ir atžy- 
niėthtaiš sumanymais ir dar
bais. šios draugijos narei; kar
tu su* moterimis-šaulėmiš yra 
pSŠiryžū'šibš atėinabčižiš tae- 
tais pastatyti Palangoję; Biru
tės K'ūlną Supančio park6 šiU, 
gražių ir didingų tautinės Lie
tuvos / kunigaikštienės Birutės 
paminklų. To tikslo įvykinimūi 
lapkričio 12 d., Kauno Karinin
kų Romovėje buvo surengtas 
literatūros ir muzikos 'popietis, 
kutio pelnas skiriamas pamiri-
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Gruzdiečių Paugų 
“Vestuves”

Atgimė Marcelės ir Jono jau
nystė! Jiedu mylėjosi nuo 1913 
metų, štai, sulaukę 1938 metus, 
sumanė vėl “ąpsi vesti” ir šau- 

^r.ias “vestuves” iškelti. Tik 
**jų dviejų linksmybės i vyks ne 

prieš 25 metus, buvusios p-lės 
Motuziutės .tėviškėje smagiame 
®hnšių kaimelyj. Jos Jonukas 

/atvažiuos ją vežtis j šliųbą ne 
su pažabotu žirgeliu ir riscvo- 
tu važiu, bet su gražiu auto
mobiliu. Abu atidums į Park- 
holme Communjty H o ūse, prie 
18-tos ir 51-mos gatvės, Cicero. 
Šioj kolonijoj ir jie patys gy
vena, ties 5031 W. 12 g-vė. Iš
kilmių pokilis bus šį sekmadie
ni, sausio 16 dieną. Sako, apart 
gruzdiečių d: lyvausią ir' kitų 
parapijų žmonių. Tikrai bus 
“silver anniversary”.

Gruzdietis.

Naujus Metus Sulau- ■ 
kėm ne pas St. Narkj, 
bet pas S. Warnj

Sausio 6 d. “Naujienose” til
po žinutė, kurios antgalvy pa
sakyta: Naujus Metus sulau
kėm pas St. N:<rkį. Tikrenybėj 
turėjo būti1 pas St. Warnj.

Kadangi viršminėtos pavar
dės yra labai panašios, ta ir ze- 
ceriams ir korektoriams y re at
leistina, nes spaustuvės darbas 
yra skubus ir panašios klaidos 
yra neišvengiamos.

Steponas.

Mike Biago Rengia 
Birthday Party

SubatOj, sausio 15 d. p: s 
naujienietį Mik 3 Biago įvyks 
birthday party pagerbimui ja 
moters Dorothy gimtadienio.

Mike Biago užlaiko alinę po 
numeriu 4358 S. California avė.

Steponas.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Joseph Kaminsky, 32, su 
xJtąn Depta, 21

John Shumilo 24, su Ann
Croustos, 23

Victor Costro, 44, su Mąry
Dziedzis, 33

Paul Rozinsky, 31, su Helen 
Vargas, 27

Kaltina firmą 
nesumokėjus $30,000 
prekių taksų

Grand jury dabar svarsto 
kaltinimą, kad stambi automo
bilių pardavinėjimo firma, Me 

. Fadden Motor Sales Co., 3210 
Jackson Blvd., 1935 m. ir 1936 
m. nesumokėjusi valstijai $30,- 
000 prekių taksų. x

Manoma, kad prieš grand 
jury liudyti bus pašaukti fir
mos galva William H. McFad- 
den, buvęs jos manažeris Da- 
vid K. Springvvater ir pašalin
tas iš vietos prekių taksų iš
vesti gat oriu s Edmond F. La 
Voie, 3437 W. Jackson Blvd. 
Pirmieji du jau liko areštuo
ti. Firma gi atiduota į recei- 
verio rankas. Areštuotieji Mc 
Fadden ir Springwater paleisti

^uŽ $5,000 kauciją.
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Kriaučių lokalo 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, sausio 14. d., Amalgamated^ Centro name, 333 So. 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Bus įvesdinta nauja lokalb 
valdyba 1938 metams, ir geras kalbėtojas. —Valdyba. .

Steponas Rumchaks 
Gerai Verčiasi

Visiems gerai žinomas nau- 
jienietis ir senas Bridgeporto 
biznierius Steponas Rumchaks 
dabi.r užlaiko mėsos krautuvę 
po numeriu 711 W. 34th St.

♦

Biznis, matyt, gerai sekasi, 
nes bučerne visada pilna kostu- 
merių. St. Rumchaks yra Tei
sybės Mylėtojų Dr-tės narys ir 
gana pažangus ir kulturingr.s 
žmogus. —Steponas.

I
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Pagerbė Marcellas
Praeitą šeštadienį, pagal re

liginius papročius, buvo Marce- 
llių pagerbimo diena. Kiek man 
žinomi, labai gražiai buvo “pa- 
vinčiavotos” 2 Marcellos.

*

Marcella Walantas, Three 
Star Inn aludės savininkė, 3245 
W. 63rd St., ir Marcella Yurgil, 
42Q0 So. Campbell avė. Kt.ip 
pas vieną, taip ir pas kitą Mar- 
cellą susirinko daug draugų ir 
pažįstamų ir prie geros muzikos 
linksmai laiką praleido.

Steponas.

ŠEIMININKĖMS

Šią savaitę (Mėsos Taryba re
komenduoja jautieną (pot 
roast). Jautieną gc.lit tuš’.nti 
su daržovėm, arba pakepti pe
čiuje su bulvėm arba makaro
nais. į

Nebrangiai nusipirksit taip
gi šviežią kk uiieną. ir šolderu 
kus, kuriuos galima kepti ar
ba virti su kopūstais arba bul
vėm.

Vogė pinigus 
dėl vaikino

Teisme Miss Rose Marie Gen- 
narelli, 28 m., 4339 Wilcox Av., 
prisipažino, kad daugiau kaip 
metų bėgyje iš firmos Securi- 
ties Service Corp., 310 S. Mi- 
chigan Avė., kurios užtikima 
darbininke ji buvo jau 1929 
m., pavogė $6,200, kuriuos ji 
atidavė - savo gražiam vaikinui 
Patrick J. Billings, 29 m., ku
ris yra kartu .su ja apkaltin
tas už tų pinigų pasisavini
mą.

Pasak p-lės 'Ginnarelli, jiedu 
susipažinę viekuose , šokiuose 
balandžio mėn., 1936 m. ir grei
tai susidraugavę. Jis pristatęs 
jai kilančia mūviu žvaigžde, 
tankiai pas ją užeidavęs ir po 
kiek laiko paprašęs ją pasko
linti pinigų. Girdi, jis turys 
daug pinigų vakaruose, bet da
bar negalys juos gauti. Ji pa
skolino $200 iš savo sutaupą, 
o paskui dar $150. Kada jis 
vis nepaliovė prašęs vis dau
giau pinigų ir dagi ėmė grū
moti, tai ji pradėjusi imti pi
nigus iš samdytojų, maždaug 
po $100 i savaitę, kuriuos ir 
atiduodavo savo vaikinui. O jis 
vis tvirtino, kad tai esanti sko
la, kurią jis grąžinsiąs jai. Taip 
ji ir išeikvojo $6 2^0 firmos 
pinigų. TečiaU’s ji patyrė, kad 
tąs jos vaikinas nėra jokis mū
viu aktorius ir kad jis panar 
šių būdu pinigus vyliodavo dal
is 48 merginų. Tad dabar ji 
prisipažino prie kaltės ir bus 
vyriausia liudytoja prieš savo 
buvusį vaikiną.

IŠ CICERO LIETUVIU GYVENIMO IR 
VEIKIMO

Naujas SLA. Kp. Pirmininkas, r- R, R 
“Clubhoiise” Sidabro Sukaktuvės. — Biz

nierių Organizacija ‘

— k i galybė.
SLA 301 kp.

CICERO. — Raudonos Rožes 
Kliubas savo metiniame susi
rinkime padarė daug naujų pra
nešimų. Vt.ldybos algos pakėli
mas nebus veltui. Ji pateikė 
savo planus ir pasiryžo dirbti 
ne ’j uokais. '

Visi pilnai patenkinti nauja 
“Club House”. Frąnk Sabai pa
darė grr.žiaš stiklo iškabas. Da
bar kiekvienas praeivis matys' 
“Lithuanian Red Rose Club”, 
šeštadienį vieta ' oficialiai ati
daryta. Papuošimui gėlininkę.! 
chicagietis- Lovęikis ir vietinė 
įstaiga “Philips Flower Shop” 
prisiuntė gėlių bukietus. Vietos 
biznieriai, kliubo draugai, irgi 
gražiai parėmė. Taip ir.reik’a. 
Sutartis, vienybė
Vincas Ascila —

pirmininkas
SLA 301 kuopa perelitą pir

madienį turėjo savo metinį su
sirinkimą. Išklausyta metinė 
apyvarta. Pasirodė gana įdomi, 
būtent: neriai per,metus sumo
kėjo $1,980.77; centran išsiųs
ta $1,922.68; duoklės pasidalina 
sekančiai: apsaugos mokestis 
$1,073.96, pašalpos mokestis 
$508.50, SLA lėšoms $290.43, 
tautiškiems reikalams $10.87, 
našlių-ni šlaičių fondui $21.20 
ICtų smulkmenų pas.ųUa. ce.it- 
?an $17,72. Ligonių per metus 
buvo šeši; pašalpos išmokėta 
$191.50. Viena pomirtine buvo 
išmokėta vertės $600. Narių 
skaičius 105 ir visi gerame sto
vyje.

. Prie to, visi nariai buvo ra- 
gin: mi remti savo parengimą 
15 dieną šio mėnesio, t. y. šį 
šeštadienį. >

Užbaigai susirinkimoii r svetys 
dėdė V. Mišeika papasakojo 
daug naūd’ngų patarimų ap'e 
SLA ir abe'nai lietuvystę, ką 
ateivi: i be rašto, be grašio yra 
nuveikę ir kas yra galima nu
veikti. O galima labai daug! 
Tą patį Susivienijimą galima 
patrigubinti narių skr ičium ir 
'turtu. Tas 
ma!

Nuo šio 
liai užima 
A. Ascilla.
susirinkimus ir temyli 
nizacijos eigą. Jeigu pirminin
ko prašymą paklausytų na
riai, nebūtų blogai.
šeštadienį kuopos parengimas- 
šeštadienį kuopos parengimas.

Kaip jau buvo minėta, šį 
Ir bus gana šauni muzika, 
grynai lietuviška, pačių narių. 
O apie gėrimus, užkandžius 
tai nėra kas kalbėti. Visko 
bus pakan'kamai, tik nariai 
patys turėtų ateiti ir savo dru- 
gus atsivesti. Juk tai reta pra
moga, ir pačių naudai. Tad 
visi ir remkite. Taipgi yra pa
geidaujama, kad kaimyninės 
kuopos Chicagos atsilankytų. 
Juk taip yra nutarta šeštame 
Apskrityje, ar ne? Verta lai
kytis tarimo; labai naudingas 
patiems.

Kareivių Susirinkimas
šį sekmadienį po pietų Dr- 

stė Lietuvos Kareivių turės 
savo metinį susirinkimą Lįuo- 
sybes svetainėje. Nariai ateiki
te visi, daug svarbių raportų

galima; tikrai gali-

susirinkimo oficia- 
vieią pirmininko. 
Prašė visų lankyti 

orga-

Sidabrinis Jubiliejus.
šį sekmadienį 16 dieną sau

sio, Communįty svetainėje, 
prie 18-tos ir 51-mos gatvės, 
Ciceroj, p. p. Jonas ir Marijo
na Paugai švęs savp 25 metų 
ženybinio gyvenimo suJkaktį, 
Sidabrinį JuŲiliejų.

Jonas Pauga yra biznio 
žmogus: išvežiotojas gėrimų. 
Jo raudonas trokas. su lapu
tės galva važiuoja dieną ir 
naktį, netik po Cicero, bet ir

po plačią apylinkę. Kaip pats 
.p. Pauga, taip ir viso jo šei
myna linksmaus z budo, drau
giški. Priklauso prie draugi
jų, kliubų ir visur dalyvauja 
ir gausiai prisideda su auko
mis. /

Tai, kfūipo svarbiam /įvy
kiui Sidabro Jųbiliejąus, visa 
apylinkė stengsis p. p. Pail
gus pasvęik*įpti ir palinkėti 
sveikiems, laimingai sulaukti 
Auksinio Jubiliejaus. Aš iš sa
vo puses siunčiu sveikiųimus 
per dienraštį “Naujienas”. 
Bukite abu sveiki ir laimingai 
gyvenkite dar 25 metus iki 
Auksinio Jubiliejaus. 1

Jono Pailgos gyvenimo vie
ta ir sandėlis: 5631 West Ro- 
osevėlt Road, telefonas Cice
ro 5306. , .

v Biznieriai veikia -s ■ ■. * . ...
Musų Cicero biznieriai, ir jų 

<>yra daug, jau gan seniai su
tvėrė savo organizaciją: “Grant 
Works—Parkholme Business 
Men’s League”. Yrc surengę 
norą pramogų, bet iki šiol dar 
nieko' iš jų puses nesimatė di
delio.

Bet laikas jau atėjo, iš tikro 
stoti pirmenybėm ir jie taip 
daro, šeštadienio v.ąkąyę, š’o 
mėnesio 29 dieną, I iupsybčs sa-' 
Įėjo musų biznieriąį rengi?, sa
vo didžiausią iki šiol balių. To
kio įvykio' nėra Cicęro bdvę,per 
metų metus, nes bizpįeriu ba
lius bus “maskaratįigis šokis”. 
Visi, be abejonės,..ątmena ^iek 
daug žmonių atplaukydavo j 
senku rengtus Rąudopos Rožes 
Kliubo šokius. Rengimo kom’si- 
jos pirmininkas,. ;vFrąnk Sabai, 
sako: “Mes bizniėj-įąi ši sykį ti
kimės sutraukti ^įdžiulę minią 
Į Liuosybės erdvią syMąinę sa
vo maskaradiniams šokiams. 
Dovanų turime g?lybę: jos bus 
atiduotos toms grupėms ir 
tiems pavieniams,! Iikųrie ateis 

■ gražiausiai ir įdomiausiai apsi
taisę.”

Datigiaus,* rodos, nėra ko sa
kyti. Jeigu pats vąįiarp rengi
mo pirmininkas tąip aiškina, 
tai ką jau pavienis galį ‘daryti. 
Tiktfi' reikia rengtis ir pasisiu
vus kokį ten įdomų kostiumą 
atsilankyti biznierių maskara
diniuose šokiuose Ėi uosybes 
svetainėje sausio 29 dieną ir 
mėginti išlaimėti vįepą iš tų 
daugybės dovanų. -—D. <

Astuoni nuteisti ka
lėjimai! už nusukimą 
prekių taksų 

Aštuoni biznieriai, jū tarpe 
viena m6teris, daugiausia aludi- 
ninkai ir restoranų savininkai, 
liko nuteisti už nesumokčjimą 
valstija i prekių tafesų. Juos nu
teisė kalėjiman teisėjąs Holland 
S. State St. teisme, Į),u liko iš
teisinti. .

6 mėn. kalėjimo susiląukė ap- 
tiekininkas Frank Zelowski, 
4458 N. Clark SŲ už pesumo- 
kėjimą $1,204 taksų. Takios pat 
b; usmės susilaukt ir ąludiir n- 
kas Eric Schnittkę, 2165 Lin
coln Avė., nesumokėjęs $1,600. 
taksų. Kitų bausmės sieke nuo 
30 dienų iki 60 dienų kalėjimo.

Moteris, Mrs. Loųise Steinin- 
ger, 4344 Broadw?.y, susilaukė* 
30 dienų. Ji turi alin'ę, bet įįą 
veda jos vyras, kppS nesumo
kėjęs $3,000 taksais. Teisėjas 
Holk nd pareiškė aP$ailavinią, 
kad teismui buvo atiduota ji, o 
ne jos vyras, kuris butų susi
laukęs didžiausios bausmės.

Nuteistas vieniems metams 
kalėjimai! ir Frank Hrirby iš 
Cicero; kuris impersonuodavo 
taksų kolektorių ,ir yra nų-

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS 
..NAUJIENOS J ' 3 ■ ’ ' ’
1739 Su. Halsted St., Cricago, III.

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

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

Siunčiu ..ui........;,., kuponus.. Taipgi pinigais ...... ..............................

Atsiųskit man .............. ......................... . ........ ........ . .........................
v ,, • • • . • ■ _ • • ’

Vardas ...... '......       1__

Adresas ........... .......... ..... .............a...................... ................... . .....................................................

Miestas .........          Valstija .... ....... ...............
Ų '. ' / - 1

Kupono Nr. 26 Sausio 18 d.

skriaudęs daugelį biznierių.
Prieš teisėją Holland buvo iš- 

kelta 20 bylų dėl nusukimo tak
sų, ar impersonavimo taksų ko
lektorių. Devyni ' liko nuteisti 
kalėjiman, du išteisinti, o ki
tų bylos liko atidėtos.

SPECIALUS
Pasiūlymas!

NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Servizą^ 
Vienam 
Žmogui

“Faun”
Design
Gražus

Vertė 
$2-50

t O G E R S Sidabriniai Setai 
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

; i .j . . TIKTAI UžJus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 
nių daiktų kuponus šiandien, norint jsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- VA fin V* • 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- |S
dinanii kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. • 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba KK
atsiųskite 6 kuponus, paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą 'su savo mokesniu.
šeši setai susidaro iš»36 gabalų, 6 asme- v betas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. - ’ ' . ■ . Su 6 Kuponais

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patikę šie aukštos rūšies ROGERS sidabrinių, daiktų • setai. 

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

, Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
.1 V: 1 Puikus 3-jų ir 2-jų

■ šmotų ROGERS
c Sidabro Setai

| Tiktai po 99£ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

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

’ Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
(SITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą,' 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jurus sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ' . t J .■

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALU Svetainėje

f Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j[.75 

s. su 6 kuponais

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repnblic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Srreenedl ............ ..... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ....a............................ .

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČiųs, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmąs ir. kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tel. TAROS 3408C-------------- _______/

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems, draugams 

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

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Td. Calumet 7937

"i ..... '.ri............

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa-( 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap* 
rastų ir nepaprastų daiktų, 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 įius 
galima gauti, • X

• FOTOGRAFAS-
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
' >ąrbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
TaI FNG 5888-KR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...........
EKZAMINAVIMAS

OFISE .....................

’12 
>50 
»20 

*1
DOUGLAS ŲARK HOSPITAL

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

• RĘSTĄ URANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victo^y M70

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

-V'



Is Draugųų V eikimo
Sausio 23 d. SLA 55 
Kuopos 20 Metų 
Jubiliejus
Rengia Iškilmes, Su Programų 

ir Kalbomis

PePr 
sve- 

ivyko $LA 55 kuopos 
susirinkimas. Narių 
nedaug dėl baisios

at>r
au-

na-

WJE$T PįJLLMAN 
eitą šeknwlįepj, Binjboš 
tainėju 
pietinis 
s i lankė 
droš.

Centro pirm, pa§yęikmo 
rips šu Naujais Metsiš. Mato
si iš laiško, kad centro pirm, 
nėra išdidus, kaip būdavo kiti 
centro pirmininkai.

Bųyo gantas pakvietimas nuo 
šęšto apskričio org. dalyvaiti 
org. susirinkime pasitarimui a- 

Spie veikimą, bet kad pasitaikė 
tą pačią diena kuopos metinis 
susirinkimas, tai nevienas kuo
pos oi^ a^abuvo nuvykęs į mi
nimą susirinKimą.

Centrąs Nemažai Pejnė
♦ •>/' t

Iždo globėjų raštiškas meti
nis raportas priimtas. Nemažai 
narių musų kuopos sirgo šiemet. 
Centras gavo daug išmokėti pa
šalpos musų kuopos ligoniams, 
bet nežiūrint į tą, Centras pelnė 
iš’musų kuopos $1,060.70/Na
rių kuopa turi 71.

j •

. MONICA ŽEMAITIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

stulgu 10 d., 5:59 vai. vakare, 
1938 m., sulaukus 37 m. amž., 

-^imųs Londone, Anglijoj.
Amerikoj išgyveno 34 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

>tėvą- Prancišką 2 -seseria Oną-* 
- Yonaitis -ir-jes- šeimynų,-seserį 
Antonette, 2' brolius Pranciškų 
ir jų šeimyną, Vytautą ir jų 
Šeimyną ir daug kitų giminių.

Ku»as pašarvotą^ Juozapo 
Eiųieįkio įr Tęvo koplyčioj, 

; 4704 Sx>. Western Aye. Kar
tuvės įvyks sausjp 14 d„ 9 
yąl. ryto iš koplyčios bus nu
lydėta į Tautiškas kapines,

Visi a.K a. Monicos 
giminės, draugai ir ’ pažįstami 
e<at nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse įr suteikti 
įai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,-
Tėvas, seserys, braliai ir 

gimines,
Laidotuvių Direktorius Juoza
pas Eudeikis ir Tčvas, Tel. 
Virginia 0883.

hjįiri ■»>

VISOKIOS RUŠIF3S MEZGINIAI

ka—MiMfmii1 »■ įii|u.wiiiw-i,.wj?wj.w i1. i— ■■■»■

CRpęHETčP £DQINGS PATTERN 1648 , '

No. 1648 — ^tąį įdomus mezginiai* Juos guįįt vartoti bite 
kam,

NAUJIENOS NEEDLECHAFT DEPT.,
• 1739 Halsted St., Chicago, j IR.

. Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No 
J 'i

i Vardas ir pavardė --------

No. 1648 v

| AJrę^as

Miestas ir valstija

Pęlmvi^įa, 
mėnuo yra

Į"aui.i>

SLA 55 kuopa rengia 20 mę?- 
tų jubiliejaus iškilmes, kurios 
įvyks Sausio 23 d- Lietuvių Pa^ 
rapijos svetainėj, 12227 South 
Emerald Avenue. Programe da
lyvaus šakar-Makar choras iŠ 
Roseiando, p-lė Ę, Mikų^jutę, 
kalbėtoja, šeši muzikantį, gar
džių gėrimų ir užkandžių. Įžan
ga iš ankstų 25c pri.e durų 35c. 
Nutarta, kad narys paimtų po 
vieną tikietą, o jeigu nebus ba
liuje, kad nupirktų du tikietu, 
Išrinkti geri darbininkai, kurie 
gerai patarnaus.

Serga
Tebeserga narys 

kuris jau trečias
šv." Lukošiaus ligoninėje. Jis 

j susižeidė Rock Island dirbtuvė
je. Pusėtinai jp koja sulaužė. 
Pradžioje daktarai manė, kad 
ligonio koją reikės nųpįautj, bet 
dabar pasirodė, kad bus gaji- 
ma koją sugydyti be pjovimo, 
Linkėtina ligoniui pasveikti, lik
ti su abidviem kojom.

Bimba sutiko duoti svetainę 
kp. susirinkimams šiemet bę 
atlyginimo. Gera parama musų 
kuopai, Su kp, kaucija žadėjo 
pasirūpinti fin. raštininkas. Bi
las atmokėjus, susirinkimas 
ramiai užsibaigė, Kalbėtojo ne
sulaukėme.

J, Tamašauskas 
koresp,

A. TA.
ftELEN PETRAUSKAS 

po tėvais Lukosh
Persiskyrė su šiuo pasaulių 

sausio JI d. 5:05 vai, ryto, 
1938 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Panevėžio ąpskr., Krę* 
kenavos parap. Syen.čiuliškių 
kaime.

Amerikoj išgyveno 23 ipętus
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Jurgį, brolį Juozapa, bror 
lienę Katoną, jų dukterį Oną 
Lukosh, Summit Iii., 2 , pus- 

, seseres, 1 pusbroli,. pųsseąers. 
dukterį ir šeimynų Kųb’ibunų 
—Lietuvoje seserį Kęstanciją, 
brolienę ir jos vaikus Lukoše
vičius ir daug pusbroliu ir pus
seserių ir kitų giminių.

Kūpąs pašarvotas 4352 
Cąjįforpją Aye,. Laidotuvės 
įvyks sukatoj, sausių 15 diena 
8:00 vai, ryto iš namu i Ne* 
kabo Prasidėjimo Pan, šv* pa- 
rap, bažnyčių, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nes sielų, o iŠ 'tfin bus nuly
dėta i Šv. Kazimiero kapinės.

Visj a, a. HeJen Petrauskas 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikmunų,

Nbliudę liekame, 
Vyras, Brolis ir kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. LiuJe.- 
vičius, Tel. Lafayette 3572.

švente 40 metų jubiliejų

Teisybės Mylėtojų Draugystė’ 
viena gal seniausių gyvuojan
čių draugijų Chicagoje. Ji gy-* 
yuoja nuo 1897 m.

Sausio 2 d. šventė r r minėjo! 
40 metų gyvavimo sukaktuves 
Lietuvių Auditorijoj e , su geru j 
programų ir per&tatynau “Nas- 
tutės". ' '

"Naujosios- Gadyrės" choras! 
buvo pakviestas pildyti prograrj 
mą, kuris ir sulošė ‘/‘Nastutę,‘. 
“N. G.” choras jau nebe pirmą 
sykį stato operetę. Galima 
sakyti, kad suvaidipo gana’ vy^ 
kušiai. -

Teisybės Mylėtoju Draugijos 
narių, kaipo senos draugijos, 
randasi senyvų ir mažai lan
kančių gy-vesnius perstatymus, 
o kadangi 'visi^ turėjo dalyvauti 
po pabauda, tai tokiu budu vei
kalą turėjo • progą pamatyti ir 
tokie nariai, kurie dar nebuvo 
matę ir, atrodo, labai gėrėjosi 
vaidinimu.

Reikia pastebėti, kad šį sy
kį k#ip choras, taip veikiančios 
ypafos vaidino gana’ vykusiai. 
Jei kada galima buvo pašte-= 
blb neMŲM ui šį syki iš-, 
lygino.

Kaip “N. G/' choro mokyto
jas'/. Steponavičius, taip artis
tai pasirodė gana gerai. Vei
kiantieji asmenys buvo: Na’stu- 
tė — A. M: nkeyičidt^L jos mo
tina, Harpina Kenpiuvienė — 
B. Jahienė, Petras, “Nastutės” 
mylimas — F. Mockapetris, 
kas, Kenciuvįenės tolima^ gi- 
minaiįrs — J. Virbickas, Teter- 
vinskas, raštvedys, Nastutės 
.sužiedpoįinis — A. Pūke s; A- 
guonaitis — J, .Valentas. Daly
vavo įr vis^sdehoras.

žmonių buvo gana daug, pil
na Lietiivių Auditorija, nejt sta
ti turėjo stovėti, galima’ stky- 
ti, draugi jam.^btoJo vykusį 40 
metų< apvaikščiojama. Kaip pub
lika, taip ir finansiniai pasek
mės atrodė neblogos.

Gavo dovanas
Po programo bnvo išdalintos 

dovanos neėmusioms ligos pa- 
Šalpas per Ž4 metus,. Gavo šie: 
Vladas Kamarauskas, Matęušas 
PaKmibc Po 12 m,; Jurgis Ažu-

Al. A..
MAGDALENA JANKAUSKIE

NĖ (po' tėvais Bružaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 11 dieną, 11:30 vai. va
kare, 1988 m,, - sujaukus 70
metų amž., gimus Tauragės 
apskrity, .Gaures par,

Paliko dideliame nujiudimę 
sūnų Juozapą, marčią Doro- 
tby, 3 anūkas, brolį Vincentą 
Bružą ir brolienę • podukrę 
Qną šelvis, posųnį Rranęi.škų 
Jankauskų jr kitus giminei;

Kūnas pašarvotas koply- 
,čįpL 33.54 8o, jialsfced St, Lui- 
dotuvčs įvyks pėtnyčioj, sau
sio 14 4,, 8;00 vąl, ryto iš kop
lyčios į ^y, Jurgio parap, baž
nyčią, kurioje atsibus gedu- : 
Jįngos panmldos už veliones ' 
sielų, o jš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines/

Visi a. a. Magdalenos Jan
kauskienės gjmin.es, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėT 
,se ir suteikti jai paskųtini p^ 
tarnavimą ir aitjį vf>kimm.ą;

Nubudę liekame,
Sūnūs, murtb brolis, broliene 

ir kitos giminės,
Laid. J)irekt(?rius S- P., Ma

žeika, Tel. YAKPS 1138.
' . /''i;. ■ y'

LOVEIKIS SSu
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietamf
3316 1 “ Street '

Tek BGULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
TT-Bąnkietams—LajdotŲVŽinpT- 

Papuošjmąpis
4180 Archer Av.enųe

Phoue LAFAYETTE 5800 

palakė dr* Poška. Atsifcre.ipda.- 
mas į jaugus žmonės, priminę) 
kad šiandien jauni, bet už 20 
pietų bos senj. Dabar ir reikia 
pradėti . organizuotis, rt šytis 
prie drauigjosj iš kurios, reika
lui, priėjus, gaus paramą mora
liškai ir finansiniai.

reika- 
rųora-

Vadybą

T. M- Draugystes. vrjdyba 
šiais metais Susideda: J. Ęal- 
chunąs, pjrm.į J; Racevjče, viėę- 
pirm; Ai Kauįakis, nub rašt.; 
F. Karpęr, fin,. rašt.; J. Rąchu- 
nas, ižd.; Z.' Gaigenis, kont. 
rast.; p. Juozapavičius, ižęl. glo
bėjas; S. Jucius, maršalka.

Rengimo komisiją, kuri daug 
ir pasekmingai darbavosi, ęudi.- 
re: Nestęckienė, Venckienė įr 
Juozapai lis.

Iš pasikalbėjimo su valdyba 
gulima suprasįj, k$d draugija 
gerai gyvuoja,\tnri narių, neto
li 700. mpkeetys lįbęraiiškoe A- 
tik’ $6 metams* pomirtinės mo
ka $250, Neteko sužinoti apie 
ligos pašaipos mokestį, , .

Teko mi .tyįį kųcį daug prida
vė naujų . aplikacijų. Lemta 
draugijai gyyųoįi dar ilgus me
tus* —Reporteris P.

šiandien Vakare— 
Lhduvių Basketbolo 
Pirmenybių Žaidimai
Pįrfn^ Minw prasidės 7:30 

po/o ĮJąlypauja zyiniausios 
lietuvių, žvaigždes 

šiandien vakarė, kaip.
prasidės 1938 mėtų krepšinio 
pirn|ėhybės ujž Čhipagos lietu
vių čampibrihtę. ^aidimai vyks 
St. Augnstih^s gimnazijoj, 50 
ir Bishop ši^eėfš įl, blokas į 
rytus niuo Ashland avė.).

Turnyrus rėhgiąmas ir jam 
vadovaus laikraštis ’; ‘JAUNI
MAS”. DalyVaujh ‘' septynios 
rįiiktiriės JGhtogps;‘lietliVių kd- 
niandos1 Bridįeport K of L, 
St. Georgei G. Yi O? Peikus 
Undertakers, Barskis Fiirnitu- 
re Starš, RodsevcJl Furniture 
Boosters; JSth Ward Liths, ir 
Cbicago Lith Poys ęjub.

Chicagoš li etu vi ai kvieči am i 
žaidimuosna atsilankyti ir pa
matyti žymiuosius kręp|jpįri- 
kus akcijoj.. įranga visaip va
karui — (keturi žaidimai) — 
25c. Vieta—St* Aųgustine’s 
Gym. —J. I. S.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

J. Raibikis, Waterbury, Conn.
— ■ Tokią skaitlinę padarė Chi
cagos laikraščiai.-- Kuri jų yra 
teisinga, patikrinti neturime

* 3pringfkide nuo vėžio ligos 
mirė Paniel Sullivan, ar- 

s gubernatoriaus IIoFr 
per patarėjas įr demokratų, 
^ųtralinis komitetas.

J ••

' JONAS PETRlJLEWl.(’Z ''
Persiskyrė SU šiuo pasauliu1 

Sausio, ii dieną, s 8:10 valandą 
vak* 1938 m., sulaukęs puses 
amž., gimęs Telšių apskrity, 
'Telšių mieste. . .

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nubudime 

moterį , Pomieęlę, » po * tėvais 
Petrauskaitę, 4 dukteris Loui- 
sė, Eštelle, Verą . ir Aniją, švo- 
gerj Joną. Pętrąųską, pusbrolį

■ Vladislovą J&en^įaiti.s pusse
serę Emiliją ' Vaišhorįus ir 
daug kitų giminių. • /

Kūnas pašarvotas 27 East 
101 Liuce, Tel, jPullman 8596

Laidotųyės įvyks šeštadienį, 1 
sąwaio 15 <|,, 8;00 vai. ryto iš 
namų i VW Syentų parap. 
bąžųyčją, įkyrioje atsibus ge
dulingoj pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į $v, Kazimiero kapines.

Visi a. a. .Jono Petrulęvvicz 
gilinęs,; draugai ir; , pažįstami j 

f esat nuoširdžiai kviėčiajne da- {. 
lyyaųti ’ Jaidotuyese ir suteikti 
jam pąskutnį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekaimb, 1 '
Moteris, dukterys ir1 kitoSTL,1 

( giminės.
Lpldl pire^toi’ius J. F.‘ Eti- 
de.ikis, Tel. YARJJS 174L'

Pagerbkim ir Ątžy 
niekini Musų 
Veikėjas Moteris
Apie Darb^ias Cliicacjietes

Visi męs, atsidūrę Ameri
koj, turėjom, it tais laiptais, 
lipti į duosnesnį gyvenimą. 
Vieni belipdami pailsom ir; 
nubuėbėjom laiptais žemyn.! 
Kiti vargais-negalais pasiekėm] 
platesnę platformą ir čia pasil1 
sęjęj lipam vis aukštyn ir au-] 
Kštyn, 1<oJ mirtis musų gyvy-; 
bes siūlą nenutrauks. Ir taip 
vieniems gyvenimas pasirodė' 
harmoningas, gražus; kitiems 
audringas, sunkus, klampotas 
tretiems tai saulėta, tai lietin
ga diena, Kiekvienas žmogus 
turi .savo gyvenimo laivo 
“Lpg” knygoj įrašęs įvairių- 
įvairįaųsių prietykių ir atsitįr 
kimų. Tik retame atsitikime, 
nepaprastame atsitikime vi
suomenė susiinteresuoja ir su- 
siindomauja kas toj t knygoj 
pažymėta. ;

Nežinau kaip kitus skaityto
jus “Naujienų” sudomino me
tinės sukaktuvės “Moterų sky
riaus”* Manę tai nepaprastai 
sudomino.. ^“Naujienų”y; ppme- 
rį varčiau, skaičiau,'*Murėjau 
į atvaizdus bendradarbių ir, 
galipgale, įvyniojęs į voką,! 
pr siunčiau poliai Tubelįenei, 
Lietuvos Mmisterio Pirminin
ko žmonai, Pasiunčian Lietu
von, kad mano darbščias chi- 
cagietes supažindinti su Lietu
vos moterimis-veikėjomis.

“Motety
• * ,-V ’ • . • ■ ; , 1 11 ■ . ■, ■ r ■ „

Per ištisus metus domėjau^ 
si “Moterų Skyriais” Ameri
kos lietuvių laikraščiuose, vi
si jie pagal išgales gerino, to
bulino savo darbą* Tas gražus 
apsireiškimas įrodo gyvumą 
tautos. Norėtųsi 
visas jas, kurios ar šiokiu ar 
tokiu budu prisideda gaivini 
ine moterų sielos, moters dva- » y 1__ 1 L-< K 1. .1 L ii__Y Y2
skiltyse perdaug vietos užįm-
siųi o pa j ėgupio; bet laįkrašeio 
skiltyse perdaug vielos užjim > TTT^ . ... ... .
. xr- i j- <1 4< HIPS 1937, visokio didžio ąų Gujitų. Vienok 'negabų susĮjaikyli jia^ ir sinkoai. Tąipfęj sėbro
viešai nepaačiayęs poniai No-1 
rai Gugienei už vedimą JnuzL, 
koxS skyriaus, kur aš profa-; 
nas muzikoj daug pasimoki
nau ir daug sužinojau: kas 
yra pas’t Mu^ipoje ir dainoje!

Ncpaįlsk ir kelk į paviršį 
visuomenes mųsų talentus — 
sielos gaivintojus: dainins įr 
muziku. Užtai ne šiandien, tai 
ryloj tau, ponia Nora Gugie- 
ne? netik ąš dčkoshl, bet dėkos 
visi Amerikos lietuviai!

Kita moteris, tai p, Marė 
Jurgelionięnė —- j>izniQ vedė
ja . “Naujienų”, užsitarnauja 
aukštos pagarbos už įvedimą 
“Moterų Skyriaus” “Naujieno
se” ir butų tai nuodėmė ir 
nusidėjimas prieš visuomenę 
nepaačiavus jai (M*? Jurgelio- 
nienei) viešai. , .

Tad, priimk nuo manęs pa
sveikinimą ir paačiayimų už 
įvedimą ^Naujienose” moterų 
skyriaus.

^■Drf Af Į^. Grai^unas
------. n1 i-?.1 r—tt

gyvena Kunigo
.x*» . . .■ . . ..e.s.'. . ■ . z

&dtąm eementmiam skiepė J 
• * ■■ ’ J •’*. ' • ‘ - ■ • .. ■

-T-r-—-r-j’..1

Praeitų nedSMtebį man teko; 
aplankyti ; vieno JietUTio kuni
go -tėvae Vargšas man parodė 
savo vargingą gyvenimą.

šaltas cementinis skiepas.! 
§tająs įr porą Medžių. “Tai taip 
gyvena kunigo tėvas”, .sako per 
ašaras senas, bet gražiai atro
dantis senukai, Well, well, jei 
tas kunigas neatkreips atyda
į savo senų tėvukų, tai man 
prisieis (parašyti ilgų, ijgą is
torijų, kurią aš jau turiu “ant 
rankų”. - .

Steponas

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėlę

CDASSIFIED ADS
Miscellaneous 

įvairus

. Tel. Victory 4965 
$TOGI?ENGYSTa

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
daębus. Lengvos išlygos, jei pagei-z 
daujama. \

BRIDGEPORT R0OFING CO. 
3213 So. Halsted Stieet

y |II ........ ................... I :

1 36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, ėisos rųšys—vi

sos mjeros kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$800. Rodo
ma .tarpę 6 iki 9 vai. popiet—vaka-’ 
rais tiktai.

MILLER FUR CO.
166 No. Mijchigan Avė. 

Chicagos didžiausjs kailių pirklys.

Partners Wanted
Partnerystes Reikia

PAIEŠKAU PARTNERIO — ati
darau biznį, vienai persųnku — at
sišaukite 7.22 West ’2?nd St., Chica- 
go, Illinois.
------------ K.------------------------ j----------------------------- ----- ------ -------------------------------------------

Sitųation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKAU DARBO už janitorių 
arba ųž wat.chman — moku visus 
darbus dirbti carpenter, plumber ir 
electrician ir tt. Turiu gerus paliu
dymus. 833 West 33rd Pl.ace, antros 
lubos užpakaly.

Hę)p Wanted— Fęmąle 
.-jP»rbinirt^ia__RgĮ kia.

MERGINA BENDRAM namų .dar
bui, prižiūrėti du vaikus, būti — 
nėra skalbimo — geri namai.

Austin. 3710

REIKIA OPEREITORIŲ patyru
sių prie plaunamų suknelių.'

Neįly Ann Dress Compuny,
2253 So. Halsted St.

3rd Tloor.

REIKALINGA MERGINA prie 
ąbelno namų darbo, gyvenimas ant 
vietos, geri namai nuo $7.00 iki $8 
savaitei. PLAZA 7351.

PATYRUSI MOTERIS; 30-45; 
namų darbas; prižiūrėti du vaikus; 
būti; $7.
O’Conaor, 4256 Wilcox, Vau Buren 
1885, .

MOTERIS AR MERGINA — pri- 
pasveikinti | kiūrėti kūdikio, eiti. 1561 South 

^pringfjeld, ,Rockwell 7903,
• *>.**.i■ i■ * uj. — —

Furnitūrą & Fixture|s
Rakandai-Itaį^ąj *

ISPARDUDDAM.Ę BARŲ .FIKČE 

fikčftgns dęl bile kurio biznio įskai- 
Laųt svarstykles, fegieteę:^^ ir ice 
baksiu. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu piriml' 
\ę kitur*

Š, E. SOSTHEIM & SONS • 
1915 SO* STATE S7BEET 

CALumet 5^69.

;es> rrįąaiAĮ. .■■a.'a. 'aama-u&sggz

CLASSIFIED

^N,” RAŠTINE priima 
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

BeLmadieniais nuo 9 ryta iki 
J popiet ir nuo .4 iū 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500 '

Du Užmušti Paslydus 
ir Apvirtus 
Automobiliui

Du žmonės liko užmušti pa
slydus jr apvirtus jų automobi
liui už 6 m* nuo Wheaton, Du 
pa'ge kauntėj. Iš laiškų kišiuose 
nustatyta, kad jie yra Kenneth 
ffenry Sather, 7358 N, Seeįey 

■ Ame. ir John P, Doherty iš 
Maywood.

Reno Vi ilortigara, 10 m;, 146 
Ę. 114 pj., automobiliui 119 gat
vėj įvažiavus į gatvekarį, nu
kentėjo ir lietuvio Anihony 
Machus, m., 840 W* 112 St, 
automobilis. Nelaimes metų VaL 
lortigara tenk-ė Mackus automo
bilį ir susidarė su gatyekr.riu, 
Atsitrenkęs nuo gatvekario au
tomobilis pataikė ir j Machus 
•automobilį, bet pats Maehus iš
liko nesužeistas. Pats ValiorlL 
gara gi: liko užmuštas, o kartu
važiavęs kitas vaikinas ir dvi 
merginos liko sužeisti, 
yra Kensingtono kalų

Visi jie 
jaunuo-

greitu• Prie WPA darbų 
laiku busią pastatyti dar 10,000 
Chicagos bedarbių.

w f 
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Help Wanted—Male-Female 
Darbininku Reikia

IEŠKO JAUNOS, išlavintos MER
GINOS ar vyro — turi mokėti dai- ' 
nuoti, griežti smuiką ar gitarą — 
sutinką keliauti, šaukti pietų ar 
vakarienės laiku. Prospeet 6989.

Business Chances
A Pardąvimui Bizniaj

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

2301 So. Leayitt St. '

PARSIDUQDA TAVERNAS —-ge
ras khmpas — 4 kamb. pagyveni
mui, 4458 So. Ashland Avė,

PARDAVIMUI TAVERNO 
gerai išdirbtas. Prieš didelį 
Priežastį patirsite vietoj.

3517 So. Halsted St.

biznis 
teatrą.

PARDAVIMUI GROSEĮRNĖ su 
visais įrengimais ir staku ir 2 mo- 
verio trokai; su namu ar be namo, 
iš priežasties ligos.

7126 So. RoękwęlJ $treet.

GERAS BIZNIS — 
GEROJ VIETOJ —

TAVERN — bowling — restaųrant 
išdirbta per 10 metų. Parsiduoda 
pigiai, šaukit tpl. Victory 9163.

Real Estate For Sale 
Namai-žeipė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDAr 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie- 
tųvoą Spu.lko§—galjte taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, reų- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

11 APARTMENTŲ BUDINKAS, 3 
plytiniai garažai West Aubųrn 
Parke (Geriausiose ,/sąlygpsę) S. E. 
Gorų, 78th aha T ‘ gt*; lotas 
80x125;; automatiškas edidaus šildy
tuvas; niekad nestovi tuščių; meti
ne renda $6,024.00. Kaina 4 kartus 
renda, 1 morgičius $12,000.00 gry
nos pajamos $3,000 į metus —viena 
proga per amžių. Šąuk Vincenpes 
1248 (privačias asmuo).

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
'! R YNAS DABAR 
Pašauk mus dėl dykai apskaičiavi
mų. 25 metįai patyrimo, Blekorius ir 

stogu dengejas.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

S. ■ ■■ "II","*1 u ^'ĮĮW»»W ttĮ'i'.l'R '"'

Financial
Finansai -Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMU MORGIČIŲ, kreip
kitės I LITHUANIAN BUILDING 
LQAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TLON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLA ANT LENO- 
yy IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išdųosinje ant pir
mo mųrgičiąus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL 
Anglys

■y T r !■»■>■' u

AUGŠTOS RŪŠIES

$5,25 $6.40 Už
PIRKIT DABARH ’ 

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR (

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

I JEI TURIT
I KA PARDUOT
I e
į PAGARSINKIT
| NAUJIENOSE ;

| JEI IEŠKOT
I BARGENŲ -
f SKAITYKIT
I NAUJIENAS
I NELAUKIT

ILGAI
Pašaukit mu« tuojau t

CANAL 8500
= Apgarsinimų kai uos pri 
| einamos. Už pakartoji 
Į mus gausit nuolaidą.
^M^ujuMMMaWammmuuuuuMuaauia«uuauiuuu

gjmin.es
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KEBLI DARBININKŲ PADĖTIS W. W. 
KIMBALL DIRBTUVĖJE

“Lokautas”. — Kame Dalykas, Kas Bus 
Niekas Nežino.

Garsi Chicagos piar.o, vargo- dirbtuvė turi perdaug “šlako”, 
rak: ndų Kiti s: ko, kad nori pakrikdyti 

kiti tvirtina, kad 
noni “išsortavoti/

nų ir laboratorijų 
dirbtuvė W. W. Rimbai Com- 
pany paskelbė lokautą savo 
darbininkams. Kūčių dieną pra
nešė, kad dirbtuvė bus uždary
ta per visą sav. itę, iki sausio 
3 d., 1938 m. Dirbtuvė randa
si prie 26-tos ir Califomia avė.

Tą dieną darbininkai susirin
ko pradėti dirbti, bet prie var- ką atlyginimą, kurio vps pakan
tų rado iškabą, 
daryta, L ukit 
šaukti”.

Darbininkia vienas kito klau
sinėjo kame dalykas. Ačsaky-j 
mas, “Nežinau”. Vienas-kitas i 
susitiko sivo formanus, jų 
klausė kame dalykas, bet ir tie 
atsakė, kad nieko nežino, “Lau

žkit kol busit pašaukti”.
Apie uždarymą kilo visokių ' 

spėliojimų. Vieni sako, kad

uniją. Dar 
darbdaviai 
darbininkus.

Vargas
Dabartinė

darbininkams
padėtis yra. labai 

žalinga darbininkams. Prie nor
malių sąlygų jie teuždirba men-

“Dirbtuvė Už- ka skurdžiam gyvenimui. At- 
Kol Busit’Pa-’Ki»rg; i negąlima nieko sutaupy

ti. Jau trečią savaitę jie nieko 
neuždirba, o toliau gyveną tu
ri važiuoti gatvekariais ir be
reikalingai mokėti karterius.

Furmonai vis kartoja, kad 
“nežino kame dalykas ir kas 
bus”.' Nežino kada darbas pra
sidės. Taip ir vargsta darbinin
kai.

Šią žinią rašant teko patirti,

kuriuos darbininkus 
priiminėja. Kas iš 'to 

pa-

kad kai
bendrovė
išeis, patyrinėjęs, daugiau 
rašysiu. -Proletaras.

Teismas Uždarė
Indianos Vedybų
Malūną
Indianoj Galės Tuoktis Tik 

tos Gyventojai ir Tai Tik 
Jaunosios Kauntėje

Vie

Indiana ja^U seniai buvo pa
skubusi lengvomis^ vedybomis. 
Kas tik ten nuvykdavo, galėda
vo tuojaus susituokti. Ypač 
lengvos buvo vedybos Crown 
Point mieste, kur buvo įvestas 
tikras vedybų malūnas. Kaun
tės klerko raštipė buvo atdara 
dieną ir naktį ir išdavinėjo. ve
dybų leidimus kada tik kas pa
reikalaudavo. Kunigai ir. tai
kos teisėjai irgi buvo pasiruo
šę patarnauti dieną ir naktį.

Tokiomis lengvatomis plačiai 
naudojosi chicagicčiai, kurie 
tankiai prisigėrę ir gerai nebe
susivokdami ką darą, nuvažiuo
davo į Crown Point ir tik ant ją vedybų malimą 

.AA'Įr- 
mmmmmavam

NAUJIENOS, Chieago, III.
rytojaus pabudę Su skaudančiaTečįaus dabar lengvos vedy- 
galva prisimindavb apie įvyku
sias vedybąs. Chicagos teismai 
buvo užversti bylobus dėl pa
naikinimo tokių vedybų.
• Ypač chięagiečių vedybos 
Crown Point labau padidėjo nra- 
vedus Illinois valstijoj įstaty
mus reikalaujaiičiuš medikalės 
susituokiančių i cgzaniinacijos ir 
liudijimo, kad jle^yra visai Kuo- 
si nuo lyties Oigų.

Bet prieš kiek laiko Indianoj 
sujudo reformininkai. Jie su
rado seną 86 m ė t iii atgal išlei
stą. įstatymą, kuris leidžia iš
davinėti vedybų ieidithus tik tos 
valstijos gyventoj tos ir tai tik 

^uTioj gyvena 
nuotaka. 'Pasiremiant Utis įsta
tymais, Lake, kauntės teismas 
išdavė drausmę ir uždare Crown 
Point vedybų mialųną, kuris 
vien kauntės klerkui nešdavo 
apie $75,000 pėlnd j metus.

1 " ifU.’- ' •’ '

Bet kadangi J;eįišmb drausmė 
buvo privalonla ttiktąi Lake 
kauntei, tai Crbv^h Point biznį 
bandė pasigriebti; gretimo Por- 
ter kauntės Valįjaraiso mies
tas, kuris pas save įsteigė nau-

Ketvirtadienis, saus. 13,

toje kauntėje,

UŽDARĖ VAULTE
Tower Loan Co. 40 N. Dearborn St., buvo dviejų plėšikų suvarytos 
užrakintos. Betgi visus užrakintuosius pasisekė išlaisvinti

I ACME-NAUJIENŲ Fotol
— šešios darbininkės, kurios kartu su tais 9 darbininkais 

į vaultą ir ten 
negu jie vaulte

r-į -: v?
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[ACMįŠ-NAb'JlĖNŲ Foto J 

SUSITUOKĖ^—-

jos sosto jpėafnyš princas

Pdvilas šiomis dienomis di-
■ ■' ;

dčlėmi iškilmėmis

se susituokęs su

.Frederiką Louisę

wick

pirmiau

Athciiūo

pri neesą

iš Bjruns

anūke buvusio Vokic-

t i jos kaizerio AVilhelm II.

bos Indianoj užsibaigė. Indianos 
aukščiausia jam teismui parė
mus Lake kauntės teismo drau
smę ir pripažinus prieš 86 me
tus išleistus vedybų įstatymus 
pilnai ^konstituciniais ir galio
jančiais. *

Šis teismo nuosprendis yra 
privalomas visai valstijai.' Tad 
nebegalės būti vedybų malūno 
ne tik Crown Point, Valparaiso, 
bet ir bet kurioje kitoje India
nos dalyje.

Dabar Indianoj, galės 
tik ndianos gyventojai 
tik Indianos gyventojai 
na jaunoji.

tuoktis 
ir 
ir

tai 
tai

Kitus išgelbėjo, 
pats žuvo

Išims Prarytą 
Prieš 8 Metus 
Spilkutę

Aštuoni metai atgal Mrs.’Ca- 
therine George, tada 13 metų 
mergaitė, nenorėjo eiti mokyk
lon., Kada motina verte ją eiti 
mokykloh, ji pyko ir verkė. Tuo 
pačiu laiku ji burnoj turėjo at
darą sagutę .— safety pin, ku
rią netyčiomis ir prarijo.

^pilkutė pateko i plaučius ir 
dabar po 8 metų Dr. McNama- 
ra pagelba bronchoskopo bandys ! 
jąf išimti.

Jjrš.. George dabar yra 21 m., ■ 
žmoii'h Harding George, motina 
trijų vaikų. Gyvena ji 503 W. 
60 PI.

biznius, kurie mokėjo agentams 
kyšius. Busią atiduoti teismui ir 
tie biznieriai, kurie nors surin
ko iš prekių, taksus, bet jų vals
tijai neatidavė, ar atidavė tik 
mažą dalį surinktų taksų.

Vasario 13

Bei- 
loji-

Kilus gaisrui name 627 
mont Avė., nedidelis šuo 
mu pažadino savo šeimininkus 
Gruenald. Tieji pažadino kitus 
mmo gyventojus ir visi išsi
gelbėjo. Bet šuo pasiliko degan
čiame name saugoti šeimininkų biznierių kyšius už sumažinimą 
turtą ir žuvo liepsnose. prekių taksų, bet taip ir tuos

Atiduos Teismui 
Prekių Taksų 
Sukčius

Susekus didelį graftą prekių 
taksų ofise, ketina atiduoti teis
mui ne tik tuos prekių taksų a- 
gentus, kurie priėminėdavo iš

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

(ACME-NAUJIENŲ Foto J 
negras, buvo areštuotas už žiaurumą 
ir savo keturias išmokintas vištas,

VIŠTOS JĮ IŠGELBĖJO. — Cascy Jo ies, 
gyvuliams. Į teisėjo Heller teismą jis alsi icšė 
kurios jį išgelbėjo, nes parodė, kad jis gyvulius myli ir jų nekankina.

I ACME-NAUJIENŲ Foto J

PERGALĖTOJAS. — Japonų kariuomenes vadas 
/ gen. Iwane Matsui iškilmingai įjoja j japonų užimtą 

Chinijos sostinę Nanking.

■-'W?

gŠSSR.

X [ ACME-NAUJIENŲ Foto]

SUVAŽINĖTA ANT ŠA

LYGATVIO. — Miss Marga- 
ret Dcnague, 22 m«, slaugė,

■ . 'l ’

kuri buvo automobilio su
važinėta laukiant* ant šaly-
gatvio gatvekario prie 31 ir 

/ . ■

Western gatvių. Automobi- 
lis užšoko ant šalygatvio, .
ją užmušė ir po to pabėgo

"W

W>;

M*
*. £ l ACM fc.-NAUJlis.NU Foto) '

UŽMIRŠTAS VAIZDAS — KALVE. — šio vaizdo jau senai nesate matę, o jūsų vaikai ir visai nėra matę. 
Bet ir šiame automobilių amžiuje visgi Chicagoje yra užsilikusius kelios kalvės, kur kaustomi arkliai, ši kal
vė yra prie 2111 Larabee St. ir priklauso seniems kalvia ns Jack Lynch ir Davė Wilson, kurie vis dar savo ania- 

tyti turtuolių ir lenktyninius arklius. . .to nemeta, nes turį užtektinai darbo




