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Naujas 100,000 DarbininkųStrei
kas Gresia Francuzijai

Finansų ministeris grąsina rezignacija. 
Frankas krinta. Samdytojai atsisako tar
tis su valdžios ir darbininkų atstovais.

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 13. — Francuzijos ministe- 
rių kabinetas kuone sugriuvo 
ketvirtadienį. Niekas nežino 
kaip ilgai jis gyvuos.

Kabinetas laikė slaptą posė
dį. Finansų nflinisteris Bonnet 
pareiškė, kad jis rezignuos, jei 
valdžia nelikvidųos darbininkų 
neramumų pramonėje. Bonnet 
aiškina, kad jis negali išlaiky
ti šalies finansų tvarkoje, so
cialiam heramumui šalyje pa
sireiškiant. Jis reikalauja dar
bininkų prižadų neapsunkinti 
valdžios padėties. Savo keliu 
socialistai reikalauja valdžios 
nusikratyti Bonneto taktika.

Kabineto mitingas užsitęsė 
ilgai. Ne vienas ministeris ne
rezignavo, kabinetas nesugriu
vo. Premjeras Chautemps tą 
pačią dieną popiet nutaręs bu
vo atsišaukti į atstovų butą

bę. Tačiau nežinota, ar jo at
sišaukimas paveiks atstovus ir 
šalį, ir net jeigu paveiks, tai 
kaip ilgai tęsis, veikmė.

Antra vertus, franko vertė 
krinta.. Kritimas yra Bonneto 
gąsdinimo rezignacija pagrin
das ir aiškinimas, kad jis ne
gali palaikyti finansus tvarko
je dėl darbininkų 'kovų.

O kai dėl kovų, tai premje
ras Chautemps buvo pakvietęs 
konferencijai darbininkų ir 
samdytojų atstovus. Samdyto
jai atsisakė dalyvauti. Konfe
rencijoje dalyvavo tik valdžios 
ir darbininkų atstovai. Apčiuo
piamų rezultatų, žinoma, šito
kia konferencija nedavė.

Samdytojai parodė, kad jie 
net valdžios nepaiso ir nesi
skaito su ja.

Tuo gi tarpu naujas 100,000 
tekstilės darbininkų streikas 
gręsė Lille ir Roubaix fabrikuo-

KAMUr LĄŽUOTA, kad priešui butų sunkiau ją pastebėti, chimecių pricsicK-
tuvinė kanuolė Nanking fronte.

Lietuvos Naujienos
KAUNO BATSIUVIAI STEI- PETRAŠIŪNAI NORI

GIA SAVO KOOPERA
TYVĄ

KAUNAS. — Esant sunkiai 
batsiuvių būklei, būrelis Kau
no batsiuvių parengė įstatuš 
ir steigia kooperatyvinę ava
linės ir odos išdirbinių gamin
tojų bendrovę, kurios tikslas 
bus padėti savo nariams, orga
nizuojant amatui reikalingos 
medžiągos, įrankių, narių pa
gamintos . avalinės ir kitokių 
odos išdirbinių parduotuves. Be 
to, b-vė numato rengti nariams 
paskaitas, kursus, konkursus 
ir t. t.

Prie bendrovės taip pat or
ganizuojama savišalpos kasa. 
Prieš Kalėdas išeina propagan
dinis šios bendrovės leidinys 
“Yla”, kuriame bus daug ra
šyta apie batsiuvių būklę.

. Visam šiam organizaciniam 
darbui vadovauja K.
Batsiuviai šiuo kooperatyviniu 
sąjūdžiu esą nemažai susidų- 
mėję. (j)

. ,i

TAUTININKŲ SUVAŽIA
VIMAS.

PRISI
JUNGTI PRIE KAUNO 

MIESTO

KAUNAS. — šiomis dieno
mis Petrašiūnų gyventojai įtei
kė Kauno m. savivaldybei pra
šymą, kuriame prašo Petra- 
nus prijungti prie Kauno mie
sto. Prašyme nurodoma, kad 
Pažaislio valsčiaus savivaldybė 
Petrašiūnų sutvarkymu visai 
nesirūpinanti, nors įvairiais 
mokesčiais surenka iš Petra
šiūnų pramonės įmonių bei gy
ventojų dideles sumas pinigų. 
Tie pinigai daugiausia sunau
dojami kitiems valsčiaus reika
lams.

Tokį pat prašymą Petrašiū
nų gyventojai nutarė įteikti ir 
vyriausybei, (m)

DAR VIENAS KOMISARAS

prašymu palaikyti šalies vieny- se.
A ' ' ----------------------

Chiang Kai-shek
pats vadovaus ki- 
namsjųpjpose

SHArt&ffAVsausio 
13. — Gen. Čhiang Kai-shek 
lėktuvu atvyko ketvirtadienį į 
Suchow, svarbų Kinijos gele
žinkelių mazgą, kuriam gręsia 
japonų ofensyvas.

Kartu su generolu Han Fu- 
chu, Shantungo provincijos ar
mijos komanduotoju, Chiang 
Kai-shek nusprendė padaryti 
stiprią kontrataką japonams 
išilgai Tsinpu geležinkelio, ku
ris susisiekia su Lunghai gele
žinkeliu prie Suchovvo. Suchow 
randasi apie 300 mylių į šiau
rės vakan.'s nuo Shanghajaus.

Japonai įspėjo Jungt. Valsti
jas ir kitas valstybes, kad pa
vojinga prekybos laivams plau
kioti Yangtze upe. Japonai iš 
upės išėmė 25 minas, bet joje 
esama daugiau minų. Jas čia 
pasėjo kinai tikslu sutrukdyti 
japonų laivų plaukiojimą.

HOOVER ATLAN- 
KYS BELGIJĄ

VVASHINGTON, D. C., sau- 
šio 13. — Buvęs Jungt. Valsti
jų prezidentas Herbert Hoover, 
Didžiojo karo laikais vadova
vęs šelpimui 10,000,000 žmonių 
nukentėjusių dėl karo, vasario 
8 d. iš New Yorko išplauks j 
Belgiją, kur jis karo metais 
darbavosi.

P-nas Hoover vyks i Europą

700 žuvo Madrido 
eksplozijoje

------ 7
LONDONAS, Anglija, nr.csip 

13. — - Pirmesnieji pranešamai 
iš. Ispanijos skelbė apie elcsplo- 
ziją Madride, kurioje .aštuoni 
blokai namų sugriauta Madri
de praėjusį pirmadienį.

Vėlesni pranešimai, pasiekę 
Londoną ketvirtadienį, : sako, 
kad eksplodavo amunicija su
krauta Madrido požeminiam^ 
kelyje. Išardyta, tunelis 1,100 
jhrdų ilgio ir 220 jardų pločio. 
Septyni Šimtai žmonių žuvo eks- 
pliozijoje. Du traukiniai buvo 
apversti. . ;

Lėktuvas eksploda
vo ir paskendo ■. -_ /

PAGO PAGO, Tutuila sala, 
Amerikos Sam’oa, sausio 13. — 
Praėjusį antradienį 14 mylių 
atstumo j e nuo Pago Pago eks
plodavo didžiulis Pan-American 
Airways lėktuvas ir nukritęs 
paskendo 1.000 fatomų gilio 
vandenyje, žuvo lėktuvo virši
ninkas kapitonas Edwin C. Mu
stek ir šeši kiti keliauninkai. 
Nelaimė ištiko aviatorius, jiems 
lekiant į Auckland, Naujoje Ze
landijoje.

Manoma, kad prieš nusilei
siant iš lėktuvo buvo išpilamas 
gazolinas, kurs užsiliepsnojo ir 
pagimdė eksploziją.

Ulsterio parlamento 
rinkimai vasario 9 d.

ANGLŲ-AIRIŲ KONFERENCIJA PRA
SIDĖS ATEINANTĮ PIRMADIENĮ

-mIRI...... ..  „ ■ l v

LONDONAS^ Anglija, sausio pripažino tel^ę britams naudp- 
12. — Ateinantį pirmadienį, ti Airijos’ uostus karo metu.

Airiai dabar nori patys .savo 
apšig^nirrfOi'ffegąs turėti. . t ? ■

Kitas dalykas yra toks: De 
Valera, Airijos premjeras, no
rėtų prijungti prie dominuojan
čios katalikiškos Airijos, reži
mo šešias šiaurės Airijos kaun- 

,vv j tęs, kurios jyrą daugumoje pro- 
testoniškos. šiaurinė Airija (Ul- 

• steris) nenori De Valeros rę
sti- žimo ir Anglija palaike jos Nu

tartimi, anglai turėjo Airijoj j sę iki šiol. Ulsterio klausimas^ 
karo laivyno bazes prie Cork o manoma, irgi iškils busimoje 
ir Donegalio. Ta pati sutartis konferencijoje.

» - - ■

13. — Ateinantį ; pirmadienį, 
sausio 17 dięnĄ, prasidės airių- 
anglų ‘.konfdrenoj ja. prekybos ir 
krašto apsaugos reikalais.

Airiams vadovaus pats Ema- 
non De Valera, o anglams 
premjeras Chamberlain.

Ilgą laiką anglai ir airiai 
dė pirklybos karą. Dabar 
rimą jis likviduoti.

Be to, veikiausia iki šiol

,ve-

VILNIUS. Uždraustos ir už- 
‘anspauduotos šv. Kazimiero 

Paura. Lietuvių Labdarybės Draugijai 
Lenkijos Valdžia paskyrė komi-;
s: rą Draugijos turtui valdyti.

Nubaudė mirtimi ki
nų generolą

belgų vyriausybės ir belgų uni
versitetų kviečiamas.

t rr . > .. Jr . r

R H s„
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio pijo biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; sniegas gal pa-’ 
si keičią s j lietų; vidutinio stip
rumo šiaurės vakarų vėjai; sau
lė teka 7:16, leidžiasi 4:42 va
landą. . ...... '

BELFAST, šiaurės Airija, 
sausio 13. -—r Ketvirtadienį ne
tikėtai buvo paskelbta paleidi
mas šiaurės Airijos (Ulsterio) 
parlamento. Rinkimai į naują 
parlamentą įvyks vasario 9 d.

Lordas Craigavon, šiaurės 
Airijos' premjeras pareiškė, kad 
naujo parlamento rinkimai jura 
reikalingi ryšium su Pietų Ai
rijos reikalaviriiu* prijungti Ul- 
šterj prie Pietų Airijos. Tiki-' 
masi, kad rinkimų j parlamen
tą daviniai aiškiai parodys, kaip 
šiaurės Airijos gyventojai žiu
ri j prijungimą.

Green mato biznio 
atgijimą šiemet ’ • __ _—--- ;i

BOSTON, Mašs., sausio 13. 
— Kalbėdamas Bostono Pirk
lybos Buto arbatėlėje Wm. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas pareiškė, 
kad dabartinė biznio recesija 
bus įveikta pirmiau, negu eina
mieji metai išsibaigs.

Tarp ko kita Gų'een palietė 
unijų įkorporavimą, 'kurio rei
kalauja tam tikri < pramoninin
kai ir politikieriai neva unijų 
ekscesams pažaboti. Greęn nu
rodė, jogei darbininkai yra prie
šingi įkorporavimui. Antra, 
kad įkorporavimo nereikia, nes 
didelė dauguma unijų nori tai
kos pramonėje ir kovų be rei
kalo neveda.

Austrija ir Vengrija 
pripažins Franco

BUDAPEST, Vengrija, sau- 
šio Į3. — Trečiadienio vakare 
paskelbta, kad Austrija ir Ven
grija nutarė pripažinti genero
lo Franco vyriausybę kaipo Is
panijos valdžią. <
’ Nutarimas padaryta Italijos 
spaudimu konferencijoj, kurio
je dalyvauja Italijos, Austrijos 
ir Vengrijos atstovai. Italijos 
atstovo pastangos yra dedamos 
sudaryti naują Dunojaus pajė
gą ir Nutraukti ją prie Berti- 
no-Romoš ašies, kuri gelbsti su
kilėliams Ispanijoj.

Dešimt žuvų kasyk
loj eksplozijoje

HARWICK, Pa,sausio 13. 
— Ketvirtadienį gazai trukdė 
giliau į Harwick Coal Co. ka
syklą įeiti, kur eksplozija už
mušė 10 kasėjų. Palaikai aštuo- 
nių" kasėjų išimta iš kasyklos, 
bet pasigendama dar dviejų,( 
ries per gasus negalėta pasiek
ti vietos, kur tie du kasėjai dir
bo. Mažai vilties turėta, kad 
jie butų išlikę gyvi. ♦ •

Vėlesnis pranešimas sako, 
kad jau išimti iš kasyklos ir 
šių dviejų kasėjų palaikai.

* / ■ ■■■ ‘r rj
Butlegeriavimas 

nyksta
WASHINGTON, D. C., sau

sio 13. — Vidaus Pajamų Biu
ro žiniomis, butlegeriavimas, 
išgarsėjęs prohibicijos laikais, 
nyksta. Butlegeriai kiek pla
čiau dar operuoja tik \ kai ku
riose pietų valstijose.

sąmoks
lininkus

PARYŽIUS. Francuzija, sau
sio 13. -—Policija areštavo tū
lą Robertą Pieureux ir Ferdi
nandą Jakubiez. »

Jie yra areštuoti ryšium sį 
užmušimu Francuzijoje, arti 
Bagnoles, . brolitį Carlo ir iNęllo 
R osellik Italijos Įjriešfašistinią 
vadų.

Areštavo

150,000 bedarbių 
ras darbo

NEW YORK, N. Y., sausio 
13. — United Press žinių agen- 
tijos tyrinėjimais, per ateinan
čias, šęšhis-aštuonias savaites 
ras darbo <50,000 darbininkų.

Tyrinėjinių daviniai yra to
kie : 1 __ recesi j a, ■. prasidėj uši 
pereitų metų spalio mėnesį, 
ėmė apsistoti su 1 diena sau^- 
sio mėnesio š. m., 2 — daug 
maž 150,000 darbininkų, palei
stų iš darbo, per ateinančias 
6-8 savaites ras darbo, 3 — de
šimt, iš dvylikos federalių dis- 
triktų, laukia samdos pagerėji
mo pirm ‘ balandžio mėnesio, 4 
— žymus skaičius darbininkų 
sunkiojoje pramonėje dabar 
dirba tik dali laiko, 5 dau
gelis stambių biznio organiza
cijų ėmėsi depresijos praktikos 
paskirstyti darbus juo dides
niam darbininkų skaičiui, 6 — 
iki šiol buvo palyginti mažas 
algų kapojimas, 7 — kai ku
riuos pietų apskričius recesija 
palietė daug lengviau, negu in
dustrines sritis.

■ ------------------------------------------\

Darbo Departamen
tas taiko kovojan

čias unijas
WASHINGTON, D. C., san- 

šio 13. — Darbo Departamento 
atstovas ketvirtadienį pareiškė, 
kad valdžia deda pastangas su
taikyti Amerikos Darbo Fede
raciją ir Industrinio Organiza
vimo Komitetą. John R. Steel- 
mano pranešimu, Darbo depar
tamentas darbuojasi padėti pa
grindą taikai.

Laivynui sustiprinti 
bilius paruoštas ,

—------ g ’
WASHINGTO^, D. C., sau- 

šio 13. — Atstovų buto laivy
no komitęto pirmininkas Vin- 
son ketvirtadienį pareiškė, kad 
komitetas jau yra paruošęs bi- 
lių Jungt. Valstijų karo laivy
nui sustiprinti. Dilius bus pa
tiektas, atstovų buto visumos 
posėdžiui Svarstyti taip greitai, 
kaip greitai prezidentas Roo- 
sėveltas padarys smulkesnį pra
nešimą apie laivyno reikalus.

KAUNAS. Sausio 5 d. Kaune 
įvyko gausus tautininkų apylin
kių atstovų suv. žiayimas daly
vaujant Vyriausybei, Kariuome
nės Vadovybei bei garbės sve
čiams. Valstybės Prezidentas 
pasakė kalbą, pasisakydamAš 
prieš siaurąjį tautiškumą, 

(kreiptą priešę mažąsias tautas, 
griežtai pasmerkdamas, lietuvių 
persekiojimą Vilnius krašte. To
kiais persekiojimais Lenkija ne
privers Lietuvos pasirašyti ne
teisingą sutartį santykiams už- 
megsti.

SHANGHAI, Kinija,k sausio 
13. — Chisng Kai-shek, kinų 
valdžios ir armijos vadas, areš
tavo generolą Han Fu-chu, 
Shantungo provincijos guberna
torių.

Han yra kaltinamas tuo, kad 
jis nesistengė sulaikyti japo- 
n.4<tofęnsyvą provįn-
Čfjbjer

Kiti pranešimai skelbė, kad 
Kinijos valdžia nubaudė mirti
mi Chu Min-you, buvusio už
sienio reikalu ministerio Wang 
Ching-wei švogerį. Chu Min-> 
you buvo kaltinamas pastan
gomis diskredituoti Chiang 
Kai-shėką.Įvyko riaušių 

Paryžiuje
l -------------

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 13..,— Ketvirtadienį Pary
žiaus gatvėse įvyko streikierių 
ir policijos susirėmimas. Pra
nešimai sako, kad. keliolika 
žmonių sužeista. Policija išvai
kė streikininkus.

Premjeras Chautemps pasa
kė atstovų butui kalbą. Jis aiš
kino, kad Francuzijos finansų 
problemą galima išrišti., Del 
franko kritimo biržoj e, prem
jero aiškinimu*, kaltos yra sam
dytojų ir darbininkų kovos. 
Chautemps atsišaukė į atstovų 
butą prašydamas paremti jo 
planą samdytojų ir darbininkų 
taikai įvykdyti.

J. Valstijos klausia, 
kodėl sovietai neduo

da paaiškinimo 
t

' WASHINGTON, D. C., sau
sio 13. — Sausio 7 diena Jungt. 
Valstijos užklausė, koks liki-, 
mas ištiko Sovietų Rusijoje tū
lą Ruth Alma Rubens, ameri
kietę, kuri buvo areštuota Mas
kvoje. iki šiam laikui ru&ii 
nedavė atsakymo. Taigi ketvir 
tadienį užsienio reikalų sekre 
torius Cdrdell Hull pakvietė 
rusų ambasadori ų Troj anovskį 
į užsienio reikalų departąmen^ 
tą tikslu apsvarstyti Rubensie 
nes klausimą.

Rubensiene nuvyko Rusijon 
klostuotu pasportu, kaip Mrs. 
Donald L. Jtobinson ir buvo 
ten įtarta, šnipinė j imu.

Priteisė kompanijai;
$117,000 iš unijos
EAST ST. LOŲIS, III., sau

sio 13. — United Electric Coal 
Company iškėlė bylą Progres
sive Miners of America unijai. 
Ji kaltino, kad United Mine 
Workers kovos su Progressive 
Miners pasėkoje tapo uždary
ta ir 3 metus laikyta uždary
ta kompanijos Red Ra y kasyk
la arti Duųuoin, III. Dėl to kom
panija turėjusi nuostolių $400,- 
000.^Tokios sumos nuostoliams 
atlyginti kompanija ir reikala
vo byloje. ‘ ę;

Ketvirtadienį federalis teisė
jas Fred L. Wham išnešė spren
dimą, kurs , liepia Progressive 
Miners unijos septyniems loka- 
lams ir 66 paskiriems unijos 
nariams sumokėti kompanijai 
$117,000. Unijos advokatai pa
reiškė, kad jie tęs bylą toliau 
aukštesnėse teismo instancijo
se.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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1739 S. HALSTED, ST.



NAUJIENOS, Chicago, 111.
• ■' f ■

Penktadienis, satts. 14, 1938

Ir-j© sieloje vaikščioti tepradę- 
j o < jausmai, kurie* pitmiAU ne? 
buvo terr ne kojosųkelęp Jišį 

! šiaip < ar taip^. momentaliai * vittO 
žmogum; *

Su vadū jis pasisveikino, ke
leliais . žodžiais pasidalino;; pas-;

(Tęsinys).
Abudu tylėjo.^ O arkliai vjs 

dar tebebėgo risčia, bet jau to
li gražu ne taip bruzgiai, kaip 

. iš pradžių. Jau buvo nebetoli 
nuo Prūsų sienom ir tos vietos^ 
kur jų dviejų laukė vadast 
Gobšas pažiurėjo į, savo sūnų 
ir tarė: “Nepamiršk, vaikeli,, 
savo .motinos. Gromatą tuoj pa-r 
rdšyk. Matai, kaip gailėjosi, iš
leisdama. Raudos^, per naktis 
nebemiegos, kol neišgirs, kad 
laimingai esi marias< perplaukęs 
ir Ameriką pasiekęs-... Mamytė 
tiek privargo dėl tavęs...’‘

Gobši u ko pečiai pradėjo trūk
čioti s, dažnai jis kandžiojo.apa
tinę. lupą, o jaunais, skaisčiais 
jo skruostais riedėjo stambus 
ašarų lašai. Jis verkė. Taip,- 
jis glaudžiai verkė... Bet ir bu
vo ko verkti, visa širdimi gailė
tis, visa siela atsiminti. Juk jo 
motinėlė per daugelj metų vi- 
sada jį užtarė, nuo labai į bin
gusioj kartais net lygsvaros- iš 
piktumo nebetekusio tėvo atgy- 

**nė, girtų nurengė ir gražiai , pa
guldė. O prie^ jo išvažiavimą 
per visų savaitę akių nebesudė- 
dama apie jį šokinėjo, juo labai 
rūpinosi, kad' tiktai jam butų 
viskas gera, malonu. Atsiklau
pusi, rankas susiėmusi poterius, 
maldas ir visų šventų litaniją 
kalbėjo, prašydama, kad jos vai
keliui didžioje kelionėje nelaimė 
neatsitiktų, kad Amerikoje jam 
vargti nereikėtų, kad savo tė
vų nepamirštų, kad, pagaliau,

pargrįžtų, padorus, kub sugrįžo prie ’vežimo tėvą* afc 
lygiai sisveikinti. J,i&.dabar-tiesiaužiUe-

a__________________

MADOS

Al. Mhrgeris /, .

...Į AMERIK
y (Iš romano, RRulo: Gobše)

...................................    II ...............N Ulini iii IiiIm

. ... .I-

pargrįžtų,
geras, išmintingą^ — 
toks? kaip1* Pagyriukas, kurį 
Amerika žmogum pabarė... Jis 
negalėjo, užmiršti, negalėjo, gy
vų vaizdų iš savo akių ištrinti, 
kaip, j©, brangi, motutė glėstė 
jamiplaukus, bučiavo,jo,veidus, 
spaude jį visą prie savęs ir sie
kė net rankas, jam. bučiuoti, 
kad tiktai, hutų gąras, doras, 
savo tėvo—motinos nepamirštų, 
nepaniekintų...

Senis Gobšas žiurėjo. į. savo 
smarkihihką sunų.ir. labai ste
bėjosi pirmą kartą tepamatęs jo 
akyse ašaras! Labai susijaudi
nęs, jiš tarė: “Tik nepamiršk, 
Laurynėli, mamytės — žinai, 
kokia jos sveikata — parašyk 
gromatą. — parašyk tuoj, kai 
tik nuvažiuosi — sudiė...” •. *

Vadas jau stovėjo kryžkelėje 
po beržu, ir laukė. Jis pasitiko 
Gobšus su. labu vakaru ir links
mą bei jaukia kalba.. Jis, mat, 
jau puikiai žinojo, kaip jaučiasi 
žmonės tokiose aplinkybėse, ir 
kaip, reįkiai į juos* prabilti, kad 
išlaisvinus jų. jausmus iš bai
mės ir nubudimo varžtų.

“Kad tik. Dievas duotų lai
mingai pereitiirubežių; kad žan
darai, nesugautų”, rūpinosi 
Gobšas, kalbėdamas į vadą.

“O, dėde, kas čia, — man jau 
nebe pirmiena. Čia. gali šimtai 
žandarų būti — kas čia, — aš 
efhu nematomas. Pereitą nedė- 
lią visą pulką žydų pervedžiau, 
o kitą ir. vėl, vesiu. Ką. čia, dė
de, nebijokite, ką čia ’, labai 
traškiau šnekėjo mažo ūgio, 
liekno stuomens, bet ( didelės 
burnos vyrukas, nuo mažų die
nų kontrabandą iš Prūsų 
draugėj su' savo tėvu nešęs 
ir “prūsiškai”, kaip jis sakyda
vo, “gerai šnekėti” išmokęs.

,“Jei tik Dievas 'mieliausias 
padės, tai pereisit:

rėjo jam į akis, rankų paspau
dė ir net kelis kartuą pabučia
vo, . tardamas: “Dovanok man, 
tėveli, už viską, ir paprašyk 
mamytę^. kadI man dovanotų^ A^ 
busiu> gęi’asv * K'ki i tik Amerika 
pasieksiu,', tuoj? it» gromatą;^ 
rašysiu* Stidietv, tėveli;’*

“Sudiev,r Iiąurynėlly sudiev, 
Tepadeda? taus diėvasv, Sudiev, 
Tik gromatą: parašyk,. manjytW 
nepamitškr — pąrvažiiiokį.,. , vi* 
sados, tkvęs* lauksime,,, sudiėvy 
I ja.ury0ėlį sudiev/’

Galvą, nuleidę, palinkęs- nw 
ėjo Gobšiukas; paskui vadą, lint 
kui Rtosų^sienosy o jo. tėvas- 
tol nesijddiho .: iš' vietės, koli jo 
akys teužmatė tolštantįj sūnų. 
Apvažiavo ir nuvažiavo, veži-

pias, betf jisy. rodos, jfy nei ma- 
nei* girdMp. Jo; akys, j ausd

inai ir mihttys ėję paskui jos vie
natinį sūnų, — ėjo pen B.fiusų. 
sieną t į ; Amerjk^ Atmdė* j sm
kad j iš dabar netenka visko^— 
net' ir žemes* po, savo, kojų, Rot 
IdOsv kad butų •pati* geriausia* j 6 
kūno,*. kraujo it. siėlosf dalis* at
siskyrus nuo jo ir iškeliavus 
per Prūsų sieną s—, į; Ameriką.,. 
Bandė jis- rankovę nubraukti 
ašaras, bet iš j pš * iššoko van- 
dėnsA člUrk® j>į^įųpĮldvM,: 
jTtx>ljiauryįUėli^ jau: buver nutolęs 
ilr išnykę^ tamsoj^' iš; akių/ bet i 
įis* vis< dai7 tebežiūrėjo x Prūsui 
pusėn■, in tebematė j,); žengiantį: 
pen pjiatų* slenkstį ; į; dan plates
nį: pasaulį;: kur. Dievas teži* 
įuo . — kokia* atei tis * tyy-rodėl ’

Baskui,’ kai* nusileido mė* 
^iuo? inrtariisosi š/enosi, sutirštė- 
jusios nuo lietus,, atskyrė jį 
hUO5 visko^, tįk tadat jis pasuko 
arklius hamof;— j ąu < vienui, vie- 
na&i vežime sėdėdamas: - 
vienatinio,sunaus/-

(G* A’i Ii./A a

be

- pereisit

ŠaS. • . . ' . ■ - ' - U’;.
“Ką čia', dėdule* ką čiaz Už 

pusvalandžio busime anoj pu
sėj, ką čia. Man dievas visada 
padeda.’*- ‘ *

Senis Gobšas prasiblaivė, pra.- 
džiugo, kad vadas dievą sumi
nėjo,

O Gobšiukas jau. lipo iš veži
mo, vis dar tebesigėdinda'mas 
stačiai pažvelgti savo tėvui į 
akis, 
kiužo
graužos, ir; gailesčio našta. Jis 
pirmą kartą savo gyvenime tik
rai pajuto, ką reiškia motina— 
tėvas*. Jis pirmiau; mat,, nepa
žino, ’ nejautė, neįvertino savo 
tėvų meilės, rūpesčių ir skaus
mų. Jo širdyje, rodos, pirmiau 
ir nebuvo raudono, šilto , krau
jo dėl, jų. Tik dabar, teatsirado, gens reikalingi, tai galės mano,

Jis, tarytumei, gležo ir 
po sunkia gėdos, siel-

4512

bina? Staliną,. kad tą& jam.’ įkvė- 
piinąi suteikę^ , *

—Na it kumeliukas tavo, ku*r 
tuu j ji savaip kaip i tu/ jį išaugi- 
iiai^-^JiUusiftėjlh kaimynas, pa
matęs šaunų šiometuką kume- 
Įitikąf Glostė, gląmonėją, džiau-

i —Tai Stalino, nuopelnas, Sta
lino darbas! >

--Taip, jisai:musų kolchozui 
'dovanojo geriausių drigantų.

i

ma-
ran-

1UISOME VISOu 
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymasr-dykjab 
apskaičiavimas — atliekama jusųj 
namuoser—visas- darbas užtikrin. 
tas vieniems metams.

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood- Aven^
• Kalbame*. Lietuviškai..

Hemlock 2343u
C

Ofiso TeL Boulevard 5913

1; 756, West 35th St
v Gori oi 35th and Halsted Sts.

Ofiše valandos nuo 1-3 ano 6^^8189
z Nedėliomist, pagal y sutartį' 

Rez. 4910 SO. MJCH1GAN BI.VDį
i . 1>I Kehwond 5107

—šitaip! ’
I —Taip !1 Tasai: drigantas, 
’tyti,’ tikrai: Stalino i tėviškos

Pirkite savo apiėlinkės 
krautuvėse

. Visai’ stebėtis netenka, kadi 
SSSR, gyventojai: balsuojant to- 
įje apylinkėje, kur Stalino kan- 
‘didaturaibuvo ..išstatytą jam 102 
[procentus balsų; sumetė!!! Ura 
Stalinas!
! —Kaip ■ 102% , visų balsų ?

—Tai Stalino; darbas! Ura!!! 
į —Tai Stalino:mokykla! Ura!! 
j -—O kas. iš SSSR’ butų, - jei 
Stalino nebūtų?

—Ura!!!. —V.

Visai! stebėtis* netenka

Tai Stalino ■>mokykla! Ura!!

--------------- -w.-- ---------------------------

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physidal Therapy 

and Midwtfė- 
6630 So. Western 
Avė.-, 2nd' floor- 
Hendock 9252.

Patarnauju priė 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse; 
duodu massage 
electric t'r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets-ir-tt.- 
Moterims *ir mer- 
ginoms patari
mai dovanai.

—-----  .n....... ...M,.................  J- ------- ------------------------. u ...
———.........................    r>.........................................................................................................

AMOKATM

i Ofiso, Vtrgima 003*
Residenee Tek BEVERLY. 8244-

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Gtfjso: valanddsj

nuo 2—4 it nuo j 6—8- vai I vaktort
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
, Vąlandčs—9*-10i A. M.

Nedalioj pągal; sutartį.

A. Montvid, M. D
Mest TnwnZ State BasM Rldit-. 

2409, WEST MADJSON STREETr.
VaL 1 iki 8 no pietų, 6 ild: valu

, s TeL. Seeley- 7330-
Namų telefonai- Brunswidc 0597

(SSSR’ Anekdotai)) pasinaudCti,. štai tą. spiKtą. Vo^

Kų/ čia sakyti—plati i didžiu^ 
iė SSSR' žemė; kitos* tokios . n&* 
ra, kitos tokios-- nesliraš-i.. N&ra 
pasaulyj© kito,; tok-iė* kraštų! 
Jos akimis nespimsi, glėbiu ne* 
paglėbsi! ' ' . - .

Kų} čia kalbėti? Didis, galin* 
gas Stalinas, Kito:tokio nebuvo

nėra. Tai viso ko .pradžia,, tai 
visoko galasv Taip kaip saulė
je danguje* jis. čia. žemėje šyp
sosi ir visiems palaimų. siunčia, 
rojų įtaiso. O kas žemes 
rojui netiki, tai Stalinas umiau- 
siu laiku į ano pasaulio rojų 
pasiunčia. Ir; siunčia greit; ūm
ai, teisingai, tikrai' staliniškai, 
stalinišku metodu: kulka iš už
pakalio į pakaušį ir jau aname 
pasaulyje/

Visų ’ tikybų kuMgai ytamžių 
amžiais galvojo, 'kai 
nes* į dangaus roj ų’suvarius, o 
štai genialusis Stalinas tų rei
kalų viena rįįfčia sugalvojo. 

‘t ; . J/
Kaip j buvo, paskelbtas- pasku* 

’tinis Tuchačevskiui Stalino de
kretas, kad- jis. vyksiąs į dan
gaus rojų, tai Tuchačevskis 
tuo j. parašęs-savo mirties testa
mentų, ir čia pat teismo pirmi
ninkui įteikė,. Testamento ant 
balto juodai buvo parašyta.

—Aname pasaulyje smegens 
man bus nereikallingi, prašau 
iuos, sudėti į spiritų ir Stalinui 
dovanoti,. 1

Teismo' pirmininkas šitokiu 
pRučhačevskio. testamentu labai 
nustebo • ir nors jau mirti pa
smerkto paklausė:

—Delko šitoksai testamentas?
—Stalinui kada nors bus sme-

Viengungio. Pasitenkinimas 
—Ar tortas,, kurį aš užsa- 

kia^/j’ąu gatavas?
. Ar tas, kuris su “Daug lai
mės’’' ant: viršaus.

—Tiiip,. tas pats.
? ■—Ar tamsta jį pats paimsi, 
ąr mes pesiųsim kui*. nurodysit ?

■ į —Dėkui, prašom nesirūpinti, 
ąš.čia.pat jį*.suvalgysiu!

PIRKI® KUMinUS 
Iš. LIETUVOS 

štaliniškaiš laimėjimais* ir gar- BALTIC IMPORT CO.

rošjlėvas? išgęirst • 7 7 ‘ 
j štai* kaip visit rūpinasi Sta
lino garbe. Q d tik todėl; kad 'ir 
pačiam Stalinui yisų likimas 
rupi.. Jam rupi kiekviena žmo- 
gaus smulkmena;. Vį$yiėna>, kur 
tasai/ žmogus- negyventu ir ką 
Žįsai neveiktų, štai; tolimo už
kampio 1 kolehozninkas^ giriasi J

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
1 te '

1 *zmo-

e

No.- 4512—Tai dviejų šmotų suk
nelė. Sejonas ir bliuzka. Galit tokį 
sejoną dėvėti žiemą ir vasarą ir 
nuolač mainyti biluzkas. Sukirptos 
mieros 4^, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 3-S 36, 38 ir 40 colių per krutinę

1Norint gauti vieną ar dau« 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžiu 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa^ 
vardę ir adresą. Kiekvieno, pa
vyzdžio kaina 15 cfentų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pašu
to ženkleliais kartu su užsako
mu. Laiškus reikia adresuoti L 
Naujienos Pattern Depu 1739 
So. Halsted St., Chicago, III,

........... .... 1 ■" 11..................................... . ............. '■ ...........

NAUJIENOS Pattern. Dept. ‘ 
1739 S. Halsted SU Chicago, III.

čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No—
Mieros -------- ----- --  per krutinę j

N. A U .HE MU
.. .......................................MII ■» ĮIJIII II U. MII |!l Il.l-,

KALENDORIUS
. T . , 4* 7 .

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais ' paveikslais Kalendorių, 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiuskit savo* užsakymus tuo** 

Kas? užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai

jaus, 
gaus

(VArdaa ir pavardė)

(Adresas) 1739

(Mie valstija)

NAU J IENOS
SOUTH. HALSTED STREET. 

Chicago, Illinois

K. P. G U G I S
ADVOKATAS

Miesto ofisasry-127 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos, vakarais nuo 6 iki . 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį, •

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

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

Telephone: . RepubliC 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lovre Avė, Tel. Yards 2510

Dr. A. X Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki V v.- p. Pr ir nuo 77 
iki 9 Vv vak. Trečiadieniais, ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA* 

4300 ■ Šou Fairf ield- Avė.
Tek Lafayette 8O16-

u

DR. STRIKOLTS 
Gydytojas ir. Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND. AVĖ. 

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki k 
vak. Nedėlioj pagal- susitari nuj

Ofiso Tel.; *. Boulevard 7820 • 
Namu Tel.: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 - So. Ashland; Avė..
arti 47th Street

Valandos, nuo 9 iki 8 vakaro • 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA- LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
i>ikx.j n: naktį -■■ •" 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Šb. Hermitage; Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

TeL, LAEA.YETTE 0727

T. 4 koplyčios visose
1'^-- <~X 1 Chicagos' dalyse

Klausykite- musų. Lietuvių radjo programų Pirmadienio vakarais, 
10:00/vaL . vakard iš W. H. F. C.’stoties (1420 K.) — Pranešėjas

| Z P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktioriai
f
f NARIAI 
|> Chicagos, .

Cicero i

Lietuvių | 
[t Laidotuvių:’ 
'«Direktorių 

Asociacijos:

Ambulancc, 
Patarnavi
mas Dieną 

ir. Naktį,

TURIME 
KOPLYČIAS

r VISOSE MIEŠTO 
r nAT.YSK.DALYSE.

,x .

iX<. ■ A. MASALSKIS ....
3307 Lituąnie&h Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
6834. S o., Western Avė* Phone Grovehill 0142
1410 South 4Uth Court Cicero Phone Cicero 2109
...................  n ■ .. r„il,.............................................................. ■ ................ .■ ..................................................................... ..... . ............................................ -.

P. J. RIDIKAS
? 3354' Sb; Halšted StteętC Boulevard 4089

; ' K Jj ZOLI? Phone Boul. 5203
br 1646 Wėst! 46tli Street Phone Boulevard 5566 #
* - 1 —------- .. ---------------------------------------------------------------L.---- - -.1 -- ------------ L.—-- ---------- La—t—

>! &RLSKUDAS
718 Wes( IBtb* Street Phone Monroe 3377

S: P; MAŽEIKA Yards 1139
3319 LittianičA Avenue ' Phone Yards 1138

LACHAVVICZ IR SŪNUS
•* 2314? Westf 23rd Place ' Phone Canal, 2515
į;. SKYRIUS: 42r44 ,Ęast 10dth~ Street Te|. Pųllman M70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Sd. Western Avė* x( Phone Virginia 0883
............ . ---- - .

■' Ji MULEVIČIUS / ; . ■
[c 41148 So-, Galifopnia Avenue Phone Lafayette 3572

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn. St
Room 1230

Hyde Park 3895
Ofiso Tel. CENTRAL 1824 

'Namų Tel

KAL & ZARI5TSKY
* LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS:
Panedčlį, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Sei-edoj ir Pėtnyčioj nuo 2 ilr 6 v. v

Subatoj nuo 12. iki 6 vs v.
Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris* 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

' Tel. 'Yards 1829 . 
f- pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
V aiso.

Ofisas ir Akinių- Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

• Nedėiiomis pagal sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS,

2201. West. 22nd- Street
Valandos: nąol—Sir 7-—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. .6631 So» California Avenue

Telefonas Republic 7868
• • ’ • 'X •

' ' įr. f ' f ''•T79**"■ ■ ’

Tel. Boulevard’5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedęl. nuo 10 iki 12?a.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir 'Rezidencija

3335 So.1.' Halsted St.
_ OHIOAGO, 1LU
’ • v. > t f ■ <; ■. ♦ * O : | ’ r :

i .Dr. Margeris
3325 Sos Halsted’St.

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

Šventadieniais tik susitarus,
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

6322’ S.' Wfestern Avė.
VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir- trečiadienį

Tėl. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams* žinomas; per 31 

metus kaipp patyręs Kydytčjas čhir 
rurgas ir akušeris,. - 4 : .

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

Ofisas ir Laboratorija: 
1034 W» 18th St., netoli Morgan St: 
; Valandos nuo 10—12 pietų ir 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro
l Tėl. Canal 3110 *

Rezidencijos telefonai:
Superior 9454 ar Central 7464

--------------------- -------------------------------- -- .1 ■ . n • . .

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland“ Avė; ’
, - 2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880
Į. . I mmMlI     ■■■ 1 «*-.

i '
Telefonas Yards 0994-

Dr.. Manrice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ* 

Ofiso valandos: ...
Nuo 10 ild 12 dhfoą, 2 iki 3 po pfet*

7 iki, 8 vai. Nėd«U nup 10; iki 12.:
Rėk Telephone PLAZA 2400
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MIESTO TARYBA PRIĖMĖ $325,242,823
; BIUDŽETĄ

Žymiai Padidėjo Miesto, Kauntės, Mokyklų ir ypač Parkų Išlai
dos. Paskirimai Sanitariniam Distriktui Betgi žymiai Sumažinti

Apskaičiuojama, kad Chica- 
gos miesto išlaidos pasidvigu- 
bina kas dešimtį metų.

Šiemet išlaidos irgi tapo žy
miai padidintos, pereitų trečia
dienį miesto tarybos galutinai 

. priimtame biudžete, kuris sie
kia net $325,242,829. Tą sąma
ta apima miesto, kauntės, mo
kyklų, parkų ir sanitarinio dis- 
trikto išlaidas. t.
šiemet priimtas biudžetas yra 

tik 3,2 nuoš. didesnis už perei
tų metų biudžetų, bet tik todėl, 
kad tapo žymiai sumažinti pa
skirimai sanitariniam distrik
tui. O šiaip visos kitos išlaidos 
žymiai padidėjusios.

Vien miesto reikalams pa
skirta 10.7 nuoš. daugiau, negtr 
buvo išleista pernai. Kauntės 
išlaidos padidėjo 6.2 nuoš., mo
kyklų—5.7 nuoš. O parkai, ku
rie skelbė sumažinsią savo iš
laidas suvienijus pankų siste
mas, savo išlaidas padidino net 
16.1 nuoš. Betgi sanitarinio dis- 
trikto išlaidos liko sumažintos 
25.3 nuoš., tad abelnas padidė
jimas išlaidų neišėjo tokis dide
lis, kaip padidėjo išlaidos loka-

lių administracijų.
Einant priimtu biudžetu pa

skirta :
Miestui.................. $148 473,588
Kauntei  .........  36,394,726
Mokykloms ................ 74,328,714 
Parkams  ................  23,579,417
Sanitariniam distriktui 
....42,466,384 (pernai buvo $56, 
852,435).
Viso ....... $325,242,829 (pernai
buvo $315,843,878.

Miesto taryba šį didelį biu
džetą patvirtino vienbalsiai.

Didžiausių miesto išlaidų su
mą sudaro taip vadinamas Cor- 
ponate Fund—$57,850.000, kurie 
yra skiriami vien tik operavi- 
mui įvairių miesto departmen- 
tų—miesto administratyvėms 
išlaidoms.

Biudžete paskiriama ir $139, 
400 tęsimui kovos su venerinė
mis ligomis.

Sanitarinio distrikto abelnos 
išlaidos sumažėjo tik delei su
mažėjimo statybos, nes pradė
ti konstrulkcijos darbai yra bai
giami. Tečiaus operavimo išlai
dos vistiek žymiai padidėjo.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Hudson Motor Car Co. įėjo į pigiųjų automobilių 
gamybų ir išleido šį naujų pigų automobilį su 83 arklių 
jėgos motoru.

Indėnas Automobi 
listas Pateko 
Kalėjiman

Gryno kraujo Chippew indė
nas F^ed St. Germaine liko nu
teistas 60 dienų kalėjiman,. už- 
simokėt $25 pabau'dos ir negalės 
vairuoti automobilį per visus 
metus už neatsargų važiavimą 
automobiliu.

Jis sausio 2 d. Belden gatve 
važiavo su Miss Dorothy Gra- 
ven, 2154 Cleveland Avė., ir su
sibarė su ja. Taip besibardamas 
su mergina Jis 
ir susidūrė su 
Iii?.

St. Germaine
buvo baustas kalėjimu už neat
sargų važiavimą automobiliu.

■

Žuvo Nepaprastoj 
Nelaimėj

nežiūrėjo kelio 
kitu automobi-

jau ir pirmiau

Hi-Lites
Again Bijūnėlis has scored 

with a hit performance. Lašt 
Saturday the chorus presented 
itself in its jfirst appearance 
of this season. Judging from 
the conversation heard after 
the program, everyone was 
wholly satisfied. Some persons 
even went so far as to suggest 
another performance of our 
play “Raudonas Parasolis” at 
a bigger hall. That in itself 
shows how we3 we haye pro- 
gressed. ^vli.

We hope that this evidence 
of successfulness will encour- 
age more youth to join Bijū
nėlis, as we will soon be need- 
ing more talents. For the pre- 
sent, we have been in^ited * to 
sing at Oak Forest on Jan. 23. 
For the future \we will need 
more children to take parts in 
the operetta we are presenting 
in the spring. Ąnyone betvveeįi 
the ages og 6-16 are urged to 
join! Meetings are held Sun- 
day mornings, 10 p. m., at Gri
gaitis. Hali, 3800 Armitage Av.

Have you Heard?!!
—Sylvia Peika, after planning 

fer her piano solo so ardently, 
got siek and couldn’t come to 
the conc€x*t. We hope that she’ll 
be with us next Sunday.

—Our Shirley Temple dancer 
Irene Bertulis has been absent 
from rehearsals so long that 
we almost forgot what she look-

likę. Seeing her at the affair, 
lašt Saturday, seemed likę “old 
times”.

—Stanley Jasinskas 
ected president amid 
ber of protests—from 
He štili insists that he
thing? to do with his eleetion, 
even though no one will listen 
to him. I. C. M,

was el- 
a numJ’ 
himself. 
has no-

Sumažėjo Perskiros

per pir- 
išsiskyrė

pabėga į

Pirmiau viena iš 700 susituo
kusių Chicagoje porų išsiskir
davo bėgyje pirmųjų šešių mė
nesių. Bet apsunkinus vedybas 
ir įvedus verstiną egzaminavi- 
mą norinčių susituokti, iš veik 
12,000 susituokusių einant da
bartiniais įstatymais, 
mus šešis mėnesius 
tik viena pora. 

f

Bet tarp tų, kurie
Indiana ir ten skubiai susituo
kia, persk irų nuošimtis yra la
bai didelis.

Dabar betgi Indianos vedy- 
’bų malūnas nebeveikia. Tečiaus 
Indianos augščiausias teismas 
pripažino visas pirmiau įvyku
sias vedybas, nors jos ir buvo 
padarytos neprisilaikant valsti-i 
jos įstatymų, pilnai teisėtomis 
ir legalėmis.

PIRKIT KUMPIUS
IŠ LIETUVOS

BALTIC IMPORT CO

Geresnė Prekė Už 
Pigesnę Kainą

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilnų apdraudą auto- 
' mobihams
• Apdraudą 

ugnies
• Apdraudą
• A pd raudų
• Apdraudą
• Apdraudą

namų nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių 

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

* * po pietų.

Didžiausia 
Liet. Draugija 
Melrose Parke

Susivienijimas Lietuvių 
Proviso Apygardoj

' Mrs. Nellie A. Smith, 59 
iš Blue Island, mirė ligoninėj 
už pusės valandos po susidūri
mo prie jos namų dviejų tro- 
kų. Nelaimėj jai liko perskelta 
galva.

Sulaikyti trokų šoferiai aiš
kina, kad ne vienas trokų mo
teries neužgavo. Ji tuo laiku 
stovėjo ant šalygatvio, bet vie
nam 7 trokų staigiai r pasisukus 
linkui jos, ji žengė atgal, pa
slydo ant ledo ir krisdama per
si skėlė galvų.

Iki 4 vai. po piet trečiadienio 
automobiliai šiemet Chicagoj 
užmušė 35 žmones ir 516 sun
kiau sužeidė.

m

Reikalauja $30,000 
Už Sumušimą

Dabar yra nagrinėjama „byla, 
kurioj Miss Verda Matthews, 
2322 Lincoln Park West, rei- 

į,jkalaųja $30,000 atlyginimo iš 
John Steel© it jo sunaus How- 
ard, kurie jų sumušę prieangy 
savo buto 6447 Newgard Avė.

Teismui pirmininkauja lie
tuvis teisėjas William J. Wim- 
bisctfs iš Spring Valley.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE V

GILIUKO PENKTAUENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO A f*
Už 10 SVARŲ *tU SVAR.

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI '' • LIUOSI — NE SUSUKTI 

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7^ KIEKVIENI 

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

PETER PEN

MELROSE PARK. — ,Pąs 
mus, šiame miestelyje, yra vi
sokių draugijų, ; o Draugystė 
Lietuvių Susivienijimas Proviso 
Apygardos yra didžiausia. Tu
ri du šimtus ■ narių ir apie 12 
tūkstančių , dolerių kapitalu. 
Moka trijų skyrių pašalpa ir 
pomirtinės $300.

Neseniai ši organizacija nu
tarė čia augusi jaunimą priim
ti veltui per šešis mėnesius lai
ko ir nesenesnius 30 metų am
žiaus.

Organizacijos valdyba šiems 
metams susidaro iš sekamų as
menų 
pag Wl. 
rašt. 
Juoz. Galiausios;
drius.

šį sekmadienį, fcausio 16 d. 
Eagles salėje, 147 Broadw$y 
Melrose Parke, įvyks Draugi 
jos vak a ras; Pr|sj8es 6 vai. va 
kare. Bus gėra' mužiką ir vi' 
šokių kiokiųLpramogų.

Kaip jaunus, taip ir senus

pirm. -St.; Malinauskas; 
šilkaitis; nutarimų 

F; Valatkas;- fin. rast: 
ižd. A. An- 

‘ i

a:‘

Kiekvienas džiaugiasi pirkęs 
geriausios rūšies prekę pigiau
sia kaina, bet šeimininke dau
giausiai. Nes tai be pasitenki
nimo yra dar ir ekonomija.

Ekonomija šeimos išganymas.1 
šeimininkė šeimos iždo prižiū
rėtoja ir dorotoj a. Nuo jos at
sakančio ir protingo iždo tvar
kymo priklauso ir šeimos ge
rovė. Iš patyrimo ji žino kokia 
prekė gera ir kur jų galirpa ras
ti ekonomiškiausia kaina, štai 
delko šiandien šeimininkės tūk
stančiai^ lanko Midwest Stores 
parduotuves. Nes jos žino, kad 
tomis parduotuvėmis galima pa
sitikėti.

Pirmiausiai dėlto, kad tos par
duotuvės yra vedamos pačių sa
vininkų, paskui, kad jų savinin
kai yra suėję į didžiulį koop
eratyvų, kuris turi savo dide
lius sandėlius ir per juos per
kasi sau prekes tiesiai iš dirb
tuvių ir gamintojų. Toks pirki
mas palengvina pardavinėti pre
kes pigiau.

šiandien Naujienose telpa jų 
skelbimas. Perskaitykite ir su
sidarykite reikalingų prekių są
rašų, o su tuo sąrašų atsilanky
kite į savo artimiausių kaimy
ninę Midwest Stores krautuvę, 
kad įsiįikinti ant kiek moder
niškai tos krautuvės vedamos 
ir kiek už kų galima nupirkti.

(Skelb.)

PA1N-E XPELLER

* OI 10 fAMOtr-t

UI H I M E N T

Tr*4< Mark fU«. U.S. r«U OA.
. ' ■ ' ■ '*« • > • ’ j .

Trys gentkartfia UbandS Ir 
i UŽgyrS i| seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

’ t

kviečia atsilankyti ir pasisve
čiuoti,

Komisija^Jį Valdyba

i

, NAUJIENŲ
METINIS ■ •

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— ’ o, _
• PIRMADIENI— W. H. F. C.
• PENKTADIENĮ-.  .

9:00 VAL.
•10:00 VAL.
■ 7:00 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
rytojų. ' '

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12.00 
savaitėje.

Apart, apdraudos ir ligoję pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

SPECIALIS

Išpardavimas
— MIDWEST STORES — 

Penktad. ir šeštadienį, Sausio 14 ir 15 dieną 
FINEST GRANULATED ' —

CUKRUS ■=■ ios».49c
.,' ■ ■ * . 1 4 . , 1 . 1 I

“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS
DE LUKE KAVA Sv. kenas 25c
“MIDWEST” PUOŠNI KOKYBĖ
PORKand BEANS Reguliari kenai 5 C

“SNIDER’S”
PJAUSTYTI BUROKAI ............... _____

PIAUSTYTI MORKAI ........ ...................
DARŽO ŠPINAKAI ..................................

16 u ne. džiaras 10c 
. 15 unc. džiaras 12c 
No. 2 kenai 2 už 19c

«r GELTONO ŽENKLO sv.
JulI O JUODA ARBATA Maži p-k. 9c Pik-s

“MIDVVEST” PIAUSTYTI PINEAPPLE Didelis 2Vt kenas 23c -----   -  --------  - -- - -  -■■■■- .- i-------- . V_  ■ -Į,,,  -- -- ---
“SHŲRFINE” ČIELI AFRIKATAI Didelis 2‘/2 kenas 19c

“RED TAGM SLYVOS 16 unc. ken. 2 už 19c
aPILLSBURYS” Blynų Miltai 2 pakai 19c 
KARO SYRUP “Blue Label” l1^ kenas .............. 100
“DINTY MOORE” BEEF STEW D/2 sv- kenas ........ 150 
“SPECIAL” LIESUS 7
PIAUSTYTI LAŠINIAI % sv. pak. 13V2c 
“INDORSED” MINCE HAM ..........................  sv. 240
LOAF ČHĖESE Amer. or Brick sv. 28c 
BISMARK SILKĖS’ 5 uncijų džiaras .................. 90
FANCY CALIFORNIA
GRANDŽIAI Dideli 176 dydžio. Tuz. 25c

130
•v 130

170
CALIFORNIAHIEAD LETTUCE Didelės galvutės 50 
TEXAŠ"BESĖKLIArGRAPEFRUIT ..................  6~ūžl90
DYKAI! $1.00 BUTELIS PERFUMO Už 1c SU 3 GABALAIS“ 
CAMAY SOAP 3 Xlsu."(.PERFUMAS.... 18C 
IVORY MUILAS Dideli Gabalai      2" už 190 
“MIDWEST” dlLEACH Kvortinė Ronka .......... 100
“CHIPSO” 2 maži 170 Didelis Pakas 210 
MĖLYNAS PAKAS CONCENTRŪAtO
SUPER SUDS Maži 9c. Dideli pakai 17c

NAUJI TEXAS KOPŪSTAI 3 svarai 
ČALIFORNIA"MORKAI 3 kruvelėšTZ 
JONATHAN OBUOLIAI 5 svarai ....

• I ** 

. 'r • i

350
J

$100 UŽDYKA KIEKVIENA SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

T—

PIRK, NUO fMlPVVEŠ NES FIGlAu1

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

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNĖ” lanko Visus ir kas savaitę, teikda

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

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

ji likš; J ■ .
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančių 

blankų ir būt jos skaitytoju.

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

Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $........... k.už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

meldžiu jų siuntinėti sekamu adresu:

Vardas ............  —
Numeris ir gatvė .............................................. ..............
Miestas ir valstija .......................................... ................



$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 
18c 
75c

M Mo alsišaukimas
didatus .ir-laisvai už juos agituoti, Stalinas nęgalėjo Ru
sijos liaudžiai duoti. Tai yra aiškiausias įrodymas, kad 
ir po 20 mėtų diktatoriuko viešpatavimo, bolševikai 
žmonių pasitikėjimo neturi. a '

The Lithuanian l)aily News 
Published Daily Except Snnday by 

‘The Lithuanian News Pnb. Co^ Ine.
1739 South Halsted Street
Tėlephone CANAL 8500

...... ....  —O,- A ........... H. I jll I »

Siibscription Kates: ‘
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 

-3c per copy.

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Cšnal 8500.

Chicago je—paštu: /
Metams ..... ..........................
Pusei metų _____ ______
Trims ihenesiams ...... -.....
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui ...........

Chicągoje per išnešiotojus: 
Viena kopija __.............

Savaitei ___________
Mėnesiui ..............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagdj, 
paštu:

Metams ..... .........      $5.00
Pusei metų ________________ 2.75
Trims mėnesiams.... ............... 1.50
Dviems mėnesiams .......... *.... 1.00
Vienam mėnesiui .........................75

, ii »

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........    $8.00
Pusei metų   4.00
Trims mėnesiams _  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

POPIEŽIUS JAU TAIKOSI SU 
KOMUNISTAIS.

d

Ginčai C. 10. vadovybėje
Viena stambiausiųjų unijų, „prisidėjusių 

dustrinės Organizacijos Komiteto (C. I. O.), 
tional Ladies’ Garment AVorkers’, per savo 
“Justice” išreiškė nepasitenkinimą, »kad suiro taikos de
rybos tarpe Amerikos Darbo Federacijos ir C. I. O. Mi
nėtas laikraštis rado daugiau kaltės dėl tų derybų ne
pasisekimo :Lewiso pusėje. 

J * I
Dabar- C. I. O. vadovybę ėmė viešai kritikuoti jau 

ir minėtos unijos prezidentas, David Dubinsky. Duoda
mas raportą apie taikos derybas dvylikai 'šimtų Inter
national Ladies’ Qarment Vforkfrs’'unijos skyrių virši
ninkų, jisai pareiškė, kad John L, >Lewis neturėjo rim
to pagrindo atmesti pasiūlymus, kurie buvo padaryti iš 
Am. Darbo Federacijos pusės Industrinės -Organizaci
jos Komitetui. ’ l'. \ \

‘Į 'šitą Dubinskio pareiškimą C. I. O. ‘vadas vakar 
atsakė pašiepiančiomis pastabomis spaudoje. Dubinskis 
gi jas atrėmė, nurodydamas, kad šposus krėsti tokiame 
rimtame dalyke netinka1,

;Čia mes nesigilinsime į klausimą, ar kiekvienas žo
dis, kurį .pasakė International Ladies’ Garment Wor- 
kers’ unijos prezidentas, yra pamatuotas. Bet jisai rei
kalauja taikos darbininkų judėjime ir jisai turi drąsos 
savo nuomonę pareikšti. Už tai jam reikia atiduoti kre
ditą.

Sakysime,, kad dėl taikos neįvykimo yra kaltas taip 
pat (arba net dar daugiau) Am.‘Darbo Federacijos pre
zidentas Green. Bet tai kodėl gi nepakelia savo balso 
prieš jo taktiką kiti atsakomingieji Federacijos vadai?

Jeigu darbininkų lyderiai, dėl savo užsispyrimo, ne
gali susikalbėti vieni su kitais, konferencijose prie už
darų durų, tai juos priversti eiti prie taikos gali tiktai 
darbininkų masės. Bet tam reikia viešų 'diskusijų, kad 
tos masės galėtų pareikšti savo opiniją. /

Iškeldamas taikos derybų klausimą viešumon,- pre
zidentas Dubinskis atliko didelį pasitarnavimą Ameri
kos darbininkų.judėjimui. .

prie In- 
Interna- 
laikraštį i., i

“L. žinių” Paryžiaus kores
pondentas praiieša, kad popie
žius jau pradėjo palankiu tonu 
kalbėti apie komuništus. Iš tie^ 
sų, popiežius per kardinolą*Ver- 
dier (kuria yra Paryžiaus ar
ki vyškupas) davė suprasti ko
munistams, kad jisai neatstums 
komunistų ištiestos rankos ka
talikams, ’ bet sutiks juos pri
imti į savo prieglobstį, kaip 
“paklydusią avį”.

Kardinolas popiežiaus vardu 
davęs tokį atsakymą 'komunis
tams: ■

‘‘‘Vardan Kristaus, kurs 
juos myli, mes jus sveikina
me. Bet ko jus norite, ko 
laukiat jus iš musų? Jei jū
sų ištiestos rankos žeštas 
reiškia norą geriau pažinti 
jūsų brolius katalikus, tik
slu daugiau gerbti, su reli- 
gįja, kuri juos 1 įkvepia, *jų 

: įsitikinimus, jų jausmus . ir 
jų veikalus, 'bažnyčia neatsi
sakys išsiaiškinimo darbo. *.

“Neužmirškite, kad Kristus 
niekada nenusigręžė nuo tų, 
kurie tiesė į jį maldaujan
čias rankas. Geras gydyto
jas neatstumia rankos, kurią 

s tiesia skausmais. Geras:Evan
gelijos ganytojas daugiau ru- 

•,pinasi viena paklydusia avim, 
kaip ' 99 likusiomis ; garde.”

Jdomu, kodėl .popiežius da
bar per savo kardinolą ėmė 
taip < palankiai kalbėti apie ko
munistišką “paklydusią avį” ? 
Paryžiaus . radikalų laikraštis 
“Oevre” mano; •kad '* popiežius 
rengia dirvą bendradarbiavimui 
šu kairiaisiais, bes, jisai turi 
informacijų apie • didelius fašiz- 
ifto sunkumus Italijoj, Vokie
tijoj ir Ispanijoj.

Bet jeigu taip, tai reiškia, 
kad neseniai popiežiaus paskelb
tas “kryžiaus ’karaš” priėš ko
munizmą turės ‘būti ‘atšauk
tas.

t II i linui....... . .

franetteų /sąvaitraštis “Uhoc” 
Paryžiuje sakosi gavęs ‘(abso- 
liučiai tikrų” žinių, kad vidu- 
j iniai Italįj os sunkumai pasie-1 
kę iąbairdidęlioUa;ipsnio. .Esą,—

I . ■

“ .‘Spęcialmis Tribunolas’ 
- dirba išsijuosęs ir nespėja 

susidoroti. Ispanijos ekspedi
cija peturi visuomenės pri
tarime; kai kinematografuo
se rodoma įvykiai iš Ispani
jos, publikoj viešpatauja pri
slėgta tyla. Finansiniai rėži- 
mo suhkuttiai yrą dideli, mo
kesčiai auga: prekybininkai; 
kurie 1937 m. mokėjo 4,000 

' lirų mokesčių, 1938 m. turės 
A mokėti 8,000, pramonininkų 
.mokesčiai dažnai pašoko ket- 
veriopai.

. > Vi -- . i

Grįžusių iš Ispanijos legio- 
nierių .nepasitenkinimas.

“Didėlis, nepasitenkinimas 
Viešpatauja - tarpę legionie
rių, grįžusių iš Ispanijos ir 
Abisinijos, jie jaučiasi ap: 
vilti, pažadai jiems padary
ti nępildomi...” \

Veikiausia dėl to, kad Mus- 
šolinį šitaip apniko visokios bė
dos, tai jisai pastaruoju laiku 
jau nestengia duoti Ispanijos 
sukilėliams tiek pagelb.os, kiek 
jisai .ketino duoti pirmiau. To
dėl gen. .Franco gauna lupti.' 

Bet kas bus jųodmarškinių 
“diū'čei”, kai Ispanijos respub
lika visai sumuš fašistus? i ,

Rezoliucija Okupuo
tos Lietuvos Dėlei

I jf «„ 'į . • », * . ' Čl ‘ ) J ’ k « į -f! - I ■ . <

Stalino “parlamentas” 4

DIDELI -NERAMUMAI 
rtAEtJOJE.

Londono “News Chroriičle” 
rašo, -kad dabar Italijoje - esan
ti labai įtempta padėtis. Į už
sienį patekę italai pasakojai 
ikad It&lij os ; ėkonominė ir .po
litine būklė dabai Suriki.

I ■ ‘

Briuselio (Belgijos) socia
listų laikraštis “Už Peuple” ;pa-, 
duoda f j pasikalbėjimą su vienu 
žymiu asmeniui Milane, kuris 
pareiškė:

<#Mussolini ueseniai pasi-r 
traukė iš Genevos, bet dar 
prieš ^pavasarį i jisai turės 
trauktis’ ir iš^ROmos.”

Afttifašištinė agitacija ir ne
ramumai vis -labiau sklinda po 
visą Jthliįą. Apie .'Mi i vis daž
niau 1 praneša/ italų </ prekybinin
kai ir prarrionininkai, kiTrie at
vyksta į Angliją. Jie sako, 
-kad -*-*—
- •'. -i \

“.. ^antifašistiniai laikraš/ 
’čiai ir pamfletai vas labiau 
plinta' Visoj I tali j o j; -grįžę -. $ 
Abisinijos kareiviai 'daugely 

-Vietų 4 šurengė t protesto 'žy- 
/ ^ius; neramumų buvo yikilę ir 

.Lombardijoj; esą areštuotų 
ir /kunigų, kurie kaltinami 
pardavinėję revdliuėines em- 
btemas,” f

j, / ,įf->

Apie "blogą vidujinę padėt j 
Italijoje rašo ir' kitų šklių -spauį 
•da. Paštėbėtina tai, kad ’apiė 

. j fa šizmo' keblumus Italijoj e ėmė 
stovybės karikatūra. Jisai susideda iš aklų diktatūros kalbėti jau ir užsienio fašistų 
pakalikų. Tikrų rinkimų,-su teise laisvai nominuoti kan-1 spauda. Pavyzdžiui, ifašistinis

Lygiai prieš £0 metų’buvo susirinkęs Petrograde 
• (dabartiniame Leningrade) Taurydos -rūmuose Rusijos 
įsteigiamasis seimas, išrinktas visuotinu balsavimu. Tas 
: seimas buvo renkamas gruodžio mėnesį, jau po to, kai 
^bolševikai nuvertė Laikinąją Revoliucinę Vyriausybę ir 
: pasigrobė valdžią ; savo rankas.

Bet bolševikai jį išvaikė, kai jisai beveik dviejų 
^trečdalių balsų dauguma atsisakė pasiduoti bolševikų 
ikontrolei. Bolševikiška mažuma pavartojo' ginklo jėgą 
/prieš milžiniškos daugumos žmonių (pareikštą valią.

Išvaikydama -steigiamąjį seimą, -liaudies komisarų 
i taryba”, su Leninu priešakyje,1 išleido manifeštų,1 kuria-i 
’me buvo iškilmingai prižadėta Rusijos liaudžiai nettu-! 
kus paskelbti naujus krašto* atstovybės rinkimus. Betį 
per 20 mėtų tas prižadas nebuvo pildomas.- Užuot pa-i 
tikrinę žmonių nusistatymą nauju • Visudtinu balsavimu^ 
bolševikai demokratinius rinkimus visai /panaikino ir1 
įsteigė -‘sovietų valdžią”, kuri per metų metus buvo 
skelbiama, kaipo “tikriausia” darbininkiškos valdžios 
forma. • ■ . ’ - , ’•

’ ■ ’ v .. /

Tačiau pernai - mėtais > “Lenino. įpedinis” Stalinas pa-, 
sidlė *tą geriausiąją valdžios formą /pakeisti “demokra
tiškiausią ja ipasaulyje konstitucija”, atšteigiant ‘Rušįjo-i 
je ^visuotiną1 ir lygią rinkimų tėisę -su slaptu ir tiesiu 
balsavimu ir taip pat įvairias pilietines-teises, kurioš 
gyvavo -Laikinos ^Revoliucinės Vyriausybės (t. j y. -Keren
skio) -laikais. . '

Prieš mėnesį'laiko buvo išrinktas naujas.SSRS par
lamentas, pagal tąja,Stalino konstitucija, ir užvakar jL 
sai Maskvos'Krėmliuje susirinko;

Šis meva parlamentas, palyginti su steigiamuoju 
seimu,‘kurį‘bolševikai išvaikė prieš 20 metų, yra tik at-

Kadangi Vilniuje ir Vilniaus! 
krašte, kurį Lenkijos militaris- 
tai neteisėtai ginklo jėga oku- 

. pavo, yra nuolatos persekiojami 
lietuviai;

..Kadangi pereitų metų laiku 
Lenkijos policija - iškrėtė dau’ge- 
dį lietuvių t namų Vilniuje ir a- 
ipielinkėję, ir, kadangi lenkų vy
riausybė • uždarė .visą eilę lietu
vių draugijų, /mokyklas ir kito; 
•kias-kultūros • įstaigas ir tie už
darinė j ibiai;i tęsiasi ir iki šiam 
laikui;

Kadangi lenkų policija areš
tavo ir įkalino daugybę''lietuvių 

> ir be tikrų ’ įrodymų rprasikalti- 
Tno'Tittteisė ■ kalėti^irTrabaudė pi
niginėm baudom, — tai

•A,

Tebūnie riutarta, kad Lietu
vių /MUzįkaJio N amo Bendrovė,. 
PEiladelphia, Penna., minėdama 
301 metų sukaktį gyvavimą, savo 
namo, ‘ sausio' l^mą dieną, ”1938 
metais, .kelia griežčiausią >.pro-į 
'testą prieš tokį*lenkų smurtą 
Vilniaus krašte — įr, i

" >•' . '■ ■ , ■ ~' |i

' Tebūna nutarta, (kad *šis di
džiulis sušifiiikimas, kartu šu 
Lietuvos žmonėmis ir .muSųj 
viengenčiais Vilniaus krašte^ 
reiškia ■ giliausią troškimą, kad 
tas kraštas kaip- galint greičiau 
nusikratytų • lenkų jungo ir su
sivienytų su laisva, neprigul- 
miniga Lietuva. ’

• ... ’ ’■ - ■Ą , ; ■ •

Lietuvių ‘'Muzikėlio *Namo "Ben
drovės. Komitetas:

.. . ‘

-Pirm. JOHN GRIGONAWIUS> 
4la«t. NICHOI.AS DAIEIDA.’ «

. —. .....  i \ . 11,..

BROLIAI ir ‘DRAUGAI, 
SES8S irDRAUGSS, 
:U.S.A. LIETUVIAI ir 
OETUVES

Ne vieną ir -ne •dešimtį metų 
metais šailkdavošiį i jus, $ prašy-į j 
darni • medžiagines -• j ūsų; paramos . 
įvairiems ■ savo reikalams, pasi- 
likušięji senojoje tėvynėje jūsų,, 
broliai ir sesers. Ir visada jus 
dosniomis .savo ^aukomis -vaiz- 

t

džiai parodydavot, kad nei lai
kas nėi - vabdenynų eriivė-neati-, 
tolino jusųnuo j ūsų ’tėvu >ir bro
lių žemės Lietuvos, tiek, -kad 
negalėtumėt tų reikalų -supras* 
ti ir atjausti, kad būtumėt 
jiems Svetimi, kurti ir nebylus.

Juo labiau tad suprasite ir 
dtjausite reikalą, dėl kurio šiuo 
žodžiu ir mes į jus -kreipiamės. 
Musų - žodį, j uo kibiau suprasite, 
nės musų>iškeliamas* reikalas y? 
ra lygiai musų, lygiai jūsų ^tie
sioginis pareigos ir-garbes rei
kalas, ^artimai. bendras visų mu- 

, sų i reikalas, < užjūrio broliai ir 
sesės.

Kuris gi jušų nežino, neatsi
mena ar nėra girdėjęs kompo
zitoriaus Miko Petrą u S'k o 
vardo, to lietuviškos dainos a- 
paštalo,; ir ‘ > j prieškarinėj e < dar 
Lietuvoje1 ir garsingose Ameri-. 
kos>lietuvių nausėdijose? Be a- 
bejo, dar neužmiršote ir -ne 
greit'• užmiršite, - kaip •• ir mes, ‘ tą 
nenuilstamą lietuviškosios mu
zikos. ir dainos skelbė j ą-darbuo- 
toją, lietuviškųjų chorų organi
zatorių ir vadą, jaunųjų muzi
kalių musų jėgų mokytoją ir 
globėją, tą. didį j į laisvės ir dar
bo žmonių (draugą, ypatingai 
mėgusį ‘darbininkijos, to žy-. 
miausio Amerikos lietuvių ka
mieno, tarpe.

Garbingam šio vyro, lietuviš
kojo meno ir lietuvių laisvės ko
vojo, atminimui 'pagerbti ir į- 
amžinti susidariusis Kaune vi
suomenės ^Komitetas yra pasiry- 
žęs sudaryti Miko Petrausko 
vardo ir nuopelnų vertą Miko' 
P e’t r a u s k o ’F o n d ą, iš ku
rio lėšų butų tinkamai įamžin
tas ir pats jo vardas ir sėkmin-: 
gai butų toliau tęsiamas jo šir
džiai buvęs toks artimas ir Lie
tuvai toks svarbus darbas: 
moksliškas jaunųjųi muzikos ta
lentų ruošimas gražiems jų^t-i 
ėities darbams. i

^Miko Petrausko Komitetas,' 
suruošęs Lietuvoj jau du dides
nio masto viešus jo paminėji
mus, o dabar besirūpinąs, -kad 
kuo .greičiausiai pastatytas bu
tų .Kaune, Valstybes Operoj di
džiausias jo kūrinys, pirmoji 
lietuviška opera — “Eglė, žal- 
čių>karalienė”, yra sumanęs dar 
išleisti, ;j ei <ir i ne ^visus tuo. tar
pu, tai bent žymesnius jo kuri- 
mus' ir -gražią išsamią apie . jį 
monografiją, jo /gyvenimo Ir 
darbų aprašomą; 'be to, pasta- 
........... . ji . - .„t, ii ,u ■

Mėty
♦

v
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Jubilięjiuių Metų Pareiginiai •

20 '.metų ‘Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakčiai’ pa- 
miilėti.skautai rengia; prie'Kau
no didelį -tautinę stovyklą niip 
liepos 8' iki I8-,tds.'0alyvausrpėr 
2,000 skautų; be to, laukiamą 
tam laikui ir Amerikos lietuvių 
skautų.

Penktadienis, saus. 14,1938
I ■ l ..................................... A B

Vorošilovas iš džiaugsmo net 
ploti ‘ pradėjo.

Tikrai, drauge Staline, tavo 
galybė net gyvulius veikia, ne-

| veltui'tave visi garbina ir va
du vadina, bet spėju vis' dėlto 
štai asilo ašarų •neišspaustuni ?

-Ir-či| Stalinas nelaukė ragi- 
biustą1 prie Valstybės Te- j namas. Greit susimetė ir kažką

lydinti jam, nors kuklų pamink- 
lą
atro rūmų Kaune, šAlia 'Vinco I asilui • į sausį; pasakė / ir... asilai 
Kudirkos ir Česlovo Sasnausko, graudžiai apsiverkė,-kad net pa- 
kurių tarpe jis tikrai vertas ąt-rčiam "VorOšilovui koktu -pasidąr 
SistOti;taip ąjat. tinkamai fatžy- j re ir vos pats nepravirko.
Tiiėti jo amžino poilsio iviėtąį -Stebuklas;'tiek1 mačiau'žnro- 
Dusmenų kapuose. O: šalia viso nių mirštant,* tiek mirties spręs
to — įsteigti jo ‘ vardo :fctipfen-l$imų >esu pats patvirtinęs, < 

’dijas gdbiems .muzikai ’dietu-l mane1 niekas <taip -‘ nesirgraudino 
viams ir lietuvėms. [kaip, Wi ‘to asilo -Ašaros, bei

i Pirmajai pradžiai Komitetas pasakyk, meldžiamasai, >ką g 
yra jau šiek'tiek, porą'tūkstanti tu tiems žvėriems į Uušį-esLpa 
?čių litų, pasirinkęs čia.pat,”Kau-Įsakęs, Jkad jie šitaip klusniait 
ne. nBėt ': tai, /aišku, vos' tik rmen- į palikė? ž
ka dalelė reikiamų surinkti to-l 
kianf Fondui ir šitokiems jo rei-Į 
kalatns, pinigų. Tą M i k o P e 14 
r a u s k o F o n d ą sudaryti to
kį, kad jis butų vertas garbin
go savo vardo, ir kviečiame jus, _ ... . .
broliai ir sesės, Amerikos lietu-il'8^0.’. ’t°kia^ .jam buvo netikėti 
viai-lietuvės, kurių tarpe tolų jyauj*ein>a! 'Kupranugariai paša 
gražų geriausių savo gyvenimo 
dienų laiką Mikas Petrauskas iš
gyveno su jumis išvien, jūsų rū
pesčiais šielodamasis hr 'r j ūsų, v . ,4

: džiaugsmais džiaugdamasis. Išjkukždejauf, kiek SSSR darbinin 
anksto:'žinome, neapvilsite musų 
dedamų. 'jumyse ' vilčių.

čia patiekiame ‘M ik o Pe't- 
r<a u *s' k. o F o.n'.d o statuto; iš-1 

' trauką, kurioje nurodoma, ko
kiu < budu galima tapli to Fondo 

j f garbės nariais ir nariais rėmė
jais, kuriais ir kviečiame jus 
būti.

j Fondo nariai: I
9. Fondo garbės narys yra 

asmuo,/'kuris vienkart įnėša 250 
litų,' o asmuo, >vięnkart įnešęs 
.100 litų, yra: narys‘rėmėjas.

Matote patys, kad Miko Pet
rausko atminimo pagerbimo ir 
darbų .įvertinimo reikalas yra 
ne mažiau jūsų, kaip ir musų. 
Prisiminę tad savąjį m y 1 i-' 
m ą j į 'M i k ą, prisiminę ir se
nąją jūsų tėvų-žemę, senąją jū
sų tėvynę Lietuvą, veltui ne
gaišdami laiko, tuojau subruski- 
te visi, be skirtumo politinių ar 
kitokių pąžiurų ir įsitikinimų, ir 
pavieniui ar organizuotai, ' per 
savas draugijas, susivienijimus 
ir-klubus, pradėkite dėti ir rink
ti Miko Petrauško Fondui au
kas ir siųskite jas tieski: į'ban
kus, kuriuose Komitetas turi a- 
tidaręs einamas sąskaitas: 1) 
Kooperacijos Bankas N. 6312 ir 
2) Ūkio Bankas <N. 9738, abie
jų bankų adresas: Kaunas, Au
kotojų vardai,'pavardės iir adre
sai bus -skelbiami 'Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių spaudoje.

O tuo tarpu linkime Jums, 
broliai ir sesės,• pažįstami 'mums 
ir nepažįstami, visdkėriopo gra
žiausio pasisekimo visuose, jūsų 
sumanymuose ir darbuose nau
joje jūsų Užjūrio tėvynėje, o 
pirmiausia —■ Miko Petrausko 

.Forido vajuje!
M. P. Fondo Valdyba:

A/B. Sodeika, pirmininkas, 
J. Kardais, iždiriiftkas, 
Liudas Gira, sekretorius.

—-Matai, drauge Voro šilo vai,i— 
sako jam > Stalinas.—-Drambliu 
aš pasakiau kiek mano išlaiky 
mas SSSR kaštuoja, todėl dram 
blys .Šitai išgirdęs -staiga atsi

pečių’uuleikia. Bet 
tų įdomu patirti, v ar v. ir šitai

STALINO GALYBĖ
Vieną kartą ‘ Stalinas ;gero^ 

nuotaikos pagauta .^pasikvietė 
Vorošilovą pasivaikščioti. *■

.Einava, gįrdi,,į zoologijos^.
dą Žvėrių .pažiūrėti, -^kviečia
Stalinas ^VorOŠilovąę^žiiifcii aš s

■‘m^iu/žiuf^^ į ausį pakukži-
žvėris, jie tuomet <tokiais >bėjė-]Wo,^‘!kasai staiga atsisėdo. [

Aliais atrodo'ir taip lengvai -Vai*
UoVni. Smagu įžiūrėti jį vnugale-

1 tus ir į narvą u suvarytus tii<$
''bėliaisviUs. kupranugarį

<žodis po žodžio, taip iir nučj
jo abudu į 'ijoi^oįi'jbs sddą.

’*Vorošilovas, pamatęs Sdramblį’ 
sekle, 'ir sako ' Stalintu. !

—džinai,<aš itavo galybe visiš
kai tikiu, štai rprieš jtave \visas
pasaulis lenkia galvą, o tie, ku^ 
irtė? čia ^pas i mus ^tOs . galvos ne-' 
nori ifitilėnkti) tai ji visai nuo

štai bu<

•dramblys ‘paklausytų 'tavęs, ^r 
tu jjį galėtum, na, sakysime, 
kad’ ir priversti atsisėsti?

. i

Stalinas gudria kaukaziečio 
šypsena i nusijuokė, ‘ nuėjo ir

VĖidžiąi nustebo tai pamatęs 
Vbrosilovas. .
• MŽtnrinddami žvėris pamatu

kiau, kiek, sveikas,, degtinės iš 
mauki, tai šitas sutvėrimėli; 
taip buvo nuteiktas, kad ne 
ant šono parvirto, o asilui pa

kas uždirba ir, matai, toki; 
naujiena jį stipriai sugraudinau

—O aš maniau, , kad asilas nė 
ra toks išmintingas sutvėrimas 
—į tai atsakė Vorošilovas.

—Tiesa, SSSR-žemėje gal til 
tavo protas (praneša asilo 
tą,—draugiškai atkirto
Stalinas.

prc 
j ar

LAIKU MIRĖ
Kai - Putna su Uborevičiur 

•staiga, visai netikėtai ir prie 
savo valią atsidūrė aname pa 
šaulyje juos tenais susitikę 
Vincas Kapsukas labai nudžii 
go.

—O kaip mam malonu jud 
čia matyti; nors gyvenime gi 
ru konspiratorium buvau ir mc 
kėjau ' visur surasti ryšius be 
štai čia atsiradęs, niekaip nega 
Įėjau gauti žinių kas dabar 
SSR darosi. Su Angariečiu ne 
kaip gyvenau tai. gal jis čia i 
kliudo man ir todėl aš. jokių ži 
nių <iš tenais negaunu. Susimi! 
darni, įpasakokite man, kas te 
nais girdėti?

Putna su Ubereyičium smulk 
meniškai atpasakojo, kas žemė 
je girdėti ir ^pasiskundė sav 
likimu.

Vincas Kapsukas viską -atsi 
dėjęs išklausė * ir kai sužinoj 
koksai ištiko šių draugų čia ne 
laiku atėjusių likimas tik atsi 
duso ir tarė:

—Kaip gerai, kad laiku mi 
riau, o tai bučiau viską prara 
dęs, ką esu įgijęs.

—Taip, atkirto jam Putna,- 
ir tave būtų sušaudę, o .Binib 
su Pruseika butų rašę, kad pe 
švėlniai esi nubaustas!

—O kokie jiedu laimingi, ka< 
USA gyvena,1 bet . ne SSSR !— 
atsidusęs į tai atsakė Vincą: 
Kapsukas.

Ųborevičius, kuri laiko tylė 
i j ęs, ‘liūdnai ir ^apmaudo pagau 
tas prabilo.

—Gaila, kad tuodu vyrai m 
Maskvoje; štai-už-tai, kad įdė 

•jo mano fotografiją į kalendų 
rių, dabar buitume čia visi hkar 
tu susiėję...

Perdaug butų garbės ? tienu 
vyrams,—atsakė 'Vincas 'Kap 
sukas,—kc.s šliaužti gimęs, ta
sai nelekia. , —V

>

Iš Lietuvos Atvažiuo 
ja Ona Jaskuniene

Laivu Drottninholm, kuris 
pribūna %N«w Yorkan sauslč 
17 d., atvažiuoja Ona Jaskuniė- 
nė, pas savo-dukterį ir žentą 
J. J. Bell, 2449 W. j69 St.

Naujienų -laivakorčių skyrius 
prašo pranešti savo telefoną .ir 
vėliausią antrašą, * kad galėtu
mėm pranešti apie p. Jaskunie-

^Gerai, —sako Vorošilovas, 
f-rtu, s drfeuge Stalinai, dramblį 
pnve^tei atsisėsti,—tikiu tavo

L galybe, bet štai jau kupranugaj- 
rį nepriyerši atsigulti!

Stalinas ir vėl šyptelėjo, kaž
ką kupranugariui į ausį • šiiėkf- 
telėjo, irltasai griūte griuvo*ant(nes pribuvimą į .Ghicagą. 
šono, net kojas aukštyn iškėlė. Naujienų Laivakorčių Skyritiš
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Iš Detroito lietuvių veiklos
i Kongreso .Skyriaus
! Konferencija

/Sausio >8 d„ Lietuvių salėje
, įvj*ko »Lietūvių Kongreso Detroi-

. * to akyriaus 21*ma • konf erencij a.
<Ją atidarė pirmininkas P. Jacio-
i ni/nPersaukus atstovus laikinas
j sekretorius J. Besasparis > per- vyks sausio 22 • d., toje pačioje

'116 kuopos metinis susirinki-/ 
mas įvyks sausio 15, 8 v. v.,'il. 
A. S. salėje, kampas ,24-tos ir 
Michigan avenue. Viąi draugai 

i ir draugės yra prašomi dalyvau
ji. Bus renkama valdyba ir dar
bininkai kuopos vakarui va
karienei ir-šokiams — kuris į-

Maikio ir Tėvo pasikalbėjimą a- 
pie generolus ir “kitus įabuk- 

. lūs '.'„kurie ..telpa “Keleivyje”.
Kalbant apie laikraščius, p. 

Repšhus ? sako, ' jau seniai no- 
criu Ųžsintšytia. dienraštį “Nauj ie-

DETROITO DAHBIMNhį IR BEDARBIŲ 
GYVENIMAS IR REIKALAI

.•skaitė 20-tos konferencijos pro
tokolą. Priimtas.

Valdybai raportuojant, pirm. 
P. Jaconis pranešė, kad peticijos 
surinkimui 'parašų buvo - išdalin
tos ir jau surinkta apie tūks
tantis parašų, bet kaip dėl De
troito ir apielinkės turėtų būti 
daugiau, bent keli tūkstančiai.

šioje konferencijoje sekreto
riaus pareigas petėmė nuolati
nis sekr. J. Overaitis, kuris jau 
pasveiko. Buvo automobilio su
žeistas.

Iždininkas konferebcijui pra
nešė, ‘kad 12.00 pasiųsta -auko
mis nuo draugijų veikiančiam 
komitetui, o pietiniam ižde lie
ka $93.20. Valdybos raportai 
priimti.

Parašų surinkimui lapkričio 
27 d., išdalinta atstovams apie 
300 peticijų. Yra dar daug tuš
čių blankų, tad konferencija ap
svarstė reikalą ir išrinko seka
mą komisiją važinėti po Detroi
tą ir parašus rinkti: M. Prake- 

'vičius, M. Kemešienė, J. Nausė- 
•» da ir J. Radzevičius. Visi kiti 
* d raugai taipgi yra raginami pa
rašus rinkti iki pabaigai sausio 

1 menesio. Parašai bus pasiųsti 
i Lietuvos valdžiai su reikalavi- 
imu paliuosuoti politinius kali
nius Lietuvoje. Kenferencija nu
tarė kreiptis į lietuvius ir per 

įradio valandą ^r prašyti visų ra-» 
„ ęy tiš.peticįj^, Rur, ,tik„jps ran. 

dusi.

Rengia Vas. 16-tos ; 
Iškilmes

Pramogų 'komisija pranešė 
konferencijai, kad šeštadienį, 
vasario 19 d., Lietuvių sMėj e y- 
1a rengiamos didelės 20tų Lie
tuvos Nepriklausomybės sukak
tuvių iškilmės.

Sekanti •konferencija įvyks 
sausio 29 d., 8 v. v., toj pačioj 
salėje. Konferencijos dienotvar
kėj bus rinkimai valdybos ir 
darbininkų vasario >19 d. Pirm. 
P. Jacionis prašė, kad toje kon
ferencijoje dalyvautų visų drau
gijų ir kuopų atstovai. Pagal 
nutarimą, draugijoms bus pa
siųsti laiškai su paraginimu da
lyvauti vas. 19 parengime.

Konferencija pasibaigė 10 vai. 
vakaro. 'Atstovas

^Socialistų Metinis \ 
-Susirinkimas

4

nus”, tik su tamsta neturėjau 
pažinties, - tad taip ir užšitęsė. 
Padavė man pinigus, o kvitą iri 
.•pinigus, sako, (duok drg. Or
imai tienei. . % '!

M. Kemčšiene

Aplankė Garnys !
'Aną 'vienoje "užeigoje 

sdtikau laidntuvių direktorių pj 
iD.IB. lBrrgį. Jisai' tą vakarą bu-!

eik -šen, įsigersim. Klausių, ka
nte dalykai, kad ttajp(linksmas 
ir visiems 4‘fu nd i ja”? ;'

r j "Nereikėjo 'ilgaiKlausinėti. P. 
Pirkimui ambolanso Ispanijoj iBTMis!man^kOi 30 d.

-- - .garnys paliko mums K svarų
!;<’H^krėlę. Tai; kaip, ir kalėdinė do

vana. P*a Brazieriė jaučiasi ge^ 
rai ir labai džiaugiasi> savo dukj 
rele. \ > J

Tai pirma (garnio '“dovana, pp.
Braziams. • Mdįina; prižiurę j o Dr: 
J.'iP. Surbis. "' ' I . [

• M. Kenfešierie
Ruošiasi Visu 
Smafkumu j

■Lietuvių Socialistų Sąjungoj 
116-tos kuopos darbuotojai 
smarkiai;ruošiasi :prie.<22 d. sau7 
'S.io. Tą dieną socialistai su sa
vo draugais valgys skanią va-f 
karienę, užtrauks gerų gėrimų 
ir pasišoks prie geros, linksmos 
muzikos. Parengimas įvyks I. A, 
S.;salėje, prie. 24-tos ir Michi
gan Avenue, ir prasidės apie 
7:30 vakare. Sausio 22 d., yra 
šeštadienis. / z, ■ X J

Šeimininkės jau planuoja kuo 
svečius ,vaišinti. Smarkiai 1 bilie
tus platina M. fetrazdienė, M; 
'VivefiCne/ndDirmaitienė, Besa
sparis, B. Keblaitienė, -Balčiū
nienė, 'Normantienė, KemCšienė, 
Budvidienė/KAušius, .Pilka, Ma- 
saitis ir daugelis Jdtų. -Kviečia 
netik visus (amerikdėčius, bėt ir 
kanadiečius, kuriuos aprūpino 
ir bilietais. \Vadinasi, ‘iturėsim 
skėčių net iš svetimos šalies. 
-Vienas kanadietis man .pareiškė, 
snigs ar lis,tbčt mes' beįit "3 au- 
tomobiljais atvyksim pas jus 
•paBihnksmmti.

salėje.
Sekr.. JA Besasparis

Bazaras Ispanijos į
Naudai i .. ia y :v , >vo nepaprastai (linksmas. Sako,

šį šeštadienį ir sekmadienį,, , igteersim. Klausiu, ka-
sausio 15—-16 dd., Schfller HdlL 
prie Gnatiot ir. St. AUbin gatvių, 
įvyks bazaras sukėlimui lėšų, nu-

demokratij os .gynė j ams. Tai ’ bus 
du vi. na nuo Detroito piliečių. ' į;' 

Bazaro surengimui darouoja-: 
si A.B:C. Club, Vokiečių Ame
rikos Priešfašistinė Draugija,' 
Tarptautinė Darbininkų Apsi
gynimo Draugija ir Mėdical Bu-, 
reau of th e Commit tee to aid

u 1
Spanish Democracy.

Detroitietis

Parengimai
D.L.K. Keistučio Draugija 

rengia medinį balių sausio 16 d., 
7:30 v. v., Draugijų Svetainėje. 
4097 Porter “ Street.

Rengėjai sako, kad vakaras 
bus “įvairus ir svetingas”. Dai
nuos Aido Choras, kuris turi pa
rengęs naujoviškų dainų pro
gramą. Chorui vadovauja D. M. 
Gugas, šokiams grosianti orkes
trą net iš Pilviškių. • > >

i

Metiniame baliuje nauji na
riai galės įštoti draugijon, -su
mokėdami tik ?pusę .įstojimo 
mokesčio. Lakštutė

j JUN.Ų-:.'*.i „j-

■šeštadienį, ' vasario 12, d., La- 
tožos salėje, 1035 ’Čaniff Avė., 
Vyrų choras rengia^ Chow Mein 
vakarienę. Tai .pirmas ‘naujai 
susiorganizavusio t choro; pąren^ 
girnas, ir ( Choras ?) pirmu kartų 
pasirodys publikai, sudainuoda-. 
mas kelias* revoliucines daineles^

Kamąrotas

Užsirašė dienraštį r
• , . ’ * ; .  ' ti,'.

Hamtramck’o iKiiūbo >V&kare^ 
sausio 8 d., p. Dirmaitienė ma4 
ne supažindino su p. įJ;P. /Rep^ 
shus, nuo 9678 Russėll ^štrėtet. 
P-a Repšhus dar jaunutė -Vir 
linksmo budo moteriškė. Amej 
rikoj e* gyvena dar tik apie' 7'me-? 
tus ir vietos gyvenimujj-aiiČiasJ* 
labai patenkinta. Sako, ('čia !^ilJ’ 
na demokratija, gdli įkalbėti'Jsą? 
nori, gali rr.šyti'^-s,ft^.(i6&'^(j

» ; ■' Lakštute
iBedteasilr Otelius

•>LiėtuVių Moterų įKliubas, kara
tu su SS;LM.^200 kuopa /sausio 
L6 d. "rengia ^bendrą ^vakarą — 

' teiitEą iri’balių. (pradžia':71 ,v.v.). 
* -Parengimasį įvyks, šv., Jurgio pa- 

> rąpijos :salej e,/prie'Wėstminster 
ir.^ar’doni.

t ''Rengimo vKomitėtas ’-mUn sa-
taip kaip Lietuvoje. "Ten negalį kė, /lošime ądalyvauja gabiausi 

•’pirmeivišį paidilosuSvėtairiė erdvi, tad bus 
ganėtinai1 vietos rir tiems, kurie 
norės įlaisvai pasišokti.

.nia net ir; laisvos
kos minties >laikraštį ^kAitytL
Pavyzdžiui, Lietuvos Talkraš-

Lietuvių Socialistų Sąjungosčiuose nebūtų galima talpinti
v.................... - -- - -- ---------------- -- ------------ z................................................................   -...................  ..i'..,. L
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Šįvakar U. A. W. Šaukia Bedarbių 
Masinį'Mitingą 

t ‘ K

Homėr Martin, Prezidentas Harris ir miesto bedarbių -šel- 
' United Automobile W.orkers, šį-į 
Vckar šaukia' didžiulį Detroito 
bedarbių masinį mitingą Fair 
Grourids. ' Vyriausiu . kąlbėtojU 
-bus fFrank 'Murphy, Michigan 
valstijos ..gubernatorius. Kalbės 
ir ;Rięhavd T. Frankensteen. j 

iMaitin (šiame mitinge pasta* 
tys reikalavimą ištjrti dabartinį 
ekonominį krizį ir suteikti pa
galbą'bedarbiams. Jis sako, 'kad 
mitingas (bus didžiulė darbinin-i 
kų demonstracija, prilygstanti 
demonstracįjai, kuri įvyko Ca
dillac Bųuare, pereitą kovo 21 d.

100,000 Be Darbo '
’ * - v ■

Pagal U.AiW. gaunamas ži
nias, Detroite nuo darbo atleis- 

t .. r 
ta apie 50% darbininkų: ;Dodige, 
main — 16J)50; Springs —y3Q0Į ; 
Motor Produkts—2,050; Cltrys- 
ler Highland Park—J,900; Pac-; 
kard j 1 1
I, 000; Hudson
to — 643; Dodge Forge *Tručk 
Amplex — 3,012. Skaičius tarp
tautinės unijos darbininkų, at-i 
leistų nuo darbo siėkia apie 
100,000. ’ f

Hudson Dirbtuvėj
L

"Hudson dirbtuvė turi kont
raktą su U.AiW. ir priima dar
bininkus pagąl “seniority”. Earl
J. Tallman, prezidentas lokalo 
154, praneša savo unijos • na
riams, kad ..palauktų. iki bus pa
šaukti prie clarbo. Hudson Gei
džia naują n^od^lį, kuris bus pi
gesnis ir mažesnis už kitus fir
mos automobilius. Darbais , prie 
to modelio dauginasi-kasdien.

7 Dabar, iš įdirbusių 14,000, 
Hudsor. dirbtuvė' turi paleidusi 
apie. 0,900.
U.A.W. Moterų Konferencija

U.AjW. Moterų /skyrius šau
kia’'konferenciją rytoj ir sek
madienį, surasti priemonių su
mažinimui pragyvenimo kaštų. 
Konferencij'a rįvyks Hoffman 
Building salėje. Laukiama 200 
delegačių iš visų automobilių 
pramonės miestų Michigan vals
tijoje. '

Pirmoji sesija prasidės < 10 vai. 
šeštadienį rytą, o antroji —*-Tl 
vai. sekmadienį.rytą.;Po.konfe
rencijos sekmadienį vakare į- 
vyks delegatų vakaras.

'Bedarbių Protestai

1J50 pavienių bedarbių, gy- 
venąnči.ų’:Fisher Lodge bedarbių 
stotyje, .pakėlė pro testą, prieš į-

1,000; Budd Wheel - 
8,000; Dė So

pimo administraciją.

Bedarbiai pareiškę, -kad gyve
nimas stotyje tiesiog /neįmano
mas. Sveikatos departamento 
nutarimu, stotyje tegalima ap
gyvendinti 400 bedarbių, o ad
ministracija į narnąs sugrudo net 
1,150. Lovos bevelk viena prie 
kitos, tarp jų nėra-nei 8 colių 
tarpo, o kai-kurie bedarbiai ser
ga džiova ir -kitomis pavojingo
mis ligomis.

Bedarbiai toliau skundžiasi, 
kad jie gyvena pusbadžiai. Nuo 
7:30 ryto iki 4:30 po pietų turi 
pasitenkinti vienu mažu butelį 
broduku (sendvičiuku). Kas ry-į 
tą, 8:15, visi, turi apleisti -sto
vyklą ir negali grįžti iki 10:30į

Viename kambaryje, kuris 
neturi jokios ventiliacijos, gy
vena ir miega 600 vyrų.

Bedarbiai kreipėsi ir į darbi
ninkų unijas prašydami siųstį 
protestus! stoties viršininkams 
ir miesto valdybai.

‘ * 1

Detroitietis

Michigan Valstijos 
Liet Ūkininkų 
Gyvenimas
Netoks nuobodus, kaip mies

tiečiai įsivaizduoja

Mariutė staigos Viršininkus Fortney ir keliai
i ■ . '/..l,..... ■ ....,

SCOT.TV^LE. MICH— Pra
ėjus vasaros piknikams, ūkinin
kai rengia balius ir kitas. pasi- 
lihksmininmo pramogas. Lietu
vių žemdirbių Ūkininkų Drau
gija turėjo gr.ž.žų balių lapkričio 
20 d., ir linksmas'Naujų Metų 
su lauktu ves.

.Pastarasis’ban Įdėtas buvo ga
na imagus. -Moters susinešė 
gardžių valgių, .0 vyrai i paširupi- 
no gėrimais. - Pradedant valgyti, 
■jaunos mergaitės, Rūta Juodai
tyje ir Genevaitė Stak-čnailė pa
deklamavo eiles. Po to tvarkos 
vedėjas'pakvietė kai ^kuriuos iš 
draugų pakalbėti, Pasakius po 
,keletą /žodžių, i-buvo prisiminta 
apie'Lietuvospolitinius'kalinius 
ir., pora..draugių „parinko • aukų, 
viso *tris dolerius ir pusę. Nuo
savoj Draugijos svetainėj, prie 
geros muzikos laikas greitai 
prabėgo.' Apie 3 valandą ryto u- 
kariinkaL skirstėsi namo, žmo
nių ; atsilankė nedaug, nes oras 
buvo gana prastas, labai slidus

.Draugijos Reikalai

Draugija laikosi gana gerai, 
kaip pinigiškai taiprir nariais, 
šiuomi tarpu susirgo keturi - na
riai,: V. Zagarskis, Juoz. Juodai
tis, K. Glamža ir V. Musteikis/ 
Pastarasis yra iždo raštininkas 
ir gana daug pasidarb*- <ęs drau
gijos labui. ‘Noęs ji® ;r serga, 
bet .pašalpos iš draugijos nerei
kalauja. Tai retas atsitikimas 
musų draugijoj. V

Gruodžio - 26 d. Draugija laikė 
metini, susirinkimą ir rinko nau
ją valdybą.'Nutarta, duoti vel
tui, kartą į metus, ,-svetainę ir 
piknikų daržą draugijų komite
tui. Šito-komiteto užduotis, su
rengti pramogą, kokiam nors 
labdaringam tikslui, -kaip taip: 
parėmimui Ispanijos Ipjalistų ar 

‘Lietuvos politinių kalinių,
■ i.

Sidabrinės Sukaktuvės
Gruodžio .11 d. buvo surengi 

tas bankietas Jono ir Uršulės 
Juodaičių, dvidešimts penkių 
metų sukaktuvių vedybinio gy
venimo paminėjimui. Vaišės bu
vo gana geros. Svečių prisirin
ko pilnas . butas. .Pradėjus už
kandžiauti, prisiminta ir apie 
Ispanijos lojalistų vargus, šiam 
svarbiam reikalui tapo suauko
ta 20 dolerių ir 75 centai. Jubi- 
li.1 antai taipogi buvo gausiai 
■svečių apdovanoti. Draugai J. 
Juodaičiai yra pavyzdingi ir pa
žangus žmonės. Turi gražų ūkį 
su naujais 'pastatais, netoli Cus- 
ter, Mich. Laimingos jiems at
eities !

Praėjusią vasarą į šią apielin- 
kę atsilankė gana daug svečių 
miestiečių pakvėpuoti tyru oru. 
Gamta Čionai yra tikrai žavė
jau ti vasaros metu.

Farmeriai Patenkinti
Farmeriai jaučiasi gana pa

tenkinti savo gyvenimu. Maisto 
netrūksta ir pasilinksminimų

"". .... ................................ • . ...... -■*
nestokuoja. Rytojus užtikrintai 
Naujų Lietuvių Ūkininkų mažt 
atvykstu apsigyventi. Matyti 
pas miesto "darbininkus nėra pi 
r.igų, nusipirkti kokią farmą f 
laimingai’baigti savo amžių kve 
piančiame ore. I

Pas mus -oras kol kas nėr 
šaltas, ’ bet sniego tai apie dv 
ir pusė; pėdos lygumose. \Sunki 
ir išbristi, "žemė po sniegp lik 
neįšalus. Tas gali pakenkti žie 
miniams javams.

Ūkiuose k,ikas bėga laba 
greitai, žiūrėk, pirmadienis, 
čia jau ir šeštadienis. Ūkio gy 
venimas daug malonesnis, * ne 
gu miestiečio‘dabininko.

Paukščiai čiulba ir žiemą

Pas mus yra naujenybe. Ka 
žiemą pas ūkininką V. M. ran 
dasi gražiai giedančių paukščių 
apie 20 špokų. Pas pastarąjį y 
ra įkisyti jiems tam tinkam 
nameliai, kur vasaros metu pe 
r i savo vaikus. Kai kurie špo 
kai, matyti, išlekia į šiltus kraš 
tus, bet kiti vis lieka žiemavol 
savo nameliuose. Šis ūkininką 
didelis paukščių mylėtojas, ta< 
jam ir žiemą paukščiai. čiulba.

Užėjus žiemai, ūkininkai triu 
šia apie savo gyvulius, n atlie 
kaYnu laika šildosi pas kakalį i 
laukia pavasario, kada avižo 
'reiks sėti. Avižos tai pirmas pa 
vasarinis javas.

Atpigus "Naujienų” prenu 
moralai, daugumas jas skaitx 
Tu r bu t tai yra geriausias Ik 
tuvių dienraštis, kuris neslepi 
tiesos žodžio nuo visuomenės, 5 
yač apie Sovietų Rusiją ir kitu 
dalykus.

[ ACME-NAUJIENŲ.Foto] !
SUŠAUDYTAS CHINIE- 

ČĮŲ KOMANDUOTOJAS.— 
Gen. Tang Shengrclii, -kuris 
komandavo Ghinijos armi
jai Naiiking apielinkėje. 
Chiniečiai skelbia, kad jis. 
tapo sušaudytas už nepasi- 
rupinimą tinkamai apginti 
Chinjjos sostinę, kuri teko 
japonąms.

■ i!

Sausio-Jan. 16tą VAKARAS 
7938 METUOSE ■ flllfllIilU1938 MET UOSE
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JUOKAI
Nedomeikiškai

Sunkius sutinka Smagių 
klausia:

—Na, bičiuli, kodėl tu t 
linksmas, gal laimėjai bylą, • 
rią žadėjai Lengviui iškelti.

■^—O, ne, visai ne. Aš lin 
mas dėl to, kad pajėgiau 
bylos iškėlimo atsižadėti, 
džiaugiasi Smagius.

Atklys Užleidžia .Vietą 
Automobiliui /

Į arklienos dešrelių pardu 
tuvę užeina nuolatinė :pirkė; 
ir, nepatenkinta,, užsipuola kra 
tuVininką:

—Kaip tamsta, pone šeirr 
minkė, gali paaiškinti tokį d 
lyką: aš vakar pirktose dešr 
lėse radau visą gabalą autom 
bilio padangos.

Krautuvininkas patraukia p 
čiais:

—Niekaip kitaip, mieloji p 
nia, kaip tik tuo, 'kad autom 
■bilis iš visur išstumia arklį.

BOULEVARD 
AUDITORIJOJE

ASHLAND BOULEVARD IR VAN BUREN

Programą pildys penki chorai: “BIRUTĖ, PIR MYN, NAUJOS GADYNĖS, KANKLIŲ (ir CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS..Solo dainuos p-ia.-G.-Giedrai- 
tierie ir p. K. Pažarskas. Jaunutė šokėja, G. Sakalauskaite išpildys šaunų šoki. Po programos bus išdalintos dovanos nariams, kurie nėra.ėmę pašalpos per 10 ir 20 m.

■ ■ ' J' * ■ • . . ' . . '.

Šokiams grieš padidintas (iš 10 muzikantų) p. George Steponavičiaus Orkestras '• Pradžia.4 vai. popiet. • Jžanga 40 cenlų
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Diena Iš Dienos

Netrukus Suskambus 
Vestuvių Varpai

BRIGHTON PARK — Pagar
sėjusio Julia’s Restorano, 4656 
So., Western Avė., savininkės 
sūnūs Benediktas Pocius /susi
tuoks su jauna gražia panele 
Veronika Makjauskaite, gyv. 
4428 So. Campbell Avė. Judvie
jų iškilmingas šliubas įvyks 
šeštadienį, sausio 29 dieną, 3- 
čia vai. po pietų. P-lės šven. 
Nekaltos Pras. bažnyčioj. Gi 
vestuvių puota Yuškos salėj, 
adresu 2417 W. 43rd St. ė

Reikia pasakyti, kad jauna
vedžiai yra gerai išauklėti ir 
abudu dirba Julia’s restorane.

Linkime jiedviem laimingo 
gyvenimo. Rep. B.

I(*m „f <.Ll,l,l,.,RW,lį,JI ? „„, „ ,..Wl.....p. , • ,L

kitę jų smulkmeniškas kainas 
skelbime, kuris telpa Naujie
nose trečiadieniais, ketirtadie- 
niais ir penktadieniais. Bridge- 
portiečiams yra patogu pašauk
ti jų draiverį, p. Michael Bels
kis, 926 W. '32nd Place. Telefo
nas Boulevard, 9046. Jis yra 
tikras lietuvis ir labai manda
gus žmogus.

Archer Laundry skalbyklos 
telefonas yra Lafayette 9211. 
Priemiesčiuose ' Sumini t 100 ir 
Cicero 2700. '

Galite pašaukti bet kurį iš 
paduotų telefdnų ir jus gausite 
greitą ir gerą patarnavimą.

' -VBA.

Policistai Išgąsdino
Mechanikus Kurauskus

p.

NAUJIENOS, Chicago, Iii Penktadienis, saus. 14, 1938

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Vakaro 
Darbininkai

RADIO
Bartkų Šeimynos 
Biznis

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Stanley Koshis, 43, su 
Pash, 46

Joseph Baltrus, 24, su 
nette Giroux, 23

Mary

Jean-

Reikalauja
Perskirų

Ann Vasgis nuo John Vasgis

BRIDGEPORT — Gerai ži
nomas mechanikas ir batterių 
taisytojas, Stanley Kutauskas, 
kurs užlaiko Frank’s Battery 
and Ignition Station adresu 650 
W. 35' St., iš pereitų švenčių 
papasakojo reporteriui šitokį . 
incidentą: Mechanikai Stanley 
ir Frau kis Kurauskai, tėvas su 
sunumi, važiavę į tūlą parę. 
Jiedviems pravažiavus kelyje 
sustojusį automobilį, netrukus 
juodu pasivyję policistai ir sa
ko: “grįžkite prie sustojusio 
automobilio.” Iš pradžių net 
šiurpas juodu buvo ' apėmęs,— 
manė, kad policistai juos su
laiko, kaip kokius nusikaltė
lius ...

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Mat, to automobilio savinin-. 
kai pažino, jog pro jų šalį n.’i- 
važiavo mechanikai 
kai,

ARCHER
SKELBS
KAINAS

LAUNDRY CO.
PAPIGINTAS

BRIGHTON PARK — 
tos gyventojai labai gerai 
kad Archer Laundry—skalbyk
la yra pusiau lietuviška įstai
ga. Daugiai.^ kaip pusė ten dir
bančių žmonių yra lietuviai ir 
lietuvaitės. Pati savininko žmo
na taipgi yra lietuvaitė.

Dabar Archer Laundry skal
bykla yra paskelbusi papigintas 
kainas už drėgnus skalbinius ir 
suprosytus skalbinius. Tėmy-

Vie- 
žino,

Kuraite- 
o jų automobilis jau bu

vo sugedęs, tik laimė, kad tuo 
momentu pasitaikė pro juos 
važiuoti policistams, kurie pa
prašyti ir vijosi mechanikus.

Paprastai mechanikai Kurau- 
skai kai važiuoja kur, visados 
vežasi ir taisymo įrankius.

Rep. B. P.

©Išvažiavęs Californijon pra
leisti žiemos šalčius, Nirie Paims 
Cal., nuo Širdies ligos mirė Joy 
H. Johnson, 64 m., direktorius 
Walgreen Drug Co.

Pirkit kumpius
f

IŠ LIETUVOS
BALTIC IMPORT CO

Ch’cr gos Lietuvių Draųgijoš 
metiniam vakare, įvykstančiam 
salmadienį, sausio 16 d. 1938, 
Ashland J 
dirbs sekami asmenys: 
pribūti salėn 2:30. P.. M.)

Bernice Laucius 
E. Bačiunienė 
Violet Kaulinaitė > 
P. Skurkis 
K. čepulevičius 
J. Žičkus 
A. Rulis’’
J. Ascilla 
V. Mankus
K. Kičas 
V. šmoieliene 
K. Radišauskieriė ! 
K. Rypkevičienė 
A. Kaulinienė 
A. Strikoll 
A. Ramanauskas 
J. Kriaučiūnas 
S. Stašaitis 
M. Čepuli 
X. Saikus 
J. Milaševičia ■ 
P. Mankevičius

) ■ ; ■

Kampikas1 
Gumauskas 
'Palionis 
Katilius f 

A. Račiūnas 
J. Valiulis 
J. Žukas. 
E. šmotelis 
S. Deringis 
C. Matekonis 
A. Šmotelis 
A. Tumosa 
V. Cherry 
Shliauteris Jr.

Blvd. Auditorijoje,
(Turi

Praėjusio penktadienio vaka* 
re, per Povilo šaltimiero R^dio 
programą, teko girdėti pasikal
bėjimą senio Bartkaus su bur- 
dingierium Ignu apie pirkimą 
biznio, kad išvengus atleidimo 
iš darbo. Kažin ką apie tą pa
sakys šįvakar Bartkiene.... Pa
siklausykite!! kaip 7:00 v. v. 
iš yV.H.F.C. stoties. Apart 
Bartkų šeimos pasakos girdė
site ir vėliausių žinių praneši
mą, kaip ir smagios muzikos.

♦
Lietuvių didžiausia finansinė 

įstaiga t-y. Standard Federal 
Savings ir Loan Asociacija, 
West Sidej, po numeriu 2324 
South Leąvitt gatvė. Bartkų 
šeimą finansuoja pirmininkas, ir 
vedėjas Justinas Mackevičius.

Klausytojas.

©Policistas prie 7154 St. Law- 
rencė Avė., nušovė nepažystamą 

u'

negrą/kuris nesustojo kaip po- 
licistas buvo įsakęs. Poiicista’ 
tą apielinkę patruliavo gavus 
skundą, kad joje slankioją nu- 
žiurėtini asmenys.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam

. Žmogui

J

Baus be reikalo 
pučiančius 
sireną

taryba priėmė
einant kuriuo 

sireną (horną)

Miesto 
tvarkymą, 
kurie pus 
vinčio automobilio, galės
baudžiasi ilki $200.

pa- 
tie, 
sto-

I

būti

Mažina taksikabų 
skaičių v •

Checker ir Yellow taksikabų 
kompanijos pranešė, kad jos 
pasitenkins miesto tarybos lei
dimu pakelti po 5c kiekvieno 
važiavimo kaina.

Taipjau pranešė, kad jos jau 
dabar yra paėmusios iš gatvių 
733 taksikabus, o iki kovo 1 
d. taksi skaičius bus sumažin
tas 1,166, kaip to reikalavo 
miesto taryba.

Lietuviškas
Krupnikas

—80 Proof —
Labai gardus gėri- 
ifias.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
tinsit slogas.
Mes parduodam tikį 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus to
temams orderius pa- 
dunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabelį

INTERNATIONAL
.Wine & Liųuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland A ve.

Phone Boulevard 0470‘ 
CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu*

Šmotų

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

- -.. D \U-. '

s 'L tSB 111^
CRANE

COAL COMPANY 
5332 Šo. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fStrrpened) .................  tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas .... ................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

• Mrs. Katherine Marcier, 
37 m., iš 11735 Wal’ace St., 
Wešt Pullman, prie 127 ir Ca- 
.lifornia gatvių įėjo į pamaži 
einantį Baltimore and Ohio pre
kių traukinį ir liko vietoj „ už
mušta.

• Milionierė našlė Mrs. Emily, 
Flamm Gilchrist, 70 m., išvyko 
į Valparaiso ir ten ištekėjo už 
Roe Wells, 50 m., vice-preziden- 
to Doughnut Corp, of Am. Abu 
pasisakė esą New Yorko gy
ventojai.

COLD WAVE 
TOMORROVV"

' Kada oro pranašas šSko: “Šalčio banga 
rytoj” užsitikrink, kad jūsų anglinė bu
tų pilna ŠIANDIEN!

v ‘ 1

Jūsų geriausia globa prieš umaus tem
peratūros pasikeitimą yra gausus Con- 
sumers Garantuotų Anglių ir Koksų iš 
teklius... kiekvienas tonas besąlygi
niai garantuotas, kad patenkinti arba 

. pinigus grąžinti. <

(onsumers ©npany
J#Rkun . COAL.CO KE.ICE

6400 BUILDING MATERIAL

. Ml Bi ’
N,

v

Klaidos i
Atitaisymas
\ TrečiaŲiėnio “N” tilpo žii^ia 

apie Monica žernaitis laidotu
ves, kurion įsibrovė nemaloni 
klaida. Turėjo būti' pasakyta, 
kad laidotuvėm^ rūpinasi ir 
kūnas pašarvotas Juozapo Eų- 
deikio ir Tėvo koplyčioje, 4704 
•So. Western Avė.' o ne J. F. 
EŠdeikio. Laidotuvės įvyks 
šiandien, sausio 14 d.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

tWl

SUSIRINKIMAI
ų u

V ertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus Šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- < 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- 
dipami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra ' 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų.

“Faun”
Dęsign
Gražus

TIKTAI Už ,

9Qc
... I ■

Su 6 Kuponais

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

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

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai, po 99£ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais M*atForfc

&

* Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėže dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

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

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

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

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

Savininkai J. D. GRYBAS
3267 S. Halsted St.

Tel. Cąlupiet 7937 ?

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 bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63rd ST.
TpI ENG KRRR-5R40

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 lokalo 
valdyba 1938 metams, ir geras kalbėtojas. -—Valdyba.

J ' / ... -x

Naujoji Marąuette Parko Lietuvių Demokratų Klubo valdyba 
bus įvesdinta sekančiam susirinkime, kuris įvyks sekma- 
/dienį, sausio 16 dieną Marąuette Pcrko lietuvių parapijos 
salėj. Susirinkimas prasidės antrą valandą p. p. ir nariai 
prašomi nesivėluoti, *

Kupiškėnų Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks šeš
tadienį, sausio 15 dieną, 8 vąl. vakare, F. Stonionės bute, 
1950 Gladys avė. Visi malonėkite atsilankyti į susirinki* 
mą, nes turime daug svarbių reikalų aptarti. —P. B., sek. 

Ned'ėlioj, sausio 16 d., West Side svetainėje, 2244 W. 23rd PI., 
1 vai. po pietų įvyks svrrbus. Dr-jos “Lietuvos Ūkininko” 
metinis susirinkimas. Kviečiame narius atsilankyti, nes bus 
svarstoma svarbus draugijos reikalai ir išgirsime baliąus 
rengimo komisijos ir knygų peržiūrėjimo, raportus. Atsili
kę su mokesčius, malonėkite užsimokėti.

J. Žukauskas, pirm.
.>....

•-'J!
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Maloniai Skelbiame įvykstančią Vienerių 
' Metų Biznio ir MARY’S Birthday Parę
Sausio 15 ir 16 dienomis, 1938 metais 

LUCKY INN 
3827 South Emerald Avė.

Tel. Yards 5299
Laukiame Jūsų ir Jūsų Draugų atsilankymo. Bus gera muzika, ‘ 
PUIKUS VALGIAI. Mary Butkus ir Tony Jacobs, Sav.

............   a ■ ■               ■■ .‘.I ■ ....... ...... —■■yMini.HM .,i I MMI. ■ .■■■.■*1 W m. III III.I    ■■■■tol!-—>
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VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant uL kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. 7

Užsakymai per telefoną nepriimami’ ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti | ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 8^c.

Siunčiu ..........  kuponus. Taipgi pinigais ................ ;...................
" •*

Atsiųskit man .................. 1......................................................................

Vardas

Adresas ......
■ *

Miestas ...'..j. . Valstija

Kupono Nr. 27 Sausio 14 d=====

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE ................
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ....................
EKZAMTNAVIMAS

OFISE ............... —
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lavrndale

’12 
$50 
$20

HOSPtTAI t

Avenue
5727.

• RĘSTA GRANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKIM 

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

Tel. Victory M70

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje
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Penktadienis* saus. 14, ,1938 NAUJIENOS, Chicago, Ui.
MBBM

PoPasekmingo-
Bijūnėlio Vakaro

Rengiasi naujai operetei

NORTH.SIDE — Na, tai jau- 
ir po iškilmių. Laukta, rengta
si lyg atlaidams, praėjonu- 
skambėjo, tik maloni • atmintis 
paliko; Tai buvo šeštadienio va
kare/ sausio 8- diena, J, Grigai* 
čio svetainėje. Mat, ten įvyko 
Northsidės jaunuolių choro “Bi-+ 
junėlicf* Šio sezono pirmas pa* 

• sitinknuninimo vakaras. Progra
ma/pateikta vieno veiksmo Juo
kingas- scenos veiždelis “Rau- 
doba^/ Parabelis,” ir 'atskiri 
koncertiniai gabalėliai ir “Bi
jūnėlio” choro dainos.

Reikia, piripažinti, kad* šis va
karas “Bijūnėliui*.’” nusisekė ga- 
na šauniai;, kaip-pateikime pro
grama, taip* ir su parūpinta 
muzika šokiams, bei skaičiumi 
atsilankiusios publikos. Nors iš 
nuolatinių “Bijūnėlio” rėmėjų 
nesimatė keletą, dėl apielinkėje 
įvykusių skaitlingų “parių”, 

’ bet vietoje jų atsilankė daug 
naujų svečių net iš kelių ki^ų

KURČIAS
ĮSIGYK užtikrintą audi-ear
Bevėlinę bateriją $10.00

Parsiduoda su 'užgyrimu
TAIPGI AIR-BONE CONDUCTIVE
Informacijos ir Ėgzaminacija DYKAI
M. W. HAIRE, A. E.

185 N. VVabash. Suite 1021
. ,> ---- ZT

1 KREIPKITĖS-
• PAS MUS!: '

LAIKOME VISOKIŲ PAUKŠČIŲ, 
VIŠTŲ, ANČIŲ, ŽĄSŲ KALA
KUTŲ, BALANDŽIŲ ir ŠVIEŽIŲ 

KIAUŠINIŲ

Walter ir Veronika

kolonijų ir svetainė buvo beveik 
pilna.

Mokytoja Ona Skeveriute
i “Bijūnėlis” gali pasidžiaugti 
turėdamas taip darbščią moky
toją, ypatoje panelės Onutės 
Skeveriutes. Ji pati' pagamina 
veikalus, išrašo dainas, sumot 
kiną kaip dainas taip ir vaidi
nimą ir net pati - ir bilietų dau
giausiai’ išplatina išanksto.

Tiesa nemažai prisidėjo ir ki
ti choro nariai ir ypač motinos 
bilietų platinimę. J. Bočiunas 
buvo viso rengimo vedėjas ir 
nemažai, jau- teko padirbėti,, kad 
viską, tvarkiai aprūpinti.

Muziką šįk-iams parūpino An- 
dy Norbutas, ir; reikia pasakyti, 
kad tai buvo šauni ir darbšti 
orkestrą. Griežė beveik- be-per
traukos ir jaunimas prisišoko 
iki sočiai—nors ir- “seniai” ne
užsileido per daug.- , ' ■ r

Pradedant su šiuomi sekma
dieniu “Bijūnėlis” jau pradės- 
rengtis ir mokytis nau’jo gražio 
operetės — “Ponios Druscilos 
Darželis”, kurią publikai pa
tieks apie pabaigą sezono. Jau
nuoliams, kurie norėtų prisira
šyti prie “Bijūnėlio” choro, da
bar paranki proga tai padaryti: 
Pamokos įvyksta kiekvieno sek
madienio rytą,, nuo. 10 iki 12 
vai. J. Grigaičio mažojoj sve
tainėj, 3800 W. Armitage Avė.

—Draugas

©Skalbyklos savininkas Ed- 
ward Lo, 3144 N. Halsted St., 
prisipažino, kad tai jis su savo 
draugu Barry Moy padėjo bom
bą kitam chiniečiui George 
Young, kuri jį sunkiai sužeidė. 
Girdi, jis prasilošė lošdamas 
mah jong, ir nesumokėjo savo 
skolas, kas, chiniėčių žvilgsniu, 
yra labai negarbinga ir netei
singa.

s
[ACME^AUJIENŲ Foto]
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Žiemos sportas dabar yra pilname įsisiūbavime 
St* Moritž, Šveicarijoj, ir sutraukia labai daug vizitorių 
iš viso pasaulio. Kairėje—Graikijos princesg Aleksandra, 
brolvaikč Graikijos karaliaus Jurgio. Desįnej dvi ame
rikietės — Eleanor- Gi'ockett iš Hopdale, Mhss; ir*-Eliza- 
betli Sohlitz. iš CantOn, O

Išparduoda bajnkru- 
tijušį republikonų 
Hamilton kliubą

Per ilgus metus Ghieagoje 
gerai gyvavo puošnus Hamilton 
kliubas, į kurį bu'vo susispietę 
visi, žymesni republikonri. Prie 
jo priklausė ir lietuvis J. J. 
Elias, buvęs prezidentas užsida
riusio Unlversal State banko.

JUOKAI

Asilai
Plaukius, kurs protarpiais, 

miegodamas, imdavo kalbėti, 
kartą, naktį ėmė be paliovos 
minėti du vardus: Sulį ir Dru- 
lį. Jo - žmona,- neiškentusi, pri
žadino ir paklausė ką tiedu* vare 
dai’reiškia.

Tai abu musų, zoologijos sodo 
asilai, kuriems aš vakar trupu
tį skanėstų pakišau.

Grįžęs., iš tarnybos, Plaukius 
klausią žmoną;

—Na^ ar nieko ypatingo ne
atsitiko? i

Atsitikti nieko neatsitiko, 
tik nuostabu, kad vienas iš tų 
asilų, kuriuos naktį minėjai, 
skambino telefonu ir prašė tau 
pranešei, kad šį vakarą vėl bu
siąs zoologijos sodo valdybos* 
posėdis.

I CLASMFIED ADS. '!
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Miscellaneous.
i įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

36 VARTOTI FURKAUčIAI
Priimti- mainais, visos rųšys—vi

sos ,mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$800. Rodo
ma tarpe 6 iki 9-vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MILLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

Situation Wanted
Darbo Ieško

Business Chances
Pardavimui • Bizniai

PARSIDUODA pigi grosernė ir 
jučemė, moderniškai ištaisyta ir biz
nis kogeriausia eina. Priežastį ištir- 
site ant vietos. Kreipkitės prie sa
vininko, R. GIRČIAUS, 

2242 W. 23rd PI.

PARDAVIMUL TAVERNAS, su 
visais įtaisymais. Pigiai, biznis iš
dirbtas. 8340 So. Halsted St.

PARDAVIMUI TAVERNO bhnte 
gerai išdirbta®. Prieš didelį teatrų. 
Priežastį patirsite vietoj.

351t So. Halsted St.

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

7126 So. Rockwell. Street.

MAKSIMAI
(NAUJI SAVININKAI)

i 3227 S. Halsted St

Bet, užėjusi depresija ir- re- 
publikonų, pralaimėjimai rinki
muose sunkiai paveikė to kliu- 
bo, narius ir jie nebeįstengė 
kliubą išlaikyti. Prisiskolinęs- 
vien nuoma $190,000, kliubas 
bankrutavo. Dabar yra išpar
duodamas visas kliubo įrengi
mas, ’ ]

I

$250,000. Rakandai išparduodą- 
nii iš varžytinių, bet, ik:išiol jife 
parsidavinėjo už labai: žemą kai
ną. Tikimasi sulaukti ą.ugšttes- 
hių kainų kada bus; pradėti par
davinėti brangesni piešiniai ir 
kiti dailės dalykai.

Prie kliubo buvo 100 miega
mų j ų kambarių, gi mnust ikos 
Scilė,i boline ir> biliardinė: Visa 
tai. bus parduota, iš varžytinių. 
Tik vienas, dalykas nebus par
duotas, būtent republikonų 
ženkli s — prikimštas dramb
lys, Gerieji repųblikpnai tam 
drambliui bandys surasti naujų 
vietų. . \ ;•

PAIEŠKAU DARBO už janitorių 
arba už' vvatchman — moku visus 
darbus dirbti carpenter, plumber ir 
elėctticįan ir lt. Turiu gerus paliu
dymus. 833 West 33rd Place, antros 
lubos užpakaly.

Help Wantėd1- Female
Darbininkių Rel kia

' REIKIA OPEREITOR1Ų patyru
sių prie plaunamų suknelių.

Nelly Ann Dress Company, 
2Ž53 So. Hrilsted St. 

3rd floor.

GROSERNĖ-MARKETAS turi bū
ti parduota pigiai — geras biznis— 
6 kambariai — 3 karų, garažas — 
šiluma pigi renda. šaukti Lafayette 
0470.

BUČERNĖ ir GROSERNE parda- 
vimui. Priežastis—savininko, mirimas 
—pirmas, teisingas pasiūlymas nebus? 
atmestas.

Taipgi parduosiu sklypą žemės ant 
didelio. kelio dėl gesodino stoties. 
Kainavo $1300, parduosiu už $500.00 

1514 W. 87th St.

PIRKIĄ

kuris savo laiku kainavo BALTI®' LMPORT CO.

JONAS PETRULEWICZ
Persiskyrė su šiuo- pasauliu 

sausio 11 dieną, 8:10 valandą 
vak. 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Telšių apskrity, 
Telšių miestę.

Amerikoj išgyveno 32 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domicėlę, po tėvais, 
Petrauskaitę, 4 dukteris Loui- 

L se, Estelleį Verą ir Anną, švo- 
gerį Joną Petrauską, pusbrolį 
Vladislovą. Kenstaitis pusse
serę Emiliją Vaišnorius ir 
daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 27 East 
104 Place, Tel. Pullman 8596:

Laidotuvės įvyks šeštadienj, 
,. sausio • 15 d., 8X)0 vai., ryto iš. 

namų į Visų Šventų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Jono Petrulewicz 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

: jam paskutnįk patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris^ dukterys ir kitos< 

giminės.
Laid. Direktorius J. F. Eu- 
deikis, TeU YARDS 1741 

n

k

REIKALINGA. MERGINA prie 
abeliio namų darbo,, gyvenimas ant 
vietos, geri namai nuo $7.00 iki $8 
savaitei. P’ .ZA 7351.

GERAS BIZNIS —
GEROJ VIETOJ —

TAVERN — bowling' —restaurant 
išdirbta per 10 metų. Parsiduoda 
pigiai. Šaukit tel. Victory 9163.

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui — nauji namai — kambariai, vo
nia ir radio — nėra skalbimo — pa
prastas virimas — vaikas. $10.00.

1415 Dean Avė., Ravinia Station 
Highland.. Park 

Tel. Highland Park 1145

Real Estate For Salė
' N amai-žemė Pardavimui

Furniturė & Fixtures
Rakandai-Itaisai •

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų* raštinėse—Keistučio - ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, pardaot, ren- 
duot, apdraust;
»Kreipkitės pas:

J. P. EWALD
840-33rd St.,’

ai__.
708 W. 18th St. Tel. HaymaŲa* 5686

2790IŠPARDUODAME BARŲ FIKČB 
RIUS 1937, visokio didžio, su. Coi 
Baksais ir sinkom; Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registeriuj ir ice 
baksius.- Gash arba ant išmokėjimo 
Pamatyste mus pirm negu pirkai 
te kitur.

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

GALumet 5269;

11 APARTMENTŲ > BUDINKA3r 3 
plytiniai garažai West Anburn 
Parke- (Geriausiose sąlygose) S. E. 
Goru, 78th and Green St.; lotas 
80x125; automatiškas aliejaus šildy
tuvas; niekad nestovi tuščių; meti
nė renda $6,024.00. Kaina 4 kartus 
renda, 1 morgicius $12,000.00 gry
nos pajamos $3,000 į metus —viena 
proga per amžių, šauk Vincennes 
1248 (privačias asmuo).

I y
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—Na ir kas iš to?'

Eor Bent

AUKŠTOS RŲ94BS

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Financial;
Finansai-Paskolos

NAUJIENOS NEEDLECHAFT DEPT., 
im So. Halsted SU ChUago, I1L

COAL 
Anglys

-~KA«~ATSTLA-NKYS-----
PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ

GAUS >

•i /* 7 A- v *

■ š

PAS1RENDUOJA apšildomas kam
barys prie- mažos šeimynos, vienam 
arba vedusiai porai.

7011 So. Oakley Avė.

Nereikalingas Erzinimas
—-Kodėl tu susibarei .su Jonu*?'
—Jisai šį vakaru, vėl pasiūlė 

niane vesiąs^ ' u

—Aš jau užvakar į jo pa* 
siūlymą^ buvatu atsakius “taip?.

-- ------------—---------- :------ 1-

frylikametine ir Gimtadienio duotai
— RENGIAMA —

MRS, V. M&SILIONIS
— PAGERBIMUI — 

šeštadienį, Sausio (Jani) 15*tą> 193& m i, 
WS, TAVERN

720; Westi 35th- Street 
DYKAI’ VALGYMAS IR MUZIKA'. 

.SMAGUS LAIKAS UŽTIKRINTAS VISIEMS
TED MA«ILIONIS, Sav>

SENO AMERIKONIŠKO; STILIAUS 
KALDRA

CROCHETED AFGHAN PATTERN 1609
No. HMW — l*rie šio darbo reikės sugaišti daug laiko, bot kaip 
Jj tinkamai atliksi!, turėsit kuo pasidžiaugti

| Vardas Ir pavardė ..

I Adresas

No. 1609

• VIENŲ' METŲ MIROUES SUKAKTUVeS
K Apalioniją Gailiunienė (po tė- 

vais GapšUrkė)persiskyrė su 
, šiuo pasauliu Sausio 14, 1937, 
L sulaukus 46 m. amž. Velionė 
p paėjo iš Gudžiūnų kaimo, Gu* 

džiunų vai. Paliko dideliam nu- 
p liūdimą vyrą Benediktą Gaįliu- 

■’ ną, 3 sūnus: Kazimierą, Edvar- ! 
r dą ir Juozapą; 4 dukteris: Oną, 
L Bain,. Martą Stanislavą ir He- 
L leną; ž?ntą, Lester Bain ir bro- 
K lį Joną Gailiuną ir jo šeimyną 
p Amerikoj.,! Lietuvoj paliko seną 
b tėvelį ir 4'seseris: Jadvygą Ge
lį cienęv Veroniką Sv3tikienę, Bro- 
k nislavą-UTotien**, Marijoną Gap- 
b šieną ir.' jųh šeimynas ir Bene

dikto seserį . Martą Bendorienę 
L' ir ją, šeimyną Rygoje. x 
k. Je.Uv metas, prabėgo, kaip 
p mirtis išskyrė. iš musų tarpo 
i musų visų mylimą motiną, mo

ta tėtį, seserį, tai buvo skaudžiau- 
U sias smugjs mums visiems. Mes 

atsimenam ir atsiminsim savo..
j mylimą ’ ir gyvenime paliktus 
g pavyzdžius!

Liekame* nuliūdę:
Vyras, Sūriai, Dukterys, žentas ir Giminės.

SKUBĖK! NEPRALEISK!
4-ta Reikšminga^ Savaitė’ ' 

Sovietų Rusijos- didžiausias 
paveikslas 

“PERTAS PIRMASIS*’
Tolstojaus Kūno1 ir Kraujo apysa
ka apie. Pęt-rą Didįjį, karžygį,, mei* 
lūžį, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo1 ir tapo Rusijos 
cariene Katre I.
SONOTONE
66 E. Van Burcn

; Šventadieniais /atdara 10:4§—25c 
iki 1 vai. po pietų.

11 0 V FIK I Telegramų *| L U W L 3 n IO Visas Pasaulio
Dalis.

K.VIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankictams 

ir Pagrabanis.
? 3316 So. Halsted Streete

TeL BOULEVARD 7314

t y- 1 .................j r į ; - ’ - .

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintieips^-Vestuvėms 
—Bankictams—Laidotuvėms—

f Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone I.AI'AYETTK 5800
!

f KAZIMIERAS/ KAINAUSKIS;
p Persiskyrė tfu šiuo pasauliu' 
S Sausio 13 d., 5 :30 vai. vakare^ 
k 1988, m., sulaukęs pusės am*

žiaus, ^įmęs Panevėžio apskr.-, 
? Alizavos •parap,,, Krusegalos- 
y kaime. Amerikoj išgyveno 31 
i metus. i ,
• Paliko dideliame nuliudime 
\ -esers dukterį Amoinatte ir švo* 
> gėrį. Jurgį Steponavičius (Stef- 
r pheils). ir daug draugų ir pat

ž|stamų. O Lietuvoj 2 pusbro
lius Petrą ir Povilą Tilindžius.

■ Kūnas- pašarvotas randasi 
p Koplyčioj;, 10734 S. Michigaą 
I Avė. į '
r Laidotuvės įvyks pirmadieni, 

■> Sausio 17 d., l:30lval. po pietų, 
F iš- Koplyčios į Tautiškas kapL 
u nes.- . h j

Visi a. a. Kazimiero Kainau* 
r skio giminės, draugai ir pažįs- 
K tami ęsat nuoširdžiai kviečiami 

dalyyautL4Md<i^iy«3e ir. suteik-/ 
ti jam paskd'tmį patarnavimą4 
ir atsisveikinimą?

Nuliūdę liekame
Sesers Duktė ir švogėris

Steponavičiai. t i
Laidotuvėse patarnauja dir.*^ 

J. LIULEVIČIUS. Tęl. Laf. 3572.

>

Help Wanted-—Maie-Feinaie
Darbininkų Reikia

IEŠKO JAUNOS, išlavintos ; METU. 
GINOS ar vyro — turi mokėti dai
nuoti, griežti smuikų ar gitarą — 
sutinku, keliauti, šaukti pietų ar. 
vakarienės laiku. Prospect 6939.

HELEN PETRAUSKAS 
po tėvais Lu’kosE

Persiskyrė su. šiuo pasauliu 
sausio 11 d. 5:05 vai. rytų, 

v 1938 m., sulaukus pusės amž. 
j gimus Panevėžio apskr., Kre- 
•; kenavos parap. Svenčiuliškių 
į kaime.
Į Amerikoj išgyveno 23 , metus 

Paliko dideliame nuliudime 
J vyrą Jurgį-, brolį Juozapą, bro- 
J lienę Katriną, jų dukterį Oną 
įį Luk'osh.,, Sumrnit Ilk, 2 pus- 
’ sešeres, 1- pusbroli, p.ussesers 

dukterį ir šeimyną Kubiliunų 
—Lietuvoje seserį Kostanciją, 

‘ brolienę ir jos vaikus Lukose- 
j vičius ir daug,pusbrolių irpus- 
/ seserią< ir. kitą; giminių.

Kūnas pašarvotas 4352 So. 
K. CalifOrnia Avė. Laidotuvės 

įvyks subatoj, sausio 15 dieną 
P8:00’ vai. ryto iš namų į Ne- 
t kalto Prasidėjimo Pan. šv. pa- 
’ rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
c gedulingos pamaldos už, velio

nės sielą, o iš ten bus nuly
dėta j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a* a. Helėn Petrauskas 
giminės, draugai ir, pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

i lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jai paskutinį patarnavimą ir 

■ atsisveikinimą.
f Nuliūdę liekame,,
‘ Vyras, Brolis ir kitos Giminės.

Laid. Direktorius J, Liule- 
S vičius, Tel. Lafayette 3572.

RENDON KAMBARYS. Karštu 
vandeniu-apšildomas. Gera vranspor- 
taeija. 4024 W. Maplewood 
Pirmos lubos. Tel., Lafayette 4189

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į blTHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA* 
TION (buvusią Naujienų. Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

1
M

RENtlGN ŠTORAS. 15 metų buvo 
.aptieka toj vietoj.

;2300-S. įeavitt SL
........... Į---’-Į -Į  ■      ■■ - .T- -T Į--. J-- - - —-

PAS1RENDUOJA TAVERNAS — 
Rodhauzė prieš Tautiškas Kapines, 
buvusi .Svilainio vieta. Pragyvenimui 
kambariai ant vietos, pigi renda.

Kreipkitės. ?428 S. Halsted St:

.TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės įi Naujie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS

N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

IKI
7:30’ V AL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 popiet; ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tel. CĄNAL 8500.

IKli $6*40 Už
PIRKIT DABAR! I 

KAINOS EINA AUKŠTYN. 
PRISTATYMAS MIESTE IIP

PRIEMIESČIUOSE' ’’
Tel; ARDMORE 6975

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

NAUJIENOSE”

JEI TURIT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

ANTANAS MOCKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 12 dieną, 11 valandą va* 

sulaukęs: 49 m. amžiaus, gimęs Šalčių apskr., S i n-
■I.

< kare 1987’ m
.. tautų parap., Bridžių kaime. ‘

Amerikoj išgyveno 25 metus.
1 Paliko dideliame nuliūdime, moterį Antaniną, dukterį Helleną, 

sūnų Juozapą, brolį Joną. O Lietuvoj du brolius ir 2 seseris ir 
.daug kitų giminiu.

Kūnas pašarvotas randasi Ridiko Koplyčioje, 3354 S. Halsted 
Street: /•

Laidotuvės .įvyks pjrmadienj, Sausio 17 d., 1:30 vai. po pietų, 
iš namų į Tautiškas kapines.

Visi a. a. Antano Mockaus giminės, draugai ir pažįstami esat.
J

O

nuoširdžiai, kviečiam j dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pasku- 
tinj patarnavimą-ir atsisveįknimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris,. Duktė, Sūnūs, Broliai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius p. J,. Ridikas,
Tel. Boulevard 4(189

SKAITYKIT
NAUJIENAS

f NELAUKIT L ILGAI
= Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos prir 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidą.

t •



Penktadienis, saus. 14, 1938

Vasario 13
Daro burtus

čia

p. klau

daro?

KONCERTASSusitiko Čigonus
klausiu SOKOLŲ SVETAINĖJE

j y meile žue ir ta- 
tuoj sugrįš atgal

susimaišė, kad 
nė rėkt. Ncži-

parodė 
ir pus-

žino. štr.i, 
pas vieny

Susirūpino prieina 
iriu medikaliu 
patarnavimu

TAI TOKIE DALYKAI DEDASI TARP 1S 
APIEI.INKES LIETUVIU

ir tiek pabagė 
jau jai nė bėjt 
po ką daryti.

liet mane paėmė žingeidu
mas. Kuomet pamačiau, kad 
tie “rėksi i” yra kiek apsvilę, 
pradėjau klausinėti, gal koks 
“aksidentas” Įvyko, bet tuo pa
klausimu “leidę” dar daugiau 
šmečiau iš “trekių”. Neturėda

ma kitokios išeities, ji pradėjo:

Floyd Morris, 48 m., b!29 S.
Aberdeen .St., turėjo kišeniųje

Keisti Reporterio Patyrimai Vienos 
Lietuvės Namuose • Plėšikai atėmė filmą, ku

rią Gus Spiros nešė teatrui 6110 
S. Halsted St. Girdi, jie iš fil- 
mos padarysią smirdančias 
bombas. ‘ "

gavo bargenų,..tik už $3.50. Man 
irgi sakė, daug kitų dalykų.”

Mane paėmė žingeidumas ir 
pradėjau klausinėti, ar nežino 
apie kitokius burtuš.

“štai aš tau, Bynsri, pasaky
siu”, atsakė. “Tu, aš įinau, ne
tiki burtams, bet štai musų 
Ona, ar neprisiviliojo sau vy
rą? žiūrėk, Ona — nėr ko žiū
rėti, o vyras kaip lėlė. Ir žinai 
ką ji padarė? Ji paėmė pądžio- 
Vmtos duonos šmotuką, pasidė
jo po pažastim, duodama tai 
duonai kiek primirkti jos pra
kaitu. Kitą dieną davė tą duo
ną tan*i vyrui suvalgyti. Ir, žiū
rėk, ar negražiai gyvena?

“O jeigu nori savo mylimą 
nuo kitos* moters atimti, tai 
reikalinga nusipirkti naują setą 
šaukštų ir šakučių. Tą sėtą 
jiems pu aukoti. Kada jie bus 
setą kiek pavartoję, kad nors 
tik vieną ‘rozą’, tai reikia jį 
atgauti ir sudeginti. Ir kaip tik 
sudeginsi — 
vo vaikinas 
pas tave.”

Norėjo dr.r daugiau pasakoti, 
bet jau buvo vėlus laikas ir 
man reikėjo apleisti, tad atsi
prašęs ir išėjau. —Bynsas.

Sakė, kad Už ; tą šėtoną su- 
norėjo vieną savo, draugę, kuri ' mokėjo $10, o zuikio kojutę

“Ogi geriausi troškimai 
geriausiai nori...”

“Matai, Mr. Bynsai, 
dariau burtus”.

“Kaip tai burtus?” — 
siau.

“Štai, žiūrėki čia”, 
tris apie 12 colių ilgio 
antro colio storio žvakes ir ge
ro šilko apiei 6 jardus — ir sa
ko man: “Matai, šias žvakes 
reik deginti. Uždegt visas kar
tu. Kada paskutinė žvakė — il
giausiai išdegusi, liks, tuomet 
paimk šilką ir jį kryžiavai su
dėjus reikia deginti, bet žiūrė
ti, k: d visas šilkas sudegtų. 
Tuomet išsipildys

“Kas išsipildys

“Aha, o kodėl taip atsitiko 
tuoj po. to, kai jis šaukėsi to 
šėtono, a?”

“Eik, jau eik,” sukau, “jei
gu butų toks gudruolis ir galė
tų tokius dalykus padaryti, tai 
jąm butų užtikrintas gyveni
mas be viliojimo nuo žmonių 
pinigų. O, beje, kiek, ar nesa
kė tas jūsų burdingierius, su-

prupinti tik visiški skur- $7 kada jis sustojo pasikalbėti 
su keturiais čigonais prie 63 ir 
Carpenter gatvių. Pabaigus pa
sikalbėjimą jis tų pinigų nebe
turėjo: jie teko čigonams.

Ikišiol buvo tvirtinama, 
geriausia medikale priežiūra

“Oho”, sakau, “juk aš nie
kad nemaniau, kad jus, tokiame 
amžiuje moteris, tikėtumėte ir 
d; rytumėte tokius burtus. Juk 
jums jau kavalieriaus nereika
linga.”

“čia ne dėl kavalieriaus ; č.'a, 
mat, dėl biznio.” <

“Bet koksai biznis? Tamsta 
jokio biznio neturi.”

Čir. moteris susigėdo, akis 
nuleido ir nutilo. Pradėjau tei
rautis kam ir dėlko tai daro, 
kas jai 'toki brangų “eksperi
mentą” pataręs daryti?

Sako, kad vienas “žinov s” 
jai pasakęs tą “slaptybę”,. Jei
gu žmogus nori tikrai ko at
siekti, tai reikia tris brangaus 
vaško žvakes ir brangiausio šil
ko 6 jardus sudeginti. •

Pradėjau juoktis, baikauti, 
bet jos neišjuokdamas. Tuomet 
ji, gavus kaip ir pasitikėjimo 
manim, pradėjo toliau:

“Mi no burtai, tai dar nebur- 
tai, bet mano, štai, burdingie
rius antrame aukšte, tai kaip 
tikras čeyauninkas/’

“Na, na, o ką jis
“O, jis daug burtų 

aną dieną jis nuėjo 
burtininką ir gavo nuo jo zui
kio kojutę. Tą kojutę jis Įsidė
jo į Dux Mixture maišelį ir ne
šiojo pasikabinęs ant kaklo. Ir 
ką jus manote, į savaitę laiko 
mano burdingierius gavo gerą mokėjo už 'tuos šposus 
durbą. O tas dar ne viskas, jis

18 KOLONIJA. — štai, aną 
dieną papuolu aš į vieną “stu- 
Lą’. Prietamsa, maniau, kad 
namie nėra, bet bliksi kelios 
geros žvakių šviesos. Beldžiu. 
Durų nedaro/ bet girdisi žings
niai. Dar beldžiu ir jau šaukiu:

š”. Po keletos minučių lauki
mo didelė augalota moteris ati
daro duris.

Man tik įėjus pradėjo išmeti
nėti, kad aš per lėtai beldžiu, 
nes ji buvo kiek prisnudus čia 
pat, prie stalo.

Atsisėdau man p: rodytoje 
vietoje. Bet moteris nesava. 
Nori kalbėti, nežino ką kalbėti. 
Nervuojasi ir tankiai žiuri į 
pečių. Tas taip mane sudomi
no, kad aš pats pridėjau žiū
rėti į tą pečių.

• Bet man, pečius tai pečius, 
visai paprastas. Amerikonai va
dina tokį pečių “garbage bur- 
ner”. Nieko ypatingo nematau. 
Cigaretą surukęs, prisiartinau 
galą to cigareto Įmesti į pečių, 
bet čia jau ta moteris neišlai
kė ir, tik strykt nuo kėdės ir 
eupt prie pečiaus (užpakalyje) 
užmestus kokius tai “reksus ’ ir 
tris žvakes. Visa paraudonavo

yra 
ožiai ir stambieji turčiai. Dar
bininkai ir mažiau pasiturintys 
žmonės turėjo tenkintis papras
tais gydytojais. Visiškiems 
beturčiams yra Įrengtos geros 
klinikos, o turčiai išsigali nau
dotis žymiausių gydytojų pa
tarnavimu. Darbininkai ir ma
žiau pasiturintys žmonės klini
komis negali ir nenori naudo
tis, nes jie visgi nėra visiški 
beturčiai, o žymiausiems gydy
tojams apmokėti irgi neįstengia.

To blogumo pašalinimui jau 
senai yra keliamas kkusimas 
apie medicinos socializaciją. Te- 
čiaus tam griežtai priešinasi 
Amerikos Medikale Asociac'ja. 
Teeitus dabar ir pati Asociaci
ja matydama, kad vien tuščiu 
priešinimosi klausimo neišspręs, 
iškėlė klausimą apie padarymą 
tinkamps medikalės priežiūros 
•prieinamos visiems žmonėms.

Siūloma, kr d apskričių ar 
kitos medikalės draugijos im
tųsi teikti medikalį patarnavi- 
ma tiems, kurie įstengia dalinai 
už jį apmokėti, iki ilgainiui iš
sidirbs plati sistema teikimui 
tinku mos medikalės priežiūros 
visiems žmonėms. Asociacija 
•tuo tikisi užbėgti už akių taip 
jos nemėgiamai socializuotai 
medicinai.

NAUJIENOS, CHcago, III.

nuo jo pinigus išviliojo, pra 
keikti. . .

“Na, na/ ąr ir čia buvo ste
buklas?’^

šaukiasi šėtono talkos
“Bet t.k’ klausyk. Tas mano 

burdingierius vieną naktį;.. Ju.u 
buvo apie 12 valandą nakties. 
Aš išgirdau šauksmą. Atsikė
liau, klausausi iš kur tas šauks
mas eina. Girdžiu, kiškiu i žo
džius: ‘šėtone, šetonė, iš gilių
jų juodųjų mariųk? Prieinu ar
čiau ir girdžiu vėl: ‘Žetone, tu 
šctone, iš gilįųjų juodų j tį ma
riu. Ateik ij^pu^1 piano 'tarnu. 
Atkeršyk ųž/pianę. Išvesk vi- 

\ f, «į’. , r ', • ■
sus kostumeriiis iš ten. kur ma-< ..i’-. • . . ’’ j '''' '

no pinigai prapuolė;’ Ir jis šau
kė 12 kartų,: iF ku d tu tikėtu
me!, į trečią dieną man vienas 
diaugas pasakė, kad ta ypata, 
kuri išviliojo ‘iŠ burding’eriauš 
pinigus, išėjo iŠ biznio.”

“O gal ta y patu, gavo geriau 
ir daugiau pinigų, tai ir parda^

PASAULINIAI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
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Joseph Perone, taksi šoferis, kuris pažino Ha u p U 
manną kaipo {davusį nuvežti reikalaujantį išpirkinio 
raštelį Dr. Condon; Amandus Hochmuth ir Charles Ros- 
siter, kurie irgi matę Hauptmanną prie Lindbergho dva
ro. Bet pats gub. Hoffpąap/ir dabar abejoja, ar Haupt- 
mannas buvo tikrasis kūdikio grobikas ir žudytojas.

John Lyons, Lyle padėjėjas, kuris priėmė iš Haupt 
manno pinigą ir padavė Lyle; Celia Barr, kuriai Haupt 
mannas buvo įdavęs, antrą grobikų pinigą ir senis Mil 
lard Whited, kuris matęs Hauptmanną netoli Lind 
bergho dvaro.

ras piktai jam 
“Aš esu jos vyras 
pilną teisę ją mušti

priemiesčio, gavo 
perskiras. Ji ištekėjo birž. 8 
d-, "bet jos liudijimu, lapkr. 
24 d. gryštančią iš darbo ją 
stoty pasitiko jos bedarbis 
vyras Patrick, 21 m. ir ją 
sumušė. Kada pašalietis 
mušimą sustabdė, tai jos 

atkirtęs: 
ir turiu

žiuosiuose rūmuose. VĮirŠuje: darbo 
svečių kambario baldai, apačioje —

. ’■ ■ t ACME-NAUJIENŲ Foto J

Buvęs Indiana augščiausio’o teismo teisėjas Walter E. Treanor iš Bloomington, 
yrė Chicagos apielin- 

vietą pasitraukusio teisėjo Samuel

IŠDALINO LINDBERGHO PINIGUS. — New Jer- 
sey gubernatorius Hoffman jau išdalino .$20,000, kuriuos 
buvo paskyręs JJndberghas už suradimą pagrobto kūdi
kio. Gavo pinigų: (iš kairės į dešinę) Wblter Lyle, gąso- 
lino stoties manažeris, kuris užsirašė Bruno Hauptmann 
automobilio laisnio numerį; negras Wm., Allen, kuris 
rado pulk. Lindbergho kūdikio lavoną ir William 
Strong, banko klerkas, kuris pažino Lyle paduotą pini
gą, kaipo grobikų pinigą.

LaUME-NAUJIENŲ Fo to J

GAVO PERSKIRĄS. - 
Dar vienos Crown Point ve
dybos pakriko ir Mrs. Vir- 
ginia Lydon, 19 m., iš Mid- 
lothian

VAIŽGANTO MUZIEJUS Vytauto D. universiteto d 
k a m bario, b i bl i o t e k o s 
iniegamąsiš kambarys

(ACME-NAUJIENŲ Foto I

DŽIAUGIASI SNIEGU. — Alaskos lokiai (meškos) džiaugiasi sniegu Brook- 
field žvėryne. Bet abelnai šiaurės žvėrys vengė laike šalčių lysti iš savo urvų. Sriie 
gu labiau džiaugėsi tropiniai žvėrys, nors juos išleidžia tik labai trumpam laikui 
prisibijant susirgimo, nes jie nėra pratę prie šalčių. s \

NAUJAS TEISĖJAS. -— Buvęs Indiana augščiausio’o I
Indi, su savo žmona Aline ir duktere Rosemary (kairėj). Jį prezidentas Roosevelta^ pasky 
kės federalinio apeliacijų teismo teisėju ir jis tą vietą užėmė. Jis užėmė 
Alschuler iš Chicago.




