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Kinai Įveikė Japonus 
Trijuose Frontuose

Rusijoj padirbti lėktuvai atakavo japonų 
aerodromus ir kariuomenės koncen

tracijos stotis
SHANGHAI, Kinija, sausio

17. — Pirmadienio pranešimais, būriais, 
kinų armijos šiaurinėje ir cen-į netoli nuo Pootungo. 
tralinėje Kinijoje, o taipgi ! Pakraščių Mongolij

Kinų kariai* veikią mažais 
užgriebė Chwansha,

( Pakraščių Mongolijos kariuo- 
Yangtze upės slėnyje nustūmė menė slinko Poatow linkui, 
japonus atgal. | šiaurinėje Suiyan provincijos

Kinų pranešimai buvo tokie:, dalyje.
Kinų aštuntoji armija ‘ pada-[ Iš Nanchang, Kiangsi piro- 

rė sunkių nuostolių japonams (vincijoje, Sovietų Rusijęje pa- 
centralinėje Shansi provincijos dirbti lėktuvai, atakavo japonų 
dalyje;

Kinų kariuomenė, veikianti 
pagal Yangtze upę Nankingo 
apielinkėje, nustūmė japonų

lėktuvų ir kariuomenės kon
centravimo stotis.

Japonų atstovas patvirtino 
žinias, jogei kinų kariuomenė 

priešakinius burius atgal, atsi-' grūmojo ‘ Hahngchowui, Chė-
ėme miestelius arti Wuhu irjkiang provincijos sostinei, 120 
buvo pasiruošusi atakai tikslu'mylių į pietus nuo Shangha- 
atsiimti patį Wuhu miestą. jaus.

Prasidėjo anglų-ai 
rių konferencija

Kovoja japonų 
žvejus

LONDONAS, Anglija, sausio WASHINGTON, D. C., sau- 
17. — Pirmadienį prasidėjo an- šio- 17. — Jungtinių Valstijų 
glų-airių konferencija pirklybi- vytiausybė yra įteikusi notą 
niai sutarčiai padaryti. Japonijai dėl to, kad japonų

Sakoma, angiai sutiktų iš- žyęjai tiesiog naikinte naikina 
traukti sAvo kariuomenės gar-.lašišą (salmonus) Alaskos pa

kraščiuose. Be to, į kongresą 
yra įneštas bilius, kur reikalau
ja paskelbti lašišą Alaskos pa
kraščiuose Jungt. Valstijų sa
vastimi. Jęi,r.bilius taptų įsta
tymu; tai nidk0vHepa1^Ąs žvejo
jimas lašišos Alaskos vandeny
se pasidarytų ataka Jungt. Val
stijų savasties.

nizonus iš trijų Airijos uostų 
— Cork, Loughswilly ir Bere- 
haven. Tačiau jie nesutinka pa
vesti šiaurinę Airijos-d»l| • (Ul- 
st,erį) De. Valeros , vądovąuj a- 
mai pietų Airijai, Hės patys 
Ulsterio gyventojai nenori pri
jungimo.

Naktiniai posėdžiai 
linčiavimų biliui 

svarstyti
Streikas daržovių 
rinkoje Pittsburghe

U., sau- 
anti-lin- 
Valstijų

WASHINGTON, D. 
šio 17. — Filibusteris 
čiavimų biliui Jungt. 
senate tebesitęsė pirmadienį.
Pietinių valstijų senatoriai pa
reiškė, kad jie turi pakanka
mai kalbėtojų filibusterį tęsti 
toliai, koliai 
mas privers 
ti-linčiavimų 
tis šių bilių

Antra vertus, anti-linčiavimų 
biliaus rėmėjai įspėjo, jogei 
bus paskelbti naktiniai senato 
posėdžiai tikslu įvarginti prie
šininkus.

kitų bilių svarsty- 
senatą atidėti an- 
bilių į šalį ir im- 
svarstymo.

Konferencija 100,000 
jūreivių suorga

nizuoti

’ PITTSBURGH, Pa., sausio 
17. — Vadai Produce Workerp 
unijos, priklausančios Ameri
kos Darjjo Federacijai, iššau
kė čia į streiką apie 500 dar
bininkų. Jie sako, kad samdy
tojai nepildo sutarties pasira
šytos su darbininkų organiza
cija.

Samdytojų atstovai ..pareiškė, 
kad biznio patalpos bus atida
rytos kaip paprastai. Tačiau 
reiškiama abejonės, ar streikas 
neišsiplės ir ar gyventojai ne
pajus daržovių trukumo.

/ ----- ;-----------

Rekomenduoja val
džiai senus automo

bilius pirkti

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 17. — Pirmadienį San Fran- 
cisco mieste rinkosi delegatai 
į konferenciją, kurios tikslas 
yra sujungti jūreivius neturin
čius laisnių (paprastus darbi
ninkus, virėjus,. pečkurius etc.) 
vienoje organizacijoje C.I.O. 
vadovybėje. Tokia organizacija 

100,000 narių.

Chicago, I1L, Antradienis, Sausio-January 18 d., 1938
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[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
SKI ŠOKĖJAS — Oscar Knutzen, proesionalis ski šokėjas šoka nuo kalno Fox 

River Grovc apielinkėje. Ski-pąšliužų šp irtas darosi labai populiarus Amerikoje.
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CHAUTEMPS APSIĖMĖ SUORGANI
ZUOTI FRANCUZIJOS MINISTERIŲ 

KARINĖTĄ

pastangos nepa-

prezidentas Le- 
nesuorganizavus 

kreipėsi į Camille

premjeru
PARYŽIUS, Francuzija, sau-Gavimams, bet ir tikėjosi, ka- 

sio 17. — Sekmadienį buvo pa
skelbta, kad Leon Blum, so
cialistų vadas, sutiko naują 
Francuzijos ministerių kabine
tą sudaryti. Pirmadienį jau ži
nota, kad jos 
vyko.
' Francuzijos 
brun, Blumųi 
kabineto,
Chautemps, siūlydamas jam šią 
užduotį. Chadtemps, premjeras 
rezignavusio praėjusią 
kabineto, pasiūlymą 
Reikšta nuomonė, kad 
vyks užduotis atlikti.

Užsienio korespondentų pra
nešimais, Chautemps kabinetą 
praėjusią savaitę sugriovė fi
nansų ministeris Georgės Bon
net. Jis buvo ne tik priešingas
Francuzijos darbininkų reika-l

savaitę 
priėmė, 

jam pa-

ir kitoks

vi-

vei- 
ati-

binetui griuvus, pats 
patapti.

Tačiau duodama 
Chautemps kabineto griuvimo
priežasties aiškinimas. Aiški
nama būtent, kad Chautemps 
ir Bonnet sugriovė kabinetą, 
norėdami pašalinti iš mihiste- 
rių tarpo Marxą Dormoy, 
daus reikalų ministerį.

Mat, Dormoy priežiūroje 
kia Francuzijos policija, ši
dengė Cagoulards sąmokslą. Ry
šium su Cagoulards veikla bu
vo areštuota keletas įžymių 
asmenų. Dar aršiaukalbos ei
na, kad tyrinėjimas sąmoksli
ninkų veiklos vedė prie “aukš
tų patriotų” sukompromitavi- 
mo. Na, tai Chautemps ir Bon
net sugriovė kabinetą tikslu 
apsaugoti “svarbius patrio
tus”.

Reikalauja didesnio La Guardia reikalai! 
rusu pasipriešinimo ja daugiau valdžjos

japonams
MASKVA, Sovietų^ Rusija, 

sausio 17. — Andrei Žadanov, 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkas. kalbėdamas vyriau- 
šiam sovietui pareiškė pirma
dienį, jogei užsienio reikalų ko
misariatas turėtų griežčiau 
priešintis japonų ir Manchukuo 
agentų chuliganizmui.

darbų

sausio 
New Yorko meras La 

Clevelando meras

Miestas be dien
raščių ’

PORTLAND, Ore, sausio 17. 
— Pirmadienį visai nepasirodė 
dienraščių šiame mieste. Pub
likai prisiėjo tenkintis trum-^ 
pais ir nepilnais pranešimais i 
per radio. Drąsesnieji mieste-, 
lėnei telefonavo redakcijoms. 
Kai kur valgyklose informaci
jų suteikė vadinami šaukė
jai.

Portlande spausdinta • trys 
dienraščiai, bet visų trijų spau
stuvių darbininkai sustreikavo. 
Nestreikuoja vieno savaitraš
čio, C.I.O. organizacijos leidžia
mo, Labor Newsdealer darbi
ninkai. Tačiau šis laikraštis iš
eina tik vieną kartą per savai
tę, o dėmesio kreipia daugiau
siai darbininkų judėjimo 
simus, taigi jo teikiamų 
macijų sritis yra labai 
ta.

Japoną Karinome Laivyno viršininkas 
įspėjo^ kongresųišlaipinta prie 

Cantono

Streikuoja dienraš- 
7 čių darbininkai

NEW YORK, N. Y., 
17.

I Guardia ir
I Burton pirmadienį liudijos se
nato komisijai. Abu merai pra
šė, kad federali valdžia praplės 
stų viešųjų darbų programą, 
!nes darbas reikalingas tukstan- 
’Čianutf žmonių, kurie neteko jo . 
privataus biznio recesijai pra
sidėjus pernai rudenį.

SHANGHAI, Kinija, sausio 
17. — Pirmadienį išlaipinta nuo 

f500 iki 600 japonų jūreivių 
prie Canton upės žioties. Ka
riuomenė išlaipinta ■ 32 mylių 
atstumo j e nuo Cantono, pietų 
Kinijos sostinės.

Rekomendavo $553,- 
266,494 laivyno rei

kalams ,
sau-

klau- 
infor- 
ribo-

Kalinio vyriausio so 
vieto pirmininkas

WASHINGTON, D. C., sau
sio 17. — Admirolas William 
D. Leahy, Jungt. Valstijų ka
ro laivyno operacijų viršinin
kas, pirmadienį liudijo atsto
vų buto komisijai paskirstan
čiai šalies išlaidas. Adm. Lea
hy pareiškė, kad tarptautinė 
padėtis šiandien yra taip rim
ta, jogei Jungt. Valstijoms bū
tinai reikia palaikyti šalies ap
saugos priemones juo našiau
sias.

Politinė padėtis pasaulyje, 
taip Europoje, kaip Tolimuose 
Rytuose, yra opesnė nei bet 
kokiu laiku nuo' 1918 metų ir 
žymiai prastesnė, negu metai 
laiko atgal.

Taigi, argumentavo Leahj, 
Jungt. Valstijos privalo tuojau, 
nedelsdamos vykdyti karo lai
vų ir lėktuvų statybos progra
mą. 1

PORTLAND, Ore., sausio 17. 
— šeštadienį paskelbė streiką 
trijų šio miesto dienraščių 
spaustuvių darbininkai. Viso 
sustreikavo 8,704 asmenys. 
Streikas kilo ryšium su algų 
ir darbo laiko ginču.

Rūpinasi, kad nebu 
tų linčiavimų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 17. — Pirmadienį So
vietų Rusijos vyriausias sovie
tas išrinko savo prezidiumo 
pirmininku M. Kalininą, kurs 
iki šiol buvo, kaipo sovietų 
centralinio komiteto pirminin
kas, formalus sovietų viršila. 
Dabar, kaipo vyriausio sovieto 
prezidiumo pirmininką, Kalini
ną galima lyginti premjerui ki
tose parlamentinėse šalyse.

Juozas Stalinas išrinktas pre
zidiumo nariu.

ATLANTA, Georgia, Gausio 
17. — Policija ir kitokie tvar
kos palaikytojai pietų rytų val
stijose pastaruoju laiku ypa
tingu rupestingumu prižiūri, 
kad neįvyktų linčiavimų ir mi
nių sauvalios. Rūpesčio prie
žastis — tai baimė, kad lin- 
čiavimai gal duoti naujų ar
gumentų kongreso nariams, 
kurie nori išleisti anti-linčiavi
mų įstatymą.

WASHINGTON, D. C 
šio 17. — Išlaidų paskirstymo 
komitetas pirmadienį rekomen
davo atstovų butui patvirtinti 
asignavimą $553,2'66,494 Jungt. 
Valstijų karo laivyno reika
lams. Laivyno programoje nu
matoma pastatyti, dar 22 nau
jus 
vų, 
ti.

Importuos 200,000 
darbininkų į Vo

kietiją
laivus, neskaitant' 70 lai- 
kurie jau pradėta staty- BERLYNAS, Vokietija, t sau

sio 17. — Hitleris ir jo ben
drai nuolat aimanuoja, jogei 
vokiečiams permažai vietos gy
venti Vokietijoj. Tačiau šiais 
metais 
kviesti 
kų iš 
dirbti.'

Knygų leidėjai neda
lyvaus nacių suva

žiavime
Laivų statyba duos 

darbo 77,000 dar
bininkų

Japonai kaltina 
rusus

DETROIT, Mich., sausio 17. 
— Ward statistikos žinių agen- 
tija pasiuntė laiškus preziden
tui Rooseveltui, pirklybos de
partamento sekretoriui Reper
iui, senato komisijos tyrinėjan
čios nedarbo priežastis pirmi
ninkui James F. Bymesui- ir 
Michigan valstijos senatoriui 
Vandenbergui. Laiškuose nuro
doma, jogei Jungt. Valstijose 
yra 7,000,000 automobilių sep
tynių metų senumo ir senes
nių. Vidutinė kiekvieno šių aus 
tomobilių vertė siekią $30. 
Laiškai pataria valdžiai supirk
ti bent dalį tų automobilių ir, 
sulaužus juos, pavartoti metalą 
naujai ginklavimosi progra
mai.

Pasak laiškų, valdžiai supir- 
kus didelį bloką senų karų, 
prasidėtų naujų automobilių 
gyvesnis pirkimas.

NEW YORK, N. Y., sausio 
17. — 48 Amerikos, knygų lei
dėjai paskelbė pareiškimą, jo
gei jie atsisako dalyvauti Tarp
tautiniame Knygų Leidėjų 
Kpngrese, kuris įvyks ateinan
tį birželio mėnesį Leipzige, Vo
kietijoje, šie knygų leidėjai sa
ko, kad Vokietijoje knygų ver
slas yra prismaugtas kaip ly
giai ir spauda.

6,000,000 ligonių kas 
dien Jungtinėse 

Valstijose
vokiečiai numato pasi- 
apie 200,000 darbinin- 
užsienių ūkių darbams

WASHINGTON, D. C., sau
sio 17. — Jungtinių Valstijų 
naujų karo laivų statybos pro- 

;grama, apskaičiuojama, duo- 
i sianti darbo 77,000 darbininkų 
per metus laiko.

Šie apskaičiavimai padaryta 
remiantis prezidento Roosevel- 
to . rekomendavimu kongresui, 
pareikštu jo biudžeto kalboje. .

1939' metų biudžetas numa
to karo , laivams statyti $163*,- 

ed States Health Service. Ka- 000,000. Laivypo viršininkų 
dangi Jungt. Valstijosę priskai- aiškinimu, 85 nuošimčiai visos 
tomą 130,000,000 gyventojų, sumos eis statybos darbui ap- 
tai viso negalinčių dirbti dėl mokėti. Skaitant, kad bendrai 
ligų arba susižeidimų kasdien vienas * darbininkas laivų sta- 
žiemos metų šioje šalyje būna tybdje gaus $6 dienai, daroma 
6,000 000 asmenų. Jų tarpe yra išvadas, jogei 77,000 darbinin- 
per 250,000 asmenų sergančių kų turės darbo per metus lai- 
chroniškomis ligomis. ‘ko,

sau-WASHINGTON, D. C 
šio 17. — Vienas asmuo iš kiek-1 
vienų 21 Jungt. Valstijose ne
gali dirbti, lankyti mokyklą ir 
užsiimti kitokia veikla bet ku
rią dieną žiemos metu. Nega
li jie dirbti dėl ligų ir priepuo- 
lingų nelaimių. ? x

Tokį pranešimą padarė Unit-

x TOKIO, Japonija, sausio
— Japonijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kaip yra 
skriaudžiami japonai Rusijoj. 
Pavyzdžiui, .japonų konsulai ne
gali pasisamdyti tarnaičių, 
siuntiniai adresuoti japonų kon
sului sulaikyti, anglies šilumai 
neduodama.

17.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

LINŲ APDIRBIMO 
FABRIKAS

sausio 
eksplo- 
iš kur 
žmonių

Padaryta

Raštinė Atdara Kasdien 
nuo 8 ryto iki 8 v. v.

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

ORR»
Chicagai ir Apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Lietus arba sniegas; nedaug 
pakaitos temperatūroje; saulė 
teka 7:15, leidžiasi 4:46 valan
dą.

Eksplozija Milwau 
kee miesto salėje
MILVVAUKEE, Wis„ 

17. — Pirmadienį kilo 
zija boilerio patalpoje, 
apšildo miesto salę. Iš 
niekas nesužeista, 
šiek tiek žalos turtui.

MAŽEIKIAI. — Mažeikių- 
Viekšnių rajone, keli lietuviai, 
pramonininkai numato statyti 
ilnų apdirbimo fabriką, nes čia 
sėjama daug linų ir tikimasi, 
kad fabrikas turės daug dar
bo. (š)
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“ Grinorixius" Sulaukt uvės
(Jš ror ano Kaulo Gobšą)

(Tęsinys.)
• J Ir dabąr raudonpląukis vede, 

Gobšiuką ir vilgė liežuviu sau
sas savo lupas, k • ’ t

Letai juodu siauru šali
gatviu, o .praeiviai, rodos, nė; 
vienas savo akių nenuvaldydą-. 
mas, į juodu žiurėjo; bet Ua-j 
blausiai tai į Gobšiuką, kuris* 
vis dar tebeturėjo stambų nu
merį 3, taip ženklyvai prie ke
purės prisegtą, kad ji turėjo 
kiekvienas pamatyti, ar norėda
mas ar nenorėdamas, šitą žen
klą jis gavo, kai tik į laivą įsė
do, ir jis, žinoma, reiškė trečio
sios klasės keleivį. - Raudonplau
kis dabar jį ištraukė ir numėtė 
sakydamas:

‘“Mesk šitą numberį. Reikėjo 
tuoj iš laivo išlipus jį numesti.. 
Dabar, matai, visi į mudu žiu
ri, kaip į grinpriųs”.

Ir jis nutraukė nuo Gobšiu- 
ko kepurės storo .popierio stam
bų numerį ir numetė į tuščią 
.piečių. Bet praeiviai vis tiek j 
Gobšiuką žiurėjo net atsigręž
dami. Ir jie žiurėjo ne tiek į jo 
kepurę, kiek į .lietuviškus tri
nyčius, kaimiškai pasiutus ir il
goje kelionėje baisiai susirauk
šlėjusį us.

Gobšiukas nešėsi vienoj ran
koj lagaminą, o kitoj baltą po- kys, šit, atvažiavo ir valgyti at- 
pierinę dėžutę, kurią davė jam si vežė, lyg aš neturėčiau kuo

Ne.w Yorke, .ir .už .tai paėmė iš 
jo <25 centus. Dėžutė buvo su 
lankeliu, tarsi liktama, ir siū
bavo jam einant, lyg vėjo pu
čiama. O buvo «taip 'tyku, kad 
tnė vienas medžių lupelis piekru- 
ttejo. — ?

> * v *

“^lesk — mesk, tamsta, ir tą 
.popierinį baksą — mesk, į pa- 
.tyorį! Mesk — juk jau išvai
kei ?” įrągino .rąudonpląųkis <Go- 
<bšiuką, matydamas, kad praei
viai ar į tą > dėžutę žiuri dr šai
posi.

iBet Gobšiukas dar nebuvo 
‘Sšvaįgęs”. Naujo krašto įspū
džiai, imat, jį visą taip suėmė, 
kad jis apie valgį buvo viską 
pamiršęs.. '

Raudonplaukis, .pagaliau, pa
ėmė iš jo rankos dėžutę, atida
rė, išmetė laukan du “sand- 
wiqh’ių”, o ąpelsiną i kišenių 
įsidėjo. Tatai Gobšiukui atrodė 
.labai keista, kam, ve, pyragą su 
mėąa išmejė, o apelsiną kišenėn 
įsidėjo, ir jisai šnairavo savo 
palydovą baltomis, kad anas su
prastų. Tasai, žinoma, suprato 
•ir tarė:

“Tie senvičiai yra noogut, o 
neštis pas .gimines sarmata, tai 
ir išmečiau., Tamstos dėdė yra 

I bagotas bizhieris, tai paskui sa-

pavalgydinti. Ameijįke taip ne
daroma.”

Gobšiukas tuoj pakitėjo ir at
rodė patenkintas. Jis, mat, ir 
manė, ir tekėjo, kad jo palydo
vas, jau trejetą metų Ameriko
je apgyvenęs, žinąs ką .darąs;

Perėjo- juodu į kitą gatvės 
pusę ir tuoj pasiekė geležinke
lio bėgius, .rodos, net ketvertą 
jų porų, nes linija čia buvo 
Stambi, ir daug traukinių per
bėgdavo kasdieną. Raudonplau
kis jstabtęlėjo ir Gobšiuką su
laikė i už rankovės sakydamas: 
“LiiįkaplH ,čia jau šešias žmo
nes južmušė, kai aš šitame mie-‘ 
ste gyvenu, čia pavojinga”. 
Gobpįdkąs krūptelėjo. Jis buvo* 
mat, .girdėjęs, Eąd meteli jo tė
viškes, iXur ‘geležinkelis praei
na, (kadaise traukinys ikumeliu-: 
ką užmušęs, ir pankui (tą ūki
ninką, (kurio .kumeliukas buvęs, 
valdžia .nubaudusi, bet kad žmoĮ- 
gų kada nors .butų traukinys 
užmušęs, tai to jis dar nebuvo 
girdėjęs. Jr todėl jis dabai ste
bėjosi, (kad geležinkelis č a ei
na per pątį vidurį miesto ir 
žmones užmušinėja, net šešius 
per trejus metus! Lietuvoje, 
jis mąnė, AgaF buk, yra ir ge
riau, kad traukiniai laksto pro 
miestą, o1 ne per? patį miestą,? 
kaip čia jis dabar mato.

Skubiai, juodu perėjo bėgius 
ir pasuko kairėn pusėn, čia’ pat 
buvo ar Gobšiuko dėdės smuk
le.

“Tai šičia — šičia' tamstos 
dėdės, mister Gobšos, saliųnas. 
Eiva tiesiog vidun, supažindin
siu; badai, jau ir pebepažinsi? 
“Eiva”, kalbėjo raudonplaukis, 
lįsdamas su "Gobšiuku pro siau
ras, labai trumpas, aukštai pa
keltas, suveriamas dureles, ku
rios labai lengvai atsidaro ir pa
čios užsidarė, mat, buvo įtaisy
tos, tariant, ant spiruoklių, ir 
tuomet jos buvo labai m-adoj, 
neš Ikiekviena smukle tik tokias 
dureles vasarą ir te'vartojo.

“Alio, alio, mister Gobšą! 
Štai, grinorių atvedžiau. Ant 
dypo susitikau, tai ir atvežiau. 
Badai, nė nepaminsi, mister 
Gobšą?” p t

Alio,-alioi Pytej^įsJ” 5 atsakė 
Mbtiėjps; Gobšas“ jŽu* septynio- 
liką’mėtų Amerikoje išgyvenęs, 
pralobęs ir ištukęs, tarytumei 
mėsininkas. “Denk ju, denk ju, 
kad atvedei. Boisas dar butų 
pasiklydęs, nesuradęs, o dabar... 
denk ju, denk jų, Pyteruk. 
Gromatą, neitai, gavome, kad 
atvažiuos, bet tik- subatoj, ne;’1 
šiandie, tai ir nėjome ant dypo. 
Matyt, ant gero šipo pataikė, 
kad

gelmėse jų veidų -nebematyda- 
vq, bet-sujaukęs .vieno kito, pa
matęs jų veidą ir,ąkis, tuoj pa
jusdavo gilų prisirišimą ir mei- 
:lę dar stipresnę nei pirmiau, ir, 
susijaudindavo iki pačių ašarų...' 
Šušij audindavo —;: kaip jr Mo- 
tiejus Gobšą, šiandien, kuris1 

,stovėjo prieš savo brolėną, de-. 
šinėj jo ranką spausdamas, o 
kairę ant j o peties lai kydamas 
žiurėjo i jo *akis, >veidą, ‘kruti
nę — visą vyrišką stuomenį, 
pilną vyrą, spindėte spindinti; 
jaunyste,' stiprumu ar yiltiriii.; 
Atėjo ijam iį galvą .devyniolikos’ 
metų senumo' vaizdai, škuometį 
jis šitą vaikį šu Vizgirdų levu-’ 
(te į krikštą nešė. Koks jis tuom-' 
syk smulkutis buvo. Bet dabhr!' 
O kokia tą metą-.žiema ’buvo! 
Įsuko jį į dvi pagalves, antklo-. 
dės, tik mažą skylęlę bepaliks 
darni, ikad kvėpuoti tegalėtų. Ir 
ikaįp jie važiavo > per sniego 
kalnus apšarmojusiais arkliais, 
.kurių kvapas ttįp’greitai suša
lo, kaip .greitai: oras t esu spėjo 
ji pasigauti. O Motiejaus Gob
šo ūsai, tada dar'tik pa\?asari- 
nukai, kaip jie 'apšalo, sustingo 
ir nubalo, tarythmbi senio ko
kio. O kaip jis sžtte krikšto sū
nų tada mylėjo!' /'Nubrido per? 
pusnynus į mišką, pasirinko ko 
gražiausią berželį;: nusikirto, 
parsinešė ir padarė labai lanks
čią lingę “Raulukui smagiai 
pasisupti” kaip jis dažnai tuo
met sakydavo... Q dabar, žiūrėk, 
jau nebe mažulėlis Rauluka’s, 
jau nebe lopšinis plyplys, bet; 
vyras, kad yra -į ką pažiūrėti, y- 
•ra kuo ^džiaugtis ir didžiuotis...1. 
Bet stovi prieš jį ąpsigandęs, 
sumišęs, drąsos nebetekęs, su

kupinomis džiaugsmo ašarų aki
mis, iš tikrųjų, daugiau pana
šus į nekaltą kūdikį, nei išdy- 
kusį, užkietęjusį vaikį, kokiu 
Lietuvoje jis 'buvo . . . Ir patsai 
Motiejus Gobšas dabar atrodo 
.labai minkštas dėdė, labai nuo
širdus krikšto tėvas, degąs jau- 
mystės atsiminimų ugnimi ir 
nebenuvaldąs savo jausmų, ku
rie — tokiais atvejais — pa
prastai jokiai šalto proto val
džiai nebepasiduoda...

'Gobšiukas Jenkėsį savo dėdei. 
;ir .krikšto tėvui ranką bučiuoti/ 
bet tasai greitai atitraukė ją 
sakydamas: “Nereikia., nereikia, 
Rauluk. čia taip niekas nedaro
— ne madoj nereikia — ne”.

Tuo tarpu ir Gobšienė pasi- 
Todė. Jinai Gobšiųką dabai šilJ 
'tai pasveikino ir pabučiavo ,į 
veidą tardama: “Tai tasai Rau
dukas — tasai Raulukas, kurio 
visą laiką laukėme — laukėme 
ir „patikti nenuėjome. Mislinome, 
ikad subatoj, o čia četverge . . . 
Išalkęs, pavargęs mislinu, Rau
luk. Nusivilk kautą — čia šilta
— sėsk ten prie stalo — duok, 
Met, alaus — o gal Rauluka’s 
brendės gers?” jaudinosi Gob- 
šienė, tokio nepaprasto “grino- 
riaus” sulaukusi. (B. d.)

TAISOME VISO
KIUS RADIOS į 

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS '

5610 So. Mąplewood Averse 
Kalbame ' Lietuviškai.

7 Hemlock 2343

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
T R Ji i ■’ n* ■ ■ B ■ ■ ■■John F. Eudeikis

I SENIAU^A IK DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
■ DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
• 4605-07 So. Hermitage- Avė;

: 4447 South Fairfield Avenue
' r ■ . Tėl. LAFAYETTE .0727

m-. ; ivn.'i n '.......'........ ■ " • i j............. '

T z l koplyčios visose
, LV- crL 1. Chicagos dalyse
Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakhro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIĖRAS,

taip greitai atplaukė... — 
šen, eik šen, Rauluk; eik 
arčiau baro. Sveikas dru- 

sveikas drūtas, Rauluk!
šen 
tas,
Kaip fylini iš po> ilgos kelionės?; 
Gerai — dievui dėkui, kad lai
mingai marias perplaukei, ne
pražuvai. Dabar pavasaris, tai 
>didėli vėjai ir audros ant ma
rių... -šipai nuskęsta... Bėčiu, 
valgyt nori — juk iš 'tekios ke
lionės išalkęs, nuvargęs ? — 
Bėk, Pyteriik, ant viršaus ir pa- 
saikyk .misis/kad Raulukas jau 
atvažiavo... Tegu atneša šinkas, 
šolderio ar kit ko užkąsti... —- 
Gerk, Rauluk, byro, o gal ariel
kos -čerkele ? Tokia' kelionė, toks 
tripas nuvarginu žmogų. Žinau, 
kada aš atvažiavau. Visą mėne
sį šipas plaukė... sykiu su gyvu
liais tada vėžė... o audros, aud
ros ant marių, — tik per plau
ką teišlikome gyvi... Gerk, Rau
luk, gerk. Tuojaus ateis misis

--------r

Laidotuvių Direktoriai
Nariai

Chicagos,
Cicero ' J

Lietuvių I
Laidotuvių J 
Direktorių 
Asociacijos

- v
4

“Saugumo” Automo 
bilis Sužeidė 
Moteriškę

Vakar 66 metų chicagietė -Ka- - 
terine Griffin, nuo 1454 Hyde( 
Park boulevard, atsidūrė ligoni
nėje, su nulaužta koja. Ją su-; 
važinėjo “Saugumo” automobi-?' 
lis, kurį Ghicago Motor Club o- 
peruoja Chicagos gatvėse pro
pagavimui atsargaus važiavimo 
automobiliais.

Ofiso Tel. Boulevard 5918

756 SViest 35th St 
Cor. of -85th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:80 
Nedaliomis pagal sutarti 

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
•Tat Kenvrood 5107

Mrs. Ąnelia K. Jarusz 
Rhysieal Therapy 

and Midwife ‘ 
6630 So. Western 
Avė., 2nd Tloor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu .massage 
electric tieat- 
ment ir magne- 
tic blankėts'ir "ft. 
Moterims ir.mer-i 
.ginoms „patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

cOfiao Tel. Virginia 0036 
.Reaidence Tel. -BEVERLY 8344

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
>Ofiso valandos:

2—4 ir nuo 6—8 vai vakari 
^Rezidencija:

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. 1M. 
.Nedėlioj pagal sutartį.

nuo

8939

A. Montvid, M. D
West Town State įBank 'Bldg. 

2400 WEST MADISON .STREET.
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 Iki 8 vafc 

Tel. Seeley 7330
. Namų telefonas Brunswick 0597

K. P. G U G I S
advokatas

ofisas—127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namu
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS v

IMephone: Boulevard 2800 
16.% SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3.407 Lowe Avė, Tel. Y arde 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL
Namų Tel.—Hyde Park

1824
3395

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
Tel. Lafayette 8016

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

Ofįso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitari m*

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

KAI. & ZARETSKY
,r( I LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

VALANDOS: >
•Panedėlį, Utaminke ir Ketverge 

•nuo 2 iki 9 vai. vakaro.
Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.

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

AKIU SPECIALISTAI

Ambulance] 
Patarnavi
mas Dieną J 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO
DALYSE. 4

)

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4-139

A. PETKUS
6834 So.\Węštern Avė. Phone Grovehill 0142*
4410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OFT.
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 toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda 'atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ mio 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

; P. J. RIDIKAS
3354 So. Halited Street Boulevard 4089

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTIST A»

4645 'So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Serėdoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CH1CAGO, 1LL.
. rp—r—r----------------------------- ,

a m

3325 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. 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

NAUJOS MADOS ELEGANTIŠKA SUKNELE 
No. 1546 Iš margo šilko pasiūta elegantiška išėjimui suk- 

nelė Sukirptos lųieros 12, 14, 16, 4$, 20, taipgi 36, 38 ir ir 40 
colių per krutinę. . ..

Norint gauti * vieną ar 
giau virš nurodytų pavyzdžių, 
prašome iškirpti -paduotų bląn- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerj pažymėti nrierą ir aiŠ-

• kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-’1 
te pasiųsti pinigus arba paš- f 
to ženkleliais kartu su užsaky-'/ 
mu. Laiškus reikia ^dresuoti: J 
Naujienas Pattern Dępt., 1739 ‘ 
So. Halsted SI., Chicago, III. ,

Motiejus Gobšas, jau senas, 
kietas “ir suktas b'znieris, bet. 
vis tiek ėmė ir susijaudino — 
širdyje-sieloje užsidegė ir su
minkštėjo..; Bet tuomet, šaky- 
siu tiesą4 sii vigais čia taip' bu-, 
davo. Juk atvažiuoja' būdavo, 
žmogus, palikęs už jurių-marių 
savo tėvus, - gimines ir draugus, 
o kartais ir žmoną su mažais 
vaikais... gyvena' čia vienui vie
nas tarp svetimųjų, kurių nei 
kalbos, nęi papročių, nei norų 
nepažįsta... gyvena dieną, naktį, 
ąpįe savuosius galvodamas, jų- 
ilgėdamosis... Kartais, tiesa, jis 
juos pamiršdavo, savo - sielos-

/ \ I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46tl. Street Phone Boulevard 5566

S. M. SKUBĄS
^718 West 18th Street Phone Monroe 3377

—

DR. G. SERNER
LIETUVIS.AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius > 

.Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
. 756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėliomis pagal sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ■

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius 
tros

. ■ S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: 42-44 East 108įh Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. ,Western Avė- Phone Virginia 0883

J. LTULE VICIUS
I 4348 So- California Avenue Phone Lafayette 3572

Phone Ca'nal 2515 I 
•Tel. Pullmah M70

- - : - ‘ ' ----- ---------- ------ -------------- ------

1

LIETUVIAI
v GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu Daktarų

8

Phone CANAL 6122

DR.S.BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

metodus X-Ray ir kitokius ele- 
prietaisus.

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central -7464

1034

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, 1LL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
.4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. -

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
{j iKi 8 vai. NedSI. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400



TORONTO VITKUI
. -(Kelios pastabos dėl vieno laiško)

vo senos tėvynės likimas, kad 
jums rupi jūsų krašto žmonių 
likimas. Tik šiokioje padėtyje 
galima bešaliai įvertinti tai, kas 
d: bar Lietuvoje yra. Jūsų laiš
ką perskaitęs drįstu tvirtinti, 
kad jus vienas iš tų, kurių ne
apykanta ir savo asmens nepa
sisekimai neužtemdo tikro rei
kalo pažinimą. Tai tikrai džiu
gu visa tr.i patirti! Mes gyvena
me tokius laikus, kuomet, beša
liškumas, atvirumas, noras tei
sybę pažinti liko ne tik antra
eiliais daiktais, bet tiesiog be
reikalingais ir nevertingus 
daiktais. Viskas sprendžiama 
tik iš tos dienos įvykių, tik iš 
pirmų įspūdžių, ir 'to sprendi
mo vyraujančiu pradu, tvirč au
siu argumentu pirmoje vietoje 
dedamas kokio nors vi do išoru- 
mas, autoritetas. Visviena, .ko
kios spalvos tasai vadas nebūtų: 
žalias, mėlynas, raudonas ar ki
tas. Visvien ir kur jisai ne gy
ventų: Maskvoje, Berlyne, Ro
moje, Kaune ar kur kitur.

Juk ir jūsų tarpe yra ir to
kių, kuriuos pusėtinai veikia ir 
jų protą atitinkamu nuteikia 
Kauno ar Maskvos vadai.

Tamstos laiškas sako, kad 
tokiai žmonių rūšiai, kategori
jai, nepriklausote, tai jau sma
gu toksai raštas skaityti!

žinokite, kad jisai man teko 
skaityti, kaip tik žiemos šven
čių metu, tai yra tų švenčių 
metu, kuomet saulė įveikia tam
są, kuomet diena nustoja trum
py n ėjusi ir pamažu naktis pra
deda eiti vis ' trumpyn. šias 

krikščionių pasaulis 
švenčia ir jas Kalėdomis vadina. 
Taigi, šioji šventadieniška ma-‘ 
no nuotaika dar labiau buvo pa
dilginta ir dar labiau sužadino 
norą daugiau padirbėti. Juk ra
šai, žmogus, ir nežinai ar kas 
skaito ir kaip parašyta supran
ta ir įvertina. Juo labiau, kad ir 
pačirm parašytą atspausdintai 

sakyte sako, kad jums rupi sa- netenka paskaityti. Jei bent pri

Visai netikėtai teko skaityti 
jūsų kišką. Džiugu, kad musų 
padėtį aiškiai suprantate ir mu
sų darbus taip gražiai įvertina
te. Tai geriausia dovana, kokią 
tik jus gi.lite duoti!

Kai žmogus žmogų gerai vie
nas kitą supranta ir vienas ki
tam pilnai užjaučia, tai jau di
delis žingsnis padarytas pir-. 
myn. Mes nepratę visu atviru
mu kalbėti, o jei jau jus tai su
sivokiate, tai jau geras ženklas! 
Žinoma, jums pigu musų padėtį 
suprasti, nes, sakote, daugumo
je buvusieji Lietuvos karų sa
vanoriai. Tai žinote, kokią Lie
tuvą apleidome ir ką dabar mes 
turime. Lengviau jums visame 
susiprasti, susiorientuoti. Tie, 
kurie žymiai anksčiau išvyko, 
tur būt, kur kis sunkiau visa
me susivokia ir dar silpniau įsi
vaizduoja, kokiose sąlygose ten
ka rašyti.

Juo labiau džiugu patirti, kad 
nėsate visokių šalutinių; svaigu
lių pagauti, visokių vilių vilioja- 
jami ir visai sveikai ir blaivai 
įvertinate tai, ką mes dabar Lie
tuvoje turime.

Juk kai kurie, didelių nusivy
limų pagauti apleido slvo kraš
tą ir tik viena neapykanta deg
te dega ir net nenori žinoti, 
kaip kiti pasilikę Čia Lietuvoje 
gyvena, tartum, jųi nelaimių, jų 
nepasisekimų butų .kalti visi 
Lietuvoje likę žmonės. Kiti gi 
apleidę Lietuvą, svetur atsidū
rę, mėgina šantažuoti ir norė
dami įsiteikti vientik melu gy
vena ir auksinėmis varsomis 
viską atvaizduoja, tarytum Lie- j šventes 
tu’voje upės pienu teka, o jos 
k; Ineliai auksu žėri. Jie tik to
dėl taip daro, kad tikisi ką nors 
gauti, arba net už tokį patarna
vimą ir gauna nuo stalo nutru
pėjusių trupinių. Yra ir tokių!

‘ Jie stengiasi ir svetur atsi
dūrę sukurti nenaudėlių lizdus. 
Jūsų nuoširdus, -ątvjiraš ląįškas

PAMĖGINK
JJ NUO

STRĖNŲ
SKAUSMO '

RED CROSS 
PLASTER

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson 8* Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

puolamai kartais pavyksta kai 
kas pasiski.ityti, štai kaip ir 
sveiko laiškas!

Kas tokioje padėtyje bent vie
ną kartą gyvenime yra bu'vęs,' 
tai tik tasai galės suprastų kaip 
kartais pašėlusia smalsa degi 
patirti, sužinotų ar r: šias savo 
tikslo pasiekė, ar jį kas nors 
viešumoje išvydo.

Supraskite, kad tai nesenti- 
mentų pagautas panašiu rašau, 
tai visai natūralūs žmogiškas 
jausmas!

O Čia visu netikėtai, štai dar 
•tokio malonaus rašto susilauki. 
Tai yra dėlko pasidžiaugti, ha, 
jei norite ir pasididžiuoti. Vis 
dėlto jauties, kad ką nors gero 
jausmas įgalina dąr daugiau pa
darai. O šioksai ir tik šįoksai 
jausmas įgalina'dar daugiau pa
dirbėti. Sveikas, savo laiške tai

%

visai gerai įvertini ir supranti. 
Ačiū!

Jei yra ir daugiau panašiai 
galvojančių ir musų padėtį aiš
kiai suprantančių, tai jtu reikia 
atvirai tarti, nėra bergždžiai va
romas darbas.

Tikėkiva, kad 'tikru susilauk- 
siva tokių laikų, kuomet kartu 
atvirai pasidžiaugsiva ir laimė
jimais kartu pasidalinsiva. Juk 
tikrai bus smagu tuomet pasi
sakyti, kad ir mudu bent kiek 
padirbėjova geresnio rytojaus 
sulaukti.

Tasai rytojus, to rytojaus ge
resnis rytas ne vien tik mudvie-

ispanų frontu Vyriausybininkų 
musų visų darbo 

žmonių bendras frontas! 1 į
štai dėlko dabar mums vi

siems labiau,/negu kada nors 
ai eina viso pasaulio gyvenimas, 
štai dėlko mes įdėmiai sekame 
kas pasaulyje dedasi, štai dėlko 
jūsų Jurgėlai ir musų išsigimė
liai Railai taip piktai atsiliepia, 
kad “Naujienos” užsiima “aukš
ta” politika, štai dėlkn jie taip 
pyksta, dėlko .Grigaitis lanko 
lietuvių kolonijas ir dėlko jisai 
lenais kalba apie Kiniją ir Is
paniją. Jūsų Jurgėlai net mušiš- 
kiame “Lietuvos Aide” pradėjo 
dėl to nusiskųsti. Jiems labai 
tiktų, kad mes vien tik savo už
pelkiu susirupintume ir pro ju- 
>ų Karpių skvernus į visą pa
saulį veizdėtume. štai dė ko jie 
labai susirūpinę, kad jūsų viena 
iš stambesnių organizacijų, kaip 
Susivienijimas Lietuvių Ameri
koje, atitektų j jų rankas. Jie 
norėtų pasidaryti sau m:žutę 
krautuvėlę, ž’npma, politinio 
biznio krautuvėlę ir visus lietu
vių reikalus norėtų įbrukti tik į 
tą krautuvėlę, kuri be savo va
do daugiau pasaulyje nieko ne
norėtų matyti ir išmanyti.

Jie bijosi platesnio kelio, jiĄ 
nenori Lietuvos gyvenimą pa
sukti platesniu vieškeliu.

Taigi, mes sekame ir jūsų ko
vas ir stebime jūsų daromus 
žingsnius ir mums rupi jūsų gy
venimas. Iš jūsų pasisekimų ir 
mes čia Lietuvoje dedame di
desnių vilčių geresnio greičiau 
rytojaus sulaukti. Štai dęlko ir 
mums smagu ir jauku darosi, 
kai patiriame, kad ir jums rupi, 
kas musų krašte darosi. Tąi 
vaizdžiai tik įrodo, kad jus pla-: 
čiau žiūrite į gyvenimą ir nė-; 
sate ranka numoję į musų vąr< 
gus. Juk tie vargai visų darbo 
žmonių bendri. ■>Jei rankoje 
skauda vieną pirštą, tai ne yiepx 
tam pirštui tik skauda, bet tą-, 
sai skausmas jaučiamas visame 
kūne.

Jei Ispanijoje vyriausybiniu-, 
kams nesiseka, tarmes sakome,

front: s tai

Palūkanoms ir kitoms išlaidoms 
padngti, skaitysime kiek daugiau 
už Šildytuvus parduodamus ant 

išmokėjimo

^l^pIuarnaiunas'd^b^T'^ Vandens Si|-

Įjimliaa. 1“S

Nuolaidos u dabartį 9

$ ' -vomas Mt°ma*KO ar
pasWVVma8 šokant P"«a's 4 ..

^tuvaras. inrtalla«^

♦ Dabar—naudokitės >
‘ lymu! Prašyk musu inn <lllosni
sinj Vandens šildytuvą jusų^a,?1 Auloi"a‘išką“Ga- 
,ą dalJ( o kitą paPrastaisUmėSe-.lm°k5kitma- 
su s7<> gaso bila per tri(j mg mokėjimais
si pilnai patenkintas, mes n , ' lada> nebu
sime Jūsų "senąjį van(]ns JA?,lnnsim ir pastaty- 
timt be to mažo jmokė^nm \ y UVą> nieko neskal 
Tik paskubink-pasiTinJk s’air Am bUS- imok6jes- 
Vandens šildytuvą neatidėliodamasr“1"1* Gasinį

V ličio i

Public Service CompanyOF NORTHERN ILUNOIS^

jų tėviškėje išauš. Jo skaisti Įt?jd mums visiems nesiseka. Jei 
Japonija vis giliad'Jbriaunąsi į 
Kiniją, tai mes jąuČiąme, kad 
fašizmo dvasia ir pas mus vis 
labil u įsigali. dabar gali at
spėti, bet tektų manyti, jei Ja
ponija laimingaixiš to karo iš«r 
eis, jei ir Kinijoje įsigalės, tai 
galimas daiktas, kad ir jus 
stipriau pas save pajusite fašiz
mo dvasią. O ją pajutę vargu 
“Naujienos” galės dėti tai, ką 
dabar rašau ir vargu galės net 
išeiti. Viskas yra galima.

Dabar, kad ir aplinkiniais ke-

1938 PHILCŪ RADIOS
$79.50 iki $199.50

Su automatišku Stočių Suradimu
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ JŪSŲ 

. ' SENA RADIO
Pamatykit visus naujus Radios pas Budriką: 
ZENITE, RCA VICTOR, RADIONAS ir Kit

Jos.F.Budrik,lnc
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. Boulevard 7010

saulė tekės, plačiais spindulius 
skleisdama ir didelius plotus že
mės apimdama. Juk ir jūsų gy
venamame krašte, manau, ne
maža yra šešėlių, ne vien tik 
Lietuvos padangė dabar tirštais, 
tamsiais debesimis yra nuklota. 
Taigi, ateities laimėjimai vieno
dai mus visus liečia.
, Darbo žmonių visur vienodi 

troškir.'^i, visur vienodi norai.v
Tegu, Kaip kur ta kova lengves
nė, tegu kaip kur daugiau kas
dieniniame gyvenime daugiau 
pragiedrulių matyti, bet iš čia 
neseka, kad darbo žmogus savo 
sparnus suglaudęs tysotų ir ge
resnio nesiektų, nenorėtų aukš
čiau skristi. 1

Taigi, ir Lietuvos laimėjimai 
ne vien tik nuo jos vienos dar-; 
bo žmonių priklauso. Taip ly
giai, kaip ir šis dabar gyvena
mas Lietuvos laikotarpis tik jai j 
vienai priklauso. Panašumo j 
daug kur mes rasime. Vienos 
Lietuvos darbo .žmonėms visai 
yra ne j manomas, to slogučio nu
galėjimas, arba to suskio išvei- 
simas.

štai Ispanija šitam labai ryš
ku S4 pavyzdys. Kaip tik darbo 
žmonės čia laisviau pradėjo 
tvarkytis, tuoj čia sugužėjo sve
timų kraštų juodvarniai ir pra
sidėjo nuožmus, žiaurus karas!

Tai ką jau čia-bekalbėti apie 
Lietuvą, kuri iŠ visų pusių yra 
ftšistinio režimo valstybių ap
supta. Musų visi laimėjimai de
ra nuo kitų kraštų darbo žmo
nių laimėjimų, žinokite, jei jus 
ką nors geresnio laimėsite, tai 
ir mu$ų gyvenimą visa tai pa-

I lies, .v • ' .

Labai toli nuo jusų» ir musų 
svetima mums Kinija. O vienok 
ji dabar jums ir mums labai ar
tima paliko. Tegu čia Japonai 
prakiša, tegu jų imperializmo ir 
militarizmo ragai bus nulaužti, 
tuoj ir mes Lietuvoje pajusime 
smagesnio vėjelio srovę, šitas 
gaivinantis vėjelis pavasariškai 
ir jus nuteiks. Taip lygiai ir su

liais, bei vis dėlto štai susirašy
ti dar galime, vis dar vienas ki
tam pasisakyti turime progos, o 
tuomet ir šios progos gali visai 
dingti.

Nenoriu būti tokiu blogu pra
našų, bet tokių pavyzdžių jau 
turime. Tariu širdingą ačių už 
jūsų laišką, kuris mane ne tik 
gerai nuteikė, bet štai dar su
žadino norą ir jums parašyti.

Bukite syeikas! -
1 iŽ “Naujienų”

korespondentų.

Majoras Kelly

Metų Biudžetą
Išlaidos sieks $150 milionų

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
UžEmNIąvPALrnYINIAl - VIRŠ To d f*
uz 10 SVARŲ HvC *tC svar.

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

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 71^ KIEKVIENI

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

L M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street

KRONIŠKOS NEGALES
RUSELIAI 

SLOGOS • 
REUMATIZMAS 

SINUSITIS
SKILVYS, KEPENOS 
ŽARNOS, INKSTAI 

TULŽIS
’TAN^SULAI 

MOTERŲ LIGOS 
GOITERIS 
BLUŽNIS 

PROSTATE 
KYLA

RAUDONGYSLĖS 
VĄRICOSE VEINS

Tūkstančiais pagijo nuo jung
tinio Gamtos Gydymo ir moksliš
ko medicinos bų.do. Gamta nie
kad nesuvils! Kodėl nepamėgina
te? Ypač tų gydytojų, kurie ' su 
40 ir 20 mėtų’patyrimu taip pa
sekmingai , tūkstančius pagydė. 
Lengvuose ir rimtuose atsitiki
muose gydoma su šatenų vaistais 
saugiu ir tikrų Namų Budu tik
tai, arba ofiso būdų. Be laiko su
gaišties, be skausmo ir operaci
jos. Kreipkis dėl šaknų Vaistų 
tiktai. Gauk pątanmo Dykai ir 
mokėk tiktai už Šaknų Vaistus 
ar atnešk skelbimą. Be Prievoles 
žiemos,- Pasiūlai griiti. Dvkai ek- 
zaminpcįja ir vienas gydymas dy
kai. Tęsk gydymn, kap patenkin
tas su medicinos ar ofiso gydy
mu už $1.00 ir $2.00, Kreipkis ar 
rašyk, dėl inforrriąciių be prievo
lės ar paliudymus kitų pamatyti.

DR. P. SZYMANSKI
, SPECIALISTAS

Įsteigtas 20 metų
1869 N. Damen Avė. ARM. 8200

Konsultuojantis Daktaras-SUnus 
Helenos ŠimanskienėsiHerbalistč; 

įsteigta 40 metų.

Vakar po pietų Chicagos ma
joras Edward J, Kelly pasira
šė 1938 metų miesto biudžetų, 
kųrįarne^ numatoma apie 150 
milionų dolerių išlaidų ($149,- 
982,217.59).

Miestas tikėjosi gauti apie 
$2,000,000 iš apskričio, kurie 
prikląuso Chicagai, pasiremiant 
teismo džipdžmentu. Bet ap
skritis atsisakė tuos pinigus 
sumokėti miestui ir pareiškė, 
kad apeliuos ntfosprendį į aukš- 
čįausj Illinois teismą. Jeigu ap
skritis laimės, tai miestas tu
rės $2 milionų deficito, kadan
gi džįodžmentas įtrauktas į 
biudžetą kaipo įplauka.

Išsigelbėjo Nuo Mir 
ties Iššokdami Iš 
Automobilio

Dų chicągiečiai vakar nete
ko brangaus automobilio, bet 
ląįinįrigai išliko gyvi. Jų auto 
mobjlis sugedo ir sustojo ant 
bėgių Mdwaukee gelžkelio li- 
nij.os, ties 74-ta ir Elmwood 
Bark. Pamatę, kad atvažiuoja 
traukinys, vyriškiai desperatiš
ką! banęį^ motorą pradėti, bet 
tasai nesisuko ir tiek. Kai trau
kinys buyo tik kelias dešimts 
pėdų riųo automobilio, vyrai šo
ko laukan. Automobilis buvo pa
verstas į skeveldras.

Išsigelbėjęs yra Frank Con- 
nell, 49, nuo 3116 Lotus ąvenue 

j ir Frank Johnson, iš Elmwood| 
Pąrk.

Tel. Hemlock 6240

UGNINIS IŠPARDAVIMAS
S 35,000

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
į Trumpą Liką

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

DOVANAS DALINAME SU KIEKVIENU PIRKINIU.

SADOWSKI
Furniture House

1617-19 West 18 tą Gatvė
arti S‘o. Ashland Ąvenue

Rakaridų Sandelis, Įsteigtas 30 Metų

GAKSINKrrrS -»lMIEGOSEW. C. F. L. — 970 K. GRAŽUS PROGRAMAS 
NEDĖLIOJĘ, 7:30 VAKARE
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‘‘ATSIBUVO”

Partietis — daugumos vadas New Yorke
1

r

ĮvairiosžmiBsišKlaipėdospatfaflgBSŽinios B LietuvosAR TAI GRAŽU?

Atžagareivių sąmokslas

—***>“.

tuo'tiktai dar kar- na te ištarnavęs višO' 28 metufe. ,žuvų rūkykla bei kanservavimokad cių

Naujienos eirta kasdien, išskiriant 
sekmadienius; Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1730 & Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonai Canal 8500;

$8.00 
4.00 

. 2.00
1.50“

. .75

.. ■ Be

. 75d

• Savo namuose 3541 So. 
Ttormitage Avė. mibt* valstijos 
senatorius Patrick J. Carroll, 
64 m.; demokratas, valstijos'sė-

“Liaudies fronto” ateitis

The Lithuanian Daily NewW 
Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian News Pub. Coų Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

$5.00 
2175 
1.50 
1.00 

. .75

Apžvalga
Subscription* Ra tęs:* 

$&00 per year irt Canada 
jįš.OO per year outsidė df Ghicago 
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Mattfer 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. undėr the act df 
March 3rd 1879.

4'.. ".mĮ-MA-įM

Utakymo Itahts:
CKlcago je—paštii:

Metams
Pusei metų .........._____
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui-

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ......__ .......
Savaitei
-M 6 H C Sitli*

Suvienytose Valstijose, rter Chicagof, 
paštu:

Metams’
Pusei metų ........
Trims mšnesiarris .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams 1 #8.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams     2:50
Pihigus■reikia siųsti pašto Mbtiey

Orderiu kartu- su užsakymu;

;uo budu pasiliautų sąmokslininkų gaųdyfnąs. Juodu §L: 
to prašymo paklausė ir įvykdė valdžios krizį*

Jeigu šitie gandai teisingi, tai Francuzijos radika
lai*, kurie dalyvauja “liaudies fronte”, yrą menki demo
kratijos gynėjai.

« V ‘
_ ’ . r . ■ j* < ;/

...  imil i ■ .f.i

Lietuvos moterų 
suvažiavimas

S
lžiausiojo Amerikos miesto New Yorko taryboje, 
dto rudens rinkimų, daugumą sudaro' pažangus 
i — Amerkos Darbo Partijos1 nariai* ii* vadina
mieji, “f uzionistai” iš progresyvių republikoną ir nepri

klausomų demokratų. Tr ši pažangioji miesto tarybos- 
dauguma išsirinko savo oficialiu vadu A. D. Partijos 
narį, socialdemokratą B. Charney VlUcfek’ą.i

Tai yra įdomus faktas, kad ir pažangieji demokra^- 
tai, ir repttbiikonai New Yorko miesto taryboje pasida
vė Darbo Partijos vadovybei ir pasirinko už savo vadą 
aiškų socialistą;

B. Charney Vladek yra socialistinio* žydų dienraš
čio “Forverts’o” administratorius, per daugelį metų vei
kęs Sbcialistų Partijoje, bet prieš dVėjėtų? ittėtiį4 iš jbš 

.pasitraukęs, kai “kairusis” Norman Tjjpn^as^pradėjo tą 
partiją kreipti į bolševizmo* pusę. Vladek. kartu su kitais 
demokratinio socializmo šalininkais New Yorke suor
ganizavo SocįąLDemokratų Federaciją, prie' kurios pri
sidėjo dauguma socialistų Čonnectįčut, Pennsylvania, 
MAryįąnd ir kitose valstijose. Tos'Socfokdemokratų Fe
deracijos iniciatyva paskui buvo sudaryta NeW Yorko 

. valstijoje Amerikos Darbo Partija. Pereitą lapkričib 
mėnesį, New Yorko miesto rinkimuose,, ši nauja partija 
surinko netoli pusės .miliono balsų..

Kai Vladek i? jo draugai New Yorke kovojo prieš 
Normano Thomaso “kairiasparnišką” politiką Socialis
tų Partijoje, tai komunistai visaip juos niekino, kaiįa 
“dešiniuosius”, “atžagareivius” ir t. t. Bet dabar jau ir 
patys komunistai skverbiasi į Amerikos Darbo Partiją 
ir reiškia džiaugsmą, kad' social-demokfžitas Vladekaš 
tapo išrinktas’ miesto tarybos daugumo^ vadu. Kaip daž
nai komunistams tenka keisti savo “revoliucinius” nu
sistatymus I

Reikia tikėtis, kad tas stambiausias Amerikos did>- 
miestis dabar ims rūpintis savo biedriuomėnės reikalai^ 
ir ypač stengsis parūpinti jai švarių gyvenamųjų namų.

.i,, i., t,;, su
i.^1 ■ II f

tą parodo, kad bė suktumo ji 
rieapšidina net t'uomet, kai ei
na kalba $piė paprastą fakto 
kratisinių: x‘

, ,.l> '.II' ■

TNtERNACIONALAS-
■ . atMew- sovietų

• . ■* ' “UNIJAS”. . , ■

, . ......................—>

■ Artierikoš lietusių laikraš- * 
čiutišfe dar vis neretai vartoja
mą žodis “atsibuvo”. Pav. vis
liame laikraštyje įdėta tokiU 
žinia:

“LDŠ 14Ž kuopos susirin
kimas atsibuvo sausio 2 čb 
Dalyvavo* skaitlingas narių 

į būrelis; Svarstė dalykus sal- 
, tai ir rimtai.”

Tafe žodis “atsibuvo” yra nb- 
va stilibtuVintaš’' letikų “otbyl 
si^’* ’ .* *

I Liėta'viiį kalboje žodis atsi
buvo reiškia visai ką kita — 
reiškia, Buvo iki soties, buVb 
tiek, kiek norėjo (panašiai, kai# 
atsiyUgė, atsigėrė, atsi viešėj o) *

Kalbant apie susirinkimą, aiŠ- 
(ku, negalima sakyti “atsibuvo?”. 
Reikia sakyti įvyko atba buvo.

KURIS “TAUTOS VADAS”!
t ' \ •' '

“Amerika” sako, kad Brook- 
lyno- “Vienybėje” vieni Įailib 
ĮibtaVių tfeintoš: vadu Augusti
ną Voldemarą (kuris sėdi kalė
jime), kiti — Antaną Smetoną; 
ir jos redaktoriai iki šiol nega
lį susivokti, kuris tų dviejų 
“vadų” esąš tikrasis tautos va
dais.
. . " , . n

Bet k oi kas, matyt, Smetonos 
prestyžUs yta didesnis, neš — 
“Vienybės” redaktorių Užlaiky
mui “kaziona kazna duoda ne- 
itiaža ddleHų”.

Tai dair bitinas toks laikraštis 
Amerikos lietuvių istorijoje; 
kuriam viešai daroma pribkaiš-. 
tas; kad jo redaktorius užlaiko 
“Icazionoš' kažrios” dbltiriai.
... - > J '-.pr. ■ * ' ' ■

5 Pastebėtina; kad “Vienybės” 
lizde buvo išperėtas’ tąš kandi
datų “sleitas’7 kurį tautininkai 
bando pravfešti į* SLA. viršinin
kus. Kauno* nagai ilgi.

' Prieš kiek laiko Tarptaiitinės 
Darbininkd Unij ų Federacijos 
(Amstbfdamo IHtėrhacibnaro)! 
valdyba padariusi preliminarinę 
sutartį su SSRS prof-sąjungo
mis dėl šių įstojimo į Tarptau- 
tirię ’Darbininkų' Unijų Federa
ciją. Mat, vadinamas “raudona
sis” uriijiį' lŪtėtiiaČiOimiūs jad 
faktinai išnyko; kai bolševikiš
kos’ unijų atskalos įvairiose ša
lyse pakriko arba* sugrįžo į so
cialistų- Vadovaujamas unijas; 
Ntio> “rūddbnojd” uiiijų’ interna
cionalo’ bepaliko tiktai profe- 
sihės sąjungos sovietų Rusijo-

; "S •’ v ‘

Šių’ sąjiuhgų vadai' surhanė 
fjas siitišti su Amsterdamo- Iri- 
ternacidnalu" (kurį komunistai 
per metų* metus stengėsi su
griauti; bet negalėjo!)' ir, kaip 
minėjome; jad? buvo padarytas 
laikinis susitarimas su jo val
dyba. •

Bet klausimą galutinai iš
spręsti’ turėję Tarptautinės Dar
bininkų Unijų’ Fedferacijos vyk
domoji1 taryba, kuri susideda 
iš įvairių šalių unijų sąryšių 
atstovų, šie susirinko: ir nuta
rė sovietų Rusijos prof-sUjun- 
•gų nepriimti.

Nutarimas pamatuojamas tuo; 
, kad Sovietui Sąjungoje, darbi
ninkų unijos nėra laisvos dar
bininkų organizacijos, bet tik
rumoje darbdaviųkontroliuo
jamos organizacijos, arba, kaip 
Amerikoje sakoma; “kompani
jų unijos” Y

(Musų sįėcial'atis korespondento Lietuvoje)?
i--.- ■

( .. .......... . 1 ;.... .

šiemet sukalto Ty&ai* trikdė- 
mėtų, IMp revbliuėijos 

priebltthdtisė įvykti’ I&tone pir
mas Lietuvos moterų siivažiavi- 
maš; Tuoriiet' iš visos Liėtuvoš 
kampų sugužėjo Lietuvos mo
ters pasiguosti sunkia- savo po
litine ir ūkiška1 būkle, įr reVo- 

‘liUcijos dvasia besivadiiodamos 
tikėjosi iš tos sunkios būklės iš
sivaduoti. Suprantama, buvo 
tuomet karštų revoliucinių- kal
bų, net pątS' kunigas Vaižgan- 
tas-Tumas tuomet įrodinėj o;’kad 
jisai niekuomet neėjęs prieš so
cialistus ir jiems visuomet sim
patizavęs.

Taigi,. Lietuvos moters dabar 
nutarė šitą pirmą suvažiavimą 
paminėti ir sušaukti antrąjį su- 
važiaVimųi

Bet tarp vieno ir kito suva
žiavimo dvasios buvo- didėlis kuklios sau nieko 
skirtumas. Anuomet atvyko* mo
ters tiesiog nuo savo pėčių naš
tas ^padėjusios. Tai: buvo dirbti 
moters; o dabar atvykti aukštų 
valdiiiiiikų- žmtitio^, valdininkės 
ir keletas kaimiečių; kurios čia 
tik viešniom^ jautėsi, o anuo
metsuvažiavime još tikromis 
šeimininkėmis buvo! Dabar daug 
buvo pasakyta patriotiškų' kai
lių; bet' kažin ar višos tas kal
bas sakiusios šiandien niokėtų

• lietuviškai' kalbėti; jei viena ir 
; antiia Rusijbje revoliucija hėbu-

Didėlį įspūdį* darė tome stiva- . 
žiavime dalyvavusios; tat FolicL 
ja Bortkevičienė ir Gabrielė Pet- ; 
IteVičaite, —juk jos abi ir pir
mojo11 suvažiavimo aktingos* bu
vusios. dalyvės;

Reikėjo tik joms žodis tarti 
ir tartie triukšmingame suvažia
vime įsigalėjo tikrai mirties ty * 
Ja. Jų klausė visos, nes tai kal- 
.bėjoA tos moters, kurios visus 
Lietuvos sunkumus savo pečiais 
pakėlė ir savo asmeniniame gy
venime- veik nieko neturėjo, ar
ba tikriau tarus, jų visas asme
ninis gyvenimas buvo Lietuvai, 
Lietuvos darbo žmonėms atiduo
tas; Dabar jau senutės, sidabri 
niais plaukais papuoštos ir šią 
valandų jos vadų dvasiai nenu- 
silęnkia ir žiuri, stebi Lietuvos, 
žmonių sargyboje stovi. Tylios^ 

nereikalau
jančios; Deja, Felicija Bortke
vičienė dabar nepriklausomoje 
Lietuvoje “Lietuvos žinių” ofi
cialiai redaktorė negali būti. Ji 

tų pareigų vidaus reikalų mi- 
ništerio atleista. Lietuvos ka
riuomenės kariai Gabrielei Pet
kevičaitei įteikė gyvų gelių bu- 
kietą. Tai buvo daugelio nelauk
tas siurprizas! Gražu, kad Lie* 
tavos’ kariai moka pagerbti 
tuos, o šiuo atsitikimu" tą mo
terį, kuri tiek daug Lietuvos 
žmonėms’ yra nusipelniusi ir 

tų* įvykusi; Tur bųt ne viena iš kartu turi nemaža nuopelnų ir 
fu dabar kalbėtų lenkiškai, ru- pačiai Lietuvos kariuomenei, 
siškai, bet tik ne lietuviškai; ir Šitas moterų suvažiavimas 

padarė daug visokių nutarimų, 
bėt vis dėlto reikiamo tvirto sa
vo žodžio šios dienos Lietuvos 
vidaus reikalais nepasakė. Na ir 
nebuvo galima laukti, kad šioks 
suvažiavimo sąstatas ką nors 
kito pasakytų.

Ir tai jau daug padaryta, kad 
sukviesta toks suvažiavimas pa
minėti' pirmą Lietuvos moterų 
viešą siivažiavimą. Vis dėlto bu
vo proga prisiminti, kaip ką ir 
iš buvusiųjų laikų. B.

siškai, bet tik ne lietuviškai; ir 
vargu nors ką apie pačią Lietu
vą žinotų.

Taip; šitai patvirtina ir kai 
kurių dabar patriotines kalbas 
diožusių jų nelietuviškas akcen
tas, kuris brėžte brėžė klausy
tojo ausį. Šitos garbingos poniu
tės ir patį dabar suvažiavimą 
taip pasuko, kad kaimiečių čia 
balšo visai nesigirdėjo; Norėju
sios kalbėti civilės metrikacijos 
įvedimo? reikalu; taip pat progos 
neturėjo’ pasisakyti:. >

. ,, ■. / . \ > * * f. i

tinka valgiui gaminti ir kamba
riams apšildyti. Kiėkviehame 
bute yrav elektra? ir vonik.

Visi namai yra iš plytų staty
ti. Viduje kambariai yra alieji
niais dažais išmaliavoti. Sienos 
papuoštos paveikslais. Langai 
dideli, todėl šviesoš^visada pa
kanka. žiemai galima įsidėti an
triniai langai, kad butų* galima 
šilumą sutaupyti.

Prie kiekvieno namo yra vie
nas hektaras žemės, kur galima 
užsiauginti daržovių. Namai iš 
lauko daro tikrai gerą įspūdį: 
"stogai- raudonų čerpių,, o apie 
’nanius eina štakiet/hė tvorelė.

Žinogus, kurik mėgsta daržą 
ir gėles; galt visą .vasarą atlie
kamu laiku apie namus triustis.

Namai galima įsigyti išsimo
kėtinai. Net per dvidešimt me
tų galima mokėtis. Pirmiausia 
reikia įmokėti apie 3,000 litų. 
Paskui per mėnesį mokėti maž- 
oaug 115 litų. Kadangi namas 
yra keturioms šeįmoms, atseit, 
turi keturis butus, tai mokes- 

, čiai jdkio sunkumo nesudaro. 
( Nuomomis už tokį namą galima 

lengvai gauti 240 litų per mė
nesį. Vadinasi, po 60 litų už bu
tą. Apsigyvenus viename bute, 
vis dėlto dar lieka trys nuomos: 
180 Jitų per mėnesį.

Tokiu budu žmogui, kuris tu
ri pastovų darbą arba tarnybą 
toks namas įsigyti. nesudaro di
delių sunkumų. Juo labiau, kad 
butai čia labai, lengva išnuomo
ti. Dalykas toks, kad šioji kolo
nija yra steigiama toje mieste 
dalyje, kur yra tekstilės fabri 
kai, lentpiuvyklos, celiuliozės ii 
fanieros fabrikai bei kitos įmo 
nes. Toji miesto dalis yra nusi 
driekusi kelis kilometrus tie; 
Kuršių jura, žodžiu, tai yra dar 
ko žmonių kolonija. O kadang 
ji yra arti prie fabrikų, tai bu 
tai čia yra tiesiog gaudyte gau 
domi.

(Bus daugiau)

Meno Šventes Lietu 
vos Nepriklausomy
bės Sukaktuvėse

Valdžios krizis Francuzijoje dar tebesitęsia. Jisai 
pirmoje eilėje paliečia vadinamojo “liaudies fronto” li
kimą. Yra* rimtą abejonią, ar tas kairiųjų partijų 'blo
kas išliks: " ■' " <

- • ■ c

Naują kabinetą sudaryti buvo pavesta socialistų va
dui Blum’ui — po to, kai atsisakė radikalas Bbnnet 
(buv. finansų ministeris), ir Lęon Blum mėgino- įtrauk-, 
ti į valdžiąne tik “liaudies fronto” atstovus, bet taip 
pat ir kai kfirias' vidurio sroves. Is to galima niimanyti, 
kad “jį 
sai dar 
attiki s;

Spėjąjna, kad naujasis Francuzijos kabinetas, bw 
siųs “tautinė vyriausybė”, apimanti visas partijas; 
inianV pačias kraštūtiries. .

es fronto” įtaka Francuzijoje susilpnėjo: ji- 
neturi daugumą parlamente,- bet jau nebėpa- 
j^gbmis.

> 4‘ A:

Bet kodėl’ atsistatydino’ Chautemps’o* (ištark: Šokdi
no) kabinetas, kuriam-parlamentas nebuvo išreiškęs ife- 
pasitikėjimo?. >

Ni&c&s Amerikos korespondentas' sako, kad tikrdjS 
šito krizio priežastis buvusi ta, kad radikalai norėję iš
gelbėti kai kurių “svarbių patriotų” reputaciją. x

Prancūzijos policija, kaip žinoma, pereitą rudenį 
atidengė slaptą “Cagoulards” (Apsigaubusiųjų) sąmoks
lą. Ji užtiko įvairiose vietose daug paslėptų ginklų ife 
suėmė visą eilę žmonių, kaltinamų* tuo, kad jie planavę 
padaryti ginkluotą sukilimą prieš valdžią. Policiją kon
troliuoja vidaus reikalų' ministeris, Abiejuose “liaudies 
fronto” kabinėtuose/ šitos ministerijos priešakyje sto
vėjo socialistas Marx Doritioy (išt. Dorrtiua).

Paryžiuje eina tokie gandai: Policijai- tęsiant kra
tas ir “Cagoulards’ų” suėmimus, pasidarė karšta kai 
kuriems “svarbiems patriotams”. Todėl jų sėbrai papra
šė radikalų ministetius Bonnet ir Chautemps, kad juodu 
kaip nors to socialisto ministerio nusikratytų

Komunisfų laikraštininkai nie
kaip neišmoksta elgtis, kaip 
padorus žmonės; Aną dieną mes 
parodėme, kad “Laisvė” įdėjo 
dviejų; spalių editorialą, kriti- 
kuodamaLbUv. sovietų diploma
to Alfekfeandro Barmino straips- 

bet apgavingai pasakodama’ 
savo skaitytojamš, kad to' 
straipsnio autorius esąs P. Gri- 
įgaitis.*. ?
1 Dhbar pažiūrėkite, kaip tąsi 
komunistų? organas bando tą 
savo Klastų pateišintii Jis sako:

“Jeigu ‘N.’ redaktoriaus są
žine butų Visai švari (! — 
“N.” Red.) ir jeigu su gruo
džio 30'diėnoš apžvargojė til** 
piišio rašto mintimis jisai ne
sutiko ir riesutiiiilca, tai rei^ 
kejo taip ir pasakyti, vietoj1 
mus koliotY ii* kaltihti kokiam 
ten sąmoriingam faktų iškrai- 
•liyin^*' *' ; '• Y,

* 1 ’ .■ ■ rA

VadShaši,. dabar- tas’ komunis
tų laikraštis* kalbL apie “NskU 
j ienų” redaktoriaus sąžinę f Tas 
laikraštis pamelavo, apgauda* 
,mas savo skaitytojus, bet ji- 
,sai prikaišioja mums 'sąžines 
'nesvarumą! ' -

Apie tai,; ar. “Naujienos” pri* 
tarė, ar nepritarė Aleksandro 
Barmino straipsnyje išreikš
toms mintimsr čia visai nėrą 
,'rėfkaid rašyti. ‘‘Naujienų’/ ap* 
žyafgoje buvo aiškiai pasaky
ta, kas yra to straipsnio auto* 
riuls.- Todėl. “Laisvė”gerai žii 
no j 0, kieno straipsnį ji “kriti* 
kuoja”, ir jeigu ji dabar mė
gina savo melą pridengti, ieš** 
Jkodama ‘‘bendrųmdf’ tarpe Bar
itono ir “N.” redaktoriaus min

tai ji

ŠIEMET IŠTEKTA 152 NAU
JI PRADŽIOS MOKYKLŲ

ROMPLEkTAI i

KAUNAS. — Pastaruoju* me
tu, kada yra įvestas* privalomas 
pradžios mokslas, sparčiai an4- 
•gm mokinių skaičiuj pradžius 
mokyklose; Todėl' esamų prad
žioj mokyklų* nėiižtenka ir vis 
kyla reikalas steigti naujas, šių 
metų prAdžibjė Dj Lietuvoje 
buvo 2,092 ketvertų metų ir 
216 šešerių: metų* pradžios mo
kyklų su .4,876' komplektaife. 
Mokyklas Iknkė 269“,950 moki
nių, o jose dirbo 4,876 moky
tojai. Pęr 1Ū37 rh. įsteigta ddr 
152 nauji pradžios mokyki^ 
komplektai. '

Didėjant mokinių skaičiui 
pradžios mokyklose ir įsteigds 
naujų mokyklų bei atidarius 
naujus penktus ir šeštus sky
rius, prireikė, per 36O1 naujių 
pradžios mokyklų mokytojų. 
Tačiau tiek1 mokytojų1 nebuvo 
surastą, todėl’ švietimo minis
terijai tekę*' samdyti ir heceii- 
ziidtų mokytojų. Jie' yra .pa
samdyti ligi .1938 m. liepds 
mėn; 1 d! (riiL ' f

I,.
Lietuyos Generaliniš I^onsU- 

lątaš J16 Wešt 75th St,' NeW 
York, N1. Y. prašo p: Jbkubą 
Baroii^, Draugijos Kovai šu 
Tuberkulioze1 įgaliotihl Ameri
koj, nurodytiz dabartinį, savo 
adresą — turime kai ką jain 
prdiieše .

(Tęsinys)
Pavyzdingi pastatai

■i Taip, Klaipėdos miestas spar
čiai auga: Mėtai iš metų vis 
daugiau ir daugiau pristatoma 
.gražių gyvenamų pastatų; Tie 
pastatai visais atžvilgiais yra. 
moderniški, štai dar 1932 m. 
prie gėl^inkelio stoties buvo di
džiausias žemės’ plotas,- — tuš
čias ir negyvenamas* Vasaros 
metu* btidavo ten gyvuliai gano-' 
šr bei1 dobilui auginami. Vieto
mis žmonės sodindavo bulves 
bei augindavo riigiūs*

Nieko panašaus čia nebesu- 
rastumei dabar. Prie Stotieš- 
gatvės dabąr jau stovi visa eile 
Raudonojo Kryžiaus ligoninės 
trijų ir keturių aukštų pastatiį” 
Tie pastatai yra mūriniai ir tik
rai moderniški. Ligoninė yrą į- 
j ėngta pagal 'vėliausius techni
škos reikalavimus.

Visai1 netoli nuo ligoninės 
(prie Simtino- Dacho gatvės) 
stovk keturi^ aukštų* . Vytauto 
?Didžibjo vardo gimnazija. Tai; 
tnr būt, moderniškiausia’ girtiną-- 
'Uja visoje Lietuvoje. Ji turi vi
sus’ jrėngimtiš, kokie tik yra rei- 
kalingii ’

• ■ ... ■ 1+
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Vytauto gimnazijos pastaty
mas atsiejo bent kelis milijonus* 
Bet užtai gimnazijos rūmai 
Šiandie^ ytą tikra Klaipėdos 
•miesto pažiba*

KttF pastatai
Prie žvejų, uosto tik po 193^; 

įinetų liko pastatytas “žuvis” 
.bendroves^ fabrikas su moder
niškomis mašinomis. Tame fa* 
įirike yra milžiniški šaldytuvai;

r priemonės. Patalpos yra1 visais 
atžvilgiais -tinfeaindsi

Lietuvos Eksportas prieš kiek 
laiko pasistatydino du 'naujtis ir 
moderniškus sandėlius. Jau pra
dėjo kilti į padangę Pedagogi
nio Instituto* ruiri&ii Tai bus 
puikus ir įspuditighs pastatas, 
kuris nemažai prisidės prie 
miesto papuoširiiO;

Prieš kiek laiko1 iš firmos Bu- 
senico liko niipifkth1 uosto mui
linė. Senoji miiitihė ttioj1 buvo 
nugriauta, o jbS- vietoje pradėta 
statyti grandioziškas naujas pa_ 
s i atas. Skiepas jeiu baigtas^ da
bar šiepiasi į viršų masyviai 
gelžbetoniniai stulpai. Darbas 
eina skobomis. Netrukus tad 
prie uosto susilauksime tikrai 
gražauš ir jspudihgd pastato^

Kanto* gatvėjte priėš kelifr me
lus ribgšbjd Erdvos atmatų ir 
sąšlavų. Dabar čia stovi šauni 
pradžios mokykit, o apie ją* iš
vedžioti cementiniai takai. Mo
kyklos aikštelė gražiai įrengta 
ir krūmokšlių apsodinta.

Lietuvių kolonija
žemės bankas priemiestyje y- 

ra numatęs’ sukurti lietuvių ko
loniją. Būtent, pastatyti apie 
500 gyvenamų namų. Apie šim
tas tų namelių jau baigta staty
ti. Kai* kuriuose jlį jau ir žmo
nės apsigyveno: Čia trumpai afr 
įpasakosiu*, kokiu planu tie na
mai yra statomi. Kiekvienas na
šias yrarz skiriamas keturioms 
šeimoms. Jis yra’ dviejų aukštų 
ir turi keturis butus, kiekvie
nas butas susideda iš dviejų 
kambarių ir virtuvės. Drabu
žiais ir indams yra įrengtos 
specialios spitos sienose. Bute y-. 
h*i moderniškas pečius, kuris'

Lietuvos nepriklausomybės 2 
metų sukaktuvių pagrindinė pr 
grama dar nepaskelbta,, nes si 
kaktuvių ruošos komitetas noi 
išsiaiškinti; kokiu4 budu sukai 
tuvėse galės pasireikšti įvairic 
organizacijos ir įstaigos. Tu 
tikslu komitetas tariasi su ai 
tįstais, menininkais, muzikai; 
rašytojais, redaktoriais ir ki

Jau- susitarta, kad Vaistyki 
•Teatras 1938 metais suruoš tr 
teatro meno šventes—festiv: 
liūs.

Vasario mėn. 14, 15 ir 16 di< 
■nomis, Valstybės Teatras si 
ruoš pirmąjį festivalį vaikam 
Per tas1 tris dienas Kauno va 
kaims visai veltui numatyt 
duoti diramosj operos ir balet 
spektakliai; Bė to, į suruošti 
spektaklius atvykusioms netu 
tingų tėvp vaikams bus išdalii 
tos dbvariOs. Prieš kiekvier 
vaikaitis spektaklį bus paai 
kinta iškilmių tikslas—Lieti 
vos Nepriklausomybės reikšm

Nub gegužės 1 dienos iki bi 
želio 15 dienos Valstybės tea 
ras skelbia festivalį provincija 
Šis festivalis skelbiamas šuk 
'“Lietuvos Nepriklausomybės Ž 
metų, sukakti minint visos m 
no jėgos provincijom” Pro vii 
cijOs; festivalio metu Valstybi 
Teatro drama, opera ir baletš 
aplankys visas Lietuvos vieta 
kur tik spektakliams , įman 
mešnės scenos. Taip pat pr 
vincijai bus suruošta visa ei 
koncertų.

Trečiasis teatro meno ir mi 
zikoš festyvalis su speciai 
programa numatyta suruoš 
rugsėjo 20-30 dieną. J*šį fest 
valį nutarta pakviesti iš užsi 
nio' meno atstovų: Latvijos, E 
tijos, Čekoslovakijos, švedijo 
Submijoš, rusų teatro ir kitu 

Tokia' yra Valstybės TeatJ 
vadovybės .programa , Lietuvo. 
Nepriklausomybės dvidešimtu 
metu sukakčiai paminėti.

' Tsb
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Chicagos Lietuvių 
Draugijos Vakaras
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CHICAGOS

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą , dieną,' 

VALDYBA: . P. MILLER; finanšų sekietoYius
J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. - KA-IRIS, viėe-prezidentas R. GALSRTS; trustisas
V. MANKUS, sekretorius P.’ MILAšEVlfelUŠ, trustfcafc

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GU GI S, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

18 BAZARO VEIKIOS
PAREMKIME 

BAZARĄ!
VISI CHICAGOS LIETU

VIŲ .DRAUGIJOS NA
RIAI IR ŠIAIP GEROS 
VALIOS ŽMONĖS YRA 
KVIEČIAMI" J TALKĄ

•
•jaunuoliams atsiekti savo tikslą; 
,bet ir tuo pačiu metu auklėsime 
'veikėjų, kurie ateityje musų or
ganizacijai galės būti labai nau
dingi.

Tai toks, trumpai* suglaudus; 
lyra nuinatbmas fondui tikslas. 
(Manome, kad’ kiekvienas sutiks; 
jog tas tikslas yra kilnus. Td^ 
‘dėl mes i? kviečiame visus- na
trius ir šiaip' geros valios^ žmo
nes rengiamą Bazarą visais- "bu
dais paremti, nes tb bazaro pel- 
!nas kaip tik ir yra skiriamas 
to kilniaus tikslo įvykdymui, bū
tent, įsteigimui fondo. Paremti 
bazarą galite visokiais budais: 
aukodami dovanas* platindami 
serijas ir pagaliau atsilankyda
mi į patį bazarą

Tad visi į talką! Mums vi
siems turi rūpėti, kad bazaras 
kaip galima labiau nusisektų; Ir 
jis nusiseks/jei tik mes subru
ksime dirbti.

Pernai rugsėjo 4 d. Cicero 
Lietuvių Li uosy bes svetainėje į- 
vyko pirmoji Lietuvių Kultūros 
Draugijų konferencija, kuri'pa* 
darė labai svarbių tarimų. Vio- 
nas tų tarimų buvo toks: steigę 
ti fondą moksleiviams šelpti it 
šiaip kitiems kultūriniams rei
kalams.

Kad toks fondas yra labai 
naudingas ir reikalingas, tai deg
lei to negali būti dviejų nuomo
nių. Chicagos Lietuvių Draugi
jai ir jos f iii joms (kultūros 
draugijoms) priklauso didelis 
būrys jaunimo. Kai kurie tų 
jaunuolių pasižymi dideliais gar
bumais vienoje ar kitoje srity
je: moksle, mene ar muzikoje. 
Vieni jų gali pasirinktoje šako
je lavintis, o kiti ne: neturi iš
teklių. Ir dažnai'jaunuoliai'su 
itin dideliais talentais neturi 
progos pasireikšti, nes neturtas 
užkerta jiems kelią siekti savo 
tikslo. Tokiu budu niekais nu
eina talentai, kurie musų visuo
meniniame gyvenime galėtų la
bai svarbų' vaidmenį vaidinti.

štai kodėl sakyta konferenci
ja pasisakė už tai, kad butų 
steigiamas fondas gabiems jau
nuoliams paremti bei kitiems 
kultūringiems reikalams. Ta
čiau svarbu ne tik nutarti, — 
daug svarbiau nutarimą įvykdy
ti. Per paskutinius kelis metus 
daug visokių gražių nutarimų 
buvo padaryta, bet iš jų nie
kam jokios naudos nebuvo, ka
dangi, jie taip ir pasiliko nuta
rimais. Vadinasi, nebuvo įgy
vendinti.

Kultūros draugijų konferen
cija išrinko valdybą, kuri yra 

. pasiryžusi nesitenkinti gražiais 
sumanymais: ji stengiasi tuos 
sumanymus įgyvendinti, štai 
dabar yra daromas pirmas žing
snis, būtent, rengiamas šio mė
nesio gale trijų dienų bazaras 
(žiūrėk šiame puslapyje skelbi
mą). Visas pelnas nuo to baza- 
ro yra skiriamas fondui. Tiesą 
sakant, pradžia tam fondui jau 
liko padaryta; Pirmoji; taip1 sa
kant, kregžde su auka buvo p-ld 
L. Narmontaitė, Chicago aukš
tesnės mokyklos mokytoja. Ji 
paaukojo fondui $15. Su pini- 
giška auka prisidėjo ir p. P. Ma- 
siokas: aukoje dešimt dolerių, 
atsižadėdamas jam priklausomo 
auksinio žiedo.

Pradžia tad padaryta. Dabar 
reikia fondą auginti, didinti. 
Juo tame fonde bus daugiau pi
nigų, juo daugiau galėsime ga
bių jaunuolių (abiejų su
šelpti bei kitokių kultūriniu

• darbų nudirbti. Atsiminkite, kad 
fohdas rems tik miišų orghhiza- 
cijos pasižymėjusius jaunuolius; 
kurie tokios paramos tikrai yra 
verti. Tokiu budu mes ne tik Ghbris iš Waukegano 4 serijas, 
duosime progos savo gabiems Taip pat gerai sekasi p-iai M. tiems.

—Valdyba

SUKRUSKIME!
Atsimenate, Lietuvių' Kultu- 

įros Draugijų konferencija' nuta
rė, kad kiekViends kolonijos 
Draugija turėtų bent tris pa
rengimus metuose teatrą, 
(koncertą su paskaitomis' įr so
ciali > parengimą. • Rackfordas,. 
Springfield ir Kenoshe dalį; savo 
pareigą- jai! atliko. Melrose 
Park jau gatavaa dirbti. Harvey 
jau turėjo gražų paminėjimą 
:savo* metinių sukaktuvių. Šis 
tas daroma ir kitų miestų Drau
gijose. Pernai jos vi sos* pasižy
mėjo stebėtinai' gėraiš parengi
mais. Daugelis ihipottavo ge
riausias .meno jėgas iš Chicagos.- 
Kolonijų lietuviams, kur yra 
kultūros Draugijos; dar nebiiVd 
tekę turėti tokių grandioziškų 
parengimų^ kokie įvyko perei
tais' metais. Naujienų redakto
rius' K. Augustas- ii* aš* apvažiai 
vome visas draugijas su paskai
tomis ir prakalbomis. Fatl' kon
ferencija pažymėta tokitr irieno1 
ir moksliniu' programų; kbkid 
lietuviai dar nebuvo turėję.

Musų Kultūros Draugijos yra 
dar jaunos;; tačihu kdltuhihiu 
darbiu jos pralenkė kitas orga
nizacijas. .

Apart užsibrėžtų parengimų*- 
dar pasiryžta surengti bazarą 
Chicagbj ir keliose kitose kolo
nijose. Visas pelnas iš jo s-kiria- 

' mas moksleivių stipendijoms.
Patyrimai parodė, kad netoli 

visos Kultūros draugijos iš savo 
prirenigmų turėjo gražaus pel* 
no. Prasčiau sekasi toms, ku
rios turi mažai narių. O narių 
skaitlių lengva padidinti;

—-Dr. A. Montvidas

SĖKMINGI BAZARO Sfe- 
RIJŲ PLATINTOJAI

Panelė Anna Petrauskaitė; gy
venanti tarp amerikonų, pra
dėjo pardavinėti 6 seriją; pa
nelė J. Miller iš Evanston 4 
sdriją; mano, kad parduos ne
mažiau 4 serijų; parietė B; Ab- 
rdskaitė 4 serijas; panelė H.

KasGaunaPašalpą*
• ..............
Nesveikavimų ir ligų esama' 

įvairią^ vibnam dt ntį suskauda, 
kitam strėnas; trečiam galvą, 
ketvirtas krutinę ir t.L Pats 
Skaudėjimas nėra jokia liga. Jis 
gali pasireikšti* nuo kokios nors 
svarbios ligos arba jokios ligos 
gali nebutii Juk ir taip vadina
mi kor’nai ant kojų1 pirštų daro 
bu.urų skaudėjimą. Danties 
skaudė j imas1 yra aiškesnis už‘ 
plaučių užUėgimo skaudėjimus. 
Kada organizacijos narys pasi
skelbia’ ligoniu ir bando- pašal
pą gauti tik todėl, kad jis įturii 
kokį riOrs skaudėjimą, jis klys- 
itai Jeigu jis neturi progos iš
tirti ir pažinti galimos ligos, jis 
.nesiskaito sunegalėjusiu. Jo kas
dieninis darbas nekenkia jo 
sveikatai ir negręsia gyvybei.

Chroninis vidurių kietėjimas- 
yra labai praplitęs pas 
miestų gyventojus. Del jo įvyk
sta itin nemalonių jautimų. 
Dirbti' gi visi šitie ligoniai' gali. 
Paprastai; Dar jiems sveikiau, 
kada jie dirba. Tačiau ir iš jų 
.tūli užsirekorduoja apsirgusiais 
-ir nori gauti pašalpos iš orga
nizacijų. , -
r Apsirgusieji džiova, cukrine 
liga, chroninių*' 'inkstų uždegi- 
mu, organihiatš' širdies sugedi
mais ir daugeliu kitų chroniniu 
ligų per ilgriš mėtuš gali užsi
dirbti sau pragyvenimą. Kai ku
riose chroninėse ligOse darbas 
arba mankšta, ir tiesiog yra 
naudingi ligoniai dirbti. Tik tuo- 
rnet privaloma mokėti pašalpą 
tokiems ligoniams, kada jų liga 

’BRSiėkia tokią stadiją, kad dar
bas jiems darosi jau pavojin
gas arba neįirianomas.
i Pasitaiko; kad namų šeimi
ninkė arba bedarbis apsergu 
slogomis ih būdamas pašalpinės 
Organizacijos nariu reikalauja 
iš jos- pašalpos. Nors slogose 
prišieiha daug ilsėtis; visgi 11- 
gohiš' namuose eina visas savo 
pareigas; Jokio uždarbio jis ar
ba ji* nepralaimėja.' čiaf jau yra 
ndriaš*pasihauddti: čia jau neiš-

> mintinga.'organizacija, jei pašal- 
. :pa moka;

Negeriau j^ta* su susižeidimais. 
Užsigavimai, įsipiovimai apst- 

. deginimai; apsišutinimaf tokių 
kūno dalių, kurios netrdkdb 
dirbti ir nereikak.uja aptarna
vimo samdyti bei nesumažina li
gonio įplaukų, negali skaitytis 
isuriegalėjimuf

Pėšiilpinių orgknizhcijų nariai 
turėtų- suprasti; kad pašalpos 
jiems priklauso ne už sirgulia- 
vimuš, o tik už tokius apsir 
gimus, kurie trukdo juos nuo 
dkrbri, savo kasdieninių parėigų 
ė?m0; sustabdo jų Uždarbį ar
ba-net reikalauja aptarnaviind. 
Jokia' apdratidbs kompanija ki* 
taip nemoka pašalpos savo Uos* 
tumerirms . Net į i* tikrai srine* 
’galėjuiseji turi kivirčytis it 
po teismus tąsytis, kol ją gjarir 
na< Musų» lietuviškosios Organi
zacijos su pašalpomis perdaug 
liberališkos. ,

Dr. A. Montvidas

Pereitą* sekmadienį, sausio 16 
d., Ashland Boulevard' Audito
rijoje įvyko musų draugijos me
tinis vakaras. Tai buvo toks va
karas, kuriiio gulima pasi
džiaugti. Rengimo komisija tik
rai nepadarė klaidos paėmusi 
didžiulę Ashland auditoriją, kuu 
rioje gali sutilpti keli tūkstan
čiai žmoiiių. , Aišku buvo; kad 
drtugijos- vakarai- nebėgali bū
ti rengiami paprastose svetainė
se. šis parengimas tatai pa
tvirtino. Susirinko tiek sviete
lio; jog ir didžiulėje AšHlMnd au
ditorijoje pasireiškė spūstis-. Y- 
pačiai po programos, krii*’ žmo
nės susigrudb prie milžiniško 
baro, o taip pat viršuje, kur buL 
vo restoranas ir kitas- baras.

Visur žmones Ūžė tarši kokia
me avilyje. Ten buvo galima pia- 
matyti ir sutikti žmonių, su ku
riais' neteko per kelis metus su
sidurti; Tik ir girdėjosi: “svei
kas, seniai bematytas”.

Galima drąsiai, sakyti; jog 
žmonių butų buvę dar daugiau, 
jei daugiau narių Butų atvykę 
iŠ>kblbnijų. Tačiau oras pasltuli
ke toks, jog automobiliais va
žiuoti buvo baugu: visą laiką 
buvo galima plaukti permainos ir 
slidaus kelio; štai kodėl šį kar
tą nepasirodė linksmutė ir tu
rinti, daug “pep” rockfOrdie’čių! 
grupė. Nedaug kas teatvyko iš 
Waukegano ir, kitų tolimesnių 
kolonijų; •

Bet jeigu kolonijos ir nebuvo 
gausiai reprezentuojamos, tai 
chicagiečiai susirinko į savo va • 
karą visai neblogci. šį kartą da
lyvavo ir nemažai nenarių, o y- 
pačiai jaunuolių, kurie atvyko 
pasišokti ir pasilinksminti.' If 
reikia manyti, kad jie buvo pa
tenkinti, nes p. George Stepona
vičiaus padidintas orkestras tik
rai šauniai griežė šokiams.

Apie pačią programą čia ne
kalbėsiu dąųg: ji buvo gera ir 
vairi; Dainavo net penki' cho
rai: Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras, Nąų|^s.ios Gadynės* Cho
ras, Pirmyn f Choras, Birutės 
Choras ir L. K. M. Choras. Be 
;o, dainavo solo K. Pažarskis* ir 
p-ia G. Giedraitienė; o jaunule 
G. Sakalauskaitė šatiriiki» pašo
ko. . v į* »:;•■■■

Paskutinė, programos dhlis 
buvo dalinimas dovanų tiems 
nariams, kurie nėfra' ėmę pašal
pų per dešimt ir dvidešimt me
tų. žemiau seka sąrašas tų na
rių, kurie gavo dovanas. ‘ '
Už 20 metų nesirgimą. — gerąi 
sveikatą šitie draugai gavo ]>6 

deimantinę agrafa:
K. Kiškunas
M. Mikėnas
J. Schultz ,
J. Dūda
S. Stočkienū
P. Palionis
P. Miller 
J. Gabris 
M. Sriubas I
S Ramanauskas 
J. Bernotas 
V. Briedis 
M. Grakauskas 
V. šilkas

Stanaitis*
J. Juknis
F. PuchkOriene
J. Grushas 
V. Rekazi 
J. Balsis
R. Marcirikauskienė 
V. Waičekauskis

'' S. Botavičia
A. Tumavičia
B. Tumavičia- *

šie nariai; nesirgę Btivyj 10 mė
tų, gavo po auksinį žiedai ■- ' ...X. .

P. Kalnis
P. Mašiokas 
Mi Legeckis 
V. Markariskienė. 
A. Zaveckas 
J. Spraifiis 
J. Kikas

i A’. KerŠulis
P. Kanutis
S. Stašaitis

E. Bučinskienė
J. Jakiihas 
A. Graibąs
I, Viėrbila
A. Sakalauskienė • 
A. Šinkūnas
H. Gerbic
O. Vitkauskienė
P. Pocius
K. Berėnas
J. Areška 
A. NaVicki 
J. Montvilas 
J. CherniaviCh
I. Zymont
J. Dombros 
G*. Škoby 
S. Maruška 
V. Legbckienė
K. Biknius.

Mirimai ir Draugijos!
Patarnavimas

( Ne vienas nenorime mirti, 
vienok žinome gerai, , kad-angs- 
čiau ar vėliau su tuo reikalu tu
rėsime susidurti.

šį metą, pirmas iš draugijos 
narių tarpo atsiskyrė Mykolas: 
Palšis, žmogus dar gana jaunas, 
vos sulaukęs pusės amžiaus. 
Mirtis ištiko visai* netikėtai, nes; 
visą? laiką jautėsi sveikas; an
tradienį parėjęs iš darbo atsigu
lė pailsėti,, ir štai 4 vai. ryto1 
pasijautęs negerai kėlėsi ieškoti’ 
pagalbos — momentaliai' širdis 
paliovė veikusi ir jis atsiskyrė: 
iš tarpo gyvųjų. Sausio 8 di ve
lionis iškilmingai buvo išlydėtas; 
ir' namų, 3310 S. La,we Avė. į! 
Šv. Dovydo par. bažnyčią, o vė
liau po gedulingų pamaldų liko1 
išvežtas į šy. Kazimiero kapi
nes. Liūdinčius paliko: moterį. 

.Julijoną, sūnų Vytautą, dukterį! 
Marijoną Jablon ir daug artimui 
giminių ir draugų. *

Gfabitešiai;
Malonų įspūdį daro matant 

tinkamą patarnavimą, teikiama* 
per draugiją savo nariam. Drau
gijos grabnešiai — rinktiniai 6 
vyrai pasirėdę visi vienokiai: 
juodais drabužiais, baltais marš
kiniais; juodais kaklaraiščiais, 
per pečiil^ užsidėję gedulo juris
tas tam tikslui gražiai pagamin
tas. Visų- veiduose matosi tik
ras liūdesio i/simpatijos jaus
mas. Iki- šioy čhieagos lietuvių

tarpe neteko dar niekur maty
ti panašaus rūpestingo patarna
vimo, teikiamo per draugijas. 
Tarpe lydėtojų sukelia jaukų u- 
pą ir visi gėrisi ir klausinėja, 
kokia čia organizacija taip tin
kamai patarnauja.

—Draugas

ir paveikslą rėmuos. iAve., aukojo dvi kvortas deg-
M. BHrariskiėriė' aukojo štai- tinęs.

fiešę. I Frank Višmorit, 17-01- Sbutli
V. Bernot4 atikojo lėihpą. Halšted1 Št., aukojo kvortą' deg
ti Vėrihoht. aukojo stolHėsę tinęs,-

ir mezginių | Mr. Seibutis; 1840 So. Hal-
* AT. Matbhieitė aukojo porą’ sted- St., aukojo dvi kvortas 
prijuosčių. degtinės.

j. Kulbiėriė aukojo nupirkus' A. Pečkaitis, 733- W. 18 St., 
įvairių žaislų. , aukojo kvortą degtinės;

P. Mašiiilienė aukojo staltiesę’ W. Av LewiS; 471*6- So: Ash- 
ir užvalkalų. lahd' Avė.; aukojo dresę vertės

Alex Anibrozovičiuš' $6.95.
b ML Bertaslt, 3239 So. Halsted 
Štų. aukojo 10 švarų dešrelių*

b Turner Bros;* Clothing €o>, 
HalštM ir RoOsevelt Rdt, Ruko-

čia yra pažymėti' vardai-baza- ’0, $’5.'00 vert6s kreaitd la1šk* 
ro-tikietų. platintojų;-Bazaras j- dėl pirkimo iš jų krautuvės prw 
vyksta sausio 28, 29 ir 30 d. ll^‘ .

BAZAROSERIJŲ , 
PLATINTOJAT

Lietuvių? Auditorijoj e.-Kurie dar 
neturite paėmę- bazaro tikietųi 
platinimui^ tai* prašome kreiptis * 
į. Draugijos- ofisą. Už kiekvieną!1 
išplatintą* seriją yra teikiama’1 
stapibi dovana* pavyzdžiui, si-1

Mitra Gauti Bazaro 
Seiri jas f ardavinėjb 
mui irose Vietose

1

*

*

a

J DRAUGIJOS BAZARO 
PROGRAMĄ DAVĖ 
Garsinimų šie*

mU. E* Mitehel; 2038 Wešt 
dabrinis Rogers setas 6 šmotų! North Avė.
ar kitą kokią dovaną. Kviečiam: WrigAf & Street, Ine., 210- 
visus Draugijos narius į darbą, 227 W1 62nd St.' 
kad' bazaras Butų sėmingas.
\ o T •P. Lapėms-

S. Sargiunas
A. Zaikauskas
T. Mikėnas

* M. Morkus
A. Povilonis
L. Janas
B. Egelavičius
J’. Masas
M. Žukas
J. Mečioms

' A., Kuprevičius 
C. Mafekonis 

V. Briedis 
E. Mitchell
Jakštienė v —
A. Daunienė
P. Prusis
Bielskis
A. Petrauskaitė
P. Kampikas
J. Juozaitienė -
P. Baltuška
N. Chesna
P. Shurkus
A. Šimaitienė
S. Gersh
T. M'antrimas

; A. ^Jakutis
J. Rimkus
A. Petrauskaitė
M^ Gabriepė 
A.Viiis.

(Bus daugiaus)

I A; Al Jokahtas, 3984 SouttL 
Rockwell St

CH; Kasiliauskas, 3364 South 
Halsted St.

Roosevelt Furriitlire Co;, 2310
W. Roosevėlt RU.

W. Neffas, 2435 So. Leąvitt 
Street.

Ji F.; Radžius, 668 W. 18th 
Street, u

MELROSE PARK, 
ILL.

Melrose Parko Lietuvių Kul
tūros Draugija (Chicagos Liet. 
Draugijos skyrius) turėjo me
tinį mitingą sausio 16 dieną, 
Navickis Hali. Buvo renkama 
nauja valdyba šiems metams. 
Susirinkimas buvo gana gau
singas. Išrinkta valdyba iš šių 
asmenų: pirmininku Joseph

• Padžiunas, pagelbininku A. Ka- 
valauskas, raštininku J. Butą, 
iždo globėjais A. Bartulis ir

1 J. Pilipavičius, sekretorium iž- 
’dininku A. Krušinis, maršalka
S. Gricius ir trys organizato
riai/ kurie stengsis prirašyti 
draugijon daugiau narių, bū
tent, A. Marshall, 153 S. 13th 
Avė., Maywood, III.; L. Shimai- - 
tis, 811 N. 20th Avė., Melrose 
Park, III. ir Mrs. Bartulis, 201 
S. 23rd Avė., Bellvvood, III.

BIZNIERIŲ DOVANOS 
BAZARUI

J. Ažukas, 3301 So. Lituani- 
ca Avė., 
nes.

Cohen 
1401 So. 
veidrodį:

aukojo kvortą degti-!

PIRMAS PAREN
GIMAS

Westsidėj
Pas vaistininką p. J. S. Žilins

ką, 2325 S. LeaVitt St.
Marųuette Park

taną; 2555 W. 6D St.
Pas siuvėją p; G. Skoby, 2415 

W. Marąuette Rd. '
Brighton Park

Pas auksinių daiktą* biznierių 
P. Nover, 4148 Archer Avė.

Pas siuvėją Fr. Navakauską; 
2658 W. 43 Št.

Pas svetainės Hollywood sa
vininką p. John Yrišką, 2419 W. 
'43’St‘.

Bridgęport 
r^Pas- p, J. Matulį; lendrės ofl** 
se, 3265 S. Halsted* Sr.

18 Apylinkėje 
draugijos ofise, 1739 Šri;

Halsted-St’.

I Pirmas Roselarido Lietuvių 
Bros. Furniture Co., Kultūros Draugijos parengimas 
Halsted St., aukojo įvyksta sausio 23 d., Darbinin

kų svetainėj, 10413 Michigan 
S. Helman Paint Store, 1411 Avė. Scenoje statoma^ juokin- 

So. Halsted St., aukojo- sieninį ga komedija “Daina be galo”, 
popierių; j Taipgi programoje dalyvauja

Gregorowich Bros-., 1^01 \Y. ir L. D. Aido Choras, šokiams 
47th ‘St., aukojo lempą. grieš St. Lesch' orkestras. Įžan- 

P. Norkus; 1706* W. 47th St., ga tik 25 centai. Tai bus’ gra- 
aukojo kvortai dagtinės. , ži ir juokinga programa.

Interrtatibrtaf Wine- and Li- Visi skyriaus nariai’ prašomi 
quor Stbrė, 4611 So. Ashland dalyvauti' parengime.

■AArihitthMŠU*

Skiriama
'Rengiamas Chfeagds Lietuviu Draugijos

BAZARAS
»I. ■ ■ '

MdihdbiVit^ Stipendijos Fondui* ir Kitiems^ Eiėttiviųi 
ItdltuHttiamš Reikalatafr

Sausio 28,29, 30, 1938

Mr.-ir Mrs. Markai aukojo ba- 
zafui elėktrikinį sieninį, laikrodį

Gabrienei, p. A. KupreviČiehei, 
pp. V. B. Ambrose, J. Ascitlai, 
P. Kampikui, P. Lapėnui ir ki-

DOVANOS BAZARUI 
Nuo DRAUGIJOS 

NARIŲ ,

Ghicagos Lietuviii Auditorijoj:
. 31M« SOUTH HALSTED- STREET

Pradžia SAUSIO 28 ir 20, 5 valandą vakare.
NEDĖLIOJ, SAUSIO 30; 3 vai. popiet.



Priminsiu ir Dar Vieną 
Washingtono 
Lietuvaitę!

šeštadienio “Naujienose”, ko- 
Jiumnoje “Diena iš Diėnos” til
po reporterio aprašymas apie 
District of Columbia, Washing- 
ton, pasižymėjusius tame mie
ste gyvenančius lietuvius jau
nuolius, kurie turi * 
darbus?

Prie šios progos 
jauną inteligentišką 
iš Amold, Pa., kuri
ėmimą valdžios įstaigoj už Pri- 
vate secretary su atlyginimu 18 
šimtų į metus. Ji yra p-le Ona 
Stulgytė. Regis ir lietuviškuose 
organizacijose eina raštininkės 
pareigas. 1930 metais su tėve
liu Antanu Stulgiu* aplankė 
Lietuvą ir Lietuvos jaunimas 
išmokino ją, iš dalies, pamiršu
sią lietuviškai kalbėti.

R. šniukas

valdiškus

priminsiu 
lietuvaitę 
turi užsį-

40-50 , Draugijos narių-^-medi- 
kų, chirurgų ir dentistų. Kal
bas pasakė rengimo komisijos 
pirmininkas Dr. J. Poška; Dr. 
Drangelia—president-elect; Dr. 
Manikas, pirmininkas Lambdą 
Mu Delta, jaunų lietuvių dak- 
tarų-dentistių brolijos; Dr. Wil- 
trakis, medicinos profesorius 
Loyola universitete; Dr. S. Bie- 
žis, pirmas, lietuvis chirurgas, 
išrinktas į chirurgų kolegiją; 
Dr. Graičiunas, Draugijos sek- 
retorius-emeritus; Pius Grigai
tis, “Naujienų” redaktorius ir 
vienintelis svečias, ne Draugi
jos narys, ir, galiau, gafbės 
svečias Dr. Strikolis.

P, Grigaitis aiškino, kad Dr. 
Strikolio patekimas į Chirurgų 
kolegiją (antras lietuvis išrink
tas j tą organizaciją) turi la
bai didelės reikšmės visai lie
tuvių daktarų-dentistų profesi
jai ir visiems lietuviams, ka
dangi tas parodo, jog 
turi tiek pat gabumų 
jose, kiek ir kiti.

Vakarienėj vyravo

lietuviai 
profesi-

geras, 
draugiškas ūpas ir svečiai 
sminosi iki 1-mos valandos 
ties.

link- 
nak-

Joseph Jura, 22, su Verne
Biock, 20

Gavo . . ■ ’ ri
Perskiras

Philip Gikas nuo Mary Gikas

Laivakortes
I Lietuva “Ant
Instalmentų”

Lieka pas. u J
išsimok. ' * v *

165.00 220.00 297.00 
išsimokant per 11 menesių po 

15.00 20.00 27.00
Tais pat dėsniais parduodamos 
sezono laivakortės į abu galu 
ir kitais laivais, "pav r 
Laivu QUEEN MARY

' . v III kl. ’

ir kitokių įvairenybių," naudin
gų kiekvienam pasiklausyti. 
Nepamirškite! ,

Pirkite savo' apielinkės 
krautuvėse

Tourist

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

Galima1 Išmokėti Laivakcrtį
11 Mėnesių, Pradedant 60

Dienų Po Išvažiavimo

per

52.72 85.82

27.00
ar AQUITANIA/

19.00

55.96 68.50

SPECIALUS

GRAŽIAI PAGERBĖ 
dr3m. T. STRIKOLĮ

šeštadienio, sausio 15 d., va
kare, Amerikos Lietuvių Dak
tarų Draugija surengė pager
bimo vakarėlį • savo pirminin
kui Dr. M. T. Strikoliui, kuris 
buvo išrinktas į chirurgų gar
bes organizaciją, College of 
American Surgeons.

Vakarėlyje dalyvavo

Alice

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
( Chicago je)

Charles Buvid, 21, su
Brown, 21

Clause Verigu, 27, su Estelle
Banis, 20

Earl Schuman, 24, su Ste- 
apie phanie Gėritės, 26

Pirmasis 
įmokė j imas 
Išsimokėti 
per 11 mėn. po 
BERENGERIA 
Pirmasis 
įmokėjimas 
Išsimokėti per 
11 men. po

Daugeliui besiteiraujant apie GEORGIC ar 
laivakorčių pirkimą išsimokė
tinai (ant instolmentų), šiuo 
primenu Jums, kad išsimokėti
nai parduoda laivakortes tik 
Ctfnard White Star Line nusta
tytąją Morris Plan tvarka. Per
kant laivakortę į abu 'galu— 

>und Trip—įmokama apie 25 
įuoš., likusioji paskola išdalina
ma į 11 mėnesinių mokesčių, 
pradedant už 60 dienų po išva
žiavimo. Mokytojams ir profe
soriams išsimokė j imas išdalina
mas 9 mėnesiams, pradedant 
nuo spalių 1 d. Tokia išsimokė
tina kelionė apskaičiuojama 
taip: ' /

livu LAN C AŠTRI A iš N. Y. 
r Bostono tiesiai į Klaipėdą 

Geg. 21-2.
Laivakortė į abu galu (Round 
Trip) III klasė Tourist 

194.50....255.00 
Valdžios 
mokės. 

5.00 
Paskolos 
kaštai

17.00BRITANNIC25.00

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam
Žmogui

5.00

17.60
Visi 
kaštai

Cabin
351.00

5.00

L. D. D. 4 kuopos susirinkimas įvyks Buiinsko svetainėje, 
2244 West 23rd Place, antradienį, sausio 18 dieną, 
8 valandą vakare. Visi nariai raginami dalyvauti, nes 
šiame susirinkime, be kitų reikalų, bus svarstomas vieny
bės su Lietuviais Socialistais klausimas. —Al. Dainis, sek. 

Amerikos Lietuvių Motinų ir Dukterų Balsuotojų Lyga laikys 
metinį susirinkimą šiandien Miko J;snausko svetainėje, 
2258 W. Cermak road. Meldžiame visų narių atsilankyti, 
nes be susirinkimo bus ir pagerbimas musų naujai vedu
sios narės Onos Jocius-Lelingis. Visos turėsime smigų 
laiką prie skanaus užkandžio. Bronė Jaukstis, pirm., 

Sofia Petrutis, rašt.
12 Wardo Liet. Demokratų organizacija rengia boxing, vzresti- 

ing ir šokių vakarą sekmadienį, sausio 23 d. 5:30 vai. po 
pietų, Hollyvyood Inn, 2417 W. 43rd St. Kviečiam 'visus lie
tuvius skaitlingai t tsilankyti. /

North West Lietuvių Moterų Kliubo susirinkimas įvyks antra
dienį, sausio 18 d., p. Stasiūnų bute, po ant.asu 4941 D> 
ming PI. (2500 North) 7:30 v. v. —Prot. rašt. S. B.

D. L. K. Vytauto Draugijos metinis susirinkimas įvyks trečia
dienį, sausio 19 dieną, 7:30 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoje, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas privalo atsilankyti, o kurie pasilikę su mokes
čiais, būtinai nepamirškite apsimokėti. —P. K., sekr.

212.70 277.60
Pirm.
įmok.

47.70 57.60

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša
linsi! slogas.
Mes parduodam tikį 
savemus. Ten ir rei
kalaukit. ‘:{ 
1 kitus miestu?* ta- 
vernams orderius pa* 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėki!

musų labelj

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevąrd 0470 
CHICAGO, ILL.

Gerkit Lietu-

52.58 64.18

23.00
Lietuvos

IR KITI.

klausyto-
radio ant

DAINUOS G. GIEDRAITIENĖ, 
ŠVENTO KAZIMIERO AKA
DEMIJOS CHORAS

Pirmasis 
įmokčjimas 
Išsimokėti per 
11 mėn. po 16.00

Perkant laivakortes
piliečiams, primokama dar $8 
pagalvės mokesčių. Išsimokėti
nai parduodamos tąip pat laiva
kortės atėmimui imigrantų iš 
Lietuvos—Prepaid,
Naujienų Laivakorčių Skyrius

378.82-

, Primintina radio 
jams užstatyti savo 
stoties W. G. E. S. šiandien, 
7tą valandą vakare ir pasiklau
syti gražaus ir įdomaus radio 
programo, kurį reguliariai, de
vintus metus transliuoja Peo- 
ples Bendrovės Krautuvės, šie 
programai visuomet pasižymi 

tgeru ir turtingu turiniu... Taip 
■r šiandie, dalyvaus visų my
lima dainininke G. Giedraitie
nė ir gerai išsilavinęs ir tur
tingas švento Kazimiero Aka-

' dėmi jos Studenčių Choras. 
81.82 Prie to, bus gražios muzikos

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmoty

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

“Faun”
Design
Gražus

TIKTAI Už

99 Setas

Su 6 Kuponais

CRANE
COAL COMPANY 
5332 Sp. Long Avė. 

TeJ. Repųhlic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Scrpened I ............. '... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas  ................  «

Perkant 5 Tonus ar 'Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONQ DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

h

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

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

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

t • j ' > ■ ' •

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

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

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

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

Tel. Calumet 7937

Larg« Servlng Spoon 
Butterknlfa, S u gar Spooa

MmH FmIi

'■Askete'

vi?*
■

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

IŠSIUVINĖTA KALDRA LOVAI

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 dėžė 
butų paštu pasiųstą, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

Šioj dėžėj ' jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 'kuponais

BEDSPREAD MOTIF PATTERN 1433
No. 1433 — šis užklojimas lovai jei gerai išsiūtas bus gra

žus ir praktiškas. Vartokit plaunamus siūlus arba šilkus.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT
1739 So. Halsted SU Chicago, III.

No. 1433

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardč

$106.50
$206.00

$15X00 
$289,00

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

Gegužės 28 d., 1938 
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

' i Trečia'Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ............
Į abi puses ............. ...i.... ........ .....

Turistinė Klesa: 
Iš New Yorko į Klaipėdą..........
Į abi puseiį................’...... ..........

Taksai $5.00 atskirai
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės į patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois. .

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 už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. x

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai tuti būti asme- 
niai pristatyti i ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gili atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu

Atsiųskit man

Adresas

Miestas

Vardas

. kuponus. Taipgi pinigais ....

•

Valstija

Kupono No. 30 Sausio 18 d.

KASDIENINIS BIZNI O SĄ- 
RASAS—ALFABETO 

TVARKOJE - ~ ’ 4.

Šis skyrius yra vedamas tikslą pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, iutaisų 
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.

"Tfotografaš ~
CONRAD

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

420 W. 63rd ST 
Tel RNG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $1? 
už ....-.........................— ■ ~

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ______

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ................ . —

EKZAMTN AVIMAS $4
OFISE .  ..............    1
DOUGŲAS PARK HOSPITAL 

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAI
f _____

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 We«t Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

/Tel. Vietotu 9570

METINIS 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

| Adresas

I Miestas ir valstija*--- _
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Į Tarp Mtisii SKaitytoju Į
Kas Gardžiau: 
“Gefiltefiš” ar 
Skylantis?

Chicagos šimta-procentiniai 
tautininkai 'tai tikri zuikiai. 
Apsikaišę medaliais ir ordenąis, 
jie sannatijasi pasirodyti vie
kai tarp lietuviškos pilkos vi
suomenės. Jr negana to, jie net 
.stengiasi pasirodyti prieš Lie
tuvos atstovus, kad jie vienin
teli Chicagos Jiatuvių visuome
nės reprezentantai. Palindę po 
priedanga nei gyva, nei mirusia, 
tik ant popieros egzistuojančia 
“Chicagos Lietuvių Vaizbos Bu
rto”, stvėrėsi iškilmingai pagerb
ti Lietuvos Generalinį Konsulą 
jponą J. :B.udrį, kuris specialiai 
:atvyksta Chicagon kalbėti ma
siniam susirinkime, surengtam 
jpamįričti 15-tas sukaktuves ^va
davimo Klaipėdos krašto iš po 
jungo Vokietijos. Kadangi at
vadavime Klaipėdos Krašto p. 
J. Budrys aktyviai dalyvavo, tai 
si?prantama, kad buvo malonu 
ir žingeidu užgirsti pergyventus 
dienas ir momentus, vaduojant 

\ Klaipėdos Kraštų. Tas pagirti
na ir tvarkoje, kad tapo užkvie
stas p. J. Budrys. Aš sveikinu 
rengimo komitetą, kad malonėjo^ 
užkviesti dalyvį vadaviftfe Klai
pėdos

Bet 
darbą

šta maisto .produktų pargabentų 
iš Lietuvos, ar tai piknikuose, 
ar tai surengiamose vakarienėse 
—-visada pirmiausia ant stalo 
padeda maisto medžiaga iš Lie
tuvos pargabenta ir musų gran- 
ščios, švarios lietuvaitės patar- 
nauja.\Valgai ir gardžiuojiesi. 
(Bet aš didžiai abejoju ar ;p. J. 
Budrys gardžiavosi valgydamas 
“cymes rir gefiltęfiš”,—*ir nei 
pauostyti negavęs lietuviško 
skylandžio pargabento iš Lietu
vos.

Tai štai tau:’Ghicagos Lietu
vių -Vaizbos (Butas, kuris propę- 
•guoja “gefiltefiš ’ ir cymeS” 
mums Chicagos lietuviams. A- 
čiu! bet aš geriau valgysiu lie
tuvišką skilandį.

Dr. A. L. Graičųnas

Klaipėdos Atvadavi
mo Sukaktuvių Va- j 
karas Auditorijoje

nepastebėjo, kad atėjo penkta 
valanda ir kapinių vartai buvo 
užrakinti. Jas iš “nelaisvės” iš
gelbėjo pravažiuoju motoristai.1

Krašto.

Susidėjo iš muzikalia programų 
z ir kalbų

Trijų Banditų 
“Krimmalizmo 

•s 4 •» - * t •,

Banga” Westsidėje
Nuo lietuvio Kazimiero Savic

kio atėmė $15.00; inųo kitų 
paltą, $7.20, ir pirštines.
WESTSIDE. — Vakar . ank

sti rytą Westsidėje užklupo 
“kriminalizmo banga”, kurios- 
kaltini likau (’buvo trys .ginkhio-; 
ti j a imi banditai. Jie tupėjo au
tomobilį, kuriuo šaudė po West- 
side 'ir plėšė žmones.

“Banga” jiems atnešė nedi
delį grobį: $22.15 pinigais, pal
tą ir pirštinių porą.

Pirmiausiai apiplėšė vieną 
Harry Greb, nuo 2148 Marshall 
Boulevard. Nyo jo atėmė $7. 
Paskui jie -įsitempė lietuvį Ka
zimierą Savickį, nuo 4213 \Gpr- 
tez avenue, į automobilį, -atėmė 
$15.00 ir tada jį patį išmetė 
ielon. Trečioji auka buvo Leo- 
nard Moskovitz. Istuo po pikta
dariai atėmė 15 centų pinigais, 
paltą ir numovė porą piršti- 
.nių. 1

ne apie .pagirtiną kilnų 
rengimo komiteto aš no

riu ‘kalbėti. Aš noriu kalbėti 
apie zuikius-šimtaprocentinius 
tautininkus, kurie si/rengė puo
tą pagerbimui Lietuvos Genera- 
lu Konsulo. Tas irgi butų pa
girtinas darbas, jei po to visko 
nebūtų saumyliškumas paslėp
tas... “tik mes šimta-procenti
niai Chicagos lietuvius valdom?” 
Valdom! Ar gi? Ir vaišinam 
garbingą svetį cimasu ir gefilte
fiš, tik ne lietuviškai ir ne tiš 
Lietuvos pergabentais maistų 
produktais. Iš Liedavos panra- 
į^efitūš maisto prbdiiktus ~ląį. 
'Sau valgo įraš&oKai-mužikai* 
-žodžiu, pilkoji mase žmonių. Kas 
piatė tokį didelę ir garbingą, 
svetį vaišinti lietuviška sky- 
landžiu. Ar ne?!—Aš ,gi kitaip1 
manau, nes pažįstu p. J. Budrio, 
lietuvišką sielą ir jam kur įkas 
butų buvę skaniau su savaisiais 
pavalgyti lietuviško skylandžio, 
negu dideliame viešbutyje val
gyti “gefiltefiš” ir “cymes.”—’ 

Taip, prašČiokai susispietę 
prie ‘'Naujienų” ar kitų niekad 
nepamiršta savo įprastų lietu
viškų valgių ir niekad nepamir- ogiems terminams.

Sekmadienį po pietų Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje įvyko ma
sinis .mitingas pažymėjimui 15 
metų sukaktuvių nuo Klaipėdos 
atedavimo ir prijungimo prie 
Lietuvos.

Salė buvo pilną žmonių./Pro
gramas susidėjo iš muzįkalęs 
dalies .ir kalbų. Pirmąją dajį ,pil* 
dė Genovaitė Giedraitienė ir 
Ąntanaš Kaminskas — daini
ninkai; J. Alęksiutė — šokėja; 
Jaunoji Birutė, Dariąus-Girėno 
Kuopos Bugle ir Drum Corps, 
ir ‘^Birutės” ir Sasnausko, cho-' 
rai.

Kalbėjo iš New Yorko atvy
kęs Lietuvos generąlis konsu
lus Jonas Budrys; Chicagosi kon
sulas Petras Daužvardis, adv. 
Brąchu.liš, Dr. Poška, L. šimu
tis, M. Vaidila. ' 1

Konsulas Jonas Budrys, kuris 
buvo vienas vyriausių Klaipė
dos sukilimo organizi torių ir 
vadų, pasakojo kokiu bud u su
kilimas būva įvykintas — be 
kulkų ir be kraujo praliejimo.

Konsulas Daužvardis pareiš
kė, -kad ’lenkų bandymai prily
ginti Vilnims užgrobimą jprie 
Klaipėdos atvadavimo neturi 
.pamato. Klaipėdą Europos tau
tos „paskyrė Lietuvai ir užimda- 
ma miestą ir kraštą, Lietuva 
atsiėmė kis jni priklausė. Vil
nių gi lenkai pasiėmė nežiūrint 
to, kad pokarinės sutartys mie
stą skyrė ne Lenkijai, bet Lie
tuvai.

Kai kurie 'vakaro dalyviai išg 
metmūjo rengėjams, kad jie iš
kilmėms nepesirupino gauti, lie
tuviškos vėliavos. -4R.

“Politikieriai” 
Bandą Sugriauti 
Melrose Parko Dr-ją
Gąsdinimais, šmeižtais Puolą 

Kultūros. Draugijos Skyrių
— — - ;

Koncerto įspūdžiai

Jliepadsėkė Pabėgti
Iš Joliet Kalėjime .

Kėtųri kaliniai 'bandė .pabėgti 
.iš senojo Joliet įkalėsimo, bėt 
sargai du pašovė, o ikitus du ‘pa
sivijo. Nuginklavę vienų sargų 
kalėjimo viduje, kaliniai pasi
darė kopėčias ir jomis bandė 
.perlipti kalėjimo šienų. Belipant, 
'bokštų sargai juos pastebėjo.1 
‘Visi kettfri buvo nuteisti ii-

. - ''V ■ U-'V'

Trys žmones, moteriške ir 
'mergaitės išbuvę Mount Hopė 
papinių Ikąliiįihis ,per dvi valan
čias. Tai L«vo' Mrs. .Johannah 
LauferSki, 4506 VU. i61st Street, 
dr dukterys Buth ir Dorlene. 
Jos .dekoravo giminių kapus ir

dvi

Įvykis, Apie Kurį 
Musų Aludininkai 
Dažnai Svajoja

Į CLASSIFIED ADS. }
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Fanus for Sale
Ūkiai 'Pardavimui

Business Chances
Pardavimui Bizniai

NA.C.JOVISKV BODU MEGSTOS< • 'v 4 r *

fe

PATTERN 1350.VČROCHETED GLOVĘS
No. 135Q—Elegantiškos pirštinės. Galit nusimęgsti žiemai 

is vilnų, o vasarai iš siūlų arba šilkų.

JADVYGA NORMANTIENĖ, 
.po .tėvais Antanaitis

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausiojl’7 dieną, 3:40 vai. ryto » 
1938 an„ sulaukus pusės amž., 
gimus Panevėžio apškr., Kre
kenavos parap., Mučinių kai-

<ipe. A
Amerikoj, ‘išgyveno 29 m.
■Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Jillijohą, 8 dukteris, Bro- 
nišįavą, upądfipą ir Christiną, 
sūnų Alfonsą, rpąrčią Valeriją, 
2 seseris, Barborą Kurila, Ane^ 
lę Žųkįeųę ir dąpg kitų gimi- 

»nių.
Kūnas pašarvotas 10044 So. 

State Št. Laiįptuvgs įvyks tre
čiadienį, sausių 19 H., 8:30 vai. 
ryto is namų į Visų šventų 
įparap. ‘bažnyčią, ‘kurioje atsi
bus gecąilipgos pamaldos už 
•yeUoriės sielą, o iš ten bus 
nulydėta į šy, Kazimiero ka-

• ,pines.
' į yiši a. a. Jadvygos Norman- 

‘ -tienės giminės, draugai ir pa-
■ žįstami esat nuoširdžiai kvie

čiama dalyvauti daidųtuvėse ir 
) sukeikti jai pąskutini pataina-
į vjmą ir ptsisveikinimą.
’ Nuliūdę liekame,

Vyras, Dukterys, Sūnūs ir
i į (kitos Gimines;

‘ Laid. Direktorius 'Lachawicz ir 
‘ Sųnai, Tel. CANAL 2515.

MELROSE BARK, ILL — 
Sekmądienį, ssąusip 9 <d., Mel
uose Bark ; Lieuvių Kultūros 
iDraugija ąrba Chicagos Lietu
vių Draugijos skyrius ibuvo pa
bengęs vakarą su programų. 
Programą pildė “Naujos Gady
nės” choras, po 'vadovybe v Jur
gio Steponavičiaus. 'Choras ža- 
vėte žavėjo melroseparkiečius 
gražiomis daindlėmis. Publika 
negalėjo atsigerėti, >kad Ameri- 
kpj įgimęs ir augęs ’.Ghicaigos 
Lietuvių Jaunimas taip gražiai 
sutartinai lietuviškai dainuoja.

Bando Kenkti* t \ . • t '

Programo pertraukoj J. Ra
džiūnas, pirmininkas^ Melrose 
Park Lietuvių Kultūros .Drau-j 

’.gijoš, ipasstkė atitinkamą kalbą,1 
•atsakydama s • b.viėtos pdlitikieJ 
•riams už jų dŠgamišką \dar.bą., 
Jie visokiais budais bando pa
kenkti Melrosė Parko Lietuvių 
Kultūros Draugijai augti ir -kul
tūrėti. Nežiūrint jų visų šmėiž.ty 
ir gąsdinimų, .draugijos skyrius 
auga. Jau ‘turi 80 pafių ir gerų 
lietuvių, ne tokių, ?kaįp tų musų 
politikieriai, kurie save didėliais 
statosi. Lietuviais jie vyra tik 
iš prigimties, bet ne darbais. Tą 
kiekvienas geras lietuvis pasa
kys, ’ ' 1 '■ ’ r

Antras kabėjo Ą. ;Ki?ušinis, 
Melrose Kultū
ros jDraųgijęs ądkretorius bei 
iždininkas, ;Rąg|n9 vietos lietu
vius rašytis <prie 'Įjjętuvių »Qhi- 
cagos drąų^ęsfir .drauge bu4ti 
Melrose Park Lietuvių Kultūros

os nariais ir -dirbtiJ kultūros 
ir >ąpšvietos daybą lĮętųy.ybės 
nąuįai. Nariai .$ąuąa ūžt.krin- 
tą pąšąlpWigQj|;;o ,pasimirus— 
pomįrtįųČU^ . ; ' 
' Pasibaigt

.........
kvartetai, kąip Vįisas

-ęhoras uždainavo, tai įnet -sve
tainė drebėjo,-.žmonės Llaųsėsr 
didžiausiu4 pasigerėjimu.

♦Kįur itlk išgirsti kalbančius, 
visi -gėrėjosi gražiu programų. 
Reikia pripažinti, kad vakaras 
gerai pavyko. Atsiląrikiusie j i 
buvo ipątenjsinti. Tjąųg vietinio 
jaunimo daly‘ r ,

Vielas Lietuvis

ir

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So. Halsted SL, Chicago, 111.

No. 1350

• čia įdedu 10 centų ir prašau atsiusti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

| -Adresas ------------

| Miestas ir valstiją

flVFlKlR TelegrlmuejeS ■UV'tUHv Visas Pasaulio 
Dalis.

KVTETKlNlNįKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Tagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARI) 7314———■—
Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—-Vestuvėms 
—Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams 
4180 Archer Avenue 

Phone I.AI’AYETTE 5800

WISCONSrNO FARMOS
FEDERALIO ŽEMĖS BANKO DA

BAR SIŪLOMA FARMOS paru
davimui veik visuose Wisconsino 
<kauntėse, specialės vertybės turtin
gose vakarų centralinėše pieninin-, 
kystės apylinkėse. 80 iki 240 akrų 
su farmų budinkais. Geri vieškeliai, 
mokyklos, arti tarpstančių miestų ir 
miestelių, senose, gerai įsikūrusiose^ 
apylinkėse, lietuviai ir mišrios tau
tos. Kaina nuo $3,000 iki $15,000, 
daug po $5,000 iki $6,000. Sąlygos:, 
.vieną trečdalį ar daugiau pinigais, 
kitą ant tinkančio ilgų terminų kon
trakto. Jei turite atliekamų- pinigų 
ii* ieškote saugaus investmento, jus 
turėtumėte ištirti šias progas dabar. 
IRašykit: Dept. 9, Federal Land 
-Bank, St. Paul, Minnesota.

PARDAVIMUI RESTAURANTĄS 
ir tavernas kartu— 4326 So. Kedzie.

PARSIDUODA GRGSERNĖ —t 
Lietuvių apielinkėj — Parduosiu už 
lirmą pasiūlymą — Priežastis ■— 
iga. 3401 So. Lituanica.

KAS TURITE mažą troką ir ke-< 
lys dolerius ir neturi darbo. Atši-.. 
šaukite! Gera proga padaryti pinigų.. 
Naujienos, Box 776, 1789 ’SJrlalsted 
Street. . • 3

Apie iPdlicistus, Kurie Už Savo 
Gerintus “Užsimokėjo...”

18 APIELTNKĖ7— Aną va- 
Larą, tik po vakarienės mar-' 
šuoju sau 18 gatve. ‘Bučiau įlin
dęs kur nors “pinaklį” pamuš
ti, jei “nei'iš šian, nei iš ten”, 
kaip tas žemaitis sako, nebūtų 
pribėgęs prie manęs Jonas. Sako.

“Klausyk, Bypse, ąr tu neži
nai, kas pasidarė- su4 Antanu 
Bečkįaičiu, kad jo taverna ;pil- 
pą .policijos ..

“Policijas? ‘Uh’ Policijos ~sa- 
jkįąi? Koipan,.”

Baspąųdžiau savo skurinę ma
šiną “ant djdesnio spydo
šmakšt, pas Pečkaičius, 733 W. 
18 Str., į vidų.

Nugi, policijos ‘pilna’, bet ka
me dalykas. Žinoma, buvo ne 
tiek daug, kaip man Jonas po
rino, bet surokavau, viso, aš
tuonis. Viepi su skardinėmis, 
kiti su juodomis naktaizomis, 
be “kočėlų” ir pištalietų. Visi 
sųsilainiavę, kaip kokiam muš
trui, nelyginant prieš viršiausią 
savo čyfą Almoną. Pamaži pri
ėjau4 ir aš, žiūrėti kas .čia yra. 
Ką ta polici j a daro ? *
' •

■Bijojau .ir <ką sakyti, nes ma- 
.niap, kad koks ‘morderis’ arba 
•‘holdapas.’ Bet kur . tau. Kiek
vienas iš jų pasidėjęs saują 
smulkia; O vienas .pasidėjęs net 
penkinę. Antanas Pečkaitis tik 
bėgioja aplinkui ir pilstą. Ro
jaus skyštimėlį—Matingley and 
Moore.” / : . . .,

Prisidėjau ir aš išmesti po
rą burnelių .policistų sąskaitom 
Bet... nespėjau stiklelio pridė
ti prie lupų, kai—

“Kelkis, ar dar ilgai reikės 
kelti. Jau laikąs į darbą.”

“Palauk -kdl išgersiu,” atsa
kiau ir pravėriau akis. Pama
čiau, kad guliu lovoje, o šrtlę 
stovi ne rikiuotė >pohcijos, bet 
mano žmona, bandanti mane pa-

Miscelląneous 
Įvairu

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYS im 

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

B1UDGEPOKT ROOFJuNG GO. 
3216 So. Halsted Stieet

36 VARTOTI EURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

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

•MILLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

SECURITY -LANDLORD . 
BUREAU ‘

Vieniems metams narystė dykai. 
Sprendžiame visas jūsų problemas, 
nesumokėtų renetą iškolektavimas, 
morgičių atnaujinimas ir t.t.

Atdara pirmadienio, antradienio ir 
.ketvirtadienio vakarais.
1059 N. Western Avė. Humbolt 0245

Situation Wanted 
Darbo Ieško : i >

PAIEŠKAU DARBO už bučeriio 
arba i kitonišką biznį. Turiu 5 metą 
patyrimą. Kaip reikalingas atsišau
kite. Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Box 775.

Help Wanted—Male-Female 
Darbininkų Reikia

įLh<alį|oms, ir vėl 
be jo: >duetai,

visas

Taip, kajp ‘ir .man, kaip ir vi
siems . alųdininkams, -policistai, 
kurie užsimoka už gėrimus, pa
sitaiko tik sapnuose.

Bynsas.

Chicago Vakar Fra 
dėjoBedarfeiąSel-

Keal Estate For Sale 
Namai-Žemė Padavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRADDOS 

•Musą .raštinėse—Keistučio ir lie
tuves Spūlkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY GO.

«40 W. 33rd St.; Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

ATSAKINGAS, energingas vyras 
dėl pynacų mašinų prižiūrėjimo rau
te. Visą arba dalį laiko. Geriausia 
proga. $1754)0 reikalaujama užstato. 
Atsišaukit laišku 1739 S'. Halsted St.

Box 774 ' ‘

^uriiiturė & ;Fixturės
Ita kanda i-įtaisai

2

NEPAPRASTI
BARGENAI

mediniai namai po 2 aukštų, vi
so 7 flatai ir mūrinis garažas dėl 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. 
tl6th St. x

2 aukštų muro namas, štoras ir 4 
kambariai, ant antrų lubų 5 kamba
riai. Randąsi 3612 W. 56th St.

3 augštų muro namas, 6 .flatai po 
4 kambarius. Randasi 4346 S. Wood 
Street.

2-4 kambarių muro ir medinė cot- 
tage. Randasi 948 -W. 85th Place.

Viršminėti namai turi būti greitu 
laiku parduoti. Apžiurekit tuos na
mus. Jie bus pardupdapii už teisin
gą pasiūlymą. At^Saūmfe? i 

’ .f,■ -'e‘. :xm5. . V
•. * *<-’ ’ ' v' • ' *. ••

Tel YARDS 1546
Business Service
Biznio Patarnavimas

. *

Pataisyk Stogą, ir
RYNAS DABAR

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

Stogu dengejas. .
Leonas Roof ing Co.------- CE STREET

ARD 0250.
i , £750 WAILAC

Tel. BOULEV
.. ■. * ‘ . t * ■ ■ i -

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
faksais iir sinkom. Taipgi 4torų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Tamatykite mus i.pirm negu tphksi-

■ e kitur.
.S. Ė. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CA'Lumet '5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Financial
Finansai -Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITE J UTHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVJNGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT 'LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1730 SO. HALSTED STREET

............. ..........v •į;<
> Vėl Apie 'Ghprą

Melrose Parkas randas apie 
25 m. nuo ’Chięa^o$ ^miesto. K°- 
lįoniją bėt Lai labai
ąrtimąi sujungtą su l^ayyvond, 
Bėllwood, tai viso sudaro apie 
3QQ, gal vjsąs 1,(H|9 lietuvių, 
■y Tarp Litų d^aųgįjų, ypač ,pa- 
šąlpipių, randas jr .Chicago Lie
tuvių Draugijos Kultūros sky
rius. Kaip giįdėti, per metus ir 
pusę jau rašus j Ghicagos Lie
tuvių Draugiją

Sąųsip H d- ^tąs ^Ghiciigos ©rau 
gijos ĮKųltąiros skyrius įturčjo 
gerą /koncertą. Buvo pasikvie
tę “Naujošiųs ^Gadynes” Chorą, 
kuris davė visą vakarą idžjaiigs- 
mo Melrose parkiečiams. Buvo 
solo,, duętų, trio, kvartetų ir 
dyigdbąs kvartetai ir visas ebo-

Solo dainavo p~le: įFloreące 
Balsiu te, turi turi švelnų, ga
lingų balsą. Visus žavėjo ir per 
kelius sykius iššaukta dąinuęti. 
Duetą sudąre Mankeyi^ute

Nori patirtį, 'kiek “apgavystės” 
pašalpos teikime

Chicagos 'bedarbių pašalpoš 
įstaiga vąkar pradėjo vykinti 
ypatingą, bedarbių šelpimo tyri
nėjimą, kuriuo bandys gauti A -į 
sakymus įį sekamus klausimus:

1. Kaip galima sumažinti ipa-' 
šalpos kaštus?

2. įdek yrą apgavystės ir 
gimo pašalpos teikime?

3. Ar galima ..pagreitinti pa
šalpos teikimą sumažinus 
procedūros sunkumus?

Tyrinėjimas Lietuvių Distrik- 
tųose

Tyrinėjimas bus dąromas Ga
nai stoties distrikte, (kuris api
ma Chicagos .dalį tarp State 
gatvės, 47-tos, Chicagos upės ir 
miesto ribų. Tame distoikte pri
klauso ir lietuviu apielinkės,, 
kaip Bridgęportas, Town df 
Lakę ir Brigbton Parkas. Sto
tis randasi prie 35ntos ir Ash
land gatvjų.

Ganai distrikte yra 4*500 be
darbių . šeimynų, imančių pašal
pą. , .

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

Kreipkitės 3428 S. Halsted St.

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

PARSIDUODA 120 BASS specia
liai ^padarytas $600 accord;on už 
$275į00 cash arba mainysiu kaipo 
$360.00 įmokėjimą ant mažo name- 
jįo. Trospeęt 6039. r

_ ---- ------ --- - ...----A-------- -----r

CLASSIFIED
SKELBIMUS i

-N;” raštine priima
KASDJEN NUO 8 V. RYTO1'’

IKI ' .7
7:30 VAL. VAK ;

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 4 
i popiet ir nuo 4 iki .7:30 i 

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Amžiaus

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŪŠIES

$6.15
$6.40
$6.40
$6.40
$5.25

MINE RUH ......   -
LUMP ..............d..... ... ...... .
EGG  , r - —. 
NUT .....LL.....:...... f.....
SCREENINGS ...................

PIRKIT DABAR!!
KAINOS EINA ANKŠTYN 
PRISTATYMAS .MIESTE IR 

-PRIEMIESČIUOSE .

Tel. ARDMORE 6975

^djgiuiė>jiręfMudrait|ą:; >Jcitį -^io 
—Mankeyičiutė, Ladigiutė ir 
Milleriu'tė. Pats “N. (j.” choras 
gerai pasirodė netik operetėinjs, 
bet ir damo'mis. Melrose Pai'ko 
žmonėms patiko. Kai Kultūros

skyriaus {kąsierius A. J. Krui
zinis užklausė ar dąugiau nori 
tokių programų daugiau turėti^ 

visi pakėlė rankas -reikalauda
mi daugiau.
Vakarę gaspadinės !buyo pp. N. 
Zickus ir ‘Bertulis.

Buvęs Melrose Parkietis

Mažiausias ‘kūdikis Chicago j e 
sulaukė dviejų metų amžiaus. 
Kūdikis yra Jacųueline Jean 
Bensęn, kurį užgimusi tesvėrė’ 
12 unciją. Daktarai tvirtino, 
4<,ad ji nugyvens, bet ji sveika ir 
gražiai -auga. Kūdikio motina 
yra LeSter Benson, 5914 Dakin 
avenue. . }

Gimtadienio, proga šimtai -chi- 
ęagiečių simpatikų susiuntė' 
daugybę dovanų.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO...

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

'V.

CANAL 8500 ,3
Musų ąpgąrsinimi kainos 
,prieinamos. Už pakartoji* t 
mw juodame Tnjį©-



ATSIŠAUKIMAI Į DRAUGIJAS 20-tų LIETU
VOS NEPRIKL SUKAKTUVIU REIKALU

Ekilmių Reikalu
Gerbiamieji:—

Vasario 16 d. sukanka lygiai 
20 metų nuo Lietuvos pasiskeL 
bimo nepriklausoma valstybė. 
Mažai tautai, mažai valstybei, 
kuri randasi tarpe galingų ir 
karingų kraštų, nelengva buvo 
išvengti puolimų ir pražūties. 
Brangiai kainavo lietuviams tau- 

\ tybę išlaikyti ir nepriklausomy-
bę atgauti, nes per kelis šimt
mečius jie buvo persekiojami, 
spaudžiami ir niekinami. Liet- 
tuvos vardą pasaulis jau buvo 
užmiršęs. Todėl vasario 16 die
na kiekvienam lietuviui yra ne
ri buoto džiaugsmo ir pergalės 
šventė.

20 metų yra stambi ir reikš- 
kningą. skaitlinė. Šių metų su
kaktuves priva’ome pažymėti 
iškilmingiau, negu visas praėju
sias, nes jos duoda drąsos ir 
vilties tikėti, kad Lietuvai yra 
lemta pasilikti nepriklausoma 
valstybė ir ateityj.

Chicagos draugijos, kliubai 
ir kitos organizacijos po vado
vybe Amerikos Lietuvių Kon
greso rengia nepriklausomybės 
iškilmes vasario 16 d. Lietuvių

Auditorijoje, 7:30 v. v. Kvie
čiame ir Tamstų visus narius 
dalyvauti. Kviečiame Tamstų 
piAmininką būti ėstradoj tą va
karą ir tarti savo žodį šių su
kaktuvių proga.
J Su Augšta pagarbu 

Euphrosine Mikužiutė 
Sekretorė 

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
Chicagos Skyrius

Peticijų Reikalu
Vasario 16 dieną viso pasau

lio lietuviai minės 20 metų su
kaktuves nuo Lietuvos pasiskel- 
bimo nepriklausoma ir, laisva 
valstybe. Prisieina gailėtis dęl 
jos laisvės. Uzurpatoriai nuver
tė ten žmonių išrinktą valdžią, 
panaikino demokratinę tvarką ir 
į kalėjimus sukišo tuos, kurie 
drįso laisvai kalbėti, rašyti, 
streikuoti ir reikalauti tokių 
laisvių, kokias visi turime šioj 
šalyj.

Mes reikalaujame, kad visi ši
tie kaliniai butų paliuosuoti.Tr jų 
paliuosavimas turi įvykti Lie
tuvos nepriklausomybės 20-ties 
metų sukaktuvių minėjimu

čia rasite peticijų blankas,

(tai yra, laiškuose draugijoms). 
Urnai surinkite kuodaugiausiai 
balsų ir grąžinkite iki vasario 
8 d. E. Mikužiutei, 2121 N. 
Western Avė., Chicago, III.

Su augšta pagarba ' 
Euphrosine Mikužiutė 

Sekretorė

Svarstys 8,000 Perso
nai Property 
Tax skundus
1937 Norma Aukštesnė už 1936

Cook apskričio Mokesčių Ape
liacijos Taryba vakar pradėjo 
svarstyti 8,000 skundus, ku
kiuos piliečiai įteikė tarybai, 
protestuodami prieš 1936 ir 1937 
metų personai property tax’ų 
normas.

Tarybą sudaro du asmenys, 
Emmett Whealan ir Paul Dry- 
malski.

1937 metų normos yra auk
štesnes už 36-tų metų, kadangi 
darydamas naujus asesinentus, 
asesorius John S. Clark naudo
jo, federales income tax blan
kas, ku'riose Chicagos gyvento
jai padavė pilnesnes informaci
jas apie savo turtą negu aseso
riui praeityje.

’. NAUJIENOS, Chicago, III,

“BAISI” KAVALIERIŲ KLIUBO “TRAGE
DIJA” MELROSE PARKE!

Pirmininkas Ėmė Ir Apsivedė 
Naujas Pirmininkas Lietuvis Turės Parūpinti 

$500 Garantijos, Kad Neves
■ . v—!—

MELROSE.. rPARK. — MeL
rosė Parke veikia Kavalierių 
Kliubas, kurib par|ai įleidžiami 
orgi nizacijon. po priesaika, kad 
jie niekad nesusituoks.' Kliubas 
laimingai gyvavo per eilę me
tų, . bet užvakar t rage d i j a tren
kė Į kliubą kaip pėrkun’ja...

Patsai kliubo į pirmininkas 
Lewis Peters, 28 nįetų amžiaus, 
nuo 4546 Washinįgton ’ Blvd., 
ėmė ir susirado sab žmopą. Jis 
susituokė su slauge Margaret 
Mis,c b iš Westlake" Hospitaį, ku-. 
ri randasi ./Melrosę Parke. Ir 
įsivaizduokite ■ Štut ei jos ironi
ją! Kasgi. kav^Jį^rii^^ljubo pre
zidento širdį paviliojo? Ogi na
rė Melrose Parko Senmergių 
Kliubo!

Po tragiško įvykio Kavalie
rių Kliubas sušaukė nepaprastą 
susirinkimą ir nąuju pirminin
ku išsirinko jauną lietuvį, Peter 
Paul Gaddy, C Melrose Parko 
Chamber of Coitimercp sekre
torių. Nariai pareikalavo, kad 
Gaddy užsistatytų $500 kauci

ją užtikrinimui, kad jis neiš- 
kirs tokį šposą kliubui, kokį iš
kirto jo pirmtakuos.

Prezidentas Poters, nusidėjęs 
savo organizacijos principams ir 
skaudžiai apvylęs narius, turės 
sumokėti kliubui $200 pabau
dos, o jo žmona, slauge Mtr- 
garet Misch sumokės $25 pa
baudą Senmergių KliuVui.

Kavalierių Kliubo direktorius 
Walter Larence ir leidėjas Mel
rose Park Leader laikraščio, 
kalbėdamas apie naują pirminin
ką Gaddy pareiškė, “Gaddy 
gudrus, jo mergina nepasi
griebs. Ir jis nepasiduos mergi
noms, jei jis žino, kas jam 
sveika.” :—R. '

Du ginkluoti banditai apiplė
šė bankierių Irwin Altschuler 
ir jo žmona. Abu užklupo auto
mobilyje, ties 320 Plymouth 
Court ir atėmė $1,850, pinigais, 
brangenybėmis ir kailiais. Alt
schuler yra prezidentas I-C 
Bank and Trust Company.

Žuris Nubaudė 
Pastorių $100 už 
Betvarkį Elgesį

Pastorius užpuolęs 32 metų 
juodveidę

Lietuvis teisėjas Jonas T.
žuris vakar nub: udė Šv. Povi
lo Metodistų-Episkopalų pasto
rių sumokėti $100 pabaudos už 
betvarkį elgesį su moteriške. 
Byla buvo sprendžiama naminių 
santykių teisme, kur teisėjas 
Žuris pirmininkauja. Jis atidė
jo bausmės sumokėjimą iki va
sario 14 d. Tą dieną bus svars
tomas nubaustojo advokato pra
šymas nuosprendi panaikinti.

Pastorių Frrnk Hancock ap
kaltino 32 metų juodveidė Lu- 
cille Rose, nuo d847 Calumet1 
avenue. Ji pasakojo, kad pašto-, 
rius ją užpuolęs bažnyčios sa
lėje. Jos liudymus parėmė po- 
licistas Frank McGrain, kuris 
atbėgęs moteriškei į pagalbą, 
rado ją su nudraskytais rūbais.

Pastoriaus Hancock maldyk
la randasi ties 1605 W. Harri- 
son Street.

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

Antradienis, sausio 18, 1988

Autobusai Ogden 
Gatvėje

Sekmadienį po pietų Chica- 
goje pradėjo veikti nauja auto
busų linija Ogden avenue gat
ve. Autobusai kursuos tarp 
Union ir Lincoln parkų. “Rush” 
valandomis eis kas 3*/2 minu
čių, o kitomis valandomis, kas 
septynias minutes.

Vasario 13

METINIS
KONCERTAS
SOKOIŲ SVETAINĖJE

<*•»<

(ACME-NAUJIENŲ Foto]
BADAUJANTIS KUNIGAS.—Žymus episkopatų kunigas Israel Noe iš Memphiš, 

Tenn., norėdamas įrodyti, kad dvasia yra stipresnė už kūną ir kad žmogus gali gy
venti vien dvasia, be kūniškų reikalų, prieš metus laiko pradėjo badavimą ir per me
tus laiko maitinosi vien oranžių sunka, o šiemet visai nieko nevalgo, pasitenkindamas 
tik komunijos plotkelėmis ir trupučiu vyno. Jis visai susilpnėjo ir jo- gyvastis yra 
pavojuje. Prieš kiek laiko jo žmona Eilėn buvo pareikalavusi perskirų, nes jis neat
lieka ir šeimyninių pareigų ir ji jam esanti nereikalinga, tečiaus teismas perskirų 
nedavė. , , ..

NEPASISEKĖ PABĖGTI Iš JOLIET KALĖJIMO. — Iš kairės dešinėn: Edward 
Rabeilas; vagis; Peter Ristich, plėšikas; H irry . Gerken, žmogžudys; Donald Loštus, 
bankų plėšikas ir William Yoho, vagis. Penkiese jie bandė pabėgti iš Joliet kalėjimo. 
Rabelais pakeitė planus, kai sargai ėmė šaudyti ir pats grįžo celėn. Kiti du buvo 
pašauti, o paskutinieji buvo suimti už kalėjimo vartų.

VALDŽIOS ? PĄSJATYTI 
PIGIEJI BlJ^f ČHĮCĄGO- 
JE. Micliael Fumo: Jr. ir 
jd sesuo Marioiiif kurie kar- 
tu. su: tėvais piMpieji atsi- 
kęjs ’ į natyąja>^t|džioK pas4 
tatyt^pigit^ 
jų- butų'j kploniją. pirmeri^ 
bė> atiduodama- šeimynoms 
^j’į^įkaiš'Z- •>' ' ; ?

'i 7.-i ■ ” ■:
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Vienas tos kolonijos na
mų prie 911 S. Looinis St., 
į kurį jau ivraijstosi gyven
tojai. ' •

Vaizdas dalies pigiųjų 
butų kolonijos, r pavarytos 
atminčiai garsiosios dar
buotojos Jane Addams.

• . . č >’: 'S • (ACME-NAUJIENŲ Foto]
• ■<' •'. . • * ' & ' ■ ■ * ' •

< ŽMOGŽUDYSČIŲ NAMAS VIRS PAŠTU. — Namas prie 691-03 W. 63 r d St., 
k'uris bus.:nugriautas ir jo vietoj bus pasta'ylas naujas Englewood pašto skyriaus 
nainas. šis namas paskilbo tuo, kad jame seiliaus buvo H. H. Uolines aptie'ka, ku- 
Ki^s rūsy buvo užtikta žymių šešių sunaikintų lavonų. Buvo įtariama, kad Holmes 
Viso yra nužudęs 27 žmones. Jis buvo pakartas 1896 m.

/

KALĖJIMAS, Iš KURIO PENKI BANDĖ PABĖGTI. — Bendras -vaizdas Joliet 
kalėjimo, iš kurio penki kaliniai nepasek ningai bandė pabėgti. Numeriai parodo, 
kur4 plėšikai bandė perkopti sieną ir kur buvo suimti. Kopėčias pasiėmė iš kalėjimo 
skalbyklos, kurioje jie dirbo-

paliuosuoti.Tr



