
NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Entered as sėcond-class matter March 7, 1914 at the Post Office at Chieago, III., 
under the Act of March 3, 1879

VOL XXV
; —— į   ■ . Į., i ...» — ——----------------- -------------------------- ; — ------------

Chieago, III., Ketvirtadienis) Sausio-January 20 d., 1938 No. 16

Stalinas įsakė sustabdyti 
komunistų part. valymą

Vyriausias sovietų teismas sako, kad valy
mas trukdo gamybą. “Pravda” nepaten- 

' kinta perdideliu valytojų uolumu. 
I .......

MASKVA,- Sovietų Rusija, 
sausio 19. — Centralinis komi
tetas Rusijos komunistų par
tijos, kurios sekretorium yra 
pats Juozas Stalinas, trečiadie
nį išleido įsakymą paliauti par
tijos masinį 
liauti metus 
narius.

“valymą”, t.y. pa- 
iš partijos eilinius 

svetimšaliai, esan- 
, mano, kad šis

Kai kurie i 
tys Rusijoje, 
įsakymas sustabdys skundimų 
ir areštų kampaniją, dėl ku
rios nukentėjo tūkstančiai ir 
net dešimtys tūkstančių žmo
nių. Tačiau vajus prieš nužiū
rėtus “valstybės priešus”, ma
noma, nepaliaus.

Komunistų 
nio komiteto 
ir vyriausias 
Jis pasmerkė 
nimus narių iš komunistų par- traukti atsakomybėn.

partijos centrali- 
pavyzdžiu paseko 
Rusijos teismas, 
nelegalius pašali-

Japonai ruošiasi nau 
jam ofensyvui 

Kinijoje
SHANGHAUJįmjįu sausio 

19. — Japonų karo vadovybe 
ruošiasi naujam dftlžfM Šustfp- 
rintam ofensyvui prieš svarbų 
Kinijos geležinkelį Lurighai. 
Ofensyvo baze tarnaus neseniai 
paimtas uostas Tsingtao.

Sakyto geležinkelio srityje 
kinai yra sutraukę 400.000 sa
vo kariuomenės, ir šiomis die
nomis ši kariuomenė sutrukdė 
japonų pastangas konsoliduoti 
užkariautą šiaurės Kiniją su 
Shantungo provincija. j

Japonai išlaipino Tsingtao 
uoste 10,000 naujų karių ir at
gabeno čia didelį kiekį amuni
cijos. Tai yra naujos pajėgos 
ofensyvui prieš kinu‘3 Lunghai 
geležinkelio srityje.

Prasidėjo rinkimų 
kampanija Rumu

nijoj

Karolius

Go-

BUCHAREST, Rumania, sau
sio 19. — Karalius 
paleido parlamentą ir paskelbė 
naujus parlamento rinkimus 
kovo mėnesio 3 dieną.

Rinkimai parodys, ar šalis 
pritaria dabartiniai fašisto 
ga vadovaujamai valdžiai.

Tuo tarpu persekiojimas žy
dų Rumunijoj nesiliau'ja ir žy
dai iėsko galimybių emigruoti 
į kitas šalis, žydų komitetai 
atlankė Meksikos,. Brazilijos, 
Francuzijos ir Britanijos kon
sulatus, klausdami ar yra 
jiems progų išvažiuoti į Mek
siko, Braziliją, Etiopiją, Mada
gaskarą ir Australiją. / - K - ■ ■

E3Kz ns r IjiStei
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę; gal lengvai pa
snigs; ne taip šalta; lengvi iki 
vidutinio stiprumo pietų rytų viena moteris tebuvo nubausta 
iki pietų vakarų vėjai; saulė mirties bausme. Ta moteris be
teka 7:14, leidžiasi 4:48 valan- vo pakarta teismo įsakymu 
dą. ' 1845 metais.

tijos, nes tai kenkia pramonės 
gamybai ir kelia nepasitenkini
mą darbininkuose.

“Pravda”, komunistų partijos 
organas, bendrai reiškia pasi
tenkinimą valymo rezultatais, 
tačiau* ir ji nepatinka perdaug 
didelė valytojų “storonė’*.

Kai kurie komunistų vadai 
yra kaltinami tuo, kad jie sklei
dė šmeižtus savo asmeninei 
garbei paketli.

Dalykams sutvarkyti, komu
nistų partijos centralinis ko
mitetas įsakė ateityje kiekvie
no norimo pašalinti iš partijos 
asmens bylą atskirai nagrinė
ti. Be to, įsakyta bėgiu trijų 
mėnesių peržiūrėti prašymus 
tų, kurie buvo išmesti iš par
tijos ir kurie atgal į ją sugrįž
ti. Pagalios įsakyta, ’ kad kalti 
šmeižimu asmenys butų pa-

Biznierių taryba 
Įteikė prezidentui 
rekomendacijas .

WASHINGTON, D. C., saų^ 
šio 19. -r— .Kojnercijos sekreto- 
rius Roper tyri ^biznio pata
rėjų tarybą. Trečiadienį ši Ta
ryba įteikė prezidentui Roose- 
veltui konkrečią programą ko
vai su biznio recesija. Pasak 
Roperio, prieš biznį stovi seka
mos trys svarbios problemos: 
reikalas tikslesnio produktų pa
skirstymo, reikalas tikresnių 
žinių apie algų minim urną ir 
darbą laiko maksimumą ir rei
kalas nuodugnesnio taksų stu
dijavimo.

1,162,000 prašo ne
darbo apdraudos
WASHINGTON, D. C., sau

sio 19. — Darbo departamen
tas paskelbė trečiadienį, jogei 
1,162,000 bedarbių užrekorda- 
vo reikalavimus apdraudos nuo 
nedarbo sausio mėnesį š. m. 
Tai yra reikalavimai nedarbo 
apdraudos pagal įstatymus, ku
riuos priėmė 21 Šalies valstija 
ir Columbia distriktas.

Gruodžio mėnesį 1937 metų 
federaliuose darbui surasti ofi
suose užsiregistravo ieškančių 
darbo asmenų 452,035. ši skait
linė yra didžiausia gruodžio 
mėnesiui nuo 1935 metų. O.

Gubernatorius atsi-
# ■ >

šakė išgelbėti mote
riškės gyvastį

, SPRINGFIELD, Ilk, sausio 
19. — Trėčiadienį Illinois val
stijos gubernatorius Horneris 
atsisakė išgelbėti Mrs. Marie 
Porter (iš St. Louis) gyvas
tį. Moteriškė yra nuteista mir
ti elektros kėdėje ateinantį 
penktadienį. Ji ir Ralph Gian- 
cola buvo rasti kalti nužudy
mu Williamo Kapeno, moteriš
kės brolio. '' '• '- 'Z

Illinois valstijoje iki šiol tik

g (ACME-NAUJIENŲ Foto]

2,570 MYLIŲ 26 VALANDŲ — Grupė J. V. oro laivyno karininkų, kurio vakar užbaigė didžiausi istorijoje 
masinį tolimos distancijos ' skridimą .Bombonešiais lėktuvais. Jie keliavo 18 lėktuvų sKvadrone iš San Diego, C iii. 
į Pearl Harbor, Hawaii. 2,750 mylių kelionę padarė į 20 valandų.

TARYBĄ
SUKILĖLIAI ŽUDO ISPANU^ VAIKUS; Rusija perorganizavo komisarų 

500 VAIKU UŽMUm - - - - - - - - - - - -- -
LONDONAS, Anglija, sausio lėlių -lėktuvai* užmušė 500 vai-

19. — Trečiadienį sukilėlių lėk- kų. A į
tuvai mėtė, bombas į Barcelo- .Respublikoj gynėjų praneši-

Valėhciją ir iš patrankų, maš iš Madifao vėliau paskel
bė, jogei sukpėlių lėktuvai ata
kavo Valenciją du kartus tre
čiadienį ir padarė sunkių ma
terialių nuos 
skaičius, pas]

' Laiva S *”pe r radi j ą ’ didėlis. ‘Ir*
pranešę, kad Valencijoje suki-|nių.

ną, 
apšaudė Madridą.

Vien Barcelonoje- buVo už
mušta 300 civilių gyventojų/ ir 
per 700 žmonių . sužeista

Rekomenduos val
džiai išpirkti ang

lies kasyklas
HARRISBURG Pa 

19.
sausio

Po konferencijos su kie
tosios anglies kasyklų savinin
kais ir vedėjais Perinsylvanijos 
gubernatorius G,eorge H. Earle 
pareiškė antradienio vakare, 
kad jis vyks į Washingtoną 
ir rekomenduos valdžiai išpirk
ti visą kietosios anglies kasy
klų žemę Pennsylvania , valsti
joje. Kietosios anglies kasyk
los yra tokioje padėtyje, kad 
tik valstybės nuosavybė gali 
tinkamai šios pramonės proble
mas išrišti.

Išpirkimui pritaria angliaka
siai, o taipgi kai kurios kom
panijos.

A. D. Federacija 
svarstys vėl tai

kos klausimą
WASHINGTON, D. C.i sau

sio 19. — William Green, Ame-- 
rikos Darbo Federacijos prezi-, 
dentas, trečiadieni pareiškė, 
kad John Ųewis buvęs kaltas 
dėl Federacijos ir C.I.O. jtai- 
koš derybų -nutraukimo. Pasak 
Greeno, -kas nors kitas, šalia 
Lewiso, turėtų vienybės reika
lu rūgintis. Dabartiniu momen
tu, atrodo, juo rūpinasi Dąvid 
Dubinsky, International Ladiesl, 
Garment Workers unijos pre
zidentas.

Paklaustas, ar A. D. Federa
cija neketina atnaujinti dery
bų su C.I.O., Green pareiškė, 
kad tas klausimas priklauso 
Federacijos pildomajai tarybai, 
kuri susirinks posėdžiauti Mia- 
mi mieste, Floridoje, ateinantį sus sumokėtų1 publika perkan- 
pirmadiėnį.

alių. Užmuštųjų 
? pranešimo, buvo 
’ftride žūvd' žmo-r

Naujas Chautemps 
kabinetas turi 

senų bėdų
PARYŽIUS, Francivzija, sau

sio 19. — Antradienį Camille 
Chautemps suorganizavo naują 
n^inisterių J kabinetą. Premjeru 
jame yra pats Chautemps, už
sienio reikalų; ministeris pasi
lieka Dėlbos, apsaugos minis
teris pasilieka, kaip buvęs pir- 
mesniame kabinete, Edouard 
Deladier. Finansų ministeriu 
dabar yra Paul Marchandeau.

Kabinetas naujas, bet bėdos 
senos. Trečiadienį vėl ėmė reik
štis darbininkų nerimas. Dėl 
gyvenimo reikmenų brangimo 
Bordeaux. miesto darbininkai 
reikalauja algųl pakėlimo.. Jei 
algos nebus pakeltos iki sau
sio .27 dienos, tai darbininkai 
grąsino paskelbti generalį strei
ką. • ( Generalės - konfederacijos 
Paryžiaus apskrities ofisai u'ž
gyrė skalbyklų streiką, kadan
gi 'samdytojai atsisakė arbitra- 
cijos budu* taikytis dėl algų.

• —■/ ■  ........................................ .. _

Pataria panaikinti 
pajamų taksus

WASHINGTON, D. C., sau
sio ' 19. — Trečiadienį senato 
komisijai Jiudijo James H. R. 
Cromwell, kuris yra'vedęs Do- 
ris Duke, vadinamą tabako mi- 
lionų Jtaralaiįę. ‘

Cromwell išreiškė nuomonę, 
kad pajamų taksai turėtų bu-’ 
ti visai panaikinti, o vietoj jų 
uždėti manufaktūros pardavi
mo taksai, šie taksai turėtų 
būti uždedami ant padirbtų 
įmonėse produktų. .

Priėmus Cromwellio pataria 
mus, turčiai pasHiuosuotų nuo 
pajamų taksų mokėjimo, o tak-

ti pramoneszirproduktus.

Sovietų Rusija, imdavo priešsovietiniu šnipinė- 
Viačcclav Molo- jimu.

Molotov išreiškė nepasiten
kinimo tuo,* kad Francuzija to
leruoja priešsovietines teroris
tines organizacijas.

Nikolai Rykov paskelbtas tei
singumo komisaru. Jis užėmė 
vietą Kyylenko, kurį praėjusį 
pirmadienį vyriausio sopėto

MASKVA 
sausio 19. 
tov. Rusijoj .. ūžimus dnųg-maž 
tokią vietą,, kąip dempHrĄtinė* 
se šalyse premjeras, trečiadie
nį padarė pranešimą vyriau
siam sovietui ~ Rusijos par
lamentui.

Jis paskelbė perorganizuotos 
komAsar^rUT^ds^šųstatą. KąL 
bedamas pasakė, kad ateityje 
Rusija užims stipresnę pozici
ją, turėdama reikalų su Japo
nija Tolimuose Rytuose, o taip
gi uždarydama svetimų valsty
bių konsulatus Rusijoje, Pasak'lai Voznesenski vietoje Mezlau- 
Molotovo, kai kurie svetimų ša-1 kio, 'kuris ėjo tas pareigas iki 
iių konsulai Leningrade užsi-1 šiol.

17 žuvo mokyklos ( 
gaisre, 28 pasi

gendama
ST.

Canada, 
antradienį šio miestelio kata
likų kunigų mokykloje kilo gai
sras. ‘ Trečiadienį žinota, kad 17 
mokinių ir mokytojų žuvo gai
sre. Tačiau dar pasigęsta • 28 
asmenų. Reikšta' baimė, kad ir 
šie yra palaidoti sudegusios mo
kyklos griuvėsiuose.

Iš 17 lavonų jau ištrauktų 
iš degėsių pažinta tik dviejų 
— minyko Baptiste ir mokinio 
Joseph Vincent palaikai.

HYACINTHE, <QUE., 
sausio 19. —- Naktį

18 laivyno lėktuvų 
pasiekė kelionės

HONOLULU, sausio 19. — 
Aštuoniolika Jungt. Valstijų 
laivyno bombonešių lėktuvų pa
siekė Pearl Harbor trečiadienį 
7:40 valandą ryto (Chicagos
laiku)? 2,570 mylių kelionę iš 
San Diego. Cal., lėktuvai aC?ko 
be sustojimo. Kelionę atliko į 
20 vai. 12 minučių.

' l> ' : ' ' '' '• • ■ ’

Jūreiviai išteisinti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 19^— Užšokusio ant uolų 
laivo “President Hoover” įgu
la buvo kaltinama girtuoklia
vimu ir įžeidinėjimu .pasaįie- 
rių, laivui patekus į nelaimę. 
Federali tyrinę j imo tarybą iš
teisino visus kaltintus 1, jųrej-i 
vius. ■" , 

jus šachmatų lošimu ir laipio
jimu kalnais, negu komisaro 
darbu.

Valstybės planavimo komisi
jos pirmininku paskirta Niko-

Uždraudė pardavi
mą heliumo Vokie

tijai
sau-WASHINGTON, D. C 

šio 19. — Vidaus reikalų de
partamento sekretorius Ickcs 
trečiadienį pranešė, kad prez. 
Roose veltas i.'žgyrė patvarky
mą neparduoti heliumo iki val
džia negaus' naujų jo rezer
vų, e 

Dabartiniu laiku vokiečių lai
vas laukia Amerikoje heliumo, 
kuris buvo žadėtas parduoti vo
kiečių ; dirižabliui.

Nedidins Jungtinių 
Valstijų armijos

. WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 19. — Prezidentas Roose- 
veltas pasiuntė laišką admiro
lui Reginaldu‘1 L. Belknapui. 
Laiške* tarp ko kita sakoma, 
kad maža reguliari Jungt. Val
stijų armija'sudaro šalies ap
saugos , branduolį. O opiu mo
mentu šalis pasitiki savano
riais. l < < ■ |

... v ■ y

Iš to pareiškimo daroma iš
vadas, kad vyriausybė nemano 
siūlytį kongresui padidinti re
guliarią šalies armiją. 

' ,, ...... *.— M. —.

San Francisco paro
dais nuoš. pastatyta

SAN FRANCISCO, Cal., sau
sio 19. — San Francisco mie- 
ste tarptautinė paroda atsida
rys vasario 18 d. 1939 m. Bet 
jau dabar 75 nuošimčiai darbo’ 
parodai statyti yra užbaigta.

Reikalauja pasima
tymo su areštuota 
Rusijoj amerikiete
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 19. — Jungt. Valstijų 
ambasada Maskvoje kreipėsi J 
sovietų; valdžią prašymu leisti 
ambasados atstovui pasimatyti 
su Marie Rubens, amerikiete 
areštuota Rusijoje ir kaltina
ma šnipinėjimu.

Airių-anglų konfe
rencija buvusi sėk« 

minga
LONDONAS, Anglija, sausio 

19.-7- Airijos premjeras Ema- 
non De Valera ir jo patarėjai 
trečiadienį rengėsi apleisti An
gliją. Konferencija buvusi sėk-; 
minga. Ekspertai tuojau pra
dės svarstyti technikinius pun
ktus, o į keletą savaičių De; 
Valera sugrįž į Angliją forma
liai anglų-airių sutarčiai paruo
šti. ‘

Rockefelleris išleis 
statybai $12,000,000

NEW YORK, N. Y., sausio 
19. John D. Rockefeller Jr. 
trečiadienį paskelbė planus vei
kiai užbaigti Rockefellerio Cen
tro statybą. Bus pastatyta dar 
trys nauji trobėsiai. Statyba 
kamuos apįe $12,000,000. šie

mo Amerikos ekonomine padė
timi.

IŠ LIETUVOS
VISI VALSČIAI TURĖS SVEI

KATOS PUNKTUS

TELŠIAI. — Nuo ateinančių 
metų pradžios Telšių apskr. vi
suose valsčiuose steigiami spe
cialus sveikatos punktai. Punk
tams vadovaus gydytojai. Pun
ktuose galės visi tos apylinkes 
gyventojai už labai mažą atly
ginimą gauti sau reikalingos 
pagalbys. Prie tų punktų veiks 
ir Veneros ligų ambulatorijos. 
Punktus atidaro Vidaus reik, 
m-ja ir jie bus jos tiesioginėje 
žinioje, (pk)

VIEŠKELIUS PUOŠ VAISI- 
NIAIS MEDELIAIS

ROKIŠKIS. — Sumanyta vi
sus didesniuosius vieškelius ap
sodinti obelaitėmis. Obelaitės 
jau auklėjamos. Dabar galvo
jama, kam pavesti’ globoti tas 
obelaites. Vieni mano, Kad bu
tų geriausia pavesti globoti 
tam, ant kieno žemės jos au
ga, o kiti — obelaičių priežiū
rą pavesti vieškelių sargui. Vie-. 
niems -ar antriems už priežiū
rą, leisti naudotis vaisiais.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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(H romaną Gobšo)

Alt Mąrgeris

“ Grinoriaus"Sulauktuvės

(Tęsinys)
“Misis” Gobšienė susikvietė 

visug tris muzikantus krūvon, 
gerai užfundino, paskui pasodi
no kęf&ęje ir papęąšč “užtrąųk- 
ti”, lyg tie, rodos, ne m u zi kan
tai butų, bet daininjnkaį, įįe 
“užtraukė” — oį, kaįp jie “trau
kė”. Tiesa, smuikas išsilaikė 
“galiūne”, bet armonika su klar
netu’ lokė pro duris gatvėn, kttr 
tuoj sųsiymkb bąrys žmonių — 
pasiūlanti. O mųtęrų ir yyfą 
kojos miknai vadžiojo ąųt pli
kų grindą Čia klunppąkojįškųs, 
čią suktipiškus, c ą, žiūrėk, jau 
polkiškus vingią vingikfe. Net ir 
pati Gobšienė, naujoką Gobs u- 
ką nusitvėrusi, pradėjo suktis, 
kaip sukdavosi Lietuvoje prieš 
dešimtį metų... Jaunas kaimo 
berniokas, paskui gi alus ir 
degtinė, armonika su smuiku ir 
skardžiuj a klarnetą ėmė ir atne
šė į jos alkaną širdį męvgystės 
dienų kraują bei šitmą. Vedu
sios moters bvupžus, trejų de
šimčių metų moteriškei labai 
pritinkančius ir žąvius, staiga 
išstūmė iš jos veido, bai ąs ap- 
sigandę, susismaukę juokingai 
naivus senos panos bruožai. Bet 
pailso muzika, pasileido rankos, 
šautojo kartu ir koją, ir širdžių 
šokis, na, ir vėl ji buvo jauna, 
maloni p®ma, o ne sena, 'isu 
akims šalta, pana....

Dabar^Kąi kurie jau, buvo 
koholio gąlioj bei valioj ir, 
noma, tie paugiauiia ir šnekėjo. 
Šit, Petras Matulis iš Paga ių, 
beveik visą savo dalį pragėręs, 
mušti nuo Šukių miesčionių ga-

ir j Ameriką išbėgęs, rodos, 
1883 m., pašiepiamai klausinėjo 
Gobšiuką: , . ..

“Na, sakyk, grinttriau, — b.a 
tu fe £ 
atvaziąv^,. ~
tie ^Įr^ąr dąT
tebėrą gyvi, ^ąįąų, $$
rę . . . įįr- Hih
ri pųoję bėdos į-
taisyiiąį, jau Šęąiqtą, ąr ne?’

Vi4į pąsįlę^ o Gob-
šiukąs įizr^udp,. Jįą b^ndė atsa
kyti ištard^nąąs jes, šiuv, bet 
juok?. bąngą Pa^i"

MADOS
—U*

al- 
ži-

./ ■ ■

I

v
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[ AOME-N AUJIENU-Foto ]

KO KALĖJIMĄN— 
Martin, 30 m., ate 
Marcei Woods san

Mądjson St.

kiekvieną pąvasąrį slenka ir j 
slenka įemyn r- sįęnfe su godu, 
su viskuo... Q įa — ta', žinai, to : 
prūso slūginę, ta ‘Špiko Marė’, 
kaip žmonės sakydavo, ar ket- 
Vįrįp Vaikę dar nęsųsjlaukė? 
Jau tris turėjo, kai aš išvažia
vau...”' 1

“šei-ap! purškiau tų! Są'rmą- 
t$s nęturį Žmoųes apžodžiauti!” 
labai užsigavusiai, tarsi ji pati 
butą tą Špikę> tyĮąrė, barėsi Ma
rė žydrąįjtįęnė. “-Neturį, mat, 
ko gęres,pįo pąkląąsti”, įįąigė ji, 
bet tuoj ir vėl prądėju: “bečiu, 
Laųrynųk, fe$ Plftfes nebepa
žįsti? Ale iš kur tų čia bepa- 
žinsi — per tiek mętą juk nesi- 
matėva. O tada dar tik vaikas 
buvai. Aš esu tavo giminė, ži- 
nai, Marė Rukštyte iš Putpelių 
kaimo, bet dabar jąu Misis žy- 
drienė. Gal atsimeni, kai Griš- 
kiuose per Hažancąvą su tavo, 
tėvais susieidąvome ir sūrį val
gydavome alum užgerdami? Ta
da mažiukas buvai, o dabar — 
koks Vyras, koks vyVąs !” ,

Bet ir jai neteko ilgai kalbėti, 
nes beveik visi jąų buvo gerai 
įsigėrę ir U^ėju. klausti — vis
ko klausti, kas tik ant liežuvio 
tepakbu^Tlr įėkė įš visų klau-

Simai,, lėkė P^dnpdami Gobšįu- 
kui ąė išsižioti, štai visą jų 
krūvą: . ,

(ęus dagiau)

Aukštos Ryšies

Ofiso TeL Bonlevąrd 5^13 

j)R,BĖRTASH 
756 West 35th St.

Gor. oi 35th and Halsted Sts. 
Ofiso, vąląpdojf W1-3 nuo 6:30-8:30

. Nedaliomis pagal sutartį 
Res. 491® SO. MICHIGAN BLVD. 
, TsL Kenwood 5)97

---- ------------A, ii

1 Ofiso TeL Virginia 0036 
Residėnče Tel. BEVERLY '8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

415{ ARCąER AV#BJE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidenciją:

8939 SOUTfl ęLĄR^MQNT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. ( 
Nedčlioj pagal sutartį, j

n *4

‘I
bi$ lump $6.4Q tqnas 

PRUTAtOM MIESTE IR 
UŽMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
K. —

Krutinės Sloga!
Veng'K

Eksperimentų
Imk M-K., tų formųlį. ku.rV Pa" 

gaise jo 1918 m&tų, visų niekais vętc 
čiančios influenzos epidemijos metu, 
M-K yrą i$ęąsi$s žymaus ĮlĮįnojaųs 
gydytojo 
šaldymo ■dųsųĮio;;; 
gerkles įžidtnW> 
lininių. Aiandieą, MT.ię popųlįąrųmas 
yrą didesnis negu Bet ką<fe, • . . den
giau, kas žiną įoi gręįtų'veįklų.

Tas ‘ koncentruotas slį^tas vaistas 
yra junginys, ‘ĮWįĮ: mok
slišką fotrmuĮų , ir tukštančių - per 
daug metą rimtų bjylų patikrintas. 
Štai dėlko M-K gali būt parduodamas 
su. tikrą pimgą grąžus^hranfij^V^įį 
kdms ir MąugUsięą^'' '' " ''

■ Jūsų . .
žino nępąlyginąm&y 
M-K nuopelnų ‘ šal
čio atvejais. įsigyk; 
M-K šiandien. : •šf,;

I>
Mrs. Ąnelią K. Jąrųs?;

Physical Thęrapy 
and Midwife

6630 So. Westęra 
Avė., 2nd fioojr 
* Henilock 9252 
Patarnauju prįę 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu tnassagė 
electric (re at
meni ir magne- 
tic blanke t s ir tt. 
Moterims Ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

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

Tel. Seeley 7330 1 i$*
Namų telefonas Brunsvridk 0597

v.IHelen 
Blsi į . 
krovėlę, 5361 Mądjson St., 
ėmė skųstis skurdu ir b,a-" 
davimu. Tieji jps pasigailė
jo ir ją priglaudė. Bet neuž
ilgo ji dingo, o kartu su ja 
dįngo ir'Mrs. Woods $125 
vertes kailiniai. Betgi vė
liau ją pasisekė surasti jr 
ji gavp 90 dienų kalėjimo.

X

jis išlĮlokP ląivę savę, sąn- 
keleiyio, 4^91 Ąme-
rikoįę septynerius melus išgy
venusiu VUtuvęU pasisvečiuoti 
parva^vusip ir vęl grįžtančio 
AmeifįkUn,. Mtri po
nios Sukalients, jau gerokai pra- 
sigyvepusio mėsininko žmonos, 
ausis tųo.d^ Ip^įiu pąsigąvo, ir 
jinai W#Ufe
komplimentais, greitai kuMd.U“ 
ma:

“Srpąrį grįnorius, smart gri- 
noriŲS, Sakysiu, — ti|< ką ątva- 
žiavęs, o jau— sy — ąngeįckai 
kaip šneka!” f ’

‘•Tai šiiĮi’, mįsęĮę, kad smart, 
>.ai šuię; šuęka angęlękai, kaip 
jįanke. Badai, labai mokytas. 
Užtai aš ji ir nuo dypo parve- 

,dži?u ’, gyrėsi raudonplaukis, 
kuris šį vakarą taręsi prisiger- 
siąs visai savaitei...

“Šįųr ting, kad mokytas, ba 
bagotas. Tur būt, ,'visą dvyliką 
S.tarapolčs Mėsą bus išėjęs- 
šlur ting”, bandė visus įtikinti 
Pranas Jukelis,; kyris visiems 
didžiuodavosi sa vo labai “smart’ 
brojiu, “dvyliką J^lęšą JStarąpo- 
i5jį”x kaip jis sžfk^dAYO,. išėjusiu

liaujančiu”.
Šneką apie aukštus mokslus ir 

“dvyliką klesų” veikiausiai dai 
ilgai butą užsitęsusį, jeigu ne 
Jokūbas Smailis, kuris visa ger
kle šaukė : ‘ Ei, eį, mister Gobs! 
duok visai auziaj ant manęs ger
ti! Duok ką kas nori. Aš fundi- 
nu!” Jis, mat, buvo prieš pen- 
kioEką metų Amerikon atvažia
vęs, pilietybės popierius seniai 
gavęs, prąturtėj,ęs “sąliuąinin- 
Kams’A degtinę pardavinėdamas, 
išdidus, visų lietuvių vadinamas 
“Mister Smajl”. Jjs reikia saky
ti, labai greitai suamcriko.nėjo, 
vadinasi, tuoj sąvąjį lietuvišką 
Smąilį pakeitę amerikoĮiiš.ku 
“Smalį’ ig. visur, kur tik reikėda
vo jam' pasirašyti, prieš savo 
vardą pavardę padėdavo “Mr.”, 
duodamas, žinoma,' tuo~suprąsti, 
kad visados reikia jį. vadinti 
tiktai “Mister Small”, o pe ki
taip. Jis, sakysiu tiesą, buvo la
bai didelis garbėtroška.

“Orait, orait, mister SįųrH; 
rait avėi, rait avėi”, atsakė Mo- 
tiejus Gobšas, visas sudilęs, su
žliugęs nuę>, sknbęjimo^ TiU0- R- 
laus įr degtinės, kurią jis gėlė 
su kiekvienu, kuris tik fiindino. 
Biznis šį yąkąrą, mat, turėjo vi
sos savaitės svorį; darbo, ir pel
no daug. O Go.bšas jąii tui'Čjo 
keturiąs dešimtis metą, pradčr. 
juslus žilti plaukus bei usus, ir 
du šimtu penkįas dešimtis sva
rų lašinių, taukų, kaulų, krau
jo ir smegenų. Tiesą, Gobsienė 
jam padėjo, bet ji turėjo ir šok
ti, ir juokauti, ir visiems nusi
šypsoti, — kas, žinomu, Gobšui 
darbą didino, o ne mažino, nes 
jos biznlškps gudrybes kiekvie
ną gundė daugiau gerti, išgertį 
ir — kas svarbiausia. — prager
ti. /

Smarkus gėrikai, kurie pą- 
^rąstąi viciĮĮi gurkšmu nori vi
są karčiamą išgerti, dabar jau 
buvo gerokai pątižę, galimą sa
kyti, su sugniužusiais sunkiais 
luinais ir susmįžųsiaią protais. 
Taigi, alkoholio pąštos prislėgti, 
jie daįiar mažiau tešnekėjo, dar 
mažiąu ^oko* dainavo arba .Gob
šiuką klausinėjo. O todėl dabar

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

•■nV'U

įę buvo’ progos lėtesniems gėri- 
| kąms, riiųtęsmąms, tariant, vy
rams (ir moterims) išsižioti. Ir 
višų pirmiausią ta proga pasi
naudojo Ona Lazdynaitė, po ’vy- 
ru Rakauskienė, kuri tuoj ir 
pradėjo:

“Sakyk, La.ur.yhuk, ar atsime
ni, kadą aš pas tąvo tėvus slu.- 
žįnau ? Tada tų dąr tik kokių 
ašluonerių metų bolsas tebuvai, 
bet kęks padykęs, koks neklau
žada <u tada buvai! Būdavo, į 
puodynes ant štakiętų akmeni-

■ • - . ’■ ■ * '

mis laidai, kaip'į kokį cielių ;- c 
kai pataikai, tai, badavo, juo
kiesi pilvą susiėmęs, kad, mąt, 
puodyilė subyrėjo. ■ O aš pykda
vau, šusiriėsdama ' pykdavau, 
nes gaspadinė bardavosi, busią 
aš jas sudaužanti. Bet tu tik 
juokdavaisi iš manęs; Atsimeni, 
bečiu, kaip .tu, tyčįą kąrvę pa- 
baįdydąvai, kai ’ aš' liriižcįavąti; ir 
iuokdąyąįsi, kai as išvirsdavaų 
ir pįeną paįiedayau ? O sykį liep
tą ą.pverteį ir mane upaįyj iš- 
maudęi. Dabar atrodai protin
gas vaikinąs, bet .tada' — ne
duok dieve.:.”"1 \.

Daugelis juokėsi, o Go.b.ši.u- 
kas raudonavo, nębežįnodamas 
nei ką beatsakyti. Buvo tačiau 
ir tokių, kurie veikiausiai dėl 
mandagumo, veidus surakinę 
laikė ir nesijuokė iš svečio.

Ona Radauskienė dąr daugiau 
norėjo jį apklausinėti, bet stai
ga prišoko Juozas Strikas, iš 
Vęįdių kaimo, nuo mažų dienų 
Gobšiukui pažįstamas,. tarp vi
sų šio miestelio lietuvių pąskil- 
bęs gerkločius, na ir b? 
greitą, su alum ir degtinę mai
šytą, šnekta klausinėjo.:

“Sąkyk, 'sadyk, Ra.ulai, ar tas 
vieškelis — ar tas vieškelis, ku
ris eina' per musų kaimą, da.r 
nepripiltas, dar nepafiksytas? 
Kai aš senoj, kontrėj buvau, tai 
tik duobės tebuvo. O kokios gi-

’ ” • '' Al •

įios! Arkliai nuškęšdavo. Atsi
menu, sykį Sąbąįią dvarokai 
malkas iš miško vežę, tai kai 
ndklimpo, Tąi dų ąrkliai skra- 
džiais žemėn nugarmėjo! Būda
vo, įsakys* šąltįščiųsį taisyti, tai 
privalome šąkų, ųžpiląmė ženie- 
mių, sųlygįųąiųe, suminąnie> hęt 
kaip bematai ir y|į 
bės. Sakyk, gal jaii dabar talį) 
nėra? O gal jau,ir plentą nu
tiesė?”' ' ' V |

Gobšiukas męgino atsakyti, 
bet Strikas jam užtakių užbėgo 
daugiau klausinėdą’mas:

“Ar tas aukštasis Šešupės 
krantas, amt'kurią Voįo sodybą 
stovėjo, dar nęnųširito į vande
nį £u visais trobęąį&is? Būdavo,

-r-------- --------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto1 radio taisymas—dykai 
ąpslkaičlavimas -r- atliekama jusij 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ĘNZULIS

5610 So. Maplewood Aveniu 
Kalbame Lietuviškai.

. Hemlock 2343

va

ADVOKATAI

1 :■ —r—rr---- ------r- .’-Tir,—-x-

Dr, A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. TreČiadieąiaią i?

Sekmąįieniais (susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

1300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlMlsSfti'iR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

' ■ AMBULAN W •
■ ‘;t“ DfENA IR NAKTĮ.

Visi Tčlefonąi YARDS 1741-1742 
46Q5-07 So. Hermitage Ąye. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel, LAFAYETTE 0727
r i v m < t*. a . y . i f *.• % ■■ ė ■- »•’ «

T A _ 1 ^.4 koplyčios visose
■I—< 1X Chicag'os dalyse

Klausykite musų . Lietuvių radio pręgrąmų Pirių&dienio vakarais, 
10:00 vaį vakaro dš. W- H. F- C. ątotieą (1420 ZK.) — Pranešėjas

■ "' ' .. p. šALTIMiERA^.’ ■ >

■ i --t"-

vių Direktoriai

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

. Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

. pagal sutartį. '

JOSEPH J. GRISI!
LIETUVIS ADVOKATAS
• T-dephone: Boulevard 2800 

463; SOUTH > ASHLAND AVENUE
Res. 6515 So. Ręckwell St.

Telephone: Repiiblic 9723

KL. JURGELIONIS
Ą D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A.A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn, St.
X*—. 1230

i Tek CĘNTRAL 1824
Namų Tel.-r-rHyde Park 3395,

■ Uk.'-k:_ __ . ■-----.——-- -------

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4.ir nuo 6 iki š
vak. Nedčlioj pagal susitarimu

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

11
b. i

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Westęrn Avė, 
VALANDOS:

Paned^lį, Utarninke įr Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Šeredoj ir Pėtnyčioį nuo 2 iki 6 v. V/ 
Subatoj, nuo 12 iki 6 y-

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

į .tNAIKELIS >
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . — 

.Ofisai ir RezidentfjA ’ —
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483.

Res. Phone: , Office Phonę:
Laf. 7383 Pros. 1612

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadienį.

No. 468į—Namie dėvėti suknelei 
Sukirptoj mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau viri nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduo.tą blan- 
kutę arbą priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mie'rą ir a iš—jo 
kiai parašyti savo yąręįą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centą. Gali
te 9§§iųsti pinigus arbą paą- 
to ženkleliąis kartu su užsaki
niu. Laiškus reikią adresuoti: 
Naujienos Patteęn Dępt., Į73$ 
So. Halsted St.v Chicago. III.

te ' „ . K,
to ženkleliais kartu su u , 
mu. Laiškus reikią adresuoti:

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted SL, Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No---------- -
Mieros per krutinu

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestai ir valstija)

INSURANCE
(APŲĘĄVDA)

• Pilną apdraudą ąutp. 
mobilz’ams

: 9

ą Apdraudą namą nuo 
ugąies 

•■y

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

nuo vagių 
langų 
gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ
v raštinėje 
per A. Kypkevičių

1739 S, Halsted St 
Plastinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vaj. 

po pieių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Opto.metrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteipįnio, nęrvuotu- 
mę, ąkaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuosę atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančįa mažiausias 
klaidas. Specįalė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEKĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau fcaip J>irma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard, 7589.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredojnis ir. subatomis

KITATAUČIAI j

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS . ,Z '• • į F- x •

Tek Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

' ’ Kreivas Akis /
- Ištaiso,

Ofisas ir Akįnių Djrbtuve 
756 West 35th St.

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 1Q. iki 4, nuo 6 iki ! 

JNedėliomis bagal sutarti.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai. 

Phone CANAL 6122

DR, S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį
Rez. 6631 So. Californią Avenųe 

Telefonas Republic 7868

v

DR. UERZMAN
"iŠ RUSIJOS,

Gerai lietuviams žinomas pęi\ 
metus kęipo patyręs gydytojas, chi-v 
rurg-as ir akušeris. . ‘V . * J

Gydo staigias, ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal tįaujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius e1e- 
tros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai’H ■ 'G 
1034 Wt 18th SL, netoli Morgan St.

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

Tęl. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros hibos . 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vAl. po piet ir liuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro- Nedaliomis n.uo, 10 iki 12 
valandai diena.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vak Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400



.aušintą sa.ūdyto jai atsisakė ar b i t r a- 
cųos budiv taikytis dėl algų.

\VASHINGTON, D. C., sau
sio 19. — William Green, Ame- 
rikos Darbo Federacijos prezi
dentas, trečiadieni pareiškė, 
kad John I^evvis buvęs kaltas 
dėl Federacijos, ir C.I.O. tąi- 
koš derybų nutraukimo. Pasak 
Greeno, kas nors kitas, šalia 
Lewiso, turėtų vienybes reika
lu rūpintis. Dabartiniu momen
tu, atrodo, juo rūpinasi Dąvid 
Dubinsky, International Ladies! 
Garment ,Workers unijos pre
zidentas. * \

Paklaustas, ar A. D. Federa
cija neketina atnaujinti dery
bų su C.I.O., Green pareiškė, 
kad tas klausimas priklauso 
Federacijos pildomajai tarybai, 
kuri susirinks posėdžiauti Mia- 
tni ’ mieste, Floridoje, ateinantį sus sumokėtųpublika perkan 
pirmadienį. ' —a •

Pataria panaikinti 
pajamų taksus 

____ ___________ _____ ■ ’ j'

WASHINGTON, D. C., sau
sio 19. — Trečiadienį šerinio 
komisijai Jiudijo James H. R. 
Cromwell, kuris yra ’ vedęs Do- 
ris Duke, vadinamą tabako mi- 
iionų karalaitę.

Cromwell išreiškė nuomonę, 
kad pajamų taksai turėtų bū
ti visai panaikinti, o vietoj jų 
uždėti manufaktūros pardavi
mo taksai, šie ; taksai turėtų 
būti uždedami ant > ) padirbtų 
įmonėse produktų;

Priėmus Cromwellio patari
mus, turčiai pasHiuosuotų nuo 
pajamų taksų mokėjimo, o tak- •. i i.'..

v

.. ’AįL ti pramonėsrffproduktus
n ■ ■ t ' ■> •

■< ■ h'' s r

ga\Ą
HONOLULU, sausi 

Aštuoniolika Jungt. 
laivyno bombonešių lė 
sieke Pearl Harbor t 
7:40 valandą ryto 
laiku)? 2,570 mylių ' 
San Diego. Cal., lėktų 
be sustojimo. Kelionę 
20 vai. 12 minučių.

Jūreiviai ište
WASHINGTON, :D. 

šio 19. — Užšokusio 
laivo “President Hoo
* t * . , • • V ' •• •' '•.. ■

la buvo kaltinama $ 
yimu ir įžeidinėjimu 
rių,vĮaivūi : patekus į 
Federali tyrinėjimo$į

------ Akįltint
’.f%. • .kteisino 

vius.
VISUS

e A
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.' ĄĮ. Mąrgeris

Grinoriaus^ Sulauktuvės

NAUJIENOS, Chicago, UI Ketvirtadienis, saus. 20. ’38 „„.—U;-- -■ ' • z

i ,

(P Aomaįia, Ęąųty Gobšo)

Krutinės Slogai
, : I /

VengK
P :

(Tęsinys)
“Misis” Gobšienė sųsikvietė 

vįsus .tris muzikantus krūvon, 
gerai užfundino, paskui pasodi
no Ręfči?je ir papešė “užtruk
ti”, lyg tie, rodos, ne muzikan
tai butų, be.t dainininkai, U 
“užtraukė” — oį, kaįp jie “trau
kė”. Tiesa, smuikas išsilaikė 
“saliune’’, bet armonika su Rlar- 
netufckė prWtfris gatvėn, ^ur 
tuoj spsįnp^o hurys žmonių — 
pasiklai^tf P
kojos įtūžiai vądžiojo apt pli
kų grindį Čia klurppakojįskųs, 
či^i suktipiškųs, č ą, žiūrėk, jau 
polkiškus vingių yingius. Net ir 
pati Gobšienė, naujoka Gobs u- 
kų nusitvėrusi, pradėjo suktis, 
kaip sukdavosi Lietuvę j e prieš 
dešimtį metų.:.'Jaunas kaimo 
berniokas, paskui gi alus ir 
degtinė, armoąika au smuiku ir 
skardžiuj a klarnetą ėmė ir atne
šė j jos alkanų šir<U rpęvgystės 
dienų kraujų bei šiEmų. Vedu
sios moters ių-upšus, trejų de
šimčių metų moteriškęi labai 
pritinkančius ir žąvius, staiga 
išstūmė iš jos vęido^ bai'ųs ap- 
sigandę, sųsismaukę juokingai 
naivus senos panos bruožai. Bet 
pailso muzika, pasileido rankos, 
suklojo kartu ir kojų, ir širdžių 
šol$4s, .na, ir vėl ji buvo jauna, 
maloni ponią, o ne sena, visu 
akims šalta, pana....

Dabar kąi kurie jau, buvo 
koholio galioj bei valioj ir,
noma, tie daugiausia ir šnekėjo. 
Šit, Petras Matulis iš Paga ių, 
beveik visų savo dali pragėręs, 
mušti nuo Šukių miesčionių ga-

vęs ir j Ameriką išbėgęs, rodos, 
1883 m., pašiepiamai klausinėjo 
Gobšiukų: < .

V.Na, sakyk, grinoriau, — b.a
tu til^ kų te-te
atva^y^ m — ųr
tie nvmo. ^Yp.
tebėrų gyvj, ^eišpii-
rę . . . ųr. ku
ri puolę apt bėdos į-
taisy^ jįųų < ne? • '

Vi§į pąsilę^o jįU9MM's’ ° žiob
siu kąs užrųudp/. tfiš į$n$ę
Ryti ištąr(iųmaš jes, ^r, bet 
juokų 0ųngą dąr aukščiau paki
lo ir. pupipyl kuriuos
jis iŠĮiiaįp feiw sayų, san- 
keleivių. Ame-
rikoje septynerius nielps išgy
venusiu Viethvpn ^ąsisįvečiųoti 
parva|iųvųsiQ, iy VėĮ ^rįžtančię 
Ameyįk^. a$į$. po
nios Sakųiiehės, Jau geruliai pra- 
sigyyeęusįft Į^ėsininkų žmpnos, 
ausis
jinai įųųj apnėrė Gobšiųkų 
komplimentai^/ ^ręjįt^i Ęal^ė^a- 
ma: ; k / ; j ';

,orius, smart gri- 
tįk ką ąįvą- 
— ąngeįckąi

[ ACME-Na U JIENŲFoto ] 
pateko KALeJĮMAN -

HIelen Martin; 30 m., atė
jusi j Marcei Woods san- 
krovėlę, 5361 Madįson St., 
ėmė skųstis skurdu ir b,a-~ 
davimu. Tieji jos pasigailė
jo ir ją priglaudė. Bet neuž
ilgo ji dingo, o kartu su ja 
dingo ir' Mrs. Woods $125 
vertės kailiniai. Betgi ve* 
liau jų pasisekė surasti įr 
ji gavo 90 dienų kalėjimo.

Eksperimentų
Imk M-K. tą fęrmųltį. kurt Pa" 

ga'tseja 1918 mfttų visą hiekaia vętc 
čiąpčios influenzos epidemijos metu. 
M-K yrą tafe. žymaus Įįlįnojaus 
gydytojo privatt (otmųįą nuo pęr^- 
šaldymo, kosulio,: krutinės Slogų, 
gerklę Užgimimo & brDhęhiahų dir
ginimų. iįąndię^ M-k 
yrą didesnis negu bet kada . . dau
giau kas žino. |o, ^ęįtą veiklą.

Tas * kohėęntrąoMį f § Wtasl vaistas, ž|Stl 
yrą junginys, p.špagai ixi°k“ įinsi 
slišką foymulą ir .1 tųk^ančių -per .zinbl 
daug metu rimtu bžylų patikrintas, iria 
štai delko M-K gali būt parduo ’ 
su tikrą pinigų grąžęs gMantij 
krims it šuąugusięįįk\| ’ 
S M® 
M-K nuopelną šąl- l 
čio atvejais; Isįgjtkf 

’M-K Šįąridien. • <

al- 
ži-

M ADO S

No. 4681,—Namie dėvėti suknelė. 
Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46 ir 48 colių per krutinę.

* * ; * f.

Norint gauti vienų ar dau
giau vir& nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kufę arb.ą priduoti pavyzdžic 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vąr^ų pa
vardę įr adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 cenjų. G.alj- 
tė pasiųsti pinigus arb^ paar
to ženkleliais kartu su užsako
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pa Herų Dępt., 1739 
So. Halsted St.v Chicago, III.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No----- —.
%

Mieroa per krutinu

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
i * * X-

(Miestas ir valstija)

norius, sąkysiu, — 
žiavęs, o jau — sy 
kaip šneka!”

“Tai šįųi', mįsęlę, kad smart, 
.ai šiuę; šųęka angęlękaį; kaip 
jįankė. Badai, labai mokytas. 
Užtai aš jį ir nuo dypo pąrvę- 

,džipu ’, gyrėsi raudonplaukis, 
guris šį vakartį taręsi prisįger- 
siųs visai savaitei...

“š;ur ting, kad mokytas, ba 
bago.tas. Tur būt, ;visą dvyliką 
S.tarapo’ės kįesų bus išėjęs- 
šlur ting”, baudė visus įtikinti 
Pęanas Jukelis,; kuris visiems 
dicĮžiuodąvoši s a. v,b labai “smart’ 
brojiti, “dvyliką klęšų .Starąp3- 

. ‘ ej’', kaip ji s v aky d a vo, išėjusiu 

. iLjktbar •‘kanceįerijoj ^ekreto- 
liaujančiu”.

šneką apie aukštus mokslus ir 
“dvyliką klesų” veikiausiai da.r 
ilgai butų užsitęsusį, jeigu ne 
Jokubhs Smailis, kuris visa ger
kle šaukė: ‘Ei, eį, mistęr Gobs! 
duok visai auziaj an*t manęs ger
ti! Duok ką kas nori. Aš fundi- 
nu!” Jis, mat, buvo prieš pen- 
kiolikų metų Amerikon atvažia
vęs, pilietybės pępięriųs serųai 
gayęs, prątųrtęj,ęs “sąliuųinin- 
kams’A degtinę pardavinėdamas, 
išdidus, visų lietuvių vadinamas 
“Mister Sm.aH”- Jjs reikia saky
ti, la.bąi greitai suamerikonėjo, 
Yądinasi, tuųj sąvąjį lietuvišką 
Smąilį pakeitę amerikonišku 
“Smalį’ ių visury kur tik reikėda
vo jam pasirašyki, prieš savo 
vardą pavardę pądędavę “Mr.”, 
duodamas, žinoma, tuo" suprasti, 
kad visados reikia jį. vadinai 
tiktai “Mister Small”, o ųe ki
taip. Jis, sąkysiu tiesą, buvo la
bai didelis garbėtroška.

“Orajt, orai t, mister Siųfljl; 
rait avėi, rait avėl”, atsakė Mo
tiejus Gobšas, visas sudilęs, su
žliugęs nųų skubęjimp^ nuo. ą- 
laus i.r degtinės, kurią jis gėlė 
su kiekvienu, kuris tik fimdino. 
Biznis šį vąkąrą, mat, tufęjo vi
sos savaitės svorį; darbo, ir pel
no daug. O Gobšas jau t ui ėjo 
kettiriąs dešimtis metų, pradė
jusius žilti plaukus bei ųsųs, ir 
du šimtu penkias dešimtis sva
rų lašinių, taukų, kaulų, krau
jo ir smegenų. T'esa, Gobšienė 
jam padėjo, bet ji turėjo įę šok
ti, ir juokauti, ir visiems nusi
šypsoti, — kas, žinomą, Gobiui 
darbą didino, o ne mažino, nes 
jos biznlskęs gudrybes kiekvie
ną gundė daugiau gerti, išgertį 
ir — kas svarbiausia — prager
ti. /

... Smarkus gėrikai,, kurįe pą- 
Jįirąstąį vię&U gurkšniu nori vi
są karčiamą išgerti, dabar ’ jau 
buvo gerokai patižę, galimą sa
kyti, su sugnjužuąiais sūųkiąis 
kūnais ir susmižųsrai^s plotais. 
Taigi, aikohdlp ųąštos prislėgti, 
jie daį)ar m.ąžiau tęšnekėj.o, dąr 
mažiąu <okcr, dainavo arba .Gęb- 
šiuką klausinėjo. O todėl dabar

įv buvo' progos lėtesniems gėrį- 
kams, riiptesniąms, tariant, vy-. 

’ vaųis (įr motęfąms) išsižioti. Ir 
visu iiiuniaiisia ta proga pasi
naudojo Ona Lazdynaitc,' po 'vy
ru Rakauskienė, kuri tuoj ir 
pradėjo:

“Sakyk, La.uryhuk, ar atsime
ni, kad# aš pas tąvp tėvus, šiu
ži n.au? Tada tu dąr tik kokių 
ašluonerių metų bolsas tebuvai, 
bet koks padykęs, koks neklau
žadą tu tada buvai! Būdavo, į 
puodynes ant štakiętų akmeni- 
mis laidai, kaip'į koki cielių ? os 
kai palaikai, tai, būdavo, jud- 
kiesi pilvą susiėmęs, kad, mąt, 
puodynė subyrėjo/;O aš pykda
vau, šusiriėsdama • pykdavau, 
nes gaspadinė bardavosi, busią 
aš jas sudaužanti. Bet tu tik 
juokdąvaisi iš manęs: Atsimeni, 
tėčiu, kaip .tu, tyčįą ką.rvę pa- 
baįdydavai, kai “aš' Tniiždavąu; ir 
. ubkdąyąįsi, kai - išvirsdavaų 
ir pįenų padėdavau ? O sykį liep-, 
tų ą.pvertei ir mane upelyj iš- 
maudei. Dabar atrodai protin
gus vaikinąs, bet tada — ne
duok dieve.:.” \

Daugelis jųpkėsi, o Go.bšiu- 
kąs raudonavo, nebežinodamas 
nei ką beatsakyti. Buvo tačiau 
ir tokių, kurie veikiausiai dėl 
mandagumo, veidus surakinę, 
laikę /ir nesijuokė iš svečio.

Ona Rakauskienė dąr daugiau 
norėjo jį apklausiričti, bet stai
ga prišoko Juozas Strikas, iš 
Vęįkių kaim.o, nup mažų dienų 
Gobšiukui pažįstamas,.. tarp vi
sų šio miestelio lietuvių pąskil- 
bęs gerkįočiuš, na ir b.a 
greita,'su alum ir degtine mai
šytą, šnekta klausinėjo.:

“Sąkyk, 'sakyk, Rą.ulai, ar tas 
vieškelis — ar ląs vieškelis, ku
ris ein# per musų kaimą, (Jąr 
nepripiltas, dar nepafiksytaS? 
Kai aš senoj, kontrej buvau, tai 
tik duobės tebuvo. O kokios gi-

Į . <* "r , 'T- ' '-y

lios! Arkliai nuškęsdavo. Atsi
menu, sykį Sabalių d v ar Okai 
mankąs iš miško vežę, tai kai 
niiklimpo, Hąi du ąrkliai ^ru
džiais žemėn nugarmėjo! Ęųdįą? 
vo, įsakys1 šąltįščių^ taisyti, tąį 

.privarome šąkų, užp.iįąme ženie- 
’mi^ sąįyęįp^e, ąųmipą^ę, bęt 
kaip bematai ir yel kiauros duo
bės. Sakyk, gal jau dabar tai'p 
nėya? 0 gal jąu, ir- plentų nu
tiesė?”

Gobšiukas mėgano atsakyti, 
bet Strikas jam 'užtakių užbėgo 
daugiau klaųsined^imas:

“Ar tas aukštais Šešupės 
krantas, amt kurių V0J0 sodybą 
stovėjo, dar nęhusirito į vande
nį ^sįi visais trobesiais ? Būdavo,

—į| -------------------- -—--------------- ------------- --

kiekvieną pavasari slenka ir 
slenka ^emyn -— slengą su sędu, 
sų yis^pp.,. Q įa —- tą',( .žįnaį, to 
prūso slūginę, ta ‘Špiko Mare, 
kaip žmonės sakydavo, ar ket- 
Vįrįp Vaikę* dar m.ęsųsįįąukė? 
Ja.u tris turėjo, kai aš išvažia
vau...”' 1 '

“Šeiiip! purškiau tų! Sąrmą- 
tps hętuią žmoųes apžodžiauti!” 
labai užsigavusiai, tarsi ji pati 
hutų tą špikp ^Įąrė^bąrėsi Ma
ri žydrąįtįęue. ‘‘Neturį’ mat’ 
kc geresnio pąkgausti”, paigė ji, 
bet tuoj įr vėl pradėję: “tėčiu, 
Laųrynųk, kad manęs nebepa
žįsti? Ale iš kur tų čią bepa-;

J'-— per tiek mętų juk nesi- 
mai^ėvą. O tada dar tik vaikas 
buvai. Aš esu tavo giminė, ži
nai, Marė Rųkštytė iš Putpelių 
kaimo, bet dabar iąu Misis Žy- 
drienė. Gal atsimeni, kai Griš- 
kiuose per Hažąncąyą su tavo, 
tėvais susieidąvome ir sūrį val
gydavome alum užgerdami? Ta
da mažiukas buvai, o dabar —, 
koks Vyras, kųk® vyVas!” ,

■ ■ - z. ; ,

Bet ir jai netekę ilgai kalbėti, 
nes beveik visi jąų buvo gerai

— vis
koklausti, kas tik liežuvio, 
tcpakliųvo.. Įr lėkė iš visų kiau-

Simai,t lėkę neduodami GpbšiU- 
kui ąė išsižioti, štai visa jų 
krūva: ;

(Bus daugiau)' L * * ‘ '

Aukštos Rųšies

Bię luąįp 16.40 tqnas 
P RISTA TO M MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

■ • f* r *• • ’ ■ —>

Mrs. Ąąelią K. Jąrųsz 
Physical Thęrapy 

and Midwife
s<5:Ąve., 2nd floęjt 

HentlOck 9252
Patarnautų prie 

gimdymo namuo^ 
se ar ligoniuose, 
duodu tnassage 
ęleetrie £re at
meni ir magne- 
tic blaukets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari? 
mai dovanai. ”

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

ADVOKATAI

•INSURANCE
(APPĘĄŲDA)

• Pilnų apdraudų aųtą- 
mobiliams/ 3.

ą. Apdraudų namų nuo 
ųgųies

• Apdraudų rakandų
• Apdraudų nuo vagių
• .Apdraudų langių
• Apdrųųdų gyvasties

gausite

NAUJIENŲ 
v .raštinėje 
p,er A. Ęypkevičių 

\, f . , •

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

po pietų,

\\ i m i ■->..........m—.
’VUIH i i .«i<l"wiT

Ofiso Tel Boulevard 5913

DR, ĘERTASH
756 West 35th St.

Gor. oi 85th and Halsted Šts. 
Ofiso, valapdofit W1-3 nuo 6:80-8 

, NędėUomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. M1CHIGAN BLVB.

TaL Kenvrood 6197
‘—   . -- *

" TAISOME'VISO- ?
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
- . AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenjc 
Kalbame ' Lietuviškai.
Hemlock 2343

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

> Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

1 Ofiso Tel. VirginiA 0036
Residėhče Tel. BĘVEULX 'B244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

ARCBĮĘR AY^NŲE 
Ofiso ValąndėSf

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Bęzidęnęikl,

893IĮ S0UTU avė
Valandos—9—10 A. M. w 
Nedalioj pagal sutartį. *

.. ui— ..Aliu. ................. ... ..... .. .......... .. i ■■ 'Iii II ii i I    M,II lituką
Al, ■ M- -< M- a • * * ■ 4 l» fc- * W>M» —t «• '■» '• >» •

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

2460 VVĘST MADĮSON' ątREET . 
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak 

TeJ. Seęley 7330. 1
Namų telefonas Brunswick 0597 -.

■ - ■■ ■ • -r * i -1 U4»*i ”-—U41 ’■>’.(

Dr. A. J. ShĮmkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 Iki A v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniai ię 

Sekmadieniais gitams 
OFISAS IR* REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Ąyę.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki $ 
vak. Nedčlioj pagal susitarimų

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

-hh 
•i:; i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
*■' ' • •. ' '•'■& ' ' ' - " - ■■ ■

John F. Eudeikis
senia'usEv ir didžiausia laidojimo IŠTAIGA

‘'■■AiM‘BVEANCE.i" '•
: DiENA IR NAKTJ.

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
\ 4605-07 So. Hcrmitage Ąve, 

4447 South Fairficld A venų c
1 Tel, LAFAYETTE 0727 
i '. M'j - j -___________

1 :■ >< t

t T A -v z 1' i1 k<'|,l-v<'"is visose
4—< ^27. -L Chicagos dalyse

Klausykite musų /Lietuvių radi,o p.ręąrąmy Ųiripadienio vakarais, 
10:00 vaL Vąkąro dšt H. F. Č. ętotieą (1420 ZK.) — Pranešėjas 

r ■’ v V «.■ . :p."šALTIMIERAS.' a y,'

— • ~ •,, Y\.'.' . ■ i;. LtyjL'ir“

Laidotuvių pirektoriąi
NARIAI) 

Chieagos,
Cicero

Lietuvių į 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

t : •.'Vff 

f
T'--""' * ■'T

3307 Lituąnica

Ambulance 
Patąrnavi- 
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

Boulevard 4139

, PETKUS
6834 So. Western Avė. ?honę $rQvehilĮ 0142

4,41.0Sęultb, 49 th Cpųrt Cicero Phone Cicero 2109
. - - - .........................,4. ■ . ............... ■------- . ------ ------- -<......  ..-Į.--- ----- -------------- <l,l..l| IĮ,....... .u.......!—■!■

P. J. RIDIKAS
3354 So. įįąįstęd Street Boulevard 4089

’ Į. ZOLP Phęhe BquL 5203 
164ę Vfest 46įb Street . Phone Boulevard 556G 

-— 'r

SKUBĄS
Phonę Moproe 3377z

A * ' • * »•■• i 1 J 'M “T-" '

r. MAŽEIKA U39
Phope Yards 113.8,

718 West

■\ ' 1 *

3319 Lituanica Avenue *

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst 23rd. PUce yhępe Canal 25jį5
SKYRIUI: 42-44, Kast 108th Street 7?el. Pullmap lf7Q

JUOZAPAS ĘŲDĘIRIS IR TĖVAS
I 4/04 So. Wėstęrn Avė. Phone Virginia 0883L —.a; .—  

Phone Virgin i a 0883

’ J. LIULĘVięiUS
4348 So- California Avęnue Phone Lafayette 3572'

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis ADVOKATAS 
l’dephone: Boulevard 2800 

463; SOUTH <ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Ro£kwęll St.

Telephone: Repūblic 9723

KL. JURGELIONIS
A DVOKATAS

Ąye. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
7 So. Dearborn St.
X -__123O_ .........

p-jMso Tęl. CENTRAL 1824
Nanįų Tel.—Hyde Pąrk 3395. .

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. West^rn Avė.
VALANDOS: 

Paned^lį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Šeredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. Vz 
’ Subatęj nuo 12 iki 6 y« V.

Tęl. Prospect 1012

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĖNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
' arti 47th Street

Valandęs. nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviąipaktar.ai
Tel. Boulevard 5914 Dienę ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 ' 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR GHIR-URGAS . — 

-Ofisar ir Rezidencija’
3335 So. Halsted St’“

CHICAGO, 1LL

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
ju,sų garantavimas.

Opto.metrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteipiuio, nęrvųotu- 
mę, skaudamą ’ akių karšt), atitaiso 
trunąparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuosę atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, ' parodančia mažiausias 
klaidas. Specįalė ątyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo-10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard, 7589.

G. SERNER
AKIU GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

, Kreivas Akis
■ ' Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Djrbtuve 
756 West 35th St.

: kampas Halsted SĮt.
Valandos: nuo 1Q. iki 4, nuo 6 iki 

JNedėliomis fragal sutartu

LIETUVIAI
' GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Plionė. CANAL 6132

Į-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir hectel. pagal sutartį
Rez. 6631 So. Californią Afgnųę 

Telefonus Repūblic 7868

•

,-in

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

Dr. S. Jakubs 
DENTIST 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Susąnna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus sęredojnis ir. subatojnis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Tš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas pprv,3L 

metus kąipo patyręs gydytojas, chl-x 
rurgas ir akušeris. . ' . * J

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

Ofisas ir Laboratorijai'^? 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 31LO
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avę.
2-ros lubos * 

CHICAGO, IbL
OFISO VALANDOS.:

Nuo 10. iki 1,2 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
val.b po piet ‘ir huo' 7 iki 8:30 vai 
vakaro, Ned^lięjnU UMQ 10 iki l2 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994

Dr, Maurįęę Kabą , 
<531 SOUTH ASHLAND AV£ 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dkm/ž iki 3 po pietų 

7 iki 8 vai. NedSl. nuo 10 iki Į>
Rez. Telephone PLAZA 240d
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CLEVELANDO omo ŽINIOS
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PAGERBĖ MAJORĄ BURTONĄ. — PASILINKSMINI 
MO VAKARĖLIS. — REPUBLIKONAI JSIGALĖ 
JO MIESTO TARYBOJE. — PUSSEPTINTO MI 
LIJONO DOLERIŲ BEDARBIAMS ŠELPTI. - 
AREŠTAVO MŪRININKŲ AGENTĄ. — KAVAAREŠTAVO MŪRININKŲ AGENTĄ. — KAVA 
LIERIUS IR VĖL NEPATENKINTAS.__ LIETU
VOS NEPRIKLAUSOMYBĖS PAMINĖJIMAS. - 
LYROS CHORO PARENGIMAS. — NAUJI ME

■ TAI, NAUJOS 'BĖDOS.

Didelės iškilmės
Sausio 11 d. Holland viešbu

tyje buvo surengtos didelės iš
kilmės dabartiniam miesto ma
jorui Burton pagerbti. Tai bu
vo savo rūšies pareiškimas

inuose Burton laimėjo majoro

traciją. Tačiau Jo ir buvo gali
ma tikėtis iš republikonų: pa
lankiai kalbėti apie savo opo
nentus butų juk nei' šis, nei tas.

Sako, galima kentėti
Šiomis dienomis turėjau pro

gos susitikti su Dr. J. Kamešiu. 
Savo reikalais jis per daug ne
siskundžia. Sako, nors nedarbas 
ir nėra labai malonus dalykas, 
bet vis dėlto kentėti galima. Tai 
reiškia, kad daktaro praktika 
nedaug tenukentėjo.

šia proga bus pravartu pažy
mėti, kad Dr. Kamešis turi ge
rą patyrimą ir savo profesijoje 
yra itin sėkmingas.

Republikonai užvaldė įmes
to tarybą

: <

Miesto taryboje po paskuti-’ 
niųjų rinkimų įsigalėjo republi
konai. Demokratai sudaro ma
žumą.

Nuo šių metų pradžios visi 
tarybos nariai gaus po $3,000 
per metus. Seniau jie gaudavo 
tik po $1,800. Nieko tad nėra 
nuostabaus, kad jie visa gerkle 
rėkia, jog reikia daugiau mo 
kesčių krauti. Mat, be mokes
čių padidinimo nebus galima 
jiems tas algas išmokėti.

Tuo tarpu atmatos guli neiš
vežtos po kelis mėnesius. Vie- 
nok tie ponai to nemato ir ne
sirūpina padaryti tokią tvarką, 
kad miestą nesmardintų pūvan
čios atmatos. Svarbiausia jiems 
rupi tik algų pc didinimas. Va
dinasi, savo kišenės reikalai.
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Iš republikonų partijos daly
vavo apie tūkstantis didesnių ir 
mažesnių veikėjų, atseit, politi
kierių. Vyriausias kalbėtojas | 
buvo pulkininkas Frank Knox 
iš Chicagos, kuris 1936 m. sta
tė savo kandidatūrą republiko
nų sąrašu į Jungtini j Valstijų 
vice-prezidento vietą. Kalbėjo ir 
keli stambus vietos politikieriai. 
Daniel Morgan pareiškė, kad 
jam butų tikrai ‘džiugu sulauk
ti tos dienos, kada Burton at
sidurs Baltajame name.

žinoma, visi kalbėtojai labai 
nepalankiai atsiliepė \ apie da
bartinę Washingtono adminis-1 nedaug tedalyvavo.

Smagus parengimas
Sausio 8 d. Moterų ratelis 

Lietuvių svetainėje surengė pa
silinksminimo vakarėlį. Visi da
lyviai labai’ smagiu laiką* pra
leido. šiaip pašalinės publikos

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE .

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI 4QA 
UŽ 10 SVARŲ > HOG

Išgaruodinti Drėgni
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • 

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI)

ARCHER LĄUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211. PHemiesčiuose: Summit 100—Cicero 2700

Keli milijonai do’erių 
bedarbiams

Gubernatorius1 Davey pasira
šė bilių, kuriuo yra skiriama 
pusseptinto milijono dolerių O- 
hio valstijos bedarbiams šelpti. 
Sc.ko, kad nemaža dalis tų pi
nigų teksianti Clevelando mies
tui. Tačiau miesto valdyba ma
no, kad tų pinigų toli gražu ne
pakaksią: esą, reikia penkių mi
lijonų dolerių, kad butų galima 
per šiuos metus Clevekndo be
darbius aprūpinti reikalingiau
siais gyvenimui dalykais.

Suėmė unijos agentą
šišomis dienomis liko areš

tuotas mūrininkų unijos agen
tas Spencer. Jis yra kaltinamas 
tuo, kr d tiesiog 'visokiais gra
sinimais iš biznierių pinigus’ko- 
lektavęs.' Kitaip sakant, jam y- 
ra prikišamas raketierizmas.

iTniniiNF „ •
Foto]

83 METAI VIĖNAM DAR- 
BE ’ John M. Horan, Mil- 
waul;ee gelžkelio darbinin
kas, katilų inspektorius, ku
ris sekmadienį švęs 100 me
tų sukaktuves. Viename 
darbe ištarnavo 83 metus 
ir dabar tebetarnauja.

"Senuosius metus palydėjus
• > ■ r ' 1 ■

Senuosius metus , Clevelando 
piliečiai baigė labai triukšmin
gai. Visokių pobūvių, visokių 
parengimų, visokių baliukų 
Naujiems ketams pasitikti bu-

i »’

vo surengta tūkstančiai. Vidur- 
įpiestyje restoranai, .klubai, sa- 
liunai ir kitos pasilinksminimo 
vietos buvo sausakimšai .pri
kimštos. Viešbučiai įr raktiniai 

lubai padarė labai puikų biz- 
?!• .

Mat, įsismagino žmones ir 
nepaisė pinigų. Vieni leido pini
gus todėl, kad jie jų turi dau
giui nei reikia, o kiti. paskuti
nius centus krapštė, kad galė; 
tų savo vargus užmiršti.

Praeiti metai, nebuvo tiek g> 
ri, kaip daugelis tikėjosi, tai 
gal šie bus geresni. Visi juk ti
kisi geresnių laikų.

Prabėgo jau nemažu metų. 
Ir kiekvienais motais žmonė- 
vis džiaugsmingai naujuosius 
metus pasitinka bei tikisi iš jų 
daugiau laimės, daugiau p: sise- 
kimo. Taip juk buvo 1929 m. 
pradedant. Tiesa, tie metai pa
sitaikė geri. Palyginti darbų bu
vo daug. Su uždarbiais irgi ne
blogu. Žmonės gerai dirbo, tu
rėjo pinigų ir nesigailėjo juos 
leisti. Bet štai su sekamų metų 
pradžia užklupo Depresija, kuri 
dar ir šiandien tebejaučiama. 
Todėl ne vienas stato sau klau
simą: kokie bus šie metai? Ar 
pagaliau pasiseks toji nelaboji 
depresija išgyventi ?

Tai vis tokie klausimai, į ku
riuos niekas negali duoti tikro 
atsakymo.

—Jonas Jarus

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

VIRŠ TO HbU SVAR.
Ploviniai
LIUOSI — NE SUSUKTI
71^ KIEKVIENI

Milžiniškas
Atidarymas 

Ra mova Food and 
Liąuor Mari 

3526-30 S. HALSTED STREET 
tlKur Parduodam už Mažiau

JELLO Visų Skonių
24 BONKŲ REISAS .... 99c

Kavalierius jaučiasi labai 
nusivylęs

“Kčvalierius” Galis iš “Dir
vos” jaučiasi labai, nusivylęs ir 
(nepatenkintas. .kartąnam* 
“kraują sugadino” J. Jarus, ku
ris SLA Pildomosios Tarybos 
nominacijose surinko per septy
nis šimtus balsų. Dąlykss toks, 
kad “kavalierius” pranašavo, 
jog Jarus nominacijose nesu
rinksiąs daugiau kaip penkias > 
dešimt balsų. Pasirodė, kad jis 
/ra visai mizernas pranašas. 
Todėl nominacijų rinkimai jam 
buvo labai nemalonu.

Kai pamatė Galis, kiek Jarus, 
balsų gavo, tai, matyti, net a- 
kys jo apraibo: jis 'kitų kandi
datų vardus įdėjo, o Jaro išlei
do. Tur būt, jam buvo labt.i 
drovu prieš savo skaitytojus 
pasirodyti tokiu dideliu neišma
nėliu ir menkučiu pranašu.

MES PRISTATOM 
VELTUI

Tik Telefonuokit
Yards 1990

HIMMELSTEIN’S' , 1 f • ’
pakeliai 10c.

Žydiška Juoda Duona
. ' ,4^Q svaras

S O D fi S
VISŲ SKONIU

39c KEISAS

PUIKUS

TOILET TISSUE
3C ROLĖ

Be Grūdelių Dideli 
GRAPEFRUIT

3c VIENAM

DIDELI 
PAKELIAI 16%c

MONARCH KAVA
SVARO 1Qa
KENAS .............. ...........

ŠALTAS ALUS

KIRAM WALKER 
99cKVORTA

į

$

p

V ,
'*

Pasijausit kaip

■

“BIRŽELIS SAUSYJE
kuomet gausite

į UŽSILAIKYK 
su 

MALVAZ

“GYVUMO”
MALVAZ tai ABU: akstinantis IR mai
tinantis. J’s teikia gaivinenčias ir jėgą 
duodančias vertybes—kalorijų, mine
ralų ir vitaminų elementus maloniam 
skony. Sveikas gėrimas- Jis padeda 

j palaikyt s’stemoj normalų toną—link
sta padidint svorį akstindainas apeti
tą—tai paprastas gajumo dk’bėįafi 
—mėgiamas tūkstančių, kurie nusilpę 
ir pergreit pavargsta—dažnai daktarų 

'ir maisto žinovų rekomenduojamas 
tiem, kurie kenčia nuo pervargintų 
nervų, nemigos naktų ir stokuoja jė
gų ar gajumo. ~ J v’«

Užsjsakykit MALVAZ kartonu šan- 
d;en. Patenkinimas užtikrintas išgėrus 
kelis butelius ar visi įmokėti pinigai 
bus sugrąžinti.
24 Butelių Kartonas .................. $2.75

50c grąžinama už tuščius
12 Butelių Kartonas ........   $1.40

- 25c grąžinama*už tuščius

MALVAZ daro Monarch Beer aludariai

24f9-WW.2fit.St.' ekiauįa' PkoM. e<kud6500BBMMn

ŠivĮ Metų 
Ekskursijos Lietuvon

Kadangi labai daug kas klausia apie 
šiiMnetBęSkprsijas, tai čia ir įduodame 
kiek galima smulkesnes žinias apie jaifpa- 
skirtas ekskursijas ir jų kainas.

TREČIA KLIASA x
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 5 d. laivu “Bremen”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kąuiu| arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antrą ekskursija gegužės 21 d. laivu 
“Lancastria”, tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nu. Kaina $194.50, bet grįžtant prieš rug
sėjo 23 d. reikės damokėti $5.75.

Trečia ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Gripsholm”, tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursiją birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bussugrąžinta $5.75.

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną j Švedų linija per Gottenburgą į Klai
pėdą.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal, kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c.

Čia dar atkreipiame atydą Lietuvos pi
liečių į tai, kad užsienio pasui gauti reiks 
laukti apie 2 ar 3 mėnesius. Todėl pasisku 
binkite.

Visus dokumentus ir laivakortes pa 
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius,

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240
Lietuvos nepriklausomybė 

paminėjimas
Lietuvių darbininkų svetainė

je (920 E. 79 St.), vasario 16 
d. bus paminėtas Lietuvos ne
priklausomybės atgavimas. Tą 
paminėjimą rengia A. L. Kon
greso komitetas, kuriam pri
klauso Clevelando ir kitų Ohio 
valstijos lietuvių kolonijų orga
nizacijos. | / ’

Šiame paminėjime bus plačiai 
kalbama apie tai, ką Lietuva 
atsiekė nuo to laiko, kai ji at
gavo nepriklausomybę. Taip pat 
bus tinkamai Nušviesti ir pas
kutinieji k^K metai. Būtent, tie 
metai, kada Lietuvoje įsigalėjo 
fašispškų palinkimų valdžia ir 
žmonės neteko laisvės.

Įžanga visiems nemokama.

Lyros choro parengimas
Sausio 16 d. Lietuvių svetai

nėje Lyro>s choras turėjo dide
lį ir gražų parengimą. Progra
mą’, išpildė dainininkai ir šokikų 
grupė. Publikos susirinko pusė
tinai daug.

Greiti traukiniai prie pat laivų 
BREMEN ir EUROPA Bremerhavene 

užtikrina patogią Kelionę į Kauną 
Arba keliaukite populiarįais laivais

COLUMBVS

HANSA • DEUTSCHLAND
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imi
gracijos vizas jūsų Europos giminėms

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Į LIETUVĄ
TIK SEPTYNIOS DIENOS

Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN'EUROPA

flONBET, BORDEN’S, CAR

ISCONSINO

S

SVARŲ
PEKĄS ....

Importuotos SILKES
7 DIDELI J>er .
■ MILKERS

15 10c
Aukštcs Rųšies

Mes pasilaikom .teises aprubežiuoti kiekį
*

įJiii <’“#»iii

BIG LUMP $6,40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE
j Tel.. ardmore 6975 1739 So. H|Įsted St., Chicago, III

X

HAMBURG AMERICAN LINES® 
O NORTH‘GERMAN‘LLOYD I® 

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO
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The Lithuanian Daily News
Published Daily Except Sunday 4>y 
The Lithuaniąn News Pub. Co^ Ine.

1739 South Hąlsted Street
Telephone CANĄL 8500

Subscription Raies:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.60 per yw i» Chicago 
3c per copy.

Enteręd as Seęond Clasa Matter 
March 7th 1914 at tbe Post Office 
of Chicago, IU. under the act Of 
March 3rd 1879.

... 2.00

._ 1.5ff

._ .75
I-

__ 3c
...’ 18c
.... 75c

ros politinės partijos. Bet juos dar vis tebeliko ąnt pa- | KLJiviac
yądž'io Maskvą, ^ie. Prancūzijoje uolįįą^ diĄą ą^viėtų I\.OIHUI11SII{ l^q,Į.YĮU ą|KlĘ|laU 
toter^uą, nęgū Frąncuzijps darbinin^ Tpdėl ..dažįz.; j.„-t.x 

/ 

I

dimų padarę. Kaip, būva Tųch 
ačevskis, Putna, Uborevičius • 1

Naujienos ęina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, }73a Š. Ėalsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštų: .

Metams
Pusei metų
Trims menesiams
Dviėm meiiesiams
Vienam mėnesiui .......__

Chlcagoje pėr išnešiotojus:
Viena kopija ......___ .......
Savaitęi
Mėnesiui .......... ............

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj.
pažtųU ... . . ' <

Metams .....----------------- $5.00
Pusei metų 2»7q

į Trims mėnesiam^ 1.50
Dviems mėnesiams 1.00
Vienam mėnesiut '__ .75

' ''Z' ' - : ■

Lietuvoje • ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

hĮetams ■ ...........—---------   $8.00
Pusei metų   4.00

' Trims ih^nęsiąiąf 2'.5p
! Pirtigus reikią siųsti pašto Money
O rde r i u ' kartu su už šaky mu.

Hąi ^^iš,oKą ir .p,ąjiąro tojdų dalyku ^ęnks-
mingi Franęuzjjps darbininkų judėj^į.

Jeigu Francuzijos lęopiuništai 
ęlufttų ir pątąrtų sąvp, nąriąms stoti į partiją,
tai Francuzijos demokratija pasidalą stipresnė.

1 • ' i ... /y

Apž
•\u<

Trustų daužymas
Prezįdento Roosevelto pareiškimuose vis dažniau 

minima “mppopolių” kenksmingumas.. Aną dieną jisai 
pasakė, kad turi būt išnaikintos vįsps yądnįąmpą “hold- 
ing” kompanijos. " '• ?:

“Hoįdipg c0.*npaųyv’ tai tokia kprppi^Giją? kuri pa
ti nieko negaminą, bet laiko pramonės kompanijų Šerus 
ir, suprąųtąnią, pąipią jų dividendus (pelnus). Tokia 
korporaciją tikrumoje yra trustas^ _ ' • • ;

Jeigu Rooseveltas nori išnaikinti šitas kompanijas, 
tai jisai pradės “trustų daužymą”, pamėgdžiodamas kiT 
tą Rooseveltą, kuris sėdėjo Baltajame Naųię prieš. 30 
metų. • ._

Šiandie visi žino, kad Theodoras Ro.osęveltas savo 
triukšminga “trustų daužymo” politika ųępąsiekė nie
ko. Trestai neišnyko, tik persiorganizavo, kad valdžia 
negalėtų prie jų prisikabinti. Dabar kapitąįąs yrą ...susi
koncentravęs labiau, negu prieš tą laiką, kąį Roosevel
tas ėmė trustus ardyti.

Taigi kažin ar geresnių rezųįtątų įųrės įr Frąųkli- 
nas D.. Rooseveltas? ..« ; .

Bet prezidentui, gal būt, ne tiek ęupj išnaikinti 
trustus, kiek išjudinti publiką ir gąutį jos. paramą ko
voje prieš “ekonominius rojalistus’^ ku$9 visą laiką da
ro skerspaines jo sumanymams? , į , •

do paties partija kbųgresę dąŽĮiąį jo neparemia- 
Nors žmonės pasiuntė i kongresą milžinišką daugumą 

’ demokratų, kaipo Naujosios Dalyboj . šalininkus, bet 
pusė arba daUgiaU/tų1 atstoviį’ yra konservatoriai arba' 
atžagareiviai, kurie daugiau klauso stambiojo kapitąįo 
balso, negu darbo žmonių. Ir patys darbo žmpnės, dej$? 
nemoka tarp savęs susikalbėti ir sutartinai ginti sayo 
reikalus. . , į

“Trustų daužymas” butų populiarus dalykas, 
ir bergždžias praktikoje.

Francuzijos kabinetas .
• Y. ....

nor$

Buvęs antrojo “liaudies fronto” kąbinetp pręmje- 
ras, ęąmille Chaųtemps, sudarę naują Francuzjjos vy
riausybę kuone iš vienų tiktai radikalų. Socialistai atsj: 
sakė joje dalyvauti, nors prižadėjo ją; remti parlamen
te, jeigu vyriausybė nenukryps nuo ^liaudies frontOj” 
programo. ' . . ’ ■

Komunistai, t. y. trečioji “liaudies fronto” partiją, 
į valdžią visai nebuvo kviesti. Jie jaučiasi pastumti į šą- 
lį, ir galimas dąjktąs, kad. jie ne. tik neretus ęh.uų- 
tęmpg’n, įet ^ai kada bąląųos pri^S jį. Tąęiąn komunis- 
tai turi tiktai 72 balsu parlamente ir valdžią nuversti 
ijięęąję^ kol su ją kęppe.rups socialistai, kurie yra stip- 
rįąusią p#r$ą ^rąnęnęijos parlamente. <’

'yąįgi į’rąnę^ę^ vyifįąusybės są.sĮįątąs \ pasidarė 
dar dęšinęsnįs. ^or^ąl|i$į ji (įur įe^ėrą “liaudies fron-

ribose,. W ji i^kp pąramos* ęentrp srovėse, o 
kraštutinĮąm.ę “liąudįes j^onto” sparųę.
Francuzijos radikalų pąrtiją, iš kurįps tapę, suda

rytas naujasis k^Mnetas, reprezentuoja smulkiąją burT 
'žųązijją. Šmųjkioji bųržųą!5ij.a Francuzijojp yra liberaT 
liškąį jį nęnpkepeįa tąšįzųio. Ęęt ji tąįp pat tą jo komu? 
njzĮpo. Jeigu kdUiunUmus butų tiktai Rusijoje,t tai FranT 
euzijos miesčįonys nepaisytų. Bet jie matą/k°jnunistus 
pačianie Pąpy^ųje, kur jię dažnai padąro/ į$kį nors 
triukšmą — tai kruvinąs muštynes gatvėję sų fašistais, 
tai bereikalingą streįką, tai ką nors kita, ^^ųįįdpji bur
žuazija to nemėgstą. >

Veikiausia, šis valdžios’krizis nebūtų įę įvykęs, jei
gu ne streikas, prieš keletą savaičių, Pąįęyžjąų^. traną* 
PortaęiM gąz.o, >Wrtkos ir kuri
buvo, sukursta (§$<$, ^ialistiį
norą). Radikalai, matyt, tyčia ir iššaukę yą^^įps kri- 
zį, kad. komunistai dąugiaųjs nebeturėtų vaj^ipje įtaT

■ Komunijų vaįdi^uo Eęaijyąiįudjoje yra, i|. įięęij, gręi- 
čįaŲ nęi^iaipąs, įęnįsnjingąs^ęipokratijąi, Ąęgiįį 'teigia, 
įas. Po,' iį9A jįę. i^į^ęj.O, visų ^v9..^ę.yęliucįnių 
,^rinęįęiį’A ir praėjo s^ęĄMi. ^tęįętįi^tp^ iv balsuoti 
už karo kreditus (tėvynės gynimas!), tai jų programe 
nepaliko nieko, kas pateisintų jų gyvavimų, kaip ątski*

*į?<5w?WS5SS8!SS^ 

EKSKOMUNIKUOTAS ETIO
PIJOS PATRIARCHAS .

' Koptų (Afrikos krikščionių) 
važnyčios sinodas, susirinkęs 
Kairo (Egipto) mieste,' ekskor 
munikavo Etiopijos arkivyskupą 
ir patriarchą Anbą Abrahamą, 
kurį paskyrė Italijos valdžia. (

Sinodas, tolįaus, pareiškė, kad 
Etiopijos bažnyčia tėbėrą dalis 
koptų bąžnyčios, kurios galva 
yra patriąrchas Yoannes. Jo pa- 
skįrtas Etiopijai arkivyskupas 
Abuna Kyrilios tebesąs Etiopi
jos koptų bažnyčiosviršininkas.

Skirdamas Ėtiopijai patriar- t • z*. .. . <^ ' .4 ' w • . . . . •...
chą, Mussolinj, matyt, norėjo 
paimti savo kontrolėn užkariau
toj o - krašto krikščionis.

** ‘ * *■ . ‘ < • • .• * .
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ARGI JIE TOKIE NE 
MOKŠOS?

Ir Antanas Bimba pripažįsta, 
kad SSRS rinkimuose milionas 
ir trys šimtai tūkstančių žmo
nių balsavo prieš Staliną. Prie 
to dar buvo paduota per dų mi
lijonu “sugadintų palotų”.

šitų sugadintų balotų .jisai 
iielaiko priešingais Stalino dik
tatūrai bąlsąįs. Jųęs pądavę tię, 
kurią ^pemjOįęėja balsuoti”. Gjrr 
di, 4- ’ / ■ '

z' ... ' \ ■ [. ..■■

“Betgi New Yorko rinki- 
mųo^ę nęm.9.Wu^lų ba^¥°^ 
ir- ' balotus bąvo

t jLt tPkstąnfiiij,’
tačįąu nįęfas jų nęs.kąitė vi
so svieto (? — “N.’ Red.),
priešais.”

Tie, kurie balsavo, prieš Sta
liną jiik irgį ųęrą ‘Viso svieto 
priešai”. Jię pareiškė savo; prie
šingumą tilctai. Stalinui ir jo .po- 
btįkąil .

, Tąčiąii Bimbą labai prastos 
nuomonės apie SSRS piliečius, 
joįgą jisąį tikimi mano, kad 
tarp jų atsirado su viršum (įu 
milijonai, kurie nemokėjo išpil- 

^tallflišlįą balolij. < 
^ovįeįinįą bąlęayimų vįsaį 

negalimą lyginti su balsavimais 
.Nev Yforke, Ne^y, Yorkę kiek
vienam piliečiui Įteikiamą baįo-_ 
tas su daugeliu kąndidaitų, reri- 
kąųių į įvairias ytejąs. Vįęni tą 
kąądi(^|U PPWaTO 'Yįęųąr/pąr-. 
tijai, kiti kitai. Jeigu\ pilietis y- 
rą nųsįsljątęs bąįąųpĮtį už vięjips 
kurios partijos kąbdįdątųs, tąį 
jo uždavinys buųą n^kįbįpš, nes 
tie vUi i^ąųdįdųtąi sudėti 
į vieną J^įųųįną. ^et kąį bąj,- 
sąotojĄS, bando pąsl^įnkti kan
didatę iš įvairių partijų sąra- 
Šų/tai kąrįąį^ jisąį ąųsiųiąlšA 
iy pąįįeda pęrdaug kryžiukų ar
ba ne. toje, vietoje, kii'r reikėjo, 
arba padaro kokią kitą klaidą.

Naujoji New yorko rinkimų 
sistemą, be to, dar yra paini 

,(Y.o> iRl msąp.tp^ąs gąU,' pą- 
duoti savo balsą ne tik už tuos 
kandidatus, kuriuos jisai ndri 
iĮi^ktį bęt įr U| tųpjs' kųfierns^. 
jįsąi nprb sųieiktį , pįrnieųypę 
(preference): jeigu jo kandida
tei pralaimi, tąjį įą bąlsąs. prį- 
skąįtoinąs “ąų/rę pęįrįųkįi???’’ 

> kandidatams, it 1.1.
• baįsųyjųjąį, pądąro klai
das šitokioje painioje rįąįui^ų. 
sistemoje ir “sugadiną” baloi 

tąi čįO&a njękpf nuQstą:

Žm.muęs kry
žiuką ties: vienintelio kandidatę 
vardu, kuris <bųvoj balote,, taįi 
jisai tu‘o pripažįsta, kad milži
niškas skaičius suaugusių žmo
nių Sovietų ^fųj|gbjb yra air 
ba ‘ žemiausios rųšieš tamsuor I 
liai, arba silpnaprbčįaji.

Mes nenorime tikėti, kad Ru
sijos žmonės butų tokie pus
galviai, kurie nemoka net kry
žiuką padėti popieros sklypęįyr 
je (štai dėlko mes manome, 

’kad ta šlykšti “demokratijos’’ 
karikatūrą, kurią Stalinas'.jiems 
davė, yra jiems neužpelnytas 
pažeminimas!). Musų įsitikini
mu, tie “sugadinti balotai”' — 
jei ne visi, tai bent milžinišką 
jų dauguma — reiškia visai ką 
kitą: jie reįš.kia, kad balsuo
tojai tuose bąlotuose bandė iš
reikšti savo 1 nepasitenkinimą 
,^t^ji|o ^6^41^9, ąrbą iš- 
Į braukdami: o|icjdii.o, kandidatę 
vardą; k ir parašydami, j o vietor 
j e,- kitą vardą, arba “po ma- 
tuš.kie’’ išpįųsdąmji diktatorių.

Tokius rbąjoįus valdžia pripa- 
i&9ft ’ V ' y.:'

Jeigu ,b^.tu,ow bųtų. buvę 
kandidątąi PtUO įvairių., ąroyių 

! (kąip kM b^U.ą Visų maž-dąu.^ 
(įeniokratmių šalių rinkimuose), 
,tal balsuotojai, kurie nepritaria 
.vąMžjos polįtikąį, butią padavę 
savo baįs'uą;.už ^pozicinių par> 
tijų kandidatus. Bęi Rusijos 
^afe^.tęjąi ; tokio, pasįfjnkirpę 
"neturėjo — kaip kad.jo netųi’i 
balsuotojai hitleriškoje Vokieti
joj ę. arba sjpętojįiškpję Lietu
voje, '

i Sarmatą,j ką^ komunistai, ku
rių. (j.ięųą, iš-; '^klamuoją 

l^ękią 
SŠRS “rįnkimų” tvarką giria.

Berwyno Majorui
■ Bęmvyųo piritą ^rybą pa- 

jkėįė. sąvd majorui, Ąptop Ją- 
inurai algą ^1,500-idįs iki ?

Biripiau j'įs. gaųdąvp ?2,’
500. : ■■■’.■ :

$4,

)A
\W_L. ttĮĮfS
U <Rl 
«W 
M®

pacįąryti bal^ųptojąi su spvie- 
•Ūnįąįą balotais i

Kiekviename balote (balsavi
mo kortejeje) tenai byivo iš vįw 
§9 tiktai vienas kandidatas: viė- 
na paytija, vieno asmens vąv- 
das-pavarde ir yįenąs “urenąs’’/ 
į kurį jisai ėjo. Visa, ką, pilie-

KINAI PVOLA JAPO
NUS — Pasaulinėmis žįųįo-. 
plis, Kinijoj anpijo& prį 
dęjo s.ųiarkiąi ąįąkueti- ją-

V’ Vdgalųjo' ke
liose yietose. Liniuotą ^cip- 
įapįo dafe pąj’ddv jąpmių 
okųp.nę^ Ki
niečiai japonus pųojė. ties 
(1) Hangcliow ię (£), Wų-, 
Įių; (Sį), ąį^inąujjluo mūšiai 
foptųiįg iiųsįąųsaiyję prie 
Šąngįiąjąus, o/ (4) Tsįįiįųg 
4»j¥sfe«?. kiijjeęiąi ąlį-
siėmę nudjaponų.

• > ■ • ■ '
• v ■ /į /'*!■' '■ Y 1 ■

* ... ■

(Musų spėcialaųą korespondento)
'■ > . v i

Stalino ranka smagiai prare
tino, UętuvAŲ kw.vni.atų eiles.

Vieni jų .JĄU ęųšftudifti, kiV 
kąjĮęjjnie seęįi, 9 tretį įš partį- 
jpą išmesti. . Nęį ‘^Raųdopojo 
A^tojaųs’/. rędąktpriųs* Vaišnorą 
;sųsiląųį;ę ąąvo i lįudųo įįkįnio. 
i Vaišnorą buvo viėbM iš t V ku
ris Minską darę pęr rądiją lie
tuvių k$įba prąųęšimuą. Tlėsą, 
tįe vįsi jo pranešimai buvo, vię- 
ni iš negudriausių.

LiętųvAal Kęinųni^tąi

Dabar tękio pat skaudaus lį- 
kimo susilaukė latviai komunis
tui. Lieįųvįąi komunistai nie
kuomet SSSR bendrame valsty
biniame gyvenitne nebuvo auk
štai pagilę. Tik kąl kurie j ų bUj- 
vo pasižymėję karių tarpe kaip, 
geri spečiališfaį strategai ir šį 
^mokslo sritį pamėgę vyrai. Kį- 
tl Jų mokslą srityje, ypač jurį-, 
diniuosę moksluose, štai kad ir 
Pąšukanis buvo pasiekę aukš.- 
čįausių viršūnių ir jų vardas 
peržengę SSSR sienas. : ' ■

Kiti dar gyvi pasilikę lietių- 
viai komunistai irgi iki šiai dię* 
nai sėkmingai darbuojasi, kaiy 
štai Rąsikaš armijos generali- 
niame štabe švietimo skyriuj 
ir Matulevičius prakuraturoje.

Armijos tarpe Putnos, Ubare,- 
vičiaus vardai negreit bute pa-* 
miršti. i ,

Tuo, pąęių metų latvįai komur 
ji.istąj;. pasižymėjo komuniątų 
žvąigyboję kąįp ątai Jokųbąs 
Petęrsąs, kuif^ YiVnas. ^UY9. 
pirmųjų D^eržįų^kio orgąni^ųo^ 
toj VK0. Iš; prądžįų ji^ąi tunais 
buvo iždininku ir vėliai! vienas 
iŠ ąįstiųgiį čekistų, kurio ranką 
įie vieną yjęą pugąįabijus. Da
bar Jokūbas Petersąs jąų bę, 
darbo sė(įį. ,, 
, isięaiėid
1917 mėtais, tąi ir X Petersas 
pasirodė P.etrogrądę darbininkų 
taryboje, kurioje dar tuo tmetų 
buvo ir socialistų. Jie jam 

:vietos sušuko: 
. lx . .

' —Ochranik, šnipe-

į’ętersę Karjeros Prądžla
Tuomet, J. Petersąs išdidžiaj 

atsakė:
—Didžiuojuosi tuo vardu!—- 

ir šitas jo atsilėpimas nulėmę 
Jo. budimą karjerą, jis. tuomet' 
prądęjp, kiltk kaip ąnt mielių.

Kitas ^iaųęujs čekistas buvę 
iątyis Martyąąs Sudrabas, kp- 
rls dąrbąvosi Laęisa vardu.

v Laęi£
Kur tik Ląęi.s savo skrajo

jamu baudžiamu buriu pasirodė, 
tęųąįS vįąųr siautė tik WYtU- 
Labai gęrąi jį žiųp. Ukraina, kur. 
tūstančiai Žmonių jo pąrędymų, 
puvo sušaudyti*. L’acis sąvp \eį- 
kime visur, dįrbp. provokatoriš
kai, yisąį nekaltai žmpnęą į są- 
voM pinkles įvęldamąs.

-Kain tie tardymai, ^.9^ 
—s,akė Xacis,--nųęinu į virtuvę 
ir jei užtinku tęiiąis p.uode. m^ 
sos, tai jau tuo pačiu Žių$tį 
kad tai yra liaiidies priešas; p 
jei sykį toksai/tai jo mirtis laų/ 
ikia! ' ■ , t

—Musų būrys, tai ne tardymų 
ikęmisija,»tąi ne teismas, mes 
neteisiame priešą, bet jį tik bau> 
idžlame ir baudžiame pagal są- 
iv.o įsitikinimą, bet ne pagal įrot- 
idymus,—tai Laęiso, žodžiai. '

—Užsuk automobili ! Plačią! 
žįnomi Maskvos Lubiankoje žo
džiai. O šie žodžiai reiškę nę k^ 
kitą, kaip tik šaudymą. Maį, 
Lubjaųkos kieme šaudomi.žmo/ 
nes kartais labai skaudžiai, šąukr 
.dąvo, tai kad jų balsų nebūtų 
girdėti, užsukdavo automobilį 
ir per jo ūžesį nebūdavo gįrdęti. 
šaudomųjų verksmų, «z

Tuo metu kaip tik darbavos^ 
Lubiąnkoje Dzęržins.kąs, Lacis 
ir Petersąs ir Š Amerikoje bių- 
vęs lietųvįs Ęąįįukąs* / • 1 v

Ląęis, Petėrsa.s yrą savo lai- 
tku žiauriai likvidavę, ruošiąm^ 
kairiųjų socialistų revoliucionie-i

t

rių sukilmą. Petęrso. bąųdžią- 
imasia būrys beveik išimtinai su- 
■si(iėj.o iš. latvių.
; ^nas ąii^^
, Karių tarpų, aukščiausia 
kijo latvis Alksnis, gimęs Lie
tuvos pasienyj.eu Jis sava Ui- 
iku. buvo. Ukrainos armijos, avi
acijos viršininkas, o paskui nęt 
puvo paskirtas SSSR aviacijos 
!viršininku, bet štai jau dabar 
i tų pąreigų neteko, ir net Jo kan- 
idjdaįura nebuvo išstatyta į SS 
i§R parlamentą. Jo' likimas ne
aiškus. A^ksnią ne kąrtą yra 
buvęs karo lauko kolegijos ną- 
,rių, įmrią ųemažą wtięs spren-

u, 

i:

dalyvavo nariu taip pat ir-Alk
1 

pats kitos karo kolegijos bu 
‘teisiamas. t;

ę^olįaį lątyįąi l$eila^ai ^ai 
;taip pą( <Wurė Stalino nema 
įoįtęąę. Jų tikinąs neikus. m. 

į UtW ' SSSR ręypJlucijpj 
. yra suvaidinę žymų, vaidmer 
ir visur išgarsėję kaip vieni i 
įžymiausiu ir žiauriausių čekis 

, tų- Dabar latvių pajėgos seka i 
kai kurie i£jų lauki# įįudno ss 
yą lįkipio. ' j

, ■* Taigi, Stalino švęlni rąnką p 
. vien tik įiętųyįų komunistų ę; 
t les žyįniąį prąrętino, bęt Jas n 
■tinąįr latvių tąrpe.’ ‘ .

...... —r-------- ’.-i

Šiomis dienomis naujiem 
nietįs Jonas Kairys gavo iš 
savo draggo, kuris gyveną 
^l<rį,pfi<įoj., l<tbfli idomiį: Ifiiį- 

t9 lie-
1 g^Snim^ 

mes čia ir spausdiname.

Parytį ko, nors apie senus pa
žįstamus vargu galėsiu, nes visi 
išsisklaidėme po Lietuvos kraš
tus'. Brolis Otonas Jus ir Visą 
šeimą taip pat nuoširdžiai svei
kinu. Jis mokytojaują Klaipėdos 
krašte, netoli Klaipėdos. Dažnai 
su juo susitinku. Ir šiandien 
pas mane buvo. Sveikumo at- 

.. n ■ • t . ■ f. • \ * • % . » . • * ♦ »

žvilgiu jie visi 3 neblogai jau
čiasi. Tik. jis, kaipo lietuvis, pa
teko Diręktorjjęs nęj&ąlę&ėn.
Lietuviškosios Djrektorijoą jįs 
išlaikė antrus kvptirųųs Ir buvo 
galutinai pristatytas. Dabartinė, 
vokiško nusistatymo, Direktori
ja atšaukė buvusios D. sprendi
mą, ir reikalavo papildomų eg
zaminų. Jis su tuo n.esų.tika. įL 

>tą dalyką padavė į teismą. Tur 
’bųt, beveik 1 metai kaip jau 
byla eina ir jau pasiekė Kauną, 
Tribunolą. Bet kol kas dąr ąiną 
dėl byloĮMsstynao
Tik po to prasidės tikroii, vol :Vfleltesnidm

.. ’v ' y/. xiT > hadas. Ir eta lietu

Jei tąip. toliąų sęk&is, greit ii 
1QO,. mokyklų, priorganizuosimu

Anksčiau minėjau, kad yra J 
privatinių gimnazijų. Be gimn: 
(Ztjų jęt mieste yra Aukštas! 
pvęgyboą ir pedagoginis institi 
taą. Taigi, per abu institutu y r 
sapie, 400. lietuviško^iosvstudei 
tljoš.

:■ Pereitais metais buvo įsteij 
ta lietuvių valstybinė amai 
mokykla, kuri jau su virš 2C 
niekinių turį.

Išvadoje visp. to galių sakyt 
ka<j Kiaipęda įįetUY'ėja. Mat Y 
sas įjętųvos užnųgąri^ pątV.ri 
jląi į ją vęržįasi. Tą ajšlp.#* m< 
to, vokiškasis ejen^entas ir 
būt i\ori užtvenkti miesto^iug 
mą. Tam jis rauęia įvairių bi 
dų: priverstinas butų išnuom; 
vimas, varžoma lietuvių nare 
statyba, varžo, plūdimą miestą

1S
, l ■

einanti per visas, instancijas, 
byla.

' Sųpjrąptįaęi^, kad Diije^rįįjji 
ta byla nępjaĮiĮftkį, ir. jį 
kad brolis neis pįi Tribunolo. 
Beveik esu tikras, kad O. bylų 
laimęs. Žinoma Direktorija brę^ 
įiui*'%^a įr kęįią $ yįęįos į 
yiet^ sįLi^pjia plęgiąųsiąs vię-

■bos mokyklą, ki^iįį yyą uų^ist^- 
■tęs patsai įsteigti Šalia mokyk
los, kur dal^.i^ęįkytojatUjjją.. Ją,u 
dalykas yra išnagrinėtas ir pa
sirodo, kad susiras pakankamas 
į mokinių skaičius.' Bet tuo jo el- 
jge^ių/ susirūpino Direktorija, 
Ines gaĮį įyyktį, kąd lietuviškoji 
■mokykla, ka$ daugel viątose ir 
Įatsii^į^įb galį pukonkuruoti vo- 
ikišl^ą.

apie mąno bro- 
lj rodo, fed J(4. krašte yra 2 
liog'criai: lietuviškas ir vpkišką- 

jsis. Nors kovos tarp vokietybės 
!įr lietuvybės įr ųęprii.ma tokių 

Jašį^įą formų kaip prieš kelis 
;inetųs? bet jos kięk viename 
žingsnyje jaučiąĮ^o^.

f" LietąY.Ui. b?ri ^aĮtąriniąį įsi
tvirtinti, ir tam dalykui įtem
pia visąs ąąvo jėgas. Gaila, kad 
itąi kiek payelįątą, nes. įr Vąter- 
ijandas dabar daug stipresnis 
kaip tąsyk, kuomet Francuziją, 
užiminėjo Rheiąo sritis. Dabai; 

į Vokietija į mažiaus į lietuvių ju-. 
į^esj reaguoja. Bet ir lietuviai į-j 
■£ijo pątyrąno įr racionaliau be| 
sistęmatįn^iąu veikia.

Lietuviai griebiasi už mokyk-j 
|ų ir Klaipėdos miestu sulietuvh 
ąimo. Sįeįgiaiąoą vięąn\ę. kraštu 
pjjįvAtąiių mokyklų tįnklas, ku:

piokyklų, Tąs skaičius <jar nęęli- 
delis-, bet, rodos, dar ne daug ib 
giau kąię į metąs/ p^ąejįp, kaip 
jos pradėtos • sįeigtį. Ąlos yra 
sparčiame augime ir reikia stė- 

Jbetis, kad 1 jos mokinių pilnos.

Nors ir iš vįsų šalių kemš 
bet yrą spragų per kuriąs Ii 

’ tuvis vis dėlto įsiveržia. Rod< 

sis elementas tokiu temp 
nįąuks į Klaipėdą kokį įO ąi 

jo gal buą j/ą daąguip 
i trukdo bi 

tų badas. Ir ęįą lįyjį^viškpji in 
ciaįyva ro^ savo galia,. Didęl 
■apsupą miųąįą, nįą^aį $>¥ yx 
liąįąyių ran^esę, Mieąt$ ]^rąi 
'čiįoąę dygsta dagininkams g; 
venti ištisi kvartalai. Narų; 
statomi be leidimų, nę$ j pę 

wistl? 
tag Muęffe-. Tty klV 
mėt net gatvė išvesta, pareįį 
statybos leidimąą. Ir lietuvį 
i/rųpkoptę ęįatyiįį klausimą: T 
hę, oj. JįĮojį to, bę įt is the quęj 
Čion.

| Bendrai paėmus , stipri: 
ręiš^į^i dyįėjų tautų ir kulĮįi 
,rų kava. r

Šią vasarą bus Kl. kr. Seime 
lių rin^įę^u,. Jie parodys tįkr 
krašto. Yą^dą- Daug ko nėra i 
jų laukti. Dabar turime, rado 
iŠ 29, įįk ? lietuvius. Gahfp 
gauti 1 ar 2 atstovu ir daugiąi 

Šiąip pas mus aktualus IsPč 
nijos ir Kinijos klausimas. A 
čia tik neįvyks pasaulinis gaįs 
ras. Kąžin kąą pąsipąry.tų § 
Eu ropos žemėlapi u ? ‘ Rubęžįs 
tur būt,smukiai pasikeistų, be 
kažin įjūriui valstybių, nenaudai 

Taį tiek iš Liętuvos pądąągįiį

IŠ LIETUVOS
IŠTEISINO KUNIGAIKŠČIUS

TELŠIAI- — Pįiąigės apyį 
teismas savo laiku bąyą nįu 
įjąųįęS, du Prusalių km./ 
ges v., gyventojus sųnų įr įę 
yą šyiesia’uSūs kunigaikščiu 
Ąątąnų ir Juozą KįėįusuČiuS 
Gediminus-Beržanskius. kuįį 
būvą kaįtįnaąti sąuvąįįškai k$ 
tę mišką, Vėįiai^ byla atskįiį 
rė Šiaulių apyg. teisme, kuęį 
grąądžįo. 10. J. Plungės-apyį 
teismo sprendimų panaikino ųb 
ąb,M$u kunig-aįkščius igteisinį 
Akiems kuąįgaįk^allP.?. teR 
kelias valandas praleisti Telš# w • *•*• *^«* ■ « '* - ' 4 * *7 * -1 * * * ’< ? *
kalėjime- (pk)
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—Q Naujienas kur?—pastįm
inęs į šalį barščius, sušunka vy
ras.—Ar tų. nę^įnąį ką$ aš peę 
dieną įajp ipųlas, tūrių 
atsigauti? Argi tau pirmą karr 
tą girdima, kad aš be Naujienų 
stale nesėsiu valgyti t

—Miegąlę š^tę! dienas be
jokio' darbelio nęparupina ir 
laįkjjrąšČip} parytum žųiogus bū
tum gyvulys: nuo blįutlo į dar
bą, iš dąrį>o prię, bjiudo. Ne, aš 
taip negaliu gyventi! Maža kas 
gaįčjjo, atsitikti pasauly.... — jis 
vis leidosi daugiau pyktį, vis 
daugiau ieškojo priekabių prie 
žmonos.

—Taigi paryk pirmą, paryk, 
atauš valgia—ŠUsirąukBsį j arų 
žmęną kąU^įO-—popierius ne{- 
prapuls. Surasi vėliau.—Aš tau 
sakau aš dabar noriu jas tu
rėti! Kur Naujienos? Greičiau!

Pamačiusi, kad vyras ne juo
kais pyksįą, ji tekina įšbęgą 
pro, duris, ir. ąpt kąnępp ųąkei
tųsi tris centus laikraščiu, sku- 
Bįąi sugrįžta.

Jis įkimba į popierių.
žinau, jis sunkiai sle^izuoją 

žodžius. Ims jam visą vakarų 
perskąjtytį tik raštų aptgalviuĄ 
Taip kas dieną. Ir kiekvienų 
kąrtę, kuomet jis neranda na,? 
mie ‘ Sfąujienų, jis. sukelia na- 
muse peklą.

Kąip sąk^u, jis mąžai grą- 
, mainas, baisįai', ąųyargęs iš dar? 
bo grįžta, o tačiau', pirma skubi- 

; &asi į laikraštį įbes tiakis, o, 
pe liežuvį į valguis. Reiškią, 
jis žmogus, jis žmogus pilna 
žodžio prasme.

Q j,o žmonęlę? Palįstų ir. ją 
gerai. JA’gerai moka skąityti. ' 
Jį tu^į d.ąug laisvo laiko. Tik 
jos jokį laikraščiai nęįdpmąų- 
ja. Vjrrę išlęidu^ į darbą, jį vėl 
ątįigųlą. Priešpię^iąis sąs.irųpi-. 
na Rų valgys. Vėliau eina be
tiksliai į Rrąutųve^ pasidairyti, 
tai užsuka pąs kitą tokią pat 
liežuviais pamalti’ K^rta^s su 
kokią kųmute įsmunka į aludę, 
įkauštą,' Nerętąi ją vyjęąs rąnda 
lo.voj “sergančią. - šitokį vienos, 
šęim^es gyvenimą a< 
seniai. Taip seniai, kuomet dar 
joks Amerikos. Imkrąšįg nesva
joję ąpię įyędimą sav/> pusla
piuose moterims skyriaus. Ne- 
ųorečiaų abejoti, Rąd šiąndieą 
toji šeimelė nebesirieja dęl to
kio, dąlyko. Aš noriu * manyti, 
kad šįandięn įr tojį motęręie. 
supratę kokią reikšmę turi laik- 
raštią.

Węrtį sūrius išejna tuo tar- 
pu,tik, viwjį įajtĄ į savaitę. Tas 
skyriųą turi būtį perskaitytas 
visų moterų. Bet,, mieloj i sesuo, 
.tu sąvo sięląi p,eęę rasį nė tik 
tame skyriuj, bet kasdien, kas 
Yįęname • laikraščio ntmįęry. 
Daug moterų’ dirba laikraščiui. 
į)ąųg raštų joiflą taikomą. O i^ 
vyrų,.gyvenimas muips reikalin
ga pažinti.

Vietoj be reikalo dairytis pa 
. “Department štorą”, bėtiksliaį 

varginti save, pasekime tą virš 
minėtą vyrą. Tabūną laikraštis 
musų rytmetinė ir vakarinė 
malda. Nuodugniai jį skaityda
mos, mes nejučiomis patyrine-

««.
yęiyjiu}, sup^n^e. jo vylius, ir 
tapsime atsargesnės savo žing
sniuose. Q UftVęB3 daogumaį 
laiko užtenka. Juk vyrai musų 
darbų įjaėiflė; jpe jjstęige, ska!- 

. byklas, kepyklas, jie išrado 
šimtus priemonių ‘palengvinti 
musų nĄręų rųošąį. Norą visa tai 
darė daugiau* savo kišenių rm 
pindamiesi, p ue, moterų gero- 
v», W v»'tik daugelį mus'pa-

liko be užsiėęiimę. b{a, jęi męs 
-ir sėdėsime rankas sunėrusios, 
jei jjnes pavėsime gyvenimo vai
rą vięnų vyriį rąnkoąę, jei mes 
neąęksirųe pąsąulio eigos, kas 
munšyse gali įvykti? Nieko ge
ro! IVįęą tąpąięįe lęngvąbųdęnais, 
vyrui žaislu, be dalios savy, be 
jokių, siekių.. Mes tapsiu ę.ę.p-

4 • ’ ’ ’ '» -■ į r 

linęmis lėlėmis. O ą^ tų m.ę^ųų-, 
riryę,? Ąr/m.^ B^ipi^t^^ę,. 
kai kas W
žmogumi? T^p, nięs 
tada, męg. pykąįąrue. Ti£ n^ęs 
nesuprastoj, 
lyko, k^ ^įįjį ^fi
nu žnjgpipį, j,ęjj nęsp^a, 
nimo jį j

1111,

užsidedi,

daug moterų, pradęda Vaį?dwtis.

Dąug iš nįi.ųft ąęsįiį 
į ofisus, siekiu 
vardo; b.ųriąi jų ąęRą 
apie dirbtuvių (įuri^. X^{ 
stengiasi surasti užsiėmimą, vi
sos ątęngiasi prįsįęįęti ku‘o nors 
prie šeimos išlaikymo.

O tu, mieloji? Tu, kuriai- liki
mas nejęįdę ko no^’s žymesųįo 
atsiekti, kuri esi priversta na
mie sė(įėti, Ruri esi motina,— 
kaip tu privalai gyventi? Tu pri- 

«a į V 1 . t ■ 1 ' ' , l

valąį spąuądinįamįe žody ieškoti 
savęs pažinimo, tu privalai sek
ti gyvenimą, tų išvalai ir ga
li per laikraščius šviesti save, 
jei nori tinkamai sayo šventas 
pareigas atlikti. Tu privalai to 
siekti, jei nori žmogumi būti, 
jei nenori tapi- cepline lėle. Tik 
taip stengdamosi gyventi tu bu- 
:si tįRrąą žiogus-, -r- Fraųė,

jiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiifiiv 
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mę.W. pradžioje, S. 
V. laikraščių įr ' žurnalų kino 
kritikai, išrenka, 
šių kino kurinių antiatiniu ir. 
technišku atžviląįų Pąąįebęįiųą 
yra, kad šį kartą,, $ gru
pes geriausių ku^iųjĮųi, 
vienas yrą kon^ędija. ly įąs pą- 
skirtąs^ Įiįtoąį dęš.įmtęm xįętęų; 
O muzikalių nei vienas nesįrąą- 
da. Man tikrai malonu yYą^Rąįį 
tie 531 kįno kraikui d^yą pir
mą vietą tam kurirųpį Rųjęį įę, 
at buvau pasiriųRi^ gęrįąųąįų. 
Kiti seka štai įąįjki

•įį, ' X. < * < ' U •' c - - -t ’• .k >■

Gabrielės Petkevičaitės Kalba 
Lietuvos Mąteirų Suvažiavime

i \JrLLJljp JLt Ą \ Jl jp

Pįrm.ę Įjįętuvių Motetų Suvąžiaviųąę pirmininkė, žymi 
rašytoja, visuomenininko ir “Naujienų’*'Moterų Sky
riaus bęndrądarbjė.

■' x ' .,e c,- _ ■' ’; ■■ ■ '. J ; i '

^ęreitų metų pabaigoje ąuką- 
ko lygiai": Šokinėt jį' nuo . Pirmų 
Lietuvos Moterų. Suvažiavimo^ 
sušaukią Kąunę,\ j$07 lįetais. 
Šųkaktjųvių progą Lietuvos mo- 
i^rys n^tąęę pįrm^į ąųvažią-vi-. 
mą iškilmi^ąį ir są
šauka antrą sųvą^įąvnųų, taipgi 
Kaune, Jaiųę dą^ąvo. iy ų‘ G. 
Petkevičaitę Ją ąųirą-

’jį suvažiayiųąį ' žor
’džiais:
f • J ' ■' _• ... . •

G. Petkevičaitės kalba
■ ‘.‘Pirmiausia ląikąu savo mą- 
Uįtyįfa' ^Ųųši^džiai ,pado-
W tarybai,,.

ir ma¥

Drama. Su Pąųl •
2. “The Good Earth” drąm,^ 

su Louise Rainer ir Paul Muni.
3. VGaptąiųs Cęrągeoųs” dra

mą, su Pręddie Bąrtį,9plj0męw 
ir Spencer Tracy.

4. “Lošt Horison” drama su 
Bonald Colman. ,
į YStar. tų Born’’ drama, su 

Jane t Gaynor ir Fredfic March.
6. “Romeo and J.uliet” su 

Nprmą Shęąręę ir įįę^Uę Hqv(- 
ard.
‘ 7. “Stoge Door” drama su 
Ginger Rogers ir Caitherine 
Hepburn, ' x

liūtiškas vaizdas.
0, “^įnterseį” tęįp^į tra^e-. 

dija su Burgess Meredith ir 
Margo. -

10. “The Avvful Truth“ ko
mediją, su. Įrępę Dųpn ir Cąry, 
Grant.

Tai pereitų metų grupė kino 
kuriniu, kurie pasižymi geriau
siu vaidinimu, rimtumu ir ido- 
nųimu pasakų, turinčių ką nors 
pamokinančio. Tąęiąu galima 
sąkyti, nei vienas iš tų kurinių 
'nębųvo, ppp.ųįiarus^itarp kasdie-' 

iw.‘ takxtoiu» GsitaU .

: ‘ A- $ (lar 
įlyvaiįti įfcjpe. ęay^įp^me, Ju,- 
SSOM:' sąskrydį’.

, $ p^viptįipiį laikau sau už 
WW\. ‘ ' >

! ‘^>įęįątęų^Čįąų tačiau ta gar- 
^žjau|tis, neprisimį- 

muą ’vįąąį trypei, o ypatingą! 
man brangios Žemaitės. Jei ne 

' . \.*A .'5A. </*' • > -',**• <!«'’•> ■,
: W ęų,ęrgįj,ą, aųų me.tų Moterą 
suvažiavimo mano akys nebūtą 

‘ regėjusios.
. “Vęįk pyr dvejus metus, t. y. 
* nuo 1905 m. rudens esu buvuąi 
;tądą sunkioj ligoą prirakintą 
‘prie lovos ir tik 1907 m. ŽJęmaį- 
tei nepesi-trąųkiant, tikrai m o- 

i tįiipįš^į ^lo.bdjąiuą gįaugo^, 
ėmiau taikytis ir vasaros nąetų 
■JM ; '• i .

Ir tada tik Žemaitei pasisekę.
W? leiT 

:dįmą keliauti į Kauną po joą, 
i globą. Gęyęji, ųet ųoąėdžįų mą- 
•tu nę,užmiršdavo mąn yu^iĮ 
sįųlytį. H

•‘Nwkusįo^ įr. sųžipojų^ioą, 
apie susirinkimo eigą, nuėjomę 
abi drauge paskirtu laiku. Ku
nigai, susirinkinio šeįmjnįnkeį, 
paaiškino, man, kad pasakius 
^yąkąlbą,' turėsiu atidaryti Pą- j — ■** . • -1- 1__ - > ___ JJ!__ i.
•pirmininką — kunigą O. Ėjaą 
atlikti savo pareigos rimtąi nu
sistačiusi pildyti suvažiavimų, 
šeimininkų įsakymą.

įžengus į susirinkimo.

sėdį, siūlydama į prezidiumą, 
kunigą O.Kjaą

' •_■, . . .

užstojo man kelią dvi jaunos 
estės,; aišk'indįinįoŽ, kad jos, at-. 
vykusios bažlureįi, kaip tvarko
si Lietu vos hioteryS sąvo tėvy
nėje.' ‘ ‘

“Tie keli kitataučių ištarti 
žodžiai suRęĮę.’mąnę sįęloję aud
rą. Prisiminiau, kiek amžių vi
so pasaulio motęrys. kęptejuąios 
paniekinimą iį’ tik neseniai ė- 
mė ‘jose busti supratimas^ kad 
ir j op žmpnėą.

“Tardama į susirinkimą įžąn- 
,gos žodžius, džiau^įųęs, tųrėdą- 
rąa juos parašytus, nes mintys 
ir, jąusmai nęsuįąikomai blaškė- 
$į pp bun-
(įąpęių ir jąę pąbuduąių mote
rų, kuęios ątęngdamęęips nuąį- 

,Rratyti sąvę pgžęmmįmo, jąu 
kovoja ųž tejąių. sulyginimą... Ir. 
čmč manę smaugti klausimas: 
— Gi mes, lietuves, ar dar, il
gai merdęsimę savo. pą.žęmįnį- 
me.?!... Žaibo .gęeitųiųp ppsivąi- 
.dinoi Ąngįijos moterų kovų vąiz-. 
dąi. už teisių sulyginimą. Pra
džioje stipresnių balsų motęrę-, 
les įšokdavo ten į parlamentą, į 
posėdžius ir per šaukdamos vy
rų bąįsus, ręįkąjąyo sau teįąįų. 
Anglijos lordai tuo ąįyęjų nęąi- 
varžydavo. Pašaukdavo tąrpųą 
ir įsakydavo, išyęstį t^įųRšmąu- 
Junčįas. Nęįiųriiųo tąsiau aųg- 
lės. Jos nesiliovė kovojusios. 
Pasirūpinę apąišųrvųo.įį ąutę- 
mąjtį^kąį ųždaroipią,pl;iieų.Q( j;ųps- 
tomįs, prie kurių pritvirtindavo 
dar antrą automatą, kuriuo pri- 
sirakindavę prįę. stalo, arbų gvę- 
tų. Kol būdavo surastas tom; 
tikras amatninkąs, . sugebąs 
kalbėtoją ątįtrąuliti nuo prisira- 
.kiųįm.o,. tękdavp pp^džį&ująn- 
.tįęmę parl^men-to poųąm.s. ųę- 
mąža prię^.aįš.tų » įšRla^ytb 

i “ftetardama tuomet savo pra
kalbę^ žodžius, nutąriau nęnu- 

’sileistį anglėms jų pasiryžime.
“-—Jei mane ir išmes dąbgr, 

iš susirinkimo, nebus man gė
dos, — gaįvpjau? rąjpiųdąjųa sa-. 
ve, įr baigus prakalbą, pasi
stengiau rąmių, tįyivtu balsų, iš-, 
tarti į ąusiyįnkusjųjS

Prašau rinkti mane PJ^- 
!mini-nke.... . .

•■‘‘Iš' kartų jsuužę. gausiai susi-
- ■.■■■ ■

rinkusiųjų dvĄsiro^y tafp,ę 
sipajljįus neyąsjUęjkįi&TO?

SB’Ji WtS$ w

%Wa pa- 
$. w* 

glų parlamento lordus. Tolesnė 
šio susirinkimo eiga aprašyta a- 
nų laikų laikraščiuose. Taip pat 
nepamiršti- tada skaityti refera
tai ir iškelti klausimai ir nuta
rimai. ,

"Noriu tik čia pabrėžti tą di
delį džiaugsmą, kurs kilo anuo
met manyje išvydus, prezidiumo 
pa r jų. tarpe pirmąją, kad ir už? 
sienio universiteto studentę — 
lietuvaitę, r nuomet Sofiją, Ry
man taitį dabartinę V. D. uni
versiteto lektorę Čiurlionienę. 
SW$įi*? M>P pjfr
m,as' spjųdul^s, pran^au^s iįė.- 
vynei ir moterims Šviesesnį ry
tojų. Ir taip mes ąų^įųkusįoį, 
besidžiaugdamos . pirmaisiais 
moterų kųltųrų^ ię sW^s W 
budimo diegais, prisidėjome 
prie tos didžiosios kovos, kuri 
skynė kelįą visai tautai ir 
mums m,eterinis drauge į visiš
ką savarankiškumą ir laisvę.

Baigdama, kreipiuos i tautie
tes, primindama, kad nė trum
pai valandai neturime užmirš
ti, kad moterų teisių sulygini-

E

mąs, tai ne. atleidimas nuo. pa
reigų/ bet tai užtraukimas dar 
didesnių ir atsakomingesnių,

O-Ypač turėkime omeny, k^d 
musų bemoksles sodietės davė 
įtaptai Basanavičių, šliupą, Ku
dirką, Barąnauską, Maironį- ir 
visą eilę kitų tautos, karžygių. .

! “Iškėlusi čią gerbtinas, motį- 
nąs, neguliu nepaminėtį giįetą 

■ jų ir tęvų. Juk tik bendrai s.u- 
kurtą^ne, ir upliąi sęrgstąųląmę 
•Šeįręųs. židinyje, gajejo ir tegalį 

pinus' t^Utųš 
sūnus ir dukros.

?• «tt H i ♦, ’ H •

“jaukiame dabar, kądą musų 
mteligęntęš ir" inteligentui jo
kiais nuopelnais pradžiuginę 
tautiečius ir patariu:, ųs Motinai 
Tėvynei!” . . <

G. Petkevičajtės žodžiai buvo 
sutikti širdingomis; ilgąi kilu
siomis ovacijomis. Liptų vos ka- 
riųomeųčs kariąi jai įtęikė gy
vų gęlįų bukietą. Tai buvo (lan
gelio ųeįaųktąs surprizes, Ipip 
sako “Naujienų” specialus ko
respondentas Lietuvoje, kuris 
užvakar dienos “Naujienose” tą 
suvažiavimą ąprašę, Jis pąstę- 
bėjOį “Gražu, kad Lietuvos ka
riai moka pagerbti, t,poą, ę. šiuo 
atsitikimu tą moterį, kuri tiek 
daug Lietuvos žmonėms yra 
nusipelniusi ir kaętu turi nema
ža nuopelnų ir .pačiai Lietuvos 
kariuomenei.” 1 < M. J.

Si. F ' 
B 3* 
i . i 
| ■ Veda Data Vilkiu Į

Pįde^ą Fvpps S.U Suriu
■V . ) r...; .4:

Į. svarą baltų pupą (Įima beąns) 
išvirkit drusKuotam vandenyj. 1% 
puoduko balto dažalo su suriu. Dąį 
žalą “ padarykit i£ pieno, sutieštinkit 
jį ląįltąis ir tarkuoto Amęr
^9Ui£ko sųtia VĮĮį pųgduko baltas 
dupnęs trupinių, w 2 ąrfya 3 šaukš
tus sviesto. ‘ Sbmaišykit pupas’ su 
pienu ir sūrio dažalu, sudekit į kokį 
nors indą, apdeki^ dąonoą trupiniais 
ir sviestu ir kepkit pečiuje 20 iki '25 
minučių.. Paduokit karštas į stalą.—y ..
Motinos,
Nąųdęlųt Pasagaitę

Įąiąt.ąs.

Rašo Dr. Ą. šliupaitė
A

A-v j( L.ą B' ‘ •' r • KV-t (J * M f r 'VV- >• - N • ‘ _ ____________

KAIP REIKIA KŪDIKIUS MAITINTI
Y (Tęsinys)

įCu^ikio djetąs; antrais metais 
si?sįdędą iš sękąjnęių vaįgįų.

V Pienas. ■ Kūdikis turi išgerti 
mažiausiai 3 podųkus pieno į 
dieną. Pįepąų gąįi bųti vįrįntąs. 
ętąjimą naudoti “ęyaporatęd 
milk” iki 18 menesių. Paskui 
duodamą pąstęrįzuoto arba cer- 
tified pįeno. JKądą yrą dideli- 
karščiai', pienas?turį būti virin
tas.

Jąvąį (ęęreąls), Dįar nębąigę 
mętųą, kudįkįąį; pap.rąstąi gęrąį 
y.^škįia YW kęšelęs; ir bevęįk 
.yįsąs daržoves. Tarp įvairių. kįO“ 
šių, daugiausia baudoj amą 
creairi of wheąt, fąrina, oątrpęąl 
—reiki naudofi tękipą rušįęs.,, 
kuri feikąįaųją 45 migučių vi
rinimam truputį draskęs da- 
dčt. Bąt mąiątingiąu, jei ko,šer 
le bus virinama su pienu arba 
pu‘siau pieno su vandeniu. Iš-

■ viro košeles, gerai yrą dądetį 
sviesto, pieno ir. truputį ęukraus.

■ Daržoves, špinakas, tarkuota 
imorkn šviežus žirniai pervaroma 
!per mašjnelę smulkiai: supjausty
ti kopūstai salotai—Šitos visos 
daržoves galima duoti žalias ar
ba virintas. Virinimas palengvi
na virškinimą ir maistas grei
čiau susigerią į kraujo indus žar 

’riose. šviežios daržovės turi bū
ti virinamos kuomažiausiam 
kiekyj vandens. Vandens ąę- 
reįlpa nupjįt b}et ąuų^įųdęti drau
ge su daržovėm, neą jąme ran,- 
.das,i ir. B«i- 
vės valgoma virintąjį ąrbk kep- 
taį Į>,ęęiųje, ^ųyįiį'deda
si truputį sviesto ir trUpilltą

‘ "T
Viriniipas daržovių ir gįąųupį- 

kpšęįęs iš( įvairių jąyų, yrą 
begaliniai svarbu kūdikio, svęį- 
■katąj. j

Kiaušinis: Kiaušinio, trynį 
•duodama kūdikiui tarp 4 ir 14 
mėnesių, bet pirmiau reikia išr 
■tirt kūdikio jautrumą valgant 
kaiušinį. Pradžioje valgosi tik-

go jautrumą, tada kūdikis gali 
valgyti iki vieną trynį į dieną. 
Trynį galima maišyti su pienu, 
arba valgyti virintą. Kūdikis 
valgo kiaušinį su šaukšteliu. Po 
14 -ar 15 mėnesių, galima val
gyti vieną minkštai virintą 
kiaušinį į dieną—trynį su bal
tymu. Kiaušinis galima duoti to
mis dienomis, kada mėsa 
valgoma.

■ (Bus daugiau')

ne-

Į Marti) Patarimai I
PARYŽIETE 
tiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitiitr

‘ Pasakojimai yra lengviau
sias. Budas, išmokinimui vaikų. 
Ir daugiausia *r tinkamas šiam 
budui yra pasakaitės.

I

genieji rašytojai žinojo tų, 
ir jų pasakaites visuomet tu
rėjo dorišką prasmę- Del to 
vaikai ir mėgsta pasakaites, 
žinoma, j eigų jos ne trinamos 
tiesiog jų nosin. Jie męgftta 
žinoti, kad tas yrą gerą ir' tas 
yrą bįoga. Jię nori, kad hero
jus gautų atlyginimą ir blo
gai darantis butų nubaustas- 
Su jais baltas yra baltas ii’ A ' W < •
juodas-juodas.. į

Kuomet vaikas mėgsta per 
daug girtis, vieton to, kad aš
triai pasakyti jam jog jis nė
ra jau taip mandras, pasakyk 
jąm pasakaitę apie varlę ir jau
tį. Atsimeni: ' ■

Išartą Ipuvę, varlę. «J.i buvo 
graži ir su dideliu balsu. Kuo
met vakarais nekeldavo savo 
balsą dainoje, tai visos kitos 
Yarlęs sedędavo aplink klausy
damos su didelįa adiniracija ir 
pagąrbą. Tas, žiųoma, prida
vė jai puikybės. Ji jautėsi la
bai svarbi.

, Vieųų djįeną jąi bęįmnant 
■prįe prūdų atėjo, 
dens gerti. Aišku, 
.kai nematė varlės, 
noma buvo labai 
supyko. “Ar taip,
manai esi labai didelis? O aš 
tau parodysiu, jog ir aš galiu 
būti taip didelė kaip ir tų.” 
Varlė pradėjo pūstis. Jautis vis 

neatkreipdamas 
domės į varlę.

nęgali

jautis van- 
jąutis visiš- 
O varle ži- 
įsižeidus ir 
tai Tamsta

ędvąrįas Stephenson, Holly- 
yyoędjO skrybėlių išdirbėjus, Pra- 
pąšąuja, l^a<į šį pavasarį elegan
tiškiausią skrybėlė bus pasiųta 
“iurban’’- stiliuje, pagranžinta 
su viena gražia žvilgančia spil- 
ga arba sagą. Žemos įr pąpįękš- 
|0i$3 (pąnęąkę. ir pjl.te). elfry: 
į bėjęs irgi bus populiarįoą. Bus 
*įr labai, djdeįįų;' “ęcrtwhe,el” 
skrybėlių, nešiojamų ant užpa- 
^ali<?, galįvos — ^tohenson 1^ip- 
gi pranašauja, kad tūliai — 
dtvęils’’ bus dar daugiau naudom 
jąmi

Trumpi žaketai visuomet bu
vo populiarus, bet šį pavasarį 

i naujosios mados popietinę arba 
i '<i t * v. .. ■
sportiška suknelę, turės turėti 
“boleros”^ kad butų tikrai mad-

' Naujosios 4boleros” yra iš o- 
(įos —■ švede, jvąįriąUsįiį paątę- 

’Bįmų. s^ąlvų.
* • . * » j’

Naujausi s*uknių pagražini- 
irnai yra to pažiniai — Akmuo 
topąza^ Ritfip. spąlY,^, .V.rft įvąį- 
ijęių rusių rudo — nuo įyįftąąuą

■lakė vandenį, 
-nė mažiausia

“Ach! Tai reiškia, 
matyti manęs. Tuojau parody
siu ir pamatysi. Ąš atidarysiu 
tąų akis.” Ir ši kvailą varlė pu
tėsi ir putėsi. Kitos varlės bi
jodamos, kad ji nesprogtų, 
maldavo kąd ji ųuątotų. Bęt 
kuy.įau jį vis PUtėsį ir. pute- 
sj, tol, pąkpl oda sprogo ir iš- 
lasktę į tūkstantį šmotukų. Ir 
'iki- >šiai dienai niekas nieko ne- 
begirdėjo apie, tą varlę.

Papasakok šią pasakaitę 
Šypsena ir juoku. Bet tik nę- 
prądęk vąįkųi: rodyti jos pras
mę- Jjs ppts ląbąi gerai supraą, 
S įi,'reikią.
r, * *»* . . "T l

Gražu Sidabrinį
. V ■ ■■ w

Dab?’- kM»lw. w>tcv>.Kkw 
ri skaito Naujienas, gali įsigy
ti gražu sidabrinį sętą dėl šešiį 

%s^nu Už fi G' 
ponus ir mažą primokėsimą. Si
dabras yra pagamintas geriau
sios ir garsiausioj ĮĮOGERįS 
firmos. Atidžiai perskaitykit

irių rusių rudo
ĮiRi tamsiai rudo, buvo per ilgą 
iląiką nenaudojamas ir nepopu- 
jįįarus, bet’ dabar pradeda atgy
ti mada šių gražių i kmenų.

truputį įr kasdien duodamai ^Naudojami įvairiais budais prie apgarsinimą, kurte kasdien tęjr 
dau^iaų. Jei neiššaukia ypatin- •kostiumų. ‘ / ‘ pa Naujienose. —N.

U fi'nįiiTtAl



EXTRADiena Iš Dienos auksinio jubiliejaus

SPECIALUS

TIKTAI Už

Setas
72 gabalus dėl 12

Su 6 Kuponais

DIRECTORYEmily Kavaloski nua Michael

Valdyba,
FOTOGRAFAS

HOSPFTAL

• RESTAURANTAI’ie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigaisBoston
Atsiųskit man

Vardas

AdresasVardas
Miestas Valstija

Kupono No, 82 Sausio 20 d.

Numeris ir gatvė 
Miestas ir valstija

“Faun”
Design
Gražys

Servizas 
Vienam 

. Žmogui

Avenue
5727.

Išleistuvių 
Koncertas

išreklia- 
vedėjKi 
išdalino 
plakatų, 
atsilan-

V asario-Feb
SAKALŲ SvetainėjeNauja Biznio 

įstaiga Bridgeporte

Lietuvių Čempionato 
Basketbolo Lošimai 
Ši Vakarų

Ruošia Bunco 
Vakarėli

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 , 

su 6 kuponais

INTER-NATIONAL 
,Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Sinkevičiūtė Nancy A 
sterdam, N. Y. > .

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS

net didesnė šiandien 
25 centai.

jiems palinkėti geros sveikatos 
ir laimingai sulaukti 50 m. sib 
kak ties

Varde Joniškiečių Kliubo 
Dėde B. Vaitekūnas,

SLA. 134 kitopa šį šeštadie
nį, sausio 22 d:, rengia bunco 
vakarėlį Sandaros salėje, 814 
West 33rd Street. Lošėjoms 
rengėjos paskyrę eilę gražių 
prizų, taipgi dtioš vienų durų 
prizų. Įžanga įj5 centai asme
niui. M.

Universal rėstaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Sieti Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Vietory 9670Gerb. Administracija:
Čia prisiunčiu $... ...už “NAUJĄJĄ GADYNĘ

meldžiu jų siuntinėti Sekamu adtesu:

Sekmadienį SLA 55
Kuopos20 Metų 
J ubilie jaus Vakaras

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

Nariai Iškilmingą} švęs Savo 
Organizacijos ShkįktuveS

KASDIENINIS B IZ N I O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

Kovo 28, 3:30 p, p., Chicago 
Women’s Club Teatre, bu*s pas
kutinis, Vytauto Beliajaus kon
certas prieš išvažiavimų Lietu
von. P. V, Beliajus rengiasi ap
leisti Chicagą laike Velykų. 
Prieš išvykstant Lietuvon, kon
certuos rytų valstybėse. Koncer
te bus šokami visiškai nauji 
ir įdomus šokiai. Tik keletas 
šokių, bus pakartota, “By spė
riai reųnest.” . V.

DAILY
BUSINESS

“Naminei barymas 
Kaip Atrodo, Gal 
Dar Apsimoka

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.

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

SPEGIAI.
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight boųrbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gatdiis 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BR/ND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

■ Tavernuose
Tik 15c stiklelis

Cicero Kultūros Draugijos metinis susirinkimas įvyks sausio 
21 d., penktadienio vakarų, 8 vai., Liuosybčs svet. Nariai 
malonėkite dalyvauti, nes bus valdybos rinkimas šiems 
metams

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks sausio 20 d. 1938 m. svet inėj 3600 W. North Avė., 
8 vai. vak. Įėjimas iš Central Park avenue, 2 lubos. Atsi
veskite naujų narių. Įstojimas veltui. —Sekr. A. Lungevicz 

12 Wardo Liet. Demokratų organizacija rengia boxing, wresti- 
ing ir šokių vakarų sekmadienį, sausio 23 d. 5:30 vai. po 
pietų, Hollywood Inn, 2417 W. 43rd St. Kviečiam visus lie
tuvius skaitlingai r.tsilankyti.

Victor Bagdonas
LOCAL & LOKG DISTANCE 

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

3406 Scu Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

NAUJIENŲ 
■ METINIS ' • 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

Urfo Sorvlng Spoon 
■utt.rknlf •, Sugar Spo«a

šiandien duris atidaro nauja 
biznio įstaiga Bridgeporte, Ra- 
mova Food and Liųuor Mari, 
ties 3526-30 South Halsted St. 
Tai įvairių maisto produktų — 
daržovių, ' “kenuotų” valgių, 
etc., ir gėrimų krautuvė.

Krautuvės viršininkai skel
bia, kad atidarymo proga visKs 
prekes parduosią žymiai nuka
potomis kainomis.

Atidarymo ir biznio 
mavimui, krautuvės 
šiandien Bridgeporte 
apie 10,000 didelių 
kviesdami šeimininkes 
kyti. -—V. B. A,

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Kenneth Stephens, 23, su
Perle Monk, 18

Thomas Valentinas, 23, su
Murie Pūkelis, 19

Bennie Ambrose, 23, su He- 
lėne Treigis, 22

Francis Schmitz, 26, su Sally 
Petrauskas, 26

13 Lietuvių 
Atvyko Amerikon 
Drottningholmu

WEST PULLMAN — . SLA 
55, kuopos 20 metų jubiliejus ęu 
programų įvyks, sekantį1 sekma
dienį, sausio 23 d., Šv. Petro ir 
Povilo svetainėje, 12227 South 
Emerald Avenue.

Programe dalyvaus šakar- 
Makar choras iš Roselando, bus 
kalbėtoja E. Mikužitftė iš Chi
cagos ir šeši muzikantai. Ne
vienas nesigailės ' atsilankęs. 
Šis nepaprastas ir pirmas toks 
vakaras SLA 55 kp, veikime. 
Kiekvienas narys būtinai turėtų, 
atąilankyti* ir pranešti kitiems, 
kad atsilankytų sekantį sekma
dienį į tos kuopos 20 metų ju
biliejaus iškilmes. Įžanga iš- 
anksto 25c., prie durij—35c. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

J. Tamašauskas
SLA 55 kp. i&tėšpOndentas

NAUJIENŲ
MĖTINIS 

KONCERTAS
Vasario-Ėėb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

CONRAD
FOTOGRAFAS 

studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Oarbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
TpI ENG 58SS-5R40

Aukštos Rųšies 
■'ANGLYS

BIG LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
Tel.. ARDMORE 6975

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 pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Ši Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nešusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba

Šventė Metų 
Sukaktuves

BRIDGEPORT. — Sausio 15 
ir 16 d. Mūry Butkus ir Tony 
Jacubs, 3827 South Emerald 
avenue, turėjo surengę gražų 
vienų metų biznio sukaktuvių 
kartu ir p. Butkaus gimtadie
nio vakarėlį. .

Dalyvavo daugybė - svečių, 
kaip lietuvių, taip ir svetim- 
tr učių, per abi dienas. Prie 
skanių užkandžių, gėrimų, mu
zikos ir draugiškų kalbų visi 
turėjo “good time”.

Drg. Mary Butkus ir Tony 
Jakubs yra visiems širdingai 
dėkingi už atsilankymą.

Senas Petras.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Screened 1 .................. tonas
SMULKESNĖS ’ $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Tarp jų 12 metų mergaite, ke
liavusi pati viena.

Sausio 17 d. 8:30 vai. ryte 
Švedų Amerikos Linijos laivu 
S.S. Drottningholm į New 
Yorką atvyko iš Lietuvos per 
Švediją sekanti keleiviai:

Aguonis Jonas, Ašhley, Pa.
Balčiūnas Povilas, New 

York, N. Y.
Barzdaitė Barbora, Chicago, 

Illinois. i
Bertulis Antanas, Cleveland, 

Ohio.
Ginelevičiutė Barbora, New 

York, N. Y. į
Grubliauskaitė Janette, Nevy 

Haven, Conn. p ;
Jackevičius Jonai, Montreal, 

Canada. *7
Jaskunienė Ona, Chicago, 

Illinois.-
Pasausis Ona

Mass. }
Pasausis Katarina, So. Bos

ton, Mass. (
Petrauskaitė Genovaitė, Am- 

sterdam, N. Y. y
Piliponis Mary, Amsterdanu

šie keleiviai iš Lietuvos iš
vyko per Klaipėdos uostų sau- 
šio B d., laivu S.S. Marięholm, 
į Štockholmą atvyko sausio 
7 d. Iš Stokholmo vyko gele
žinkeliu apie 6 valandas laL 
ko per gražiųjų ir Lietuvai 
draugišką Švediją į Gothen- 
ourgą. Čia viešbuty pefnakvo
jo ir sausio 8 d. išplaukė į 
New Yorką. Papasakojo ke
lionės įspūdžius, kuriais, taip
gi linijos patarnavimu yra vi
si pasitenkinę. Ypatingai įdo
mi kelione vykstant pet Šve
diją iš vieno uosto.į kitą, mo
derniškam Švedijos elektra 
varomam traukiny. Kariu at
vyko viena jauna mergaite 
vos 12 metų, iš Lietuvos'; Tas 
parodo, kad jaunoms kelei
vėms ir vienoms yra saugu 
keliauti ber Atlantįką.

—Žinių pranešė jasį

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937 •

Laukiama Smarkių Rungtynių
Pereitą savaitę pradėtos “JAU

NIMO” krepšinio pirmenybės 
bus tęsiamos ši vakarą, St. Au
gustine gimnazijoj, prie 50th 
r Bishop Streets, šešios geriau
sios Chicagos liętuviį koman
dos susiporuos ir stos smarkion 
kovon už vietą šiose lenktynė
se už Chicagos lietuvių čampi- 
onatą.

Pirmųjų žaidimų rezultatai 
parodė, kad Bridgeport K of L 
nuga’ėjo 13th t Ward Liths, 
Barskis Ali Stars privertė Roo- 
sevelt Furniture Stars riusilėnk- 
ti ir kad Petkus ciŲndertakers 
“palaidojo” Bridgeporto CYO. 4

; Šiandien vakare laukiama 
l‘stalų apvirtimo”, kada Petkus 
susitiks su 13th W. Liths, Roo- 
sevelt F t.Tn. prieš Bridgeporto 
Vyčius ir Barskio žvaigždės 
bandys išlaikyti pralaimėjimais 
dar nesutepto rekordo susirė
mime su Bridgeporto CYO., ku
rie Chicagoje irgi, turi reputa
ciją kajpo kvintetas ne prieš 
bet ką nusilėnkiantieji.

Pereitos, savaites lošimų pa
matyti susirinko rekordinė pu
blika. Reikia tikėtis, kad ji bus

Įžanga

Vaišės- Zuris ir 
Andrulis

ROSELAND — Sausio d., 
P. ir G. Kučinskų namuose, įvy
ko Liet. Laisv. 1 kuopos knygų 
peržiūrėjimo komisijos susirin
kimas. Kadangi rado viską tvar
koj, kaip kuopos, taip ir kun. 
X. Mockaus .Fondo knygose, tai, 
turint laiko, p. Ručinskienė pa
vaišino mišiaunu vynu ir lietu
viškais buterbrodais, žinoma, 
prie užkandžių prisiminė ir 
Amerikos Liet, kongresą ir J. 
T. Ziirj, nes, mat, Laisvamaniai 
labai daug darbavosi Roselapde, 
kad tik p. Z tiri s laimėtų Teisė
jo vietą, o ir Amerikos Lietu
vių Kongresą laisvamaniai pilnai 
įvertina ir prie jo yra prisidė
ję. Todėl laisvamaniai visai ne
sitikėjo, kad ponas Zuris galė
tų pasielgti kaip jis Keistučio 
kliube pasielgė.

Antras, tai buvo Andrulis, ku
ris užgyrė rezoliuciją apie Dr. 
Matulaičio suareštavimą Sovie
tų Rusijoj. Rodos, kas čia tokio 
blogo, kad nori sužinoti, kas 
įvyko su Dr. Matulaičiu? Musų 
broliai komimistai labai bijo vė- 
šumos ir tankiai išsigąsta net 
?r savo šešėlio. Stepukas

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

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

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

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

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

blanką ir būt jos skaitytoju.

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą
HMMHE9B 4| Puikus 3-jų ir 2-jų | -

šmotų ROGERS
I Sidabro Setai
I Tiktai po 99$ už I 

kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI ;

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
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 
asmenų.

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
□ Šmotų

Pp. Marcelei ir Jonui 
Paug-ams

Sekmadienį įvyko nepapras
tos Joniškiečių Kliubo ne rių 25 
metų ženybinio jubiliejaus iŠ 
kilmės, būtent, Marcelės ir Jo
no Paugų.

Apie pačias iški’mes jau bu
vo rašyta detališkai “Naujie
nose” sausio 19 d. parapijonb 
R. š., tačir u, neturėdamas pro
gos iškilmių vakare sudėti ce
lebrantams linkėjimų (pp. Mar
celė ir Jonas Paugai yra dideli 
musų kliubo rėmėjai), tai skai
tau sau už p. reigą dar kartą Kavaloski

Suėmė lietuvį (?); rado pas ji 
10 skardinių spirito

■i, • (■ . ; ; ' Jtcrt

Che ries Papela riš C.inton, 
Ind., išrodytų kad lietuvis, ban
dė automobiliu išvežti naminės 
.š garažo ties 303 W. 114th 
S L, bet netikėtai‘j’į užklupo fer 
deraliniai agentai. Papelos pa- 
gelbininkas pabėgo, o jisi į už
sirakino automobilyje ir neno
rėjo prisileisti agentų prie sa
vęs. Bet tie išmušė langus ir 
Papela visgi turėjo pasiduoti.

Automobilyje rado 42 skardi
nęs spirito. Kiekvienoje skardi
nėje tilpo po 5 - g altorius. Tuo 
pačiu kurtu padaryta krata ir 
garažiuje. Rasta dar 65 pilnos 
skardinės.

Spiritas buvo iižareštuotas, o 
patsai savininkas buvo suimtas, 
bet už keletą dienų atgavo lais
vę, užstatęs 3,000 dolerių kau- 
cijos. .

Teismas įvyks sausio 2Š die
ną pas United States commi- 
ssioner, Edwin K. Walker, fe- 
deralįuose rumuoše, Chicagoje, 
prie Jackson ir Clark gatvių.

B. S.

Reikalauja
Perskirų

Ethel Yates nuo Lawrence
Vartės

Marie Tanke nuo Walter Tan-

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ... .—......

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE .......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už , ...........

EKZAMINAVIMAS
OFISE .....................
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzfe
Tel. Lavndale

' -i' » ’• K'*

■ ***
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Ketvirtadienis, saus. 20, ’38

Chicągos LD.D. - Sklokininkai Nutarė 
Vienytis Su Socialistais ;

. f ■■ ; V ' V ‘ £ / .?,< 1- <• 5‘ ? .

Pasmerkė Komunistus ir Vienbalsiai Pasi, 
sakė už Bendrą Darbą su LSS. * *

Nori “Jungtuvių1’ Bahkieto
• A

Vienbalsiai nutarta priimtį 
pąsiąlymą vienytis su socialis
tais ir taip greitai kąip užsi
baigs visos® kuopose referen
dumo balsavimai minėtų. kląų-, 
simu, kurių rezultatai, kaip per
matoma, bus ne kitokie ir kitose 
kuopose, tuojau bus sterigtasi 
suruošti šaunus jungtuvių ban- 
kietas sykiu su socialistais, chi- 
cagiečiais, kad geriau susipa
žinti bei senas pažintis atnau
jinti ir imtis bendrai darbirotįs 
visuomeniniuose darbuose. -

Patyrę, kad Ch^agos. Lietu
vių Soc. CentraĮė kuopa rengiąsi 
prie perstatymo’■ ^teatralių Vei
kalo, ant - vietos liko . išrinktu 
komisija iš 3; ypatų, kad ben
drai da.rbuętjs įvykdimui tikfe

Tai sveikinti^; ^tig^piąi. ’ ;
' smėlys

Amerikos Lietuvių 
Advokatų Draugijos 
Nauja Valdyba

Šįmet Draugijai, 10 Metų;
Šauks Konferenciją 

Z '' '.'.I ■ : ' !

Amerikos Lietuviu Advoka
tų Draugija, laikytam metinia
me posėdyje, šeštadienyje, sau
sio 15tą, išsirinko sekančią 
naują valdybą;

Joseph J. Grisk/ pirmininkas,; 
Anthony> L. Lapinskas, 1-mas 
vice-pirmininkąs; Anthąmy A. 
Dobbs, 2-tras vicepirmininkas; 
Joseph D: Uvick, &čiąs vice-pir- 
mininkas; ple Stęllą ' Strikol, 
sekretorė; John Bągdžiunas- 
Borden, iždininkas.

Direktoriai išrinkti Teisėjas 
John T. Zuriė,' Cbicągo, III. ; 
Teisėjas Wihiam Fč Laukaitis, 
Baltimore, Maryląnd;. Teisėjas 
William‘ J. Wimbiscusa Spring 
Valley, IH.; Teisėjas Kazys 
Krąučiunas-Kąy, S.eattlc, Wa- 
;ąįungton; advokatai William 
Howard, Bostęn, Aibių 
A. Reters Rudojph A.. VasaŲe, 
ąnd Anthopy Ą. Oįs, |š Chica- 
'gos.

Drąpgiją šĮmct švęą 10 metų 
sukaktuves ir kadangi yra svar
bių klausimų, kųrįfe turėtų 

r.TTr, [ąp.tartį,, tą| nutarta'feoVti kon- 
su jais koks nęrs susibendrini-herenęiją šią vasarą, viename, 
mas niintysę visai ąebeįmapo,-'iš šių miestų < Detrojtę, Cleve- 
mas. \ ląųde arba Čhicągoje. (Sp.)

Laisvamaniai
Išleisiu Vienkartinį
v ' w.'. - • ■  ; ' J. iŽurnalą

Antradienio ya^are, sausio
18 d., įvyko Lpį) 4 kuopos 
“sklok|ninkųv ąrbą komunistą 
opozicįęhięrių specialia, laiškąis 
sušauktas- ąusirinkimąs, Būri
ško svetainėje, 2244 W. 23. p|t

Apsvarstę savą orgąęiizacijąs 
bėgančiuosius reikalus ir išrin
kę kuopos valdybą-A-kųrio.n pa
teko visi senieji viršininkai; iš- 
kjausč>delegatų raportus iš Chi- 
cagos Lietuvių Kongreso Kon
ferencijos, įvykusioms gruodžiu
19 dieną, prieita prie svar
biausio posėdžio punkto—klau
simą v^ynijiinosi su Lietuvių So-
htis'tų Sajtmga. •
Pirmininkas • J. Thomas per

skaitė iš “Naujos Gadynės” 
LDD Centro valdybos pareiš
kimą liečianti vienijimosi klau
simą ir paprašė narių nuodug
niai apsisvarstytį, išdiskusuoti, 
pirmą negu bus eita prie bal
savimo. Jis nurodė, kad nuo 
to įklausys savo organizaci
jos politišką kryptis—skaity
mas savęs komunistais, ar pri
ėmimas socialistinių principų.

Nors pagal nustatytas jun-_ 
gimosi sąlygas, LDD nariai nė
ra priverčiami s Socialistų Są- 
jungąn stoti jei nepanorės, nes 
LDD paliekama cielybėje, kaipo 
apšvietus ir literatūros draugi
ja. x

• X 
Nusi vylę4-Pasipiktinę

Rusijoje
i

Daugelis mitingo
kalbėjo šiuo klausimu*, vienok 
Visi pabrėžė tąją mintį, kad su 
Uoru ir pašitenkiąimu vienysis 
|u socialistais, kad galutinai at- 
fupaMtuoti. nuo komiūnstų^ ku
rie 'aiškiai pąsirodė esą nepa
stovus, nei sąvo ■ principuose 
neigi skartąsis su žmoniškumų 
savo taktikoje-, Ypač visi paręiš- 
kė savo didelį nusivylimą ir pa
sipiktinimą su įvykiais Rusi
joj?, ten vykdomomis skerdy
nėmis savo idėjos vadų, kurie 
buvo išniekinti ir nužudyti kai
po didžiausi piktadariai vien ųz 
tai, kad drįso kitaip manyti 
negu Stalinas. Kadąngi |r ame
rikiečiai lietuviai komunistui 
užgiria tas piktadaryste^, tąt

Įvykiais

dalyvių

Repka Aukas/ Frepumeratas*, 
“Septyni Bjoliai Wjegan|iejė”

ROSĘLĄND — Liet- Ląisv. 
Ętinęs KuĮturąą Dreu'g. 1 kuo
pos mejųis susirinkimas įvyko 
11 d. sąusio. šiame susirinki- 
nąe įvairios komisijos išdavę ra
portus. iš visų metų eigos. Pą- 
sirodo, kad viskaą esama geroj 
tvarkoj. Knygą peržįuręjimą 
komisiją pranešė, kąd rado vi
sas knygas gęraį vedapiąs, kaip 
Laisyainanių Kuopęs, taip ir 
kiln. X. Mockaus Fondo.

Šiame susirinkime buvo at
vykęs ir centro pirmįųįnkąs,, 
kuris pranešę, kąd neužilgo, 
ręngiamiesi illęįsri Liet. Ląįs- 

' v am ąpių Vienkar Lis .. žųrnąjas. 
žinoma, tam reikalui reikią ke
leto dešimčių dol., o centro iž
das ka|p ir tųsęįąš. ^ią šųsirin- 
kimąę suprato kame daljrįįąs ĮV 
nutarė iš anksto ųžsiprenųme- 
ruąt ,200 kopijų, bet to, dąr iš 
|zdo paaukavę $25,00, taip kad 
dabar žurnalo išleidimas jau 
pilnai užtikrintas. Belieka tik 
rinkti |urąą|ųi medžiagą. To
dėl, jęi kąs mylėtų minimam 
žurųąiui ką nęrs parašyti, tai 
meldžiame. v

Rašant, reikia adreąuot cent
ro pirmininkas, H. Jagminas, 
3116 So. Halsted St.

Aukos Kapinėms ,
Toliau, kaslink aukų rinkimo 

Lietuvoj, kapinių steigimui.- 
Tąs $ąr nesutvarkytą, nes r i- 
kimą bląnkos ne visos sugrįžo' 
bet jau dalykas eina prie pa
baigos. Stambiausia auka, 'kurią 
rinkė jai yra gavę' tai iš Chica- 
gos Lietuvių Tautiškų Kapinių, 
kurios davė $25.00. Vėliau,kai 
visas* blankas sutvarkys, tai' 
jąmulkmeni<k^i jpe& sfedą ,bus 
prąneštą kaą < kiek aukavo, o 
surinktos aukos bus pasiųstos, 
su. aukautojų vardais, rĮąętuvą.

Nors, dabar Laisvamapiąi jau 
turi ir centrą, b,etz be pirmos 
kuopęs, ,ąęg^3 ž^įri #ei 
žingsnio, nes, mat, ši kuopa yra 

’ skąitbngląnąią kąįp,( ' nąriais, 
taip ir veikime. Ji kol kas ne- 
pęrgąlimą. Tįęsą,; Rridgęporto 
kuopą fei žymių laisvamanių; 
kąip. tai, Ti įįųėiĮską,. feakto-

rių Jagminą ir daktarą Margę- 
Įrį, kurie gali ir paskaityti, ir 
parašyti ir pakalbėti, bet kuopė? 
veikimas gali prilygti tik sėp- 
tyniems. .broliams miegantiems, 

SąUsįo 28. d., Liet. Dąrbįnin- 
kų svet., Chicagęs Liet, Įiultm 
yos Draugiją 'rengia savo pir
mą parengimą su vaidinimų 
^Daipą be galę.” Damuos vie* 
tiųis Aido mišrus choras.

' s. V.

ŽIURSTAS

W” ’

v-

APRONį

No. 1503 — Nmie Jj>.asAVk^.
PATTERK.15§3!

ir įssiųvinękus žiiy’stas.

1 im st.z į i
J * čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No...... . |

j Vardaą ir ęgvąrdi ......................... ...... .............. .1........   |

fr-VĄlstiją

, 1‘ETRAS KATELLO

Pęrsį^kyiė sų šiuo pasąyliu 
sąusjo 18 dieną,' 11:3.0 vająhdą 
vakarė, ’ 1938 m.,' sulaukęs 42 
metų ajnžiaus, gimęs Panevė
žio, apskr., Rąmygaląs pa.rap., 

. Stebeikių kųimė . /
Paliko dideliame nulhidime 

t moterį, G.ųąti., po tėvais G.eru- 
jąi.tę, 3 supps Ąlb.ert, Rįęhųrd 
ir Melvih, 2 y pusseseres Anna 
Gurgutavisz ir Anna Nuok ir 
jų šeijųynas, brolį Povilų Ca- 
nadoj, prolj Joną Argentinoj, 
6 Liėtųvoj motiną, 2 brolius 
ix gimi.uęs.

Kūnas, pąš.ąjvotas bQ3.6 Spl, 
KiRiare Avė. Laidotuves įvyks. 
Š.ųĮ?atoj, Sąusio, 22 d., 2:0.0 vąl. 
popięt, iš; namų pus nųlydištąs 
į Tą,ix£iškas kapines.

Visi a4 ą. Petro Katęllo gi
minės, draugai; ir pažystami esąt 
nuoširdžiai kviečiami dąlyvautį 
laidotuvęse ir suteikti jai. pas
kutinį pątąrnąvimą ir atsisvei- 
kipinią.
' Nuliūdę liekąmę, '

Moterį, Sūnuj b kd°M 
Gijųiąęs.

Laid. Direktorius S. Į\ Mažei
ką, Tel. YARP^ W

r") V R1 ■»—U>'«

SLA.ir Jaunuoliai, | „i A««nriirn a n< 
Kareiviai ir Sidabri- Į libD APS,
nes Vestuvės Cicero j
“Uniforpiiečiai” raginami daly r 

yauti Lįętjįvos Nepriklauso? 
myfeęs Iškilmėje.

M *

r" št 1111 į.1.. V

Lietuvių Vaikai 
Baigę Cicero 
PracL Mokyklas}

NąiĮjįąs $ejįįįkęsife Prąsįdęs 
Sausio 31 d. > S ' ‘

., Trečiadienį, . sąųsio 20 d., Ci
cero mokyklose pasibaigia žie-. 
minis semestras. *£ąrp yąikų, 
kurie užbaigs prądihiųs nieks- 
lus, yra sekdjni:; lįetUtią' tęvų 
vaikai.:', .■

Darda, EdvVard F., 5138 Węst’ 
24th. ,
Ganas, Anna, 2120' S. 47th

. ,■ A ..-i'f'-'. -Vi'-ąye.
Jablon, Rogcr, J.,’ Ę946 So.

• 48th Ct. ; '■ :
pagonis, Albert, 1921 S. 51st 
Žila, Adeline Ė., 5006 W. 25 
pi. ... ■■' 1 ■
Grisia,, .5103 W.

■ pi. .. ;,.;r

s.
19th ct. . . \ .
^is, i
ĄVę. ‘ ■ . . ■
Krąsaųfe^'.]MąrtM<. s- 
48th Ct. "...
Levąnąs? yMįąn, 1328. St. 49th 

i .. Ht-. u'* ■

Ropsevelf ;M.
Strumilloj
50th Avė. '

. ' L" . ■■ r j Ol“''

1119 S.
r’’ ‘ 5'.’ •* ’* 7 '"A •. ,Ąlw$,.. §•; AOth

1408 S.
Ct.

49th Ct.
Zalatoris, 

„ r;50.tK
Micka, Eieanpy. 5.413 W. 
23rd?i>l. t0F0’u 'u-u 
Mokslo ipeįų užbaigimo iškil

mes s Cięero ^^dibėmi 1̂ m.dkyk- 
lpip3, įVy^s. tręęiądienio, saus. 
26 d., vakarę^ 'Sterling jylorton 
High School Įrįumutosė. Progra
mas susidės i^, pju^ikąlių nu
merių, kuriuos išpildys moki
nių orkestras, plikai ir> pavieniai 
mpkiniai, ,dajaipinĮji,ai; u/ ■ šų^kė-

A Siunčiam Gries I

Pipirus į^kmiąm^ išgins 
Cicero Mokyklų tąryfe femi- 
ęinkas Frank, Svo^4a, o Ci
cero Legiono Mo.tęrų Skyrius, iš- 
daįins medalius, pąsjžiiąčj u- 
sįew. mbk >

Vąsątęs semestras. pasidės 
pirmadienio !fets. (L Gęęrge 
Ą. Sęhwęb^ sųpę^in-
tęndąutaį praneša, kai visi vai
kai, kurie sulauks 6 metųjpirm 
balandžio 15.'d., privalo į mo
kyklų įstoti. Įrašant vaikus, tė
vai turi prištatyti metrikus.

Užbaigdami pradinį mokslą, 
:Roęsęvęlt -mį^y^los "mokiniai 
slenge šavo tėvams ir 
draugams, pjĮif^adienį, sausio

<1. SŲyąicUno ^cenoš veika 
lėlį, “Initiatioh Vaidinime da
lyVąvę; jfephifte. Yundul, -Mar- 
thą K^sa^as, Alma, WaĮler 
įr Ljlliąii pęyMįąs,. Programo ve- 
d.ėju -bųyo Dąfes Mackiewįcz; 
ij'ęŽlsęritaP ęįięster StrumŲlo, 
iję. pądeįėįur^^’iĮiliam Ząlatoęiš;. 
Vyrfertb tyaęM^rio relėje- bu- 
yąTVilUaįą įąpis,; o Stanley’ Gri- 
^taitič—febąfei prie, šviesų.

■ >A:- ■ Cįceriętis

ĘVIĘTKININKĄS i
Gėlės Vestiivėnui. Ha n kieta m* I 

ir Pagrabams. ; .
33,16 So. HalstedStreet I

J Tel. BPULEVĄRD 7314 I

Urba Flower Shoppe
; Gelęą Mylinti^mi9~Ye8tuvęm8 ' 

—^■Bankietams—Laidotuvėms—,
Papuošimams

, LAFAYETTE $800

1 JL jh* t JWL B1 < I.

Ątvyfe ^įfegon liudyti fev 
, dęrąleį įofejjąi .̂ tyrinę j angiai 
ęęmęųtę susirgo Dr.
Arthųv• Ę. įįo.rgan, TVĄ (Ten- 

'’nessee Valley Authority) ? vir
šininkas. Negalavimas pąsiręiš- 
kė gerklėje ir. kru |inėj e. ^Dakta- 
,rai spėja, kad gali išsįvystyti 
plaučių uždegimąs. Ligopis įiiji 
Palmer llouŠČ ^viešbutyje,

• _ \ u ; . ■' . ■ ■ i > ■ /
' 1 1r- ’> V<A,U

CICERO. SLA 301 kuopa 
tųręjp>; sayo parengimą pereitą 
šeštadįęnį ■ šęmedo svetainėje. 
Pučiu parįų ir svečių atsilankė 
nemažai. Iš kaimyninių kuopų 
pasirpdė dvį atstovės, būtent, 
paneįęį Ę. Mikužiutę ir V* Re
pukas. Ab/jabai gražiai kalbėk 
jo apie'naudingumą ŠLA. Ra
gino jaunuolius rašytis. Kaip 
tai butų puiku, jeigu musų jaur 
nuomene pasektų jų pėdas...

Medinis sųsiriųkimas
t Draugystė Lietuvos Kareivių 
turėjo metinį susirinkimą. Tar
pe kito ko, nutarta turėti pik
niką 12 d. birželio mėnesį, Datn- 
brausko ūkyj.

Uniformos Skyrius turės sa
vo pareiginių 29 dienų šią mč- 

'nėsio. Tųipgį patartų uhifęrmie- 
čiams dalyvauti 16 d. vasario, 
2Q rogfiu Neilsiam- 
mybė^, sųkąktųyįų pamįpejįųię,.

Tai brangi atmintis visiems 
Lietuviams. Laisva, nepriklauso
mą Lietuva mini 20 metų SU- 
ka^tįl Mes, čią gyvendami, lai
svę, nepriklausomybę supranta
me aiškiai, todėl kad jų čią tu
rime. O lietuviai, musų broliai 
tos laisvės neturi, nes ten vieš
patauja diktatūrą. Tadgi, turi
me jiems padėti tos diktatūros 
nųąįk.Kątytįi.-'. •« ■ .. ■; *.

' Sidabrines Vestuves
• • ' ■ ' ■ ■ ■ ’S , I ' ' -I

Kąip jau* “Nąujiępų’ skaity
tojai pąmeną, buvo pranešta ą- 
pię ^idąbrinį dųbiUejų p.p. Paų? 
gų. Tųs pranešimas pilnai, pąsi- 
tvirtino, pereitą sekmadienį.

^uo. ketvirtos o< valandos po 
pietųp-’gfcąžąs' automobiliai ųžt 
pildė gatves. O jau apjė šeštų 
valandų, tai darėsi tikri stebuk
lai; muzikos trimitai. 13. S.t. ię 
51 ĄvęA automobiliu birbynės 
visą apielinkę išjudino. “Purvą- 
žiavo ‘veselninkai’.” 25 poros 
viepodąį pasipuošusios. “Jąupiei 
j i”,’ ’ ir Marcij pna pąsipub.- 
šę

trumpu ceremonijų,, apsės-t 
ta sĮaM bet dąr daug stovėjo.. 
Nors Commnnity ĮlaUį ir didėlė 
vieta, bėt pasirėdė pęrmąža;; sų- 
sėsti ant kartą apie peikiama 
šimtams žmąnjų reikia viętąs^

Vįkandn^, pasigirdo, skambu^ 
kas, šaukiąs visų atydos. P-s 
MedėįinskaSz Garfield Park Klu
bo pįrmįnjnkaa> sveikina ian^ 
nuosins iy perstatą eilę kalbėto^ 
jų, lietuvių ir svetimtaučių. Vi
si Ijnkeį.ą sulaukti Ąųksiįnją J.m 
bilįęj^ns, ir 'tikrai atrodė,, jog 
p.p. pasieks si$iiiW
tos, dienoj nes abudu atrodo 
dikti, sveiki-

I$kife^ nusitęsė ikį vėlumos,, 
Svęčiąį; Visi sako, kad tąkįos W- 
kilm.es tąi Srteayhė: nedaug tą-, 
kių p.opųliariškų įmonią yra.

Jįpliąs ir Mąrcijopą Raugai, 
seąį vietos gyventojai,, bfenjo' 
žmonės. Priklauso prie 
keletos drąugijų bei kimbu, 
tik patys tėvM, bet rn dnUerys,. 
ir m.s dnkterya JaM tmkawa 
prie kpygvedės. Visi jau
šiandieną svarbą p$e- fe 
nią vedimo reikalingumą technn 
ko&. Katrie b^feffei prisitaikė 
prie, naują reikatųvimų, siste-r 
mos, tų biznis plečiasi, augą. O 
kurie to nėsugebęjo, turėjo už
sidaryti, išmokti. J,opas Pąuga 
ateivis : taip pat įr popią Vau- 
gienė. Bet jie sugebėjo, matę 
ateitį ir šiandienų jų blJnįs sto
vį pilnoj tobulybėj, *

Nors ir ka$$iauria vasaros 
diena?, fe Paugą aįus, šaltas, 
šaltųtcįis. Ir ne ledais saldyta?,, 
bet eliektra- Viskas veikia auto- 
mątiškąi. .. . .

Į<. Į\ Deveikis

."J ši,, JSSSSŽS5 

Misceltaneous
, ;Įvairųg

Tel. Victory 4965 
STOGDĘNGYSTĄ

Mes. dengiame ir pataisome visokioj 
rųžies stogus, taipgi dirbame blėtiea 
jaybiis. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. ,

BRipGEBORT ROOFING CO.
3216 Šo. Hąlsted Stieet

Business Chanceą
Pardavimui Bizniai

■ f irtritą sayo. ąpielįnkės 
krautuvėj ' _

1SOH

V86 VARTOTI FURKAUčIAI
Paimti mąinąįs, visos —vi*

sęs jųiero.s — kainęs $25.00 ir aukšč. I 
originalios kainos $200-$300. Rodo- _ 
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet-vaka- 
rais tiktai.

MILLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicągos didžiausia kailių pirklys. 
«■ l " ' . ............. . ' .................. .................. " ................— 1*1 », ....... .

SECURITY LANDLORD 
BUREAU

Vieniems metams narystė dykai. 
Sprendžiame visas jūsų problemas, 
nesumokėtų ■ vendų įškolektavimas, 
morgičių atnaujinimas ir t.t.

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

Furnished Rooms Wianted

PAĘSIDUODA 120 B^SS Sfisrią- 
įiąį padarytas $600 aęcordįon ųž 
$276.00 cash arba maiiijfsiu kiaipo 
$350.0^ įripkejimą ant mažo nairte-. 
lip. Prospęct $)39. . * .
'■1 ", •" r ----------------------------------------t- ",

PARSIDUODA pigi GROSEIttJfi. 
ir bučernė, moderniškai ištaisyta ir \ 
biznis Rogerigusią eina,. Priežastį- 
ištirsite ant *iętos. Kreipkitės prie x 
savininko, R. GIRČIAUS,

2242 W: 23rd Pl.aęe jj;

PARDAVIMUI BUCERrifi ir gro- 
sernė, maišytą5 tautų apgyventa 
apylinkė, biznis išdirbtas. ' ’ 

570 West 18th V 41 ' 
ffir-trfatrg-'n . ' i,

-VAIKINAS ieško kambario 
su valgiu, bile apielinkej. Praneški
te laišku, 1739. ' So. Halsted St.,

For Rent
RENŲON 2 KAMBARIAI — tin

ką dentistui ar plaukų taisytojams 
—$20 į mėnesį. Kanapinis Budinkas. 
2501 W. 43rd St. Tel. Lafayette 4395

GRAŽUS 5 KAMBARIŲ FLATAS 
----- naujai įšdekoruotas — $15.00. 
840 W. 14th St., raktas Tailor Shop 

Graceland 0962. t >4
- . , -fili ■ ■ ■ ■■ ■■ IJ.. ■■■■■!■—■■I...

Situation Wanted 
Darbo Ieško ...

Real Estą te For Sale 
N amai-Žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, Paskolos aj^h^udos 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite ’? taftai,' epai 
siskolint, pamuš pirkt, pąrduat, re»- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD RĘALTY CO.' y.

840 W. 33rd St., Tel. YARds 2r/90 
arba

708 W. 18th St. Tel. HaymarĮąęt <

. TURI PARDUOTI turtą: moder
ną 1 aukšto plytinį budinką prie 
Cicero avė., arti 12-tos gatves su 5 
karų plytinis garažas. Karšto van
dens. šildytuvas, kaina $38000. 
Lengvus išmokėjimai. Talmau, 

4076 VVest 26th Street.

PAAUKUOS moderną 6 kambarių 
plytinį KATEDŽĮ West Šidėj. Ber
genas, kad likviduoji nuosavybę.

Telefonas Rockvvell 139'/.

IEŠKAU darbo ant farmų, 
esu mękęsįs Agri'culture Wisčonsin 
ir turįu patyrimą, moku draivinti 
troką, karus ir traktorius, moku 
karpentėrystę. ; Norėčiau prie gerų 
žmonių—esu jaunąs. < v

j: j. shaltis, - 
Route 1, Box 88, Libertyvįllę? ,111.

Help Wanted— Female

REIKALINGA 2 moterų,-■> skur
liams sortuoti. Tiktai patyrusios 
teprivalo kreiptis 1214 North Lea- 
vitt. ■ ’ ' • , ■ >... .. r*,. <?■

■ -Į- . ............ .. - \ , ‘ - -L
i

PATYRUSĮ MERGINA bendrąm 
namų darbui — savas kambarys, vą- 
na—-maža šeiniTelefonuok po 3,

• Bųckingham 8055

Help Wanted—Male-Female
Darbininkų Reikia »

Farnis for Sale 
n Ūkiai Pardavimui

WISCONSINO FARMOS ’ ’’ 
FEDERALIO ŽEMĖS BANKO DA

BAR SIŪLOMA FARMOS par
davimui veik visuose Wisęonsino 
kąuntėse, specialus vertybės turtin
gose vakarų centralinėse pieninin
kystės apylinkėse.' 80 iki 240 a,krų 
sų farmų budinkais. Geri vieškeliai, 
mokyklos, arti tarpstančių miestų ir 
miestelių, senose, gerai įsikūrusiose 
apylinkėse, lietuviai ir mišrios tau
tas. Kaina nuo $3,000 iki $15,000, 
daug po $5,000 iki $6,000. Sąlygoj 

- viena trečdalį ąr daugiau pinigais, 
kitą ant tinkančio ilgų terminų kon
trakto. Jei turite atliekamą pinigų 

sąągąųs? įųye^0ąlo„ jus 
turėtumėte ištirti šias progas dąbar. 

I Rašykit: Dept. 9, FederĮl Land 
Bank, St. Paul, Minnesota.

ATSAKINGAS, energingas, vyrąs 
dėl pynaęų mašinų prižiūrėjimo ?au~ f 
te. Visą arba dalį ląil^o. Geriausią 
proga. $175.00 reikalaujama užstato. 
Atsišaųkit laišku 1739 S, Halsted Št.

. č. ' ’ 7T4i
---------r v ■ .■ r jz.. '-r—rr'

Furniture & Fixtures

IŠPARDUODAME BARŲ FlKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius d.el bi,l® kurip' įkai
tant svąrštykleĮ, registenuą ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite, mus Piną negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM $ SONS 
1914 aę. STATE STSEET 

CAl.umot 5299.

Business CMneen
Paavimu! Bizniai

PARDAVIMUI 105 ąkerų farma 
Mauston, Wis. 4 kambarių namas, 
11 karvių, 2 arl^liaĮ, 5 kiaulės, 5 ž^- 
sys, 150 vištų, vįsos mąšįnos. Mai
nysiu ant namo ‘ arba biznio. 

1115 East 61st St.
Telęfonąs PĮAZA 4Į5$r, „

Business Service 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
R YNAS DABAR ' 

: Pasauk mus . dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 2§ metai patyrimo. Blekorius įr 

stogu dengėjąs.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACĘ STREET 
Tęl. BOULEVARD 0250.

V'f—---yL llJ!lĮ.ll.'.t "l-Hi11!1:! JJ'JJJl.LgLĮ!!' ■ U.lL-L.aUSaBS!MŽ

Financial 
FįnansaUPaskoįos 

PARDAVIMUI RESTAURĄNTAS 
ir tavernas kįarW— 4326 So. Kedzįe.

KAM REIKALINGA PASKOLĄ 
ANT PIRMU MORGIČIŲ, KREII\ 
KITĖS I LITUUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ĄSSOClA- 
TlON (buvusią Naujienų S pulką), 
GAUBITE PASKOLA ANT LENG
VU IšMOKEJIMV.

. 173& SO. HALSTED STREET

... f r

CLASSIFIEP

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

• IKI
7130 VAU VAK.

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

vąl. vakaro, 
Tel. CARAL $500

1 ;'>■=??? ;'■"!■

Advokatų Draugiją

"~TT

Chicągos Advohiątų. Draugija 
— Bar Ąssąciatioų ir apskričio 
teįsėjaį vąkąr ofięįąliąi Ijkvįdą- 
vo ginčą, k'u.ris įįlo tarp tų 
grupių yžpęreitais mętajs. Ne- 
susiprątimąš išsivysite, kai 
Draugią įmė smerkti teisėjus 
už maišymąsi politikoje/ laike 
1936 metų rinkįmų. Protestuo
dami, teisėjai pąsitrauįfė iš 
draugijos,, kuriai priklausė, 
kaipo advokatai. -

TURIME .$10^.00, ant 
kų, kuriuos i^uosiiųį ant 
ino morgičiaus lęilžvfe 
įėjimais. KreipkitS4 iSaujie^ 
nų Spulkų, 1739 $0, {IląĮstęd 
Street. , }
•tt—.'---1."■ .......... :i AfA Ūj -!'■ ^4

1 1 .i1.^uy.'M . b< “ '■ ■■

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų ąpgarsinimn kaino* 
prięįįaųtpik Ut pakartoji 
mąą duodama jiem ono 
laida.

■/' ..................

kilm.es


♦

į

SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS 
- LIETUVOS PILIEČIAMS DĖL PASU

Nuo gruodžio 9 d., 1937, pa
gal paskelbtą Lietuvos Vidaus 
Reikalų Ministerijos naują pa
tvarkymą, Lietuvos Konsulai 
Amerikoje negalės išduoti Lie
tuvos piliečiams pasų be minis- 
terijoa leidimo. Lietuvos Kon
sulai galės tik atnaujinti tokius 
pasus, kurie pasibaigė nedau
giau kaip prieš du metu laiko.

Reiškia, Amerikos lietuviai, 
atvažiavę prieš karą be paso, 
arba atvažiavę po karo, kurių 
pasai pasibaigė ankščiau, negu 
prieš du metu laiko ir kurie no
rės dabar grįžti Lietuvon apsi
gyventi arba atlankyti savo gi
mines, turės aplikacijas siųsti 
Lietuvon, užsienio ministerijai.

__ L i V - ' * v • ; * i
e Tokia procedūra, žinoma, už
truks nemažinus 2 ar 3 mėne
sių laiko. Reiškia, asmenys ku
rie neri važiuoti gegužės mėne- 

Asj, o aplikacijas priduos tik ba

landžio mėnesį, tegali tikėtis 
pasus gaut birželio ar liepos mė
nesį.

Todėl, atkreipiame atydą vi
sų lietuvių, kurie rengiasi va
žiuoti šią vasarą Lietuvon, kad 
tuojaus atsikreiptumėte į “Nau
jienas” išpildyti pasų aplikaci
jos. Paso gavimui reikalinga gi
mimo metrikai arba senas rusų 
pasas, o jeigu moteris vedus, tai 
ir šliubiniai .metrikais Amerikos 
piliečių žmonoms irgi reika tų 
pačių dokumentų ir dar sava vy
ro pilietybės popierų.

Už Lietuvos pasus mokesčio 
nėra.

T. Rypkevičia
“ Na u j ien ų ” Lai vak o r či ų 

Skyriaus Vedėjas

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

James T. Kelly 
Palikimo Reikalai 
Vis Dar Nebaigti
Palikimas vėl atsiduiė te'smj

Chicagos Circuit teismas va
kar vėl svarsto ir gal jau galu
tinai užbaigė (žinią rašant nuo
sprendžio dar nebuvo) garsaus 
“turtuolio-ub; go” James Tho 
mas Kelly palikimo reikalus, 
kurie pasiuntė laidotuvių di
rektorių J. J. Bagdoną: ir kelis 
kitus lietuvius i kąlčjimą.

Circuit teismo teisėjas Denis 
Normoyle - susidūrė su paliki
mu, kai Kelly įpėdiniai atsisa
kė sumokėti .$23,000 honoraro 
advokatui Irwin N. Walker. 
Walker pareikalavo tokios su
mos atlyginimo už iškovojimą 
iš federalės valdžios sumažini
mą income tax mokesčių už pa
likimą. Federale valdžia origi
naliu norėjusi .$80,000, bet

NAUJIENAS, fetumgo, III. .... !«■"■'- ■ i ......      ■ " į ..

Wąlkėr'io pasidarbavimu, ta 
suma buvo numušta iki $15,- 
boo.

Kelly įpėdiniai ^— airi, i iš 
Canados ir k’Jtų Amerikos da
lių, tuo nuosprendžiu buvo la
bai patenkinti’, bet jiems ne
patiko adv. VValkįrio $23,003 
sąskaita ir atsisakė ją mokėti.

Iker’is jautįįj, kad jo pastan
gomis. įpėdiniai ^Sutaupė $65,- 
000, tad jo aplyginimas nėra 
per aukštas,.^aįsi^velgįant į taL 
kad reikė jd 1 *daug dokumentų 
ir darbo. JamęS Thom: s Kelly 
palikimas visoksiėke apie $140,- 
000. / ■ 7 ■ 1

Brightonpąrkietis 
Žuvo Automobilio 
Nelaimėli#;.

Brightonparkjietis • .Stanley 
Korbas, 20 mętų . amžiaus, n uo 

Į 3351 West 38’th Place,- buvo 
i mirtinai sužeistas, kai į jo au
tomobilį įvažiavo trokas, prie 
37th ir Kedzie avenūe.

Cenzoriai Uždraudė 
Rodyti Chicagojė 
Filmą Apie Nazius

. ■ ■*. l' ".y.... <■■■<»>,■ ii

“Paniekoje pastato draugingą 
. ;,77 «. valstybę”

‘ Chicagos policija vakar 
Šliaukė, labai aštrios kritikos 
išį-yisų Amerikos dalių, kai 
paskelbė, kad uždraudė Chi- 
cagoje rodyti filmą apiė; Vo
kietijos nazius.

Filmas, užvardintas “Insįdę 
Nazi Germany” yra dalis ži
nių kronikos, “Mareli of Ti
me”. Filmas faktiškai parodus 
Hitlerio neapykantą žydams, 
prisiruošimus karui, nazių 
darbuotę Jungtinėse Valstijo
se, etc.

Policija aiškina, kad filmą 
uždraudė, kadangi jo rody
mas sukeltų neapykantą tarp 
chicagiečių draugingai valsty
bei.”

Prieš cenzorius ir filmą už

draudimą protestus pareiškė 
Chicagos laisvosios organiza
cijos, filmų bendrovė R. K. O. 
ir įvąįrųą žymus asmenys Wa- 
shingtoneir kitose krašto da
lyse. CiViT Libertics Commit- 
toe Chicagojė žada teismo ke
liu cenzorių nuosprendį kovo
ti. Komitetas aiškina, ‘‘jeigu 
cenzoriai Chicagojė gali, už
drausti faktais paremtą filmą 
iš Vokietijos, tai, netrukus jie 
ims cenzūruoti ir žinias iš Vo
kietijos.

Ar Tuksėjimas 
Ausyje Vertas 
$50,000?

Chicagojė Circuit teismas 
netrukus turės išspręsti sunkų 
klausimą, Ar takšėjimas ausy
je 'vertas $50,000? Mat, vakar 
moteriškė Joseph ine Kam 
manns, iš Highland Parko, už
vedė bylą prieš Illinois Bell te* 
lefonų kompaniją, reikalauda
ma $50,000 atlyginimo.' Ji tvir
tina, kad per telefonu klausyk- 

Ketvirtadienis, saus. 20, ’38 
lį ateiną visokie baisus garsai 
pagadinę jos klausą. Ausis da
bar taksanti kaip laikrodis.

METINIS
KONCERTAS
SOKOLlį SVETAINĖJE

įsa

■■

NIEKAS NENORI PINIGŲ MAŠINĖLĖS
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MIRĖ ELEKTROS KĖDĖJE-

[ĄCME-NAU.TIENŲ Fntol

Williąm IL . (Alfalfo Bill) 
Murray, buvęs Oklahoma 
gubernatorius, vėl siekiasi 
nominacijos tai vietai.

TĖVAS IR SŪNŪS
Bostoniečiai Frank Di Stasio (kairėj) ir jo sūnūs.An^ 
thony, kurie vakar anksti rytą žuvo elektros kėdėje už 
žmogaus nužudymą, kad išgauti apdraudos pinigų iš 
apdraudos bendrovės. Tėvas tvirtino, kad sūnūs nekal
tas, vienok atsisakinėjo pasirašyti afideivitą, kuris butų 
sunaus gyvybę išgelbėjęs. Di Stasio aiškino, norįs, kad 
sūnūs eitų kartu su juo į aną pasaulį.

(ACME-NAUJ1ENŲ Foloj

Joseph Sikorski (dešinėj) laiko rankose mašinėlę, kuri $500 popie
rines paverčia į tūkstantines. Už tą mašinėlę Sikorski sumokėjo Joseph Splawski (antras iš kairės) $10,500. Bet 
dabar niekas tos mašinėlės nenori. Sikorski sako, kad ji nedirbanti ir kaltina Splawski už prigavystę, o Splawski 
gi ginasi, kad jis jokios mašinėlės Sikorskiui nėra pardavęs ir nieko apie ją nežinąs. Splawski, kuris buvo atvež- 
tais'iŠ Lawrenče, Mass., betgi tapo atiduotas grand jury. (Kiti nuotraukoj yra teisino patarnautojai).

SUSITUOKKS—Paskelb
ta, kad Nliss Hclen Rieks, 
buvusi Amerikos moterų 
golfo čempionė vasario 15 
d., Garden City, L. L, N. Y., 
susituoks su amatoriu golfi- 
ninku, našliu . AVhitney 
Harb, 44 m., iš Little Rock, 
Ark;

KUR MAMA? — Freddie, 18 metų berniukas, kurį 
nežinoma motina paliko vienoj Chicagos grožio įstai
goje. Berniukas atiduotas šv. Vincento vaikų lopšeliui.

I ACME-NAUJIENŲ Fotn]

BAIKŠTUS JAUNAVE
DYS " — Nuo fotografų vei
dą šlepių New York ietis 
Ale'ssandro Gagliardini. ša
lę jo sėdi žmona Mrs. Ben- 
nett Clay Gagliardini. Pa
veikslas trauktas tuojau po 
šliubo. Paprastai sakom, 
kad jaunoji labai drovi ir 
raudonuoja po šliubo, bet 
šis paveikslas parodo, kad 
kartais būna atvirkščiai.

(AOME-fr/AUJIENŲ Foto!

GAVO ! AT1IMENTŲ — 
Nors Mrš. Beatriče Koukol 
vyfas John Hr’’ tvirtino 'teis
mui, kad jis Uždirba tik $4 
savaitėj dirbdanias savo tė
vo alinėj Ahtįocli, 111., te- 
čiaūs tėišmaąį vistięk nu
sprendė; kad jis turi mokė
ti savo žmonos ir kūdikio 
užlaikyinui $5 į savaitę.

I AUAIE-M AUJlEiS Ų Fotu I

BUSIMOJI KARALI AUS 
ŽMONA — Farida Zulfikar 
(viršuj), 17 metų mergina, 
kuri netrukus ištekės . už 
jauno Egipto karaliaus Fa- 
rouko. Apačioj, paveikslas 
•karalienės Nazlie buvusio 
karaliaus Fuado žmoilos ir 
jaunojo karaliaus motinos. 
Jos laikais moterys Egipte 
turėjo dėvėti veido šydus: 
Egiptiečiai sako, kad -butų 
gaila slėpti busimosios ka
ralienės didelį grožį’ nuo 
‘‘smertelnų akių.” šydui la
bai priešingi.

/ [ ACME-Nz.ouIENŲ F- ėdi

SUIMTAS Už ŽMOGŽU
DYSTĘ —t Franklin T. Fet- 
tercr .Ir., Varpara’so, India
na gyventojas, suimtas už 
žmogžudystę. Fetterer nu
žudęs Hobart; Indiana' tai
kos teisėją Robert E, Parks, 
savo švogerį, už žiaurų el
gesį su jo seserim, kurią 
teisėjas vedė aštuonis me
nesius laiko atgal. ,■

' fĄOJIE-NAUJIENŲ FotolZ
SUSITUOKS. — Buvusi žmona Charles Chapliiio- 

Lita Gray, su Arthur F. Day, Jr., savo, menadžeriu. Abu 
žada susituokti liepos menesį. ■
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