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IŠ LIETUVOS
Prašo traukinių 'susto

jimo vietos

MADISON, Wis., sausio 23. 
šešioliką didžiųjų aliejaus 

kompanijų ir'30 jų viršinihkų 
pripažino nusikaltus Shermano 
priCŠtrustiniam aktui prisaikin- 
tieji teišėjai (jury) šeštadienį, 
sausio: 22 d.

Kompanijos ir jų viršininkai 
buyo kaltinami tuo, kad jie 
konspiravę iškelti ir iškeltas 
palaikyti gazolino kainas 1935- 
36metų laikotarpii.t Pagal įsta
tymą* kaltoms aliejaus kompa
nijoms didžiausia bausmė kiek
vienai- gali būti iki $5,000. Jų 
viršininkams gręsia bausmė su- 
įnykčti po $5,000 arba po mė
tos laiko kalėti, arba piniginė 
ir kalėjimo bausmė kartu. 

. Kai tik prisaikintųjų teisėjų 
(jury) sprendimas paskelbta, 
kaltinamųjų advokatas H. H, 
Thomas pareiškė, kad apkaltin
tieji užrekorduos prašymąznau
jo: jiems teismo. )

Tarp kaltų .koimpaniju yra: 
Standard Oil Ca^oT^ Ino tarta, 

: pure 
Oil Cd./ SindMr ^efinirtg Co., 
Shėll Petroleum. Corp., Cities 
Service Co. ir kitos.

Kaltų kompanijų viršininkų 
tarpe yra Standard Oil kompa
nijos prezidentas Seubert (jis 
taipgi yra First National Bank 
of Chicago direktoriui) ir kiti 
žymus biznio viršilos. Pripažin
tas kaltu taipgi vienas lenkas, 
tūlas Majevvski, Deep Rock Oil 
Co. vice-prezidentas.

ši byla skaitoma valdžios 
svarbiausiu prieštrustinis žygiu 
nuo- tų laikų, kai 1911 metais 
buvo išskirstyta Standard Oil 
kompanija. Jungtinių Valstijų 
generalis advokatas asistentas 
Robert Jackson, vadovaująs 
pHeš.trustiniam vajui, pareiškė, 
kad Madisone išneštas spren
dimas yra svarbus žingsnis nau
jame prieštrustinių įstatymų 
Vykdyme.

Byla pradėta nagrinėti spa
lio 4 d. 1937 m. Ji tęsėsi 16 
savaičių. Nagrinėjimas kaštavo 
$75;000. Grand jury tyrinėji
mas kaštavo dar $65,000; LaD 
'ke teismo prirašyta 11,000 pus- 
Įnirtis Jiudymų.K aidžMr.paėmė 
18,000 tonų kompanijų rekor
dų, Byloje dalyvavo 75 advo
katai. <

[AQME-NAUJIĖNŲ FotoJ

DIDŽIAUSIAS SEMTUVAS PASAULYJE — Milžiniškas, didžiausias pasaulyje semtuvas, įrengtas Biter 
felder Bezirk,kasyklose, Vokietijoje. Mašina Imi 25,000 kubinius mclrus įtalpos.

AMERIKIEČIAI SUNAIKINO DU SENATAS PASIRUOŠĘS NAMŲ 8TA 
> . MAURŲ- ĖSKANDRONŲS |;
HENDAYE, Francuzija, sau- tu‘yai du kartus perskrido Fran- 

Sekmadienį jiraneš- euzijos sieną, JI - bombų numes-,
ta, kad batalionas Amerikos sa- ta franeuzų įteidtorijdje.Nieko. tEŲnciavimų bilįui dar nepasi- jektai,'lūšnoms griauti it na-

TYKOS BILU T SVARSTYTI

JONIŠKIS. — Prie Lietuvos 
— Latvijos sienos (Joniškio 
vaisė.) paskutinė geležinkelio 
stotis yra Joniškyje, bet nuo 
tos stoties ligi paskutinių pa
sienio kaimų yra apie 15 km. 
Tame rajone yra 12 didelių 
kaimų su apie 10,000 gyvento
jų, kurie kelia reikalą tarp Jo
niškio ir Latvijos sienos įsteig
ti traukinių sustojimo vietą 
Svirplių kaime. Tuo reikalu 
minėtų kaimų gyventojai para
šė Susisiekimo ministeriui pra
šymą, kurį įteikti pavedė Jo-i 
niŠkėlio vaisė, viršaičiui A. Bu- 
tauėiui.

Sustojimo vietai įsteigti Svir
plių kaimo gyv. virš. A. Butau- 
tis sutinka be atlyginimo per-, 
leisti 2 ha žemės. Apylinkės 
ūkininkai pasižadėjo sustojimo' 
vietos trobesių statybai’ suvež
ti reikalingą medžiagą: žvyrą/, 
akmenis ir kt. ■ •

šio 23.
NVAŠIIINGTON, D< C., sau- stijų namų administratorius pa- 

$io 23. 1 Nors filibusteris an-F skelbė, 'kad yra suplanuoti pro

Jąponai atnaujino 
ofensyvą dviejose 

< ' frontuose 
’*į •:. ’D- • 
t SJIAŪGHAI,Kinija, sausio 
28.;^‘ Mūšiai ęjo* šeštadięnį ir 
sėkrhadienį ties Mingkwangf 
esaričhr prie geležinkelio, kuris 
juųgja NąnkingA ir, Tientsiną. 
KinAi skelbė sekmadienį, kad jie 
atsįįįjmę, :Minkwangą, 
' Japonų kariuomene, žygiuo
janti iš pietų, briovėsi prie Su- 
chow, kuris jungia Tientsin ir 
Luhflhai geležinkelius.

Japonai atnaujino atakas iš 
lėktuvų. Tarp ko kita šeštadie
nį jų lėktuvai bombardavo cuk
raus fabrikuos, kurie randasi 
Whampao srityje, į rytus nuo 
Cantono, pietų Kinijoje.

Priešingas biznio 
reguliavimui

. I

NVASHINGTON, D. C., sau
sio 23. — George H. Davies, 
Jungt. Valstijų pirkly bos buto 
prezidentas, sekmadienį pareiš
kė, • kad valdžia turi užtikrin
ti, jogei daugiau įstatymų biz
niui .reguliuoti nebebus leidžia
ma šioje kongreso sesijoje. Ši
ta a užtikrinimas, pasak jo, pa
naikins biznierių baimę ir grei
tai atgaivins pramonę ir biznį. 
Dąvies, be td, reikalauja panai
kinti neišdalintų pelnų taksus.

Anglai nesutinka į 
uždaryti konsula

tą Rusijoje
MASKVA, Sovietų Rusija, 

sausio 23.. — Didžioji Britani
ja praėjusį šeštadienį;atsisakė 
išpildyti rusų reikalavimą ir tiži 
daryti savo- konsulatą Lęnin-t 
grade. Britanijos valdžia pra
nešė rusams, kad ateityje Bri* 
tanijos vizos bus išduodamos 
tik Leningrade. Anglai turi vie
ną konsulatą Rusijoje, būtent 
Leningrade.

šalia anglų rusai įsakė užda
ryti Latvijos, Estijos, Norve
gijos ir Švedijos, konsulatus Le
ningrade. Rusai sako,. kad kai 
kurie svetimų šalių konsulatai 
užsiėmę šnipinėjimu.

vanorių, kariaujančių Ispanijos 
ei viliame kare respublikos gy
nėjų pųtsėje, šUnaikino du es- 
kandronus. gėn. "Franko kava
lerijos sudarytus iš maurų./

''Z'

Maurai mėgino apsuptiyloj a- 
listus iš Šono. Jje pateko j ame- 
rikieČių MtaĮįdrtavUgrtį^, pyj# 
tiškai buvo ^išnaikinti.

Sukilėlių lėktuvai mėtė bom
bas į geležinkelio stotį Puig- 
cerda, kuri randasi ant Fran- 
cuzijps rubežiads. Užmušta 30 
civilių gyVentoj ų. Sukilėlių lėk-

’ ' ... , < . t"i .........

čia neužmušė, tačiąu Pyrenes- baigė,’ tačiau’ stenato vadai bu-į 
Orientales departamento prefek-1 vo 'prisiruošę < pirmądiėnį rtu-į 
Wš^ Jtuojaų kreipėsi į Paryžių1 stumti jį f šalį >i^ paduoti se- 
prašy damasy valdžią pastatyti pątmv svarstyti - namų statybos 
aųt. rubežia^fe priešlėktuvines pilių;/ / / / • - <
patrankas.' ‘f . ’ ■'įy'/’:' ‘ , f J/. ■_.<

Sukilėliai ber visą civilio ka-'; r , ..
ro ląiky bombas
tus, kurie yrą'- lejalistų rauko-v pąlęiigyins'kreditų davimą prį-; 

vačįąl statybai. . r/ y .
‘ " A*;’,,• .. X . • * • ' - , / . t’r >

Nathan ■ Straųs, ■ Jungt. Vai- per paskutinius tris ■ metus.

se. Bet praėjusį penktadienį 1b- 
jalistų lėktuvai padarę ataką i 
Salamankai. Šis miestas yra su
kilėlių vadovybės Pėntraline bu- 
veina. Sakomh, kad padaryta 
miestui sunkių ^nuostolių.; v/

\ f ' • 4 , .., ■_ ...,. y *. •' '* i
• , < * »? » ' ri ■ ’

^1', ............. . ......... . ■ y* IV !

' Atstovų hutas jau priėmė hį-
■' 1 ' >> I V . \ ‘ 1 i M f * ' I .

mams pigiomis raudomis staty
ti 44 miestuose, šiam tikslui 
asignuota $158,995,000.

Jungt. Valstijų mėrų konfe
rencija išleido raportą, kuris 
nurodo, jogei 60 didesniųjų 
Amerikos miestų turi šunkumU 
ryšium $U pašalpos teikiirtu be- 
daitįįąms. * Kai’ kuriuose ,tų mie
stų šiemet - bedarbių <yha dau
giau nei bet kokiu kitu laiku

27 senatoriai ir 300 
atstovų buto narių 

perrinkimui
WASHINGTON, D. C., sau

sio 23. —- 27 senatoriai ir apie 
300 atstovų buto narių yra 
kandidatai nominacijoms 1938 
metą kongreso' rinkimuose.

Chicagai ir apielinkei 
rrtHo oro biuras šiai dienai 
našauja;

laetuš; Šalčiau; vidutinio 
stiprumo pietų iki pietų vaka-^ 
r$ vėjai; saulė teka 7:11 lei
džiasi 4:54 valandą. •

Daugelis šių kdngresmanų 
paskutinius rinkimus laimėjo 
įsikabinę prez, Roosevelto 
skvernų. Tačiau patekę į kon
gresą jie pasuko liberalinei val
džios politikai nuganą ir Susi
bičiuliavo su reakcionieriais.

Tarp tokių ypatingai pasižy
mėjo senatoriai Van Nuys, In
diana ; Clark, Missouri; Loner- 
gan, Connecticut; Gillette, lo- 
wa; McGarran/ Nevada; Ty- 
ding, Maryland; George, Geor- 
gia, ir Smith, South Carolina. 
Įdomu bus ipamatyti, kaip bal
suotojai reaguos į jų kandida
tūras.

Japonai pasiruošę il4Iugosla vi jos žmonės 
gam ir brangiam ka- 

rui su kinais 
' ’ . -jUr*1 * ’ ’ i .v

TOKIO, Japonija, sausio 23, 
— Japoiiijos premjeras Fumi- 
maro Rbnoe šeštadienį įspėjo, 
kad karas su Kinija gali būti 
ilgas ir brangus. Reikės dide
lių sumų pinigų ir daug žmo
nių Kinijai užkariauti. Reika
lui esant, Japoniją paskelbs ka
rą Chiang Kai-shėko režimui.

Japonijos karo Kinijoj^ tiks
las, pasak premjero, yra Atsiek
ti .Manchukuo, Kinijos ir Japo
nijos kooperavimo. , Paprasta 
kalba tai reiškia, kad Japonija 
nori kontroliuoti Kiniją.

priešingi paktui su 
Vatikanu

ĘELGRADĖ,, / • Jugoslavija, 
sausio 23. šeštadienį pėr ke
turias valandas čia laikyta de
monstracija. Policija buvo pa
šalinta iš gatvių, kad neįvyktų 
susirėmimų su minia, 
šaukė: “šalin 
konkordatas”, 
ve”.

Jugoslavijos
Vatikanu buvo padarytas 1935 
metais, bet neužtvirtintas. Da
bar jį Jugoslavijos valdžia pa
sirašė. Ortodoksai kunigai ir 
jų sekėjai bijo, kad konkor
datas perdaug sustiprins kata
likų

Minia 
valdžia”, “Šalin 
“tegyvuoja lais-

konkordatas sU

Neleidžia pamatyti 
amerikietes areštuo

tos Rusijoj
WASHINGTON, D. C., sau

sio 23. — Sovietų Rusijos vy
riausybė neleido Jungt. Valsti
jų ambasados atstovui pasima
tyti su įamėrikiete Marie Ru- 
bens, kuri yra areštuota Ru
sijoje Jr nužiūrima šnipinėji
mu. Moters byla tebetyrinėja- 
ma.

Surado 5,000 metų 
kapą

——'.i'

CAIRO, Egiptas, sausio 23. 
— W. B. Emery, Anglijos egip
tologas, surado Sacharoje ka
pą, kuriame buvo palaidotas še
rtų laikų . Egipto didžiūnas. 
Emery apskaičiavimu, jo radi
nys yra 5,10D metų senumo.

bažnyčią Jugoslavijoje.
• / •' ________ t .. - r •: .

... • . .•( . • T I

Mussolini tik 
gąsdina

CANNES, Francuziją, sausio 
23. —- David LlOyd George, bu
vęs Didžiojo karo laikų Brita-; 
nijos premjeras, sekmadienį pa
reiškė, kad MuSsolini tik gąs
dina pasaulį įvairiais pareiški
mais. Tikroji galia randasi de
mokratinėse šalyse ~ visųpns 
ma Francuzijoj, Anglijoj ir 
Jungtinėse Valstijose.

,.... ... ...........  .

Žemės drebėjimas 
Havaii

Du Ponto įmones 
. eksplozijoj žuvo

? du darbininkai
k • * M., C • I ■ ' ;* . ’, >• •./- • ,
' * ' ' / ■■■ ■!>■■■■■ i,| .

■ WA.TER.-'^N... saii-į 
sin M- Sekmadieni kilo eks- 
pložija du Ponto dažų / dirbtiA 
vėjėį 4<ętunV aukštų 'tVobesis 
suąriautąš. t>u darbinipkai už
mušti, trečio pasigendama. '

Užmušti yra darbininkai ieš
ko j usieji vietos, iš kur gasas 
tekėjo. Eksplozija, padarė ža- 
Ips turtui $100,000.

1 ') - f . *..i -  ‘ ’ '-r ~~

Reikalauja žydus 
įrodyti savo pi

lietybę
BlJC'.IIAREST, Rumunija,

sausio 23. — Rumunijos anti-- 
semitinė vyriausybe išbraukė 
iš balsuotojų sąrašų visus žy
dus. Rumunijos parlamento rin
kimai įvyks' kovo 2 d. Iki to 
laiko žydai turės įrodyti^ jogei 
jie/yra Rumunijos piliečiai, jei- 
gu norės baisųotį. Įrodymai — 
tai metrikai įginiųsįų. Rumuni
joj žydų arba pilietybės popie- 
ros išduotos ^ nat(iralįzuotiems 
žydams, patiekti vyriausybei 
nau*jo pęržitirėti. -

Vaikams Įsakyta 
garbinti Hitlerį

'■ '' y/;/.,/V -V;l ' • •’ • ■'

BERLYNAS, Vokietija, saų- 
sio 23. — Ateinančią savaitę, 
sausio 29 d. Vokietijos; moky
klos '■ apvaikščios penkių metų 
sukakti nuo to laiko, kai Hit
leris paėmė šalies valdžią. Iš 
mokyklų patalpų, kuriose įvyks 
cerembnijos, įsakyta pašalinti 
viską, kas gali vaikų dėmesį nu
kreipti nuo centralinio taško — 
Hitlerio paveikslo ar biusto.

Specialios kalbos, kaip ir po
teriai, paruošta. Tose kalbose 
vėl centralinė vieta bus akcen
tavimas svarbos vado 
lerio. Hitleris, penkių metų jo 
režimo sukakties pnoga, bus 
minimas Jkaip koks dievaitis.

Green atakuoja 
C.I.O. tarybą '

NĮibaudė buvusių valdi-, 
ninkę už pinigų pasi

savinimą
KAUNAS. — Gruodžio 29 d. 

KaUho apyg. teismas sprendė 
St. • Vilčinškaitės baudž. bylą, 
kuri Buvo patraukta tiespn už 
taį, kad ji 1936 m. tąrnauda- 
jna . pentr. Kauno pašte,, siun- 

skyriuje, pasisavinusi 6 
Utukst. 240 'Lt-*

Kai nusikaltimas - iškilo ir 
Vilčinskaitč ftuvo patraukta 
tieson, tai ji nudavė nesveiko 
proto esant, tai vienąsyk jos 
byla buvo atidėta ir spręstai 
j oš. pakai tinamuino .kla ujimas, ‘ 
Pripažinta pakaltinama, ‘ /

Apyg. teismas Vilčinskai tę 
pripažino kalta Ir nubaudė pus
antrų mėty .sunk, darbų kalė* 

’.jimo.,

Darbininkai priešin
gi naujai paskirtam 

senatoriui

iš

IIONOI ,ULU, T. II., sausio
Sekmadieni jausta čia 

bų sienos, išbirėjo langai,- su- 

tuose žem^ paslihko pakalnėn.,

23.
žemės drebėjimas. Suplyšo tro-

truko pleistėHs. Kai kur šiai-
. - i, * y ■ l ■ *

Japonai atsiprašė 
amerikiečius

WASHINGTON, / D. C, sau
sio 23. Japonai, iržėmę Ki
nijos sostinę Nankingą, atvejų 
atvejais briovėsi į amerikiečių 
patalpas Nankinge. Dėl to Jun
gtinių, Valstijų vyriausybė įsa
kė saivo ambasadoriui Japohi- 
Jpj, Joseph C. Grew, pareikšti 
protestą. Ambasadorius išpildė 
įsakymą. Japonai skubiai atsi- 
prąšė amerikiečius.

C NEW YORK, N. Y., sausio 
23. — Santykiams tarp Ame
rikos Darbo Federacijos ir In
dustrinio Organizavimo Komi
teto aštrėjant, čia praėjusio 
penktadienio vakare, buvo su
organizuota' C.I.O. taryba. Sa
kyta taryba iš esmės yra pana
ši Amerikos Darbo Federacijos 
miestų taryboms, kurias suda
ro tų miestų įvairių unijų lo- 
kalai. ;

Pasak Wmi Greeno, A.D.F. 
prezidento, tikrasis naujai su* 
organizuotos C.LO. tarybos tik
slas esąs ugdyti komunizmą ir 
pagilinti Amerikos darbininkų 
judėjimo skilimą..

WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 23. — Harry Moore, Jungt. 
Valstijų senatorius New, Jersey 
valstijos,‘buvo išrinktas valsti
jos gubernatorium. Jo vieton 
senate, terminui išbaigti, pa
skirta advokatas John Milton, 
Jėrsey City mero Hague pata
rėjas.

Hague, kaip, žinoma, parodė 
didžiausios neapykantos C.I.O. 
tame mieste. Dabar Carl Hol- 
derman, New Jersey darbinin
kų nepartinės lygos pirminin
kas pareiškė, kad jis įteiks 
yice-prezidentui Garneriui pra
šymų padaryti tyrinėjimų Mil
iūno kvalifikacijų senatoriaus 
vietai. Tai reiškia kovą prieš 
Miliūną.

- Zarasų miestasZARASAI.
turi vieną malūną ir tas dai
nai dėl stokos vandens beveik' 
stovi. Zarasų malime žmonės 
laukia eilės po keletą savaičių, 
nes dirba tik vienos girnos, o' 
kiti įrengimai stovi. - I

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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Pirmadienis, saus.

Al. Margeris • '

Pirmą Dieną Amerikoje
(H Hofndrio Kaulė Grobšo) %
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F ormula
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, Ilgai miegojęs, visur, net ir 
savo UM&kčje per Sapną atsidū
ręs ( nubudo Gobšiukas su skau
smo plaišoma galva. Amerikoniš
kas alus ir nepaprastai stipri 
degtinė, vakar vakare, per nau
joko sulauktu ves, labai laisvai 
gerta, matyti, nejuokais išskė
tė jam galvą, šiaip taip jis at
sikėlė, mėgindamas subalansuo
ti pagležusias kojas su kvaitu
lio pilna ir stinkia, kaip smėlio 
maišas, galva, bet, reik sakyti 
tiesą, kad ne labai jam tesise- 
kė. Naujojo Pasaulio alus ir deg
tinė, mat, giliau įsismelkė j jo 
smeginis, negu Senojo, ir iš ten 
išeiti gražiuoju, rodos, neketino. 
Ogi oras buvo šiltas šutrus bei 
slegiantis. Ir saulė stovėjo va
karų lange, sukdama jau ir taip 
susisukusią jo galvą. Jis, vis 
dėlto, atsikėlė, pasvirduliavo, 
pašlipinėjo po slidžią, labai šva
rią aslą, na, ir vėl sudribo ant 
lovos krašto, plyštančią g£lvą 

Rinkomis susiėmęs.
Kažkas į duris pasibeldė. Jis 

kruptelejo ir paklausė: “Kas 
ten?”

“Tdi nš-—tavo dėdienė,” be
tardama šiuos žodžius įėjo Gob
ši ūko dėdės žmona, jau seniai 
atsikėlusi ir pagirias iš savo 
galvos šiek tiek pravaikiusi.

Vaikiškas sartfiatlyvumas me
tė Gobšiuką į lovą, ir jis, tarsi 
akmuo vandenyje, nugrimzdo 
pataluose.

“Gut-^pni, gut moni, Rauluk! 
Kaip pirmas rytas, pirma die
na Amerike? Kaip išmiegojai? 
Rečių, nefylini gerai; galvą 
skausta? Vakar naktį smarkiai 
pauliėjbtn, o prie amerikoniškų t -......-..................... 

.. ....... --- n Hm*'----- .----------------------

gėrimų juk dar nepratęs. Sa
kyk, Rauluk, ar skauda galvą? 
Jei skat'Ja, tai atftėšitt btomO- 
selceria Išgersi stiklą, matysi, 
tuoj perėiš/’ Kalbėjo Gobšienė, 
Visą laiką šiltai besišyšodama, 
kaip gera bizpiėrė ir nuoširdi 
dėdienė.

“Labas rytas—šiiir—jes—šiUr 
dėdiene,” labai užraudęs atsa
kė Gobšiukas.

“Tiek daug vakar priėjo mu
sų gerų ffėrttų, gerų kostume- 
rių, ir beveik visi iŠ musų kraš
to—suvalkiniai, kaip čia sako
me. čia daug yra ir iš Pašešu- 
pių-” e

Gobšiukas pradėjo judėti lo
voje. N ,

“Palauk, dar nesikelk, Rau
luk. Tuoj atnešiu bromo-selce^- 
rio; žinau kad tau galvą skau
da. Išgersi sklienyeią kitą ir 
rait arei pereis.- Matysi, kad 
pereis; Sdllufie dažnai duodama 
kosturtieriams bromo-selcėrio 
nuo galvos skaudėjimo. Labai 
gera lįekarsta. Visados' paalpi- 
na,” pasakė ji ir išbėgo ^atnešti. 
Tuoj grįžo su mėlyna, apskrita 
didele bonka, puse stiklo van
dens ir šaukšteliu. įpylė kupi
ną šaukštelį baltų, stambių, kaip 
kruopos, kristalų į stiklą ir 
greitai prinešė prie jo burnos 
sakydama: “Plyz gerk, Rauluk, 
Gerk greitai—greitai, ba taip 
išbėgs. Matai, kaip Čirškia ir 
pūtuoja. Išgerk Visą, matysi, 
rait tfvei pereis. Gerk—gerk ši
taip,— oty .visą skliėnyęią ant- 
syk,—dac da veir dac da boi— 
i dugną!” greitai kalbėjo ir ma
gino jį, viena ranka spausdama 
stiklą prie,jo lupų* q kita pri
turėdama svvrddjltfrčiitš “jo pe-

• [ACME-NAŪJIENŲ Fotol

REIKALAUJĄ $1,000,000 
—Marioh Shadley, 16 prtb 
high school mergaitė, sto
jo Ogden Rili biznierių su- 
rengtan gražuolių kolites- 
tam Ji nelaimėjo kontešto, 
bet vlsfiek gavo dovanų — 
liž $5 degtinės. Del. tokios 
dovanos jos tėvas tiękv įsi* 
žeidė, kad jis patraukė biz
nierių draugiją ir visus 63 
ijr Ashland gatvių apięlin^ 
kės biznierius, , reikalauda
mas net $1,000,000 atlygini
mo už jos dukters panieki
nimą. . -

Nežaisk
Pats, gali ./įsitikinti m-k nuepėi- 

nais, ta garsaus Daktaro fbrmrila 
nuo šalčio, persiįialdyipo kosulio, įn- 
fluenzos, krutinės slogų ir bronchia- 
tių dirginimą bd fižikOS. Pirk M-K 
nuo savo vaištinihko ii* vartok kaiį> 
nurodyta. Jei M-K nesuteiM jums 
pagelbos i ir patenkinimo visapusiai 
vaistininkas grąžins jUiriš pinigus.1 
Kfis gali būti aiškesnio?

M-K įsigijo reimtačija už savo iia- 
ŠUmą baisios 1^18 meįą infltienzos? 
epidemijos metu. Atkakliausio Šalčio 
atsitikiinaš nusilenkia prieš M-K. Tūk
stančiai dėkingą va- 
f toto  ją gieda jOs Įjįgg^lgl 
gieSmę; Nė ekspe- i .
rimentuok —i mS-

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

I V U

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

$106.50
$206.00

$152.00
$289.00

Gegužės 28do 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

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

• Turistinę Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ....
Į abi puses    L:.J. ...............

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Del dokumentu ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH KALSTEI) STREET

Chicago,. Illinpfe. \

čiUs4 O jis visus virpėjo iš Sar
matos, spaudė patalus prie sa
vo pilvo ir raudonavo.

“Ale ko tu taip šėkiniesi? 
Juk nebiaurus buvo, ar ne, sa
kyk?” klausė jinai, šluostyda
ma bromo-seltzerio putas, nuo 
jo hipų^

“Ne—šiur, kad ne, bet—siu... 
staiga sustojo jis “šiurkšėjęs.”t

“Nebūk toks bešfuh Rauluk, 
Juk jau ne beibė, ale vyras kaip 
stovi. Pagulėk dar valandėlę 
biskį palūkėk, o aš tuoj dar ką 
atnešiu pagirioms. O. beje, ar 
galvos ja\' nebeskauda? Bečiu, 
kad perėjo. Kaj tik nustos, tai 
galėsi keltis. Eisiva tada valgy
ti. O gal jau dabar nori valgy
ti?”
''•i‘‘Ne, ne, dėdiene, visai neno
riu. Dėkui. Ir galva jau ma
žiau skauda. Dėkui už geras lie- 
karstas.”

“Tai gerai—nėr už ką, Rau
luk,—kad tik pamačino”, pasa
kė ji ir išėjot Netrukus grįžo 
su plačiu, apskr., susiplojusiu 
lyg rope buteliu, visokiomis gė- 
.ėmis išraižytu. Butelis turėjo 
labai ilgą, tartum gerves, kaklą 
ir buvo prisirijęs visokių šak
nų, žievių, lapų, sėklų ir'uogų, 
prisigėrusių degtinės ir. gražiai 
pabrinkusių. “Dabar abudu ger-( 
siva nuo trijų-devynerių”, tarė 
ji. “Gersiva nuo labai gerbs tre- 
jenkos, streit iš seno kfajaus 
.it Vežtos.” .

“Bet—bet, dėdienė, kad dar 
galvą—” ,

“O, nebijok. Nuo šitos , ne
skaudės. čia kaip Uekarstos.”

Gobšiukas dar. kartą pažiu
rėjo į mėlyną labai Storu kamš
čiu užkimštą bonką, beveik pil
ną bromo-selcerio. Gobšienė ta
tai pastebėjo ir greitai- paklau
sė: “Dar nori? Dar galvą tėbe- 
škaudą?” / .

“Ne‘, ne, dėdiene. As žiurlti, 
kad tokia navatna bonka.”

“O—štai, imk stiklelį, gerk, 
ir aš gersiu, ba map daiig ge
riau ^ patinka karti; nei - saldi. 
Gerk, matysi, ;■ tuoj fylyflsi ge- 

: riau.b v-- ,■ S • j
Sudaužė juodu stiklelius į 

vienas antro sveikatą ir išgerev, 
Gobšiukaš nusipurtė kaip gai
dys Sušlapęs; o Gobšienė nusi
šypsojo.

“Ale tai karti, tai karti, dė
dienėje.” 'Į '

“ Bet gud, Verti žfild”,
kė Gobšienė. “čia tokios geros 
trejenkos negalima gauti, tai iš 
seno krajaūs pirkau, žinai, pa
žįsti tą kreiZę pėdlerį, žinai, 
Pukniškių Baltrų, kuris po kai- 
inūš visokiais niekais pedleVo- 
davo. Jis neseniai į Ameriką at
važiavo, tai kiek atsivežė; visą 
ir nupirkai? ba čia niekur tor 
kios negalima gauti no. Gerk, 
Rauluk, dar vieną, aš ir gersiu, 
ba čia, Amerike, rytmetinę visi 
geria. Matytum, saliune Jš ryto 
visi prašo ai opine^Gū” -

lauk pagelbos

“Kd, dėdiehe, ko jie pr^Šo?b
“O, tu, ^Ratiluk, an^elckai dar 

nemoki. Ai opiner ryt- 
m etinį drinksą kurį gėrĄm kos- 
tuhiėfitti bMėtttįeidsf luti dlitn 
ti f py/’ paaiškiiio dėdienė, o 
Gobšiukas sukogalvą, ką tai 
galėtu reikšti^ iy pyko ant sa
vęs, kam dattgiau nebeišmoko 
angliškai Šnekėti' nuo Bridžiauš 
ant laivo būdamas.

“Gerkiva, RMtilUk, dar po vik
rią; žinai vieną ant vienos ko-
---- --------- i---------------- 1 ■■■■„-m Am., n ■■■. r........ k

Aukštos Rųšies

joę kitą ftrit Antrdš 6 trečią ant 
—*jV$l, ekfeklužmi, Raidufc, žinai, 
irtėš šalidiiiiiirtitai už bftrO visko 
pfišiklauŠoiilė, viškd išmoksta
me,” lyg ir rausdama teisinosi 
dobšienė. ^Ale ką čia hiekus' 
šnekėti, gėriau4, tuoj .išgerkime 
dat po Vieną—sveikas, Rauluk.”

“Bet—dėdiene ..
“Ale?—ką čia tokiam jaunam, 

gražiam boisui trys drinksab 
Sveikas?’

Sudaužė juodu stiklelius ir 
gvažiai iŠg^ į patį, dugną, ir 
daug ftiažiau susiraukė nei pir
miau.

liabarj taip gražiai praplovus 
ponia Gobšienė ‘grinotiaus’ gal- 
Vą, išgrauš iš jo smegenų va
karykščius pagirias, ' atsisėdo 
ant jo lovos krašto ir pradėjo 
klausinėti apie Lietuvą, apie 
savo; krašto parapiją,, miestelį, 
kaimą^ kaimynus, draugus, o 
ypač savo gimines. v

“Mano tėviškėje bečiu, tikrai 
buvai Rauluk, atsisveikinti?” 
visų pirmiausia paklausė ji.

(Bus daugiau)

T.,4. Mwk U. &. r.1. O*.

Muskulų skaudėjimas/5^^ 
kuri sudaro persltMrblmas, 
drėgnumas ir nuovargis —*

NUSiPlttKtTE BONKUT® 
ŠIANDIEN,

Dvejopo didumoj 35c. Ir 7#c.

W O R L D I A M O U $

Ll N I M E N T

.. .. „ ■ ,, .. ... f ... j. a.

MtS. A neita K. JafUsz
Physical Therapy 

- - and Midvrife
6630 So. yVesterti 
Ate., 2rid floof 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo Dairiuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r d a t - 

mftgri4> 
Ir ėt. 

Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkitės “N-nose
ADVOKATAI

METINIS'

Vasario-FcE 13 d. 1938

\. .
atsa

big lumu $6.40 Tonas 
PRISTATOM MIESTE IR 

UžMIĖŠČRjOSE
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

Tel. A RDM ORE 6975
-.......... l" ■' ■ n a...,.j1.. - ■; . t.

TAISOME VISO- 
, KIUS RĄDIOS 
Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin- 
taš vieniems metams.

Marųuette Radio
Al. ENZŪLIS

5610 So. Mhple’ėood Aven-e 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŪS

John F. tudeikis
’ ■ 1 . . . .U J JS ■■ f ■. • ■■ \ .. 'S • < " " .' ■ 'A'“ r • -. ,

SENIAUSIA IR DlLžTAUSlA tAlOOJiMO ISTĄIGA

AMBULANČE1'
• ■ S• ' . *■ r ■ / ’/ »• i ’l t U' j? • 1 2 '

DIENĄ IR NAKTĮ ”
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hertnitagc Avė. 
4447 South Fairfiėld Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 '
f Į~ ...................'.I.. I. nu............... . ...... ...... . .......... ..........

v ? j

.—..I ■    __________________________ _ ___________ __________ ____________  __________—_—,—_— 

z -i £_j « koplyčios visose .
L L1 Chicagos dalyse

■ ■ ■. • • ................................ .. ■ ■■ /. ■ ■ Į..... ,-u.. - ■

Klausykite mųstį Lietuvių radio' programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 VaL vakafį iŠ W. H.- F. C. stoties f1420 K,) — Pranešėjas 

P. ŠALTAM I ERA S.

Laidotuvių Direktoriai
: NARIAI
'? ^Chicsigos,.'?.^ 
, Cicero J

Lietuvių I 
LaidotuviųV 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulancc
I’atarnavi-

Lrnas Dieną 
k ir Naktį

f TURIME
F KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO

DALYSE*

ILIULEVIČIUS
o. California Avenue Pliene Lafayette 3572

‘ . ......... - A

3307 Lįtudhic Avenue Phone Boulevard 4139
■ar ........ .. .............................. ......... . ...........-»■■■' i.,. .i ■■■■■

A. PETKUS
Avė. Phone GrovehilI 0142

Court Cicero Phone Cicero 2109
■ Į • ’ ' ,, ,

P. J. RIDIKAS
3354 So. Hąlšted Strėėf j Boulevard 4089

..........A-4-I Į*-.'' f -f vr -v -.n. A-.-i-._-........
. A .P ’ ’ ‘ ’ f •.

6834 So;Wesįe
1410 South 40th

KV-vrv.:' L J. ZOLP i’hone Boul. 5203 
1646 Wcšt 46tli Stffcėt Phone Botilevafd 5566 j

e., Lt,’* ..Į Į 4..^ ■■        .... ...... .. . j

718 Wėš( 18th
M. SKUDAS

PhOnė MontOe 3377

P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 LituariicUi Avetiue Phone Yards 1138

* - -jn ■ .i....................L ■> ...f, „i į <ca.A—.'r i>,,7■..■...M. I IR I , I .Ui iii t, a II ,ii|įm . -MM.     ,

• LACHAWICZ IR SŪNUS 
2314 Weąt !23rd Place , 
SKYRIUI .48,44 Eont , 10Bth ,

JUOZAPAS ĖUDEIKTS IR TĖVAS
4704 , Phoiiė Virginia 0883

Phone Canal 2515
Tel. Piillman H57O

Ofiso Tel Boulevard 5918

DR. BERTĄSH
756 West 35th St y 

Cof. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso Vftlattdoi tftfb L8 tiuo 6:30-8:3$

NedčliOmis pagal sutarti 
Rez. *4910 80. MICHIGAN BLVll 

TM. Kw*od3 8107
- .Uit aJL — ir .t . I<il,l .H.H UV, ,|| * i> .

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS tfe CHIRURGĄ# 

4167 ARCHER AVENUfc
Ofišo Valandos: 

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

8936 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
valandos—9-»-10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

A. Montvid, M. D
Wėst Tcnvri statė Bank Bldg. 

2400 WEST MADISON STREET.
Vai. 1 "iki 3 pO pietųf 6 iki 8 Vak

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswic!k 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais sliSitftrtld 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfiėld Avė.
Tel. Lafayette 8016

ADVOKATAS
Miešto ofisaš^l27 N. Dearborh St.
KamU 1481-4484—Tel. Cehtfal 4411-2
Namą Ofisas-‘-j3323 So* Hdlsted Si.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1'310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.
- — — —.....•■-I. *1 ....... lU*.r S ,J lai.r.Ą.... i....M.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 
7’ilephone: Boulevard 2800 

463; SOUTH ASHLAND AVENŪE 
Res. 6515 So. RockWelI St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Deatbofn St.
a.;, i- Room l230
Ofiso Tėl. CENTRAL 1824 

įįNamų Tel.—Hyde Park 8395S

KAI & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

PariedČlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vaL vakare. 

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

Tel. Prospect 1012
.—......... . . ...

AK1ĮJ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optonletrfcally Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mO, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia z teisingai akinius. Višuose atsE 
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, . parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
j mokyklos vaikus Kreivos akys ati- 
ialšcimoS.
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 Av.

Phone Boulevard 7589.

Dr. g, serner
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir 1 Akinių Dirbtuvė 
756 Wešt 35th St, 

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

Ned&iomis pagal sutartį.
8

Mm

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

i Phone ČANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ščredomis ir nedčt pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

DR. STRIKOL1S
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Frospect

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Sėrėdoj pagal ’ sutarti. *

Kiti Lietuviai Dak^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį

Ofiso valandos: riuo 2 iki 4,- rilio 7 
iki 8:30 v. N e dėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR<S^AIKELIS
GYD IR CHIRURGAS . t;

Odsas ir Rezidencija ;
3335dSo. Halsted St

- CHICAGO. ILU

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

Valaiidos: nuo 10 f. iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8 vakaro

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni it trečiadienį.
........................................ 'i .-44 ■ i, i ■

Tėl. Office Wentworlh 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Motetų ir vaikij ligų gydytoja

6900 So. Hals(ed St.
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vdk. 

išskyrus sereaomis ir subatoįriis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams Žinomas per 81 

metus Kaipo patyręš gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
Vyrų, motetų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus. <

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

Vhlandų^ nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. Vakaro

Tel. Canal 8116
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILU 
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 ikiNuo
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 tai. 
vakaro. Nedėliomiš nuo 10 iki ,L« 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 3880
. . I H ...................... ........ . I -

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

- ’ Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų

7 iki . 8 vai. NedSL Puo 10 IH12 
Rez. Telephone PLAŽA 2400

4



■■

WJ?;

KĄ ŽMONĖS MANO
TALMAN FEDERAL SAVINGS

LOAN ASSOCIATION
STOVIO PRANEŠIMAS

Gruodžio 31 d., 1937 m
kas

tave

Auditoriaus Paliudymas

Lietuvis B. Varašius
FINN & ST ANGLE

By S. L. Stangle

37 m. Gruodžio 31 d,

vai parduodami

TALMAN
1NSURED INSUREOFEDERAL

Didžiausias Chicagos South Sidėj

James Liba, Prezidentas(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

10 kai
0.53 ir

Toliau, kada vokiečių kryžio
kai pradėjo Lietuvą užpuldinė
ti 12, 13 ir 14 šimtmetyje, tai 
Romos katalikų bažnyčios po-

$1,704,534.56
; 61,376.77 
355,750.00

■. 24,504.17
, 512.26 
11,253.58

Apmokėti

tu per- 
Draugo” rašymo 
. tarė Petras. Ar

TRIJŲ CICERO PARAPIJONU 
PASIKALBĖJIMAS

Nejudamojo Turto Paskolos . . . ....
I HA Paskolos . t . . . . . . .. ... ... į.
Parduotas Nejodomasis Turtas ąiit Kontraktų 
Nuosavns Nejodomasis Ttittas . . . . . .
Federal Home Loan Banko Akcijos . . . . .
Kitokie Investmentų Užstatai . . . . . . .
Įvairios Pajttitios . . > . • .
Rakandai ir kitas smulkus turtas. (Fixture) . 
Laukiamos Federal Insurance Premijos / . . 
Pinigai ant Rankų ir Bankuose . . . . . .

$1,778,038.67 
265,314,52 

21*309.52 
10,17652 
30,500.00 

1,000.00 
340.74 

2,582.30 
1,085.48 

46,383.59

■; ,, ■ , ■ ■ ■ • y.

Akcijų Savininkų Investmentai . . 
Rezervai ■, . ■, * . . . . <
Federal Home Loan Banko Avansai 
Paskolos Byloje . . . . ' . . .
Padidėję Mokesčiai • • ♦ • • •
Kitokios Prievolės * . . . i .

Dividentai .Gruodžio 31 d., 1937 m. .

Tikrinome Talman Federal Savings and Loari Association of Chicago 
khygas ir Užrašus padarytus iki 1337 metų gruodžio 31 dienos ir, 
lįtusų nuomone, virš žymimas balansas atšviečia tos dienos susivie- 
nijimo finansinį stovį. . ‘ ? i

Įstaigos sekretorium, ir stei
gėju yra Ben F. BohAc, sii fir
ma ištarnavęs 17 metų laiko. 
1936 metais turto sąjunga tu
rėjo $500,000, bet šių metų 
pradžioje turėjo apie du mi- 
lionus. Talman Federal Sa- 
vings and Loan v Association 
ėmė ūmai augti išsiėmusi fe- 
deralį charterį ir pradėjusi 
veikti po federalės valdžios 
globa. ;

Firma didžiumoje daro visą 
taupymo ir skolinimo apyvar-!, 
tą «u vietos žmonėmis. Vietos 
gyventojams skolina pinigus 
morgičiais, nuo 5 iki 15 metų 
terminais. Viso tokių paskolų 
dabar turi 843. Skolintojai tas 
skolas lygina mėnesiniais at- 
mokėjimais. . ' x

Talman Federal, taip kaip 
ir kitos panašios įstaigos, pa
staruoju laiku ėmė sparčiai 
augti greičiausiai todėl, kad 
žmonės pradėjo patirti pla
čiau apie tokių įstaigų (Sa
vings and Loan Association) 
naudą ir patogumą. •

Anot p. Bohac, prie augimo 
daugiausiai prisidėjo faktai, 
kad visi indėliai yra apdraus
ti iki $5,000 federalės valdžios 
apdrauda; kad taupymo sąs
kaitas galima pradėti bet kuo
met Jr mokėti, kiek žmogus iš
gali,, ir, galiau, kad net ir per 
sunkuosius laikus, jos mokėjo 
,4% dividendų indėlininkams.

Bet, norint smulkiau susipa
žinti su tos sąjungos finansi
niu stoviu, atidžiai perskaityki
te tos įstaigos balansą, kurs 
šiandien telpa Naujienose.

sau
Jolcubai, ar tai tie Romos ka ta
likų kunigai ir jų gynėjai nėra 
veidmainiai ?

O taip, Petrai. Tu, be abejo
nės, girdėjai, kad lietuviai Ro
mos kunigai dažnai per pamok
slus sako, buk Jėzus Kristus į- 
steigęs Romos katalikų bažny
čią. O tai yra malas ir veidmai
nyste. Tiktai 476; metais po 
Kristaus gimimo Romos vysku
pas pasisavino Romos valstybės 
titulą Pontifex Maximus ir ap
sišauki Romos katalikų bažny
čios popiežium. Na, tai matai 
Petrai, kaip Romos katalikų 
kunigai jau per 1462 metus 
skelbia tą istorišką neteisybę ir 
prieš visą pasaulį veidmainiau-

Labas vakaras, Jokūbai. .0 
labas, labas Petrai! Na, tai tu 
tik "vienas. O kur palikai Joną? 
Jis man sakė turįs dirbti “over
time”, tad prašė pranešti tau, 
kad šį vakarą nebus.

Gaila, kad jo nėra. Bet ką 
padarysi, prieš gyvenimo aplin
kybes nepasipriešinsi. Na, 
pas tave naujo, Petrai?

žinai, Jokūbai. Aš pas 
atėjau pasikalbėti apie 
“Draugo” užsipuolimą ant tavęs

11 d., 1938. Na, sakyk,

piežiai laimino visus Europos 
valkatas, vagis, ir žmogžudžius, 
kad jiems bus atleistos visos 
nuodėmės, jeigu tik jie keliaus 
į rytus kariauti prieš ^Lietuvą, 
ir žudys lietuvius, tai yra neva 
vers į romiškus katalikus;’ nors 
popiežiai tikrai žinojo, k.r.d kry
žiokai ne į katalikus nori lie
tuvius versti, bet juos paverg
ti ir jų žemes užkariauti. Na, 

far tai jie neveidmainiavo taip 
darydami ?

Na, o vėliau, kada Lietuva 
neva priėmė nuo lenkų krikš
tą 1386 metais, ar daug Romos 
katalikai kunigai pasitarnavo 
dėl Lietuvos ir lietuvybės? Jei 
nori plačiau žinoti, tai pasiskai
tyk Dr. J. Šliupo istoriją, “šlėk
tos Viešpatavimas Lietuvoje”, 
tai tada pamatysi, ką gero da
vė Lietuvai Romos katalikų ti
kybos kunigai?

Pagaliau, kada Lietuva ir 
Lenkija buvo užkariautos Rusi
jos, Prūsijos ir Austrijos ir iš
draskytos tarp visų trijų, ką 
gera davė Lietuvai Romos ka
talikų bažnyčia su savo kuni
gais? Nuo pat 1795 metų ikį 
pat Didžiojo karo 1914 metų 
lietuviai Romos kataliku kuni
gai varė biauriausią lietuvių 
žmonių' lenkinimo ir nutautini
mo politiką per bažnyčias ir mo
kyklas. Ir tik labai mažas nuo
šimtis Romos katalikų lietuvių 
kunigu tepalaikė lietuvybę ir 
lietuviškai žmones mokino.

“Draugas” rašo ir išvardina 
vvskupa Valančiu, orei. Matule
vičių, rrkv. Matulevičių r-rel. 
Dambrauską, kan; Tumą, kaipo 
daugiausia pasidarbavusius dėl 
lietuvybės. Taip, tai 'tik keletas. 
O Lietuvoje, įskaitant ir Vil
niaus kraštą, buvo bažnyčių per 
1,000, ir kunigų apie pora tūks
tančių, tai visgi labai mažas 
nuošimtis gerų ir patrijotingų 
kunigų, kurie veikė ir dirbo dėl 
palaikymo lietuvybės. O daugu
mas Romos katalikų lietuvių 
kunigų lenkino ir riutautino lie
tuvius įvairiausiomis priemonė
mis, kurių čia nėra vietos ne- 
išvąrdinti. ir per tai Lietuva 
neteko kelių milijonų savo pi
liečių, nes jie užmiršę savo tė
vų kalbą, šiandien dirba ir vei
kia kaipo lenkai 'ir dėl Lenkijos 
labo. Na, gal “Draugas” sakys, 
kad ir čionai yra neteisybė ir 
melagystės ?

O ką veikė lietuviai Romos 
katalikai klebami, kai prasidė
jo lietuvių atgimimas su panai
kinimu baudžiavos 1861 me
tais ? Ar tu manai Petrai, kad 
Romos lietuviai klebonai švie
tė lietuvius, mokė juos lietu
viškų dainų, tvėre chorus, stei
gė mokyklas ir t.t. Nieko pana
šaus. Ktii kun. Strazdas, kuris 
parašė giesmę “Pulkim ant ke
lių”, kuo galėjo padėti ponų 
skriaudžiamiems baudžiaunin
kams ir valstiečiams, tai kiti 
kunigai jo nepriimdavo į savo 
draugiją. Visaip jį niekino, ir 
persekiojo. Ir kada jisai mirė, 
tai net ne į kapines neleido jo 
palaidoti Romos klebonaį. Ir bu
vo žmones priversti palaidoti jį 
sykiu su visais pakaruokliais ir 
kitokiais heretikais fealia kapi
nių. Tai taip Romos katalikai 
klebonai ’dirbo dėl labo lietuvy
bės, ir tuos, kurię bandė šiek 
tiek gelbėti pavergtam ir panie
kintam lietuviui, tai net nė į 
kapus neleido palaidoti.

O šiandien, kada NAUJIE
NOS paskelbė Romos kunigų 
vienybės aplinkraštį, ir mes 
tam paskelbimui pritarėm, tai 
“Draugas“ pradėjo mane visaip 
plūsti ir pravardžiuoti, — bai
gė Jokūbas savo aiškinimą.

—Klausyk, Jokūbai 
daug dėl to 
nesijaudink,

'??; ■ ' j r ’;į .? '• KELI ŽODŽIAI NtJO SEKRET0RIAUS
■.' . d. ' ■:'' 'X]
septyniolikametą gelbėjau ■suorganiz'uotišj 

'isą' t ft ‘ laiką vadyboj e veikiau nėt

No. 4405 — Namie dėvėti gražus 
ir moderniškas rūbas. Sukirptos 
mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 30, 
32, 34, 36, 38 ir 40 colių per km-

an Association

tu neatsimeni, kaip Lietuvoje 
atsitinka turguje, kad pag. una 
ką nors iŠ kito vežimo beva
giant. Ir žmonė^ pradeda Šauk
ti: laikykit vagį,'laikykit vagį! 
O tikrasis vagis beldi mas irgi 
rėkia taip pat, kad laikykit va
gį. Ir taip žmonės susimaišo ir 
nębežino, kuris yra tikras va
gis, o kuris jį genasi. Ir dažnai 
taip tikrasis vagis pasprunka. 
Tąi ot taip pat panašiai yra ir 
su tuo Kunigų Vienybės Ap
linkraščiu. Kada Naujienos pa
skelbė jį, ir mes visi trys pava
dinome tų aplinkraštį didele Ro
mos kunigų 'veidmainyste, tai 
“Draugas” tave, Jokūbai, už pa-J 
rašymą to straipsnio Išplūdo 
melagiu ir veidmainių. Tai taip 
pat, kaip Lietuvoje, kad atsitin
ka‘ant turgaus, — baigė Pet
ras. K

•—Na, iš tiesų, tu, Petrai, čia 
man labuti gerą palyginimą pri
minei. Tai labai puikiai atatin- 
ka dabartinį Amerikos lietuvių 
Romos kunigų trukšmą, kokį 
jie pakėlė, kai “Naujienos” pa
skelbė viešai jų slaptą aplink
raštį. Jie dabar visaip teisinas 
ir rėkia, kad ot tai kiti yra 
veidmainiai, tik jau ne jie.

7—Žinai, Jokūbai, a aš turiu 
bėgti namo. Ir taip aš gausiu 
nuo savo bobos peklos, kad tiek 
ilgai užtrukau. Juk jau dvylik
ta valanda. Klausyk, Petrai. Tu 
tik, nesisakyk savo bobai, kad 
pas mane buvai. Vėliau tavoji 
nubėgs pas kun.' H. Vaičiūną ir 
viską išpasakos. Ir tada jis vėl 
mus garbins ant bažnyčios, 
kaip aną meta. Beje, matei 
“Drauge”, kaip jis - mus ieško 
po visus Cicero beismantus. 
Vargšas, jis mano, kad mes 
beisman tuose gyvename. Na» 
lik sveikas, Jokūbai. Aš jau' ei
nu. Sudiev, Petrai.

—Cicero Jokūbas

NAUJIENOS Pattern Dept. 
1789 S. Halsted St., Chicago, I1L

Čia |dedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd)1 No.......... .

Mieros ..... per krutinę

Bene didžiausia Savings and 
Loan Sąjunga Southsidėje
Patyręs knygvedys ir lietu

viams gerai žinomas veikėjas 
Bronis Varašius neseniai pri-į 
sidėjo prie Talman ? Federal 
Savings and Loan Association 
įstaigos ir ten dirba už knyg- 
vedį. Įstaiga randasi ties 2641 
West 51st Street.

tinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus' arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškūs reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III. t

yiduiiiitai .youapiėl|^4<ML00. &&A tteš 
atsargią! skolinpift.ė, /geriausiai tai parodo , fakUs, . kad 
ihės Ohęjudotoajttie turteT lurimė.'lik $10,176:52 išdavi,
dąug. mąžiąu/hagu */2%. viso inusų turto. • 
.,j į.. .1,... a ■. i - . k.,.!. . .

, - l)ž vis maloniausias dalykas, yra tas, kad 
išmokėjome praeitų m.ėtų dividentus šuiho)e k$ 
visfis iŠlaiUŠ8, dar liko $29,286.82 nuo bejndrų metinių 
pajamų, ^as. pervesta, j musų.,’rezęrvą, Nč vierio dolerio 
įiepaimtŠ įŠhadų. lUbke^ių', .paEąūjjį* ar< bausmių, Nėė 
tai; tapą panaikinta,- kai/nies pasidarėme, federale jstaiga, 
Ta $29;286.82 suma padidina , musų rezervus irtub ‘$32,- 
089.95 iki j $61?37Q.77. Musų norks yra rezervus didinti 
kas šešis mėnesius, nęs tai prisideda prie apsaugos.

Jųs gblite buti tikri, kad tas pats . musų konserva
tyvus ir kartu progresyvus bėi draugiškas nusistatymas, 
kuriuo pasižymėjo musų susivienijimas, praeityje, bus 
tokiu. ir ateityje. ' Valdininkai? ir tarpautojai yra visuo
met pabengę draugiškai ir mandagiai visais laikais pa
tarnauti. C”; » ... j'?.v ■; to ' T ’’ \■ •

Baigdama dėkoju visiems, tiems, kurie kooperavo Šio 
susivienijimo pėsisekimų statant ir aš užtikrinu jus, kad 
man tai buvo tikras* malonumais jam tarnauti su tomis 
pačiomis pastangomis nuo jo susikūrimo dienos.

: Tikrdi gerbiąs jus,
/ BEN F. BOHAC •

Sekretorius

Prieš 
susivienijimą -ir* visątą lUiką vadyboje veikiau--^ nėt 
per Amerikos didžiausią depresiją.. Męs nugal€jąmėc tą 
depresiją taip, kad įneš itė tik* Jtad išsaugojome ,‘kiekvįęJ 
no- nario jriašusi bet ir padarėme tok j rekordą, kad^ ga
lėjome kasmet 4% pelno įšmokėti. ’ ; - r . į

( \ Tai yra gerai žinonia šios .apylinkės ’ gyventojahis, 
neš tai pasako, kaid TALMAN dabar, yra didžiauąias su- 
siviėnljimas ;Chiėagdš\South Sidęje,J šu'%698 . nanW ic 
$2,157,931.34 turtu; Ir, todėl, su pateisinamu pasididžia- 
vimti jrijpasitehkinirii^ 1
jimo stovio pranešimą

■ '. . .. , v;-. į ■.
štai kai kurios tėmytlnOs savybės: -
Pinigais tutinįe .$46,383.59; Bę to, galime gauti iš 

Federal Home Loan Bahko daUgiau kaip $406,OOOM, iŠ-: 
viso sudarant $54^»383-5'9, kas galima pavąrtoti išmokė
jimams. Bet musų; skolininkai mokasi už savo morgičius 
mėnesiniais mokėjimais. Tai ii»gi prisideda su apie $30;- 
000.00 daugiau prie musų g^nų pinigų; kas mėnesj. 
FHA morgičiai Sumoje, $265,914.52 pilnai apdrausti 
Jungtinių Vaistijbg VyriąūsybŽš ištaigoje ir yrai leng
vai parduądami. Turint tiek daug grynų pinigų, męs Jau
čiamės tikrai apsailgbii, t, y. pinigais gerai aprūpinti.

Praktiškai visas musą turtas yrą škirtinuose.-pirmuo- 
se morgičiuose, kurie, Ikšip jau pasakyta, yra apmokami 
kas mėnesj- Tam M&augoti yra 843 namai, o kiėkvięno
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Vienam menesiui __ ____ 75
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Pasmerkė aliejaus trustą
Pereitą šeštadienį pasibaigė federaliniame teisme, 

Madisone, Wis., didelė byla prieš 16 stambių aliejaus 
kompanijų ir 30 tų kompanijų viršininkų, apkaltintų dėl 
gazolino kajnų kėsino, peržengiant Shermario prieštrus- 
įjnį įstatymą. Tai buvo didžiausia tos rųšies byla nuo 
to laiko, kaį teigėjas kandis nubaudė 29 mijionų dolerių 
pąbauda Stąndąrd Oil kompaniją.

Šioje byloję Mądisone prisaikintieji posėdininkai 
(jury) rado visas kaltinamas kompanijas ir jų viršinin
kus kaltus. Jie galį būtį nubausti kiekvienas po $5,000 
įr po metus kalėjimo.

Ši byla, gal būt, bus pirmas šūvis tame “trustų dau
žymo” vajuje, kurį Roęąevelto administracija, matyt, 
ypa pasiryžusi pvaveąti, jeigu stambusis kapitalas nesi
liaus daręs jai obstrukcijos/

Biznis, esą, taisosi

* . • ' ; /

rugsėjo 14 d. 1937 m., būtent: listinč revoliucija, kuri butų
“Yra geras biznis Jungti

nėms Valstijoms neleisti, kad 
Kinijos milžiniški, bet dar 
neišvystyti turtų šaltiniai nę- 
pątektų PO Japonijos kont,rpx 
le, nežiūrint trumparegio nų-.

t

• i 4. • ' • ’ ,
i •

Washingtonas pastaromis dienomis gauna praneši
mą iš federąlinės valdžios ekonomistų ir privatinių eks
pertų, kad biznis Jungtinėse Valstijose pradėjo taisytis. 
Darbai pereitą mėnesį pagerėję tekstilėje (auįipio ir 
verpimo) pramonėje ir batų gamyboje. Be to, kai ku
riuose miestuose padaugėję prašymų leidimams statyti 
ąąmus. ‘ • f

v- ■; Galimaą daiktas, kad biznis, iš tiesų, pagerės, žy
miam laipsnyje dabartinė “recesija’’ buvo sąmoningo 
kąpitalistų ^streiko” vąisįųs. Stambusis, kapitalas tyčia 
stengėsi susiaurinti gamybą, kad valdžia nusigąstų ir 
duotų jam nuolaidų. Bęt jam nusibodo laukti. Kapitalas 
peri pelno. ' ■>

sistatymo, kurio laikosi, va- 
dovaudapąiesį siąuiąąis savo 
iptere^ąis, kąi kųpe stambie
ji biznieriai šiame krašte. 
Antra, Kinija pasilieka di- 
džiąu§ią pųtęųcjąli -rinka ir 
£ąpįt($$tįpiQ įnyėątąvimo šal
tinis... Musų dabartine nau
da Kinijoje yra tiktai smul
kutė dalelė musų potencia
lios nąųdoą sujungtoje-ir at
gaivintoje Kinijoje. Politinis 
draugingumas butų pirmos 
rųšies biznio indėlis.”

/ į *

£iai visai atvirai įrodinėjama, 
kąd Amerika dėl savo kapitalis
tinių interesų privalo remti Ki
niją, prieš jąponųs tuo tįks- 
lu, kąd ateityje šios šalies ka- 
pitąlistai galėtų 'pardąvinęti 
milžiniškoje Kinijos, rinkoje sa
vo prekes ir investuotu sąyo 
kapitalus!

Jeigu tai nėra 100% impe
rializmas, tai imperializmo iš 
viso nėra. Tik pągal voki te: ko
munistų^ žurnalas jkalba apie 
kapitalistinius interesus sveti
moje Šalyje, kaip apie “musų 
Mudą” Kinijoje.

Kas pąsidąrė, kad komunis
tai stačia gaĮva ųudąrdęjo į 
imperializmą,, užmiršdami 'yišą 
tą propagandą prįeš imperiąli^ 
mą ir įmperiąlistinius karus, 
kurią jie sęniąu vedė? Sovietų 
Rusijos interesai susidūrė Azi-) 
joje su Japonijos imperializmo 
interesais: kadangi viena SSRŠ 
valdžia jaučiasi per silpna su
laikyti japonus, tai Maskva no
ri įtraukti1 Į tą konfliktą Brita
niją ir Amerikos Jungtines Vąl- 

Štai dėlko komunistai 
kursto šias šalis stotį prieš Ja
poniją, įrodinėdami, kad tai 
bus joms “geras biznis’V «

Čia 1 dar kartą . pasireiškia, 
kad, komunistų partija yra nie
kas daugiau, kaip aidas Rusi
jos sovietų valdžias įnagis.

l-butų M* v Jt- • ••
sustiprinusi “socializmą'' Kusi. K Og įję SllS£LUClVtlCll 
joje ir atnešusi daug kitpkios Į 
naudos, Grifdi,!— y 
y ■ .. | ‘ / * ■ J

“Taą neįvyko vyriausią dėl 
tę, ikąd /įuo laiku madinėse 
proletariato organizącįjpsę I 
sprendžjamas žodis prikląąsę 
lyderiams socialdemokratinių 
pąWjų, o jie, nuo pat kąro | 
pradžios, buvo sandaroj su 
savo šalių imperialistinę buri

Ivįenas svetimos valstybės, šni-

KIETAKAKTIS DIMITROVAS

Ispanija pagerbė mirusį socialistą
Ispanijos darbininkai neužmiršo didžiojo savo mo

kytojo Pablo Iglesias, kuris mirė prieš 12 metų. Gruo
džio 9 d., jo. mirties sukaktuvių progą, Madride buvo 
nurengtas įspūdingas " paminėjimas: Madrido minios 
ląnkė jo kapą, buvo pasakyta dąug- kalbų Iglesias., at
minties pagerbimui iv per ištisą sąyaitę spaudą rąšė 
apie jo atliktus darbus. '

Šis Ispanijos demokratinio soęializmo skelbėjo pa- 
• minėjimas bųyo ypąč reikšmingas, atsižvelgiant, į tąi, 
kąd tuo pačiu laikų siautė kąro gaisras Madrido prie- 
ppdesčiuose ir kiekvieno žmogaus gyvastis Ispanijos so
stinėje buvo mirties pavojuje.

Jeigu šiandie Ispanijos liaudis nesigaili savo gyvąs- 
čįų, gindama laisvę ir dejpąokratybę,, tai dėl to, kad per 
ipętų metus ją švietė Pahto Iglesias. Jo idėjos yra galin
gesnės, negu fašizmo ginklas.

Apžvalga
* * I

■ .... ........................ ... '

DAUGIAU RDUiĄLĄVĮBię KOMUNISTAI STOJĄ Už
TAIKĄS

Vis* daugiau darbiųįųk^ ju
dėjimo vadų reikalauja taikos 
tarpe Amerikos Darbo Federa
cijos ir Industrinės Qrgąnizaęį- 
įųą Komiteto (C. I. 0.).*Po to, 
įąi prabilo International La- 
dięą’ Garment Workers’ unijos 
prezidentas Dubinsky ir kepu
rių ir skrybėlių darbininkų uni
jos prezidentas Zaritsky, atsi
liepė taip pat ir raidžių rinkė
jų (Typographical Union) pre
zidentas Howard ir Rąilxyay 
Trąinmen prezidentas Whitney.

Jfie reikalauja, kad Am. Dar
bo- Federacijos ir C. I. O. vėl 
susitiktų ir iš naujo pradėtų 
tąįfeoą derybąsA

IMPĘRIĄLISiTJNI KĄRĄ

Eugene Lyons, autorius pa
garsėjusios knygos “As’signe- 
ment of Utopią’A, rašo New 
Yprko sava^raštyję “The; 
Leader”, kad Amerikos komu
nistai jad atvirai agįtųęj^ už 
imperialistinį karą. Pavyzdžiui, 
centralinis komųnįstų prgąpąs 
“Daily Worker” rugp. 12 d. 
1937 ip.« Paraško, kąd didžio* 
sios valstybės privalo sustabdy
ti Japonijos agresingus žygius 
Kipijoje, kadangi tie žygiai yra 
“atkreipti prieš imperialistinius 
Jungtinių Valstijų ir Britanijos 
reikalus.

Dar aiškiau pąsįsąkįė lsww- 
'nįątų,

I

PfrmaBienfe, - saus,-24, 1938 

padaryti ir atstovus išsirinkta 
Dabar eina bęndri pasitarimai. 
Kad į)ųtų galima viską tinka
mai sutvarkyti, tai ir nepri
klausomybės minėjimas liko 
atidėtas vasario 27 dienai. Tuo 
būdų tr kitos organizacijos ta
ręs progPS prisidėti. Numato
mą labai šauni programa. Kal
bėtojas yra kviečiamas iš Chi- 
cagos,. • :4-
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(Musų specialaus korespondento)
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Baronas Steigerig 11 
Baręnas Ateigęris tąi gal tįlę 

vieninteliu Iš - šios? sušaudytu 
pąrtij°!s prisiplakėlis, Jįs savo 
laikp SSJBS bųvo. syimtas kąjpo 

žuazija. Ivįenąs ąvętimos valstybės šnb
“Bandydami kad ir čįą dar tuoj pasižadėjo tan-

kaip išlaikyti "drebančius pųrt- GPU. Jisai čįą, ir pątikir 
žuazinės visuomenės’ pąmar p^al ląriiąvo- Jo žinioję buvo 
tus, jie plačiai panaudojo įtar pvetjmų valstybių diplomatų 
ką ideologijos ir politikę^ so‘r Tbdrt visuomet su-
cialdemokratinio reforipizųioi, (tarp svętinišalių, jiems 

pinkles sukdamas, Visuomet, da
lyvaudavo svetimšąlįams ruo
šiamose- puotose ir sukosi tąrp 
gražuolių damų.; Reikalui esant, 
jis net tokias gražuoles! primesr 
dąvo svętimų valstybių diplo- 
mąiauis, kurios, aišku, ką pa
tyrę tuoj; prapešdavo GPU. 
Kaip tįk suenaė'J^odą,, tai tuoj 
buvo suimtas ir šitas baronas, 

į Jis nemaža yra ąvetimšąlių įdą- 
vųs GPU organams nemaža 
dėl jo įskundinąų jų. yra sušau
dytą. Spėjame, kąd ir jįą pats 
žuvo dėl moterų, kurių turėjo 
ąpsęiąį

> Atsiskyrimas
Vispję šių* sušaudytų vyrų įąr 

tori jo j e dar kas įdomu, kad 
| prieš Kąraęhana sušaudymą, 
bent keletas valandų prieš jo 
mirties sprepdimo įvykdyme 
sąvo žmonai, garsiąi šokikei 
Semenovąi, pąčjo Stalino parė
dymų buvo dųotąs atsiskyrimas 
su vyrų. Mat, šioji šokike ko
misarų tarpe yra Įabąi populiai 
ri ^moteris, tąigį butų buvę nėr 
patogu, kad sušaudyto vyro 
našlė linksmiM ir toliau komi* 
sarus, todėl rąstą geriausią bus 
ją sų vyru ątsklrtt

Iš viso reikia pasakyti, kaė 
komisarų,“ žinomu, unkšto ran
go- komisarų tarpe moters -vait 
dina’ žymų vaidmenį ir daug j ų 
dėl tų pačių moterų žūsta. ŠUt 
šaudytų šių vyrų tarpe ir yrą 
pora, kurie dėl moterų skau
džiai yra nukentėję.

įdomu, kad paskutiniai lai- 
fkais yra nemaža suimtų ir mo-. 
*terų*. Moterų, kurios, turi savo 
šeimas ir vaikus.. Suimtų mo-.

kad apgauti didžiumą darbi
ninkų ir įkalbėti jiemą, kad 
ne ! tolimesnis revolįųęijoą 
plėtimąsi bet skubus jos lįkr 
vidavimas prives5 darbininkus 
priė sęcializmo.“
Kad Dimitrovas čia męlndją,

aiškiai rodo visiems žinomi I 
faktai. Pavyzdžiui, Vengrijoje 
vadovybė darbininkų judėjime 
po karo buvo patekusi į bolŠerl 
'vikų rankas; jie tenai padarė 
^proletarinę revoliuciją“ ir įsi
teigė sovietų valdžią. Q kuo 
tai pasibaigė? Vengrijos sOvier 
tai sugriuvo ir juodžiausioj j rerl 
akcija įsigalėjo. Tai buvo 1$19 
m.

Italijoje darbininkų judėji-t 
mas irgi pasidavė bolšęvlzmo 
vadovybei; net visa Italijos so-| 
ciąlįątų partija in corporę jątoJ 
jo į ‘%ęčįąjį internaeimaąią”. 
Darbininkai prądėjo užgrobinęti 
dirbtuvęs ir mesti kapitalistus 
lauk. O kuo taį pasibaigė ? Dar
bininkų judėjimas susmuko X 
atėjo Mussolinj. Tai buvo 1922 
m.

Bulgarijoj^ milžiniška dąur 
guma darbipinkų irgi sekę pa? 
skui bolševikus, p/he paskui 
socialdemokratus. Bet tenai 
taip pat po^olei'0 metų ąštrių 
kovų, kurios^ žuvo daugybė I 
gyvasčių, paėmė viršų arčiau-

• , . Į } , . Į r «■> ' i
šia reakcija,, kurį ir šiandie fe-? 
be viešpatauja.

Taigi visuiA kur darbininkų 
masėms vadovavo bolševizmą^ 
darbininkai f pralaimėjo, kovo 
sutremti reakcijos ir fašizmo, 
Tai įvyko dAug anksčiau, negu ] 
tęsę sajyąe, kur daugumĄ d8r"Lerų vaikai atiduodami prie- 
binmkų* turėjo socialdemokrątin 
nę vądovybę, t. y. Vokietijoje 
ir Aųątrijojė.;

Beje, kąjbant apie Vokietiją, 
reikią ątsimįnti, kad ir tenai 
kai kur- bolševizmas buvo pa- 
kręipęą są'vo, pusėn mases, $,ta| 
Bavarijoje jau 1919 m. buvo 
pąąkelb.ta “sovietų valdžia’’. Jį 
gyvavų dvi,e j etą ar trejetą sa-. 
ivąįęjų. Bot netrukus po tp Ba-. 
varijos sostinėje MuenČhęnę 
jąų- pądkįė pirmą “pučą“ Įliri 
ieris

Wąų j ienoms“ jau teko pami- 
petį vięflą P4wik9VQ “ąrjtlįį 
nes taktikos“ vaisių: Kominter* 
po-lęįdiny jįsąį pąsjįelbę rtrąip- 
sųį,, bįąųriąi šmeižiantį Vaka^ 
rų Europos socialdemtokratų 
partijas, ir to pasėkoje Frąn- 
ęuzijos ąųęįąlistų partijos, vyk- 
dompji tarybai nutarė (beveik 
vienbalsiai!) nutraukti “vlepyr 
bes derybas“ su Francuzijos 
komunistais.

' Djmirivvas yra komunistų im 
tęrnaeionalo geųerąlįnis ąękrę- 

; torius. Jį tpjp, vieton S.talinas 
.paskyrė po to, ,kąį. Dlnųirdvąs 
pągarsęjcį, kąiPO Vieųąs, kaltina- 
IPųjų ‘‘reichstagu padegimo’' 
byloje, Vokietijoje. Dimitrovas 
yra Bulgarijos -komunįstą?^ pą- 
blgęą iš te Šrtįęs įr. Jlguką 
laiką gyvenęs Vokietijoj ė —• 
po to, kai Bulgarijoje susmuko 
komunistų judėjimas, kuriam 
Dimitrovas vadovavo, 

i ■/ ’■ ’' ; ; ■' • r

Iš viskų matyt* kad tąį ą^-.
įpuos turįs daug energiją įr^ą^^| kųrio> rinkimus komWMs-. 
smarkumo, bet siauro prrtą prisidėdami
dįdeįįo. ųžsispyrįmo. Norą PUQ 
perstoju sąv<x sųvąžiavimo Ęo/r. 
minięrnąs griežtai pakeitė są4 
vo nusistatymą socialisty at
žvilgiu (tik, beje, ne Rusijoje!), 
ir pradėjo juos kviesti į “bend
ru frontu deniokrątžjote gyą 
-nimui“, bet Dimitrovo gąlvoje 
dar vis nėrą išsisklaidęs “tre
čiojo periodo’* rūkas. Laįks nuo 
laiko, įįsaį pąką.rtoja senas bol- 
šęviikų insįnua^ljas apie “social- 
patriotus“, “social-imperialis- 

’t.ųs?’ ii? “ąoęįąl-fąši.sįųs;’’, parda
vusius proletarinę revoliuciją.
Kaip sakoma, vilkas neiškenčia 
nestaugęs! 

i 1 ■
^tai neperseniai, minint bol

ševikiško perversmo 20-metinę 
sukaktį* aį»Mw

motinoms pasimatyti, 
įsivaizduoti, kaip tos, 
tokiais ats.įtikiųiai^

glaudoms ir jiems neleidžiamą 
su savo 
Tai pigu 

jauęiąsi...
Politinių kalinių skaičius
Klek dabąr SSSR kalėjimuose- 

‘teėdi politinių, butų sunku pą- 
ąąkytji bet jų daugiau ne. ke
liolika kartų, bet keliolika dę- 
šimčių,, o gal šimtų kartų dau
giau, negu cąro ląikąjs', jų sėdė
jo. štai jums pora pavyzdžių. 
Kai buvo Volgos kanalas baig
tas, statytų tai pusantro, šimto 
tūkstančių ^kadnių, dirbusių 
prie šių dąrbų^ buvo Už, stropų 

. • . - , . ,r . dajr^jš,kalimo palriatųl
, PusOTtrc sh»ta tafetanžM 
j kalinių! D kiek jų čįą dirba ir 
mirė, ir, kiek jų' nebuvo paliua- 
suotųl, .

Taigi, Volgos : kanalas buvo 
(kąstas kalimų^ atsęitt panaudo
ta pigių rankų bartas ir tų 

,-žmonių, kurie* dėl sunkių da^ 
bo sąlygų niekam negalėjo pa
siskųsti. 1 >

Jie varu varomi dirbo GPU 
valdiininkų budriai saugojami. 
O kiek jų mirė? Kąs jų kaulus 

i suskaitys t < -
Sakykite, 1 ar tai neprimena. 

Egipto, piramidžių statybą. Juk 
ir jos Vergų buvo statomos!“

' TeĮiTOteji Rytąi
Tolimuose Rytuose Hąbarov-* 

' ske dabar buvo baigta tiesti 
“antra gelžkelio linija, ir čia šįa 
proga dirbusių kąhhių prie Šio. 
kelio statybos paleista iš kalė
jimų penkiolika tūkstančių, ku
rių tarpe nemaka inžinierių ir 
kitų inteligentų. Tai penkiolika 
tukstąnčių kalinių paleista iš, 
kalėjimų, * o kiek jų prie šitų

ir šiandie tame mieste 
‘rięgsę ĮJįtlerio partijos centrąs 
^Braunhaus“, iš kurio rbdoji 
diktatūra valdo visą Vokietiją !į

c , ' ■' 1 ■ •

, Nežiūrint, kad bolševikąį <|č-

sugriauti darbininkų judėjimą,, 
visgi socialdemokratų 'vadpvąu-. 
jambą- masės kovojo už įąteigi- 
mą demokratines tvarkos. Ęu- 
vo ąnšąuiktąą Steigiamasis. >3ęi- 

kurio rinkimus komųnjs-

prie to, kąd įteigiamam 
daugumą laimėjo buržuazines

k Per 14 metų socialdemokra
tai gyųę demokratinę respubli
ką nuo„ monarchistų ir fąšiątų.. 
Pagąlio^ šiems į taiką atėjo 
komunistai 
po parblokšta!

Akivaizdoje šitų faktų kaltin-. 
ti socialdemokratus ir priimi-- 
šioti jįems “sandarą su iiųpe-f 
rialistine buržuazija“ tai be
gėdiškumas. y

Kol tųkįę kietakakčiai, kaip 
Dimitrovas, stovėk komųništų 
internacionalo priešakyje,, tpl 
tarptautinis darbininkų jųdėjji- 

Tylių sų komuąisUis

ir respubliką; tą-

A
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darbų neišlaikiusių mirė, kiek 
jų atgal j kalėjimus sugrusta? 
Tikro skaičiaus niekas negaji 
pasakyti.

Vadinasi, ir čia gelžkelį sta
tant panaudota pigus kalinių 
darbas ir čia GPU valdininkų 
prižiūrimi kaliniai statė gelžke
lį. Iš tų atleistų kalinių skair 
čiaus -jau bent kiek numanu, 
kiek dabar SSSR žmonių yra 
sugrustų į kalėjimus!

įdėmu, kad svetimšaliai da<- 
bar nėra' taip tauriai smaugia
mi, kaip ąeniau buvo. Suim- 
tiemsiema tuoj leidžiamą išvyk
ti iš SSSR, nors jie ir butų 
daųgej metų čia gyveno.

šijais atvejais suimtuosius 
svetimšalius atveža tiesiog j 
Stotį, neleidžia j namus užęiti, 
net sų savaisiais atsisveikinti, 
ir iš stoties tuoj yežą iki sie
nos. čįą jiems, nuperka bilietus 
iki norimos jiemą vietos ir taip 
jie atsiduria pąą save.
/ Pasitaiko taip, kad tokie aver 
timšaliai negali atsisveikinti net 
su save žmonomis; ar vyrais, ar 
vąikajš., jei vienas iš vedusių ar 
ištekėjusių yra SSSR piliečiai.

“Demokratiškiausios val
stybės” papročiai

Tai tokie papročiai Stalino 
karalijoje.

Vienąmę sąvę laiške, jei jus 
jį busite gąvę, vašiau, kad &u- 
šaudžjus raudonosios • armijos 
■vadus taip sakant, tariamai 
ją apvalius pradedamą perse
kioti diplomatai^ Štai jau jų 
vieną partiją turite sušaudytų. 
Iki * jusi šitą ląįšką gausite, tai 
jau gal bus sušaudyta antra 
diplomatų partiją iš kęturięlir 
kos asmenų, p paskui, seką kita' 
pąrtjja iš trylikos asmenų,, tai 
daugumoje GPU valdininkai. 
Paseki teeitą žinutę ir įsitikim 
ąite, kad ji nėra iš piršto išr 
laužta.

Šitą laišką rašau gruodžio 23 
dieną, tai iki jį gausite jau gal 
bus teismas įvykęs ir sprendi-’ 
mai padaryti,

Gaįiu apsirikti tik suimtųjų 
skaičiumi, gal ne IŠ kęturįoii-. 
'kos, ąr trylikos asmenų susidės 
tos bylos, nes paskutinę minu-, 
tę galį jų skaičius sumažėti ąr-. 
ba padidėti, Bet tvirtinu kad 
greitu laiku karo kolegija' teis 
diplomatų ir žymesnių diplomą“ 
tų būrį, kuriame figūruos žy
mesni asmens. .

Tai Štai jums ir demokratiš
kiausios valstybės papročiai!

S£A 77 kuopa’ jau seniai yra 
išrinkusi specialią komisiją, 
kųripą pareigą yra surengti 
kuopos sidąbrinio jubilięjaus 
paminėjimą. Komisija stengiasi 
visais budais, kad tas parengi
mas butų įdomus, žinoma, nė
ra mažiausios abejonės, kad 
jis ir bute įdomus, nes bando
ma sudaryti kuo šauniausią 
programą. Dalyvaus geriausi 
vietos dainininkai. Be to, yra 
kviečiami dainininkai ir iš Chi- 
cagos.

Parengime kalbės mokytoja 
E. Mikužiutė, kuri yra Susivie
nijimo eentro valdybos narė. 
Ji nušvies Susivienijimo reika
lus.

Paprastai įžanga į tokį pa
rengimą nustatoma 50 centų. 
Tačiau šiuo atveju, jubiliejaus 
proga,
žemiausia 
tų. Todėl ta įžanga nė 
neapsunkins.

žinoma, bus ir šokiai, 
vįsi vietos lįętuvįaį yrą
čjami dalyvauti SLĄ 77 kuopos 
jubiliejiniame parengime, kuris 
įvyks sausio 30 d. Ąrogoną sve
tainėje, 320 Kent St. Progra
ma prasidės 3:30 vai. po pietų.

Lietuvis.

įžanga nustatomą kuo 
būtent^ tik 15 cen- 

vieno

Tad 
kvie-

■ ".T   —"     —  —

Lietuvoje Steigiamas
Fondas Nuo Gamtos
Nelaimių
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RocMord, III.
Virtos betuviąi rengiąsi iškib 

J minga! pąmmrti Lietuvos ne- 
, . priklausemybčs dvidešimt me

ti} s^į^tuvęsk — SLĄ 77 
kuopos sidabrinis jubiliejus.
Vietos lietuviai rengiąsi įš- 

kilmingai paminėti Lietuvos 
dvidešimt mętų nepriklausomy
bės sukaktį. Paminėjimas įvyks, 
vasario 27 d. Per paskutinius 
kelis metus tuos paminėjimus 
rengė SLA 77 kuopa. Tąčjąu 
šiemet kuopą nutarė pasikyięsr 
ti į talką ir kitąs organi^ącijąs.. 
Vienok gąilą, kad valdyba tru
putį pasivėlino su išsiuntimu 
pakvietimų kitoms organizącį-. 
joms. O taį, atęitiką todėlx kąd 
senoji vąldybą mąnė, jog įąi 
nėrą jos reikalas. Tuo tąrpu 
nąujaį išrinktoji vąldybą negu
lėjo nieko, darytu nes ofięįąlįš-. 
kai ikį įvesdinimo jį kuopai ne
atstovavo. Tąs, taip sakant, 

' persitvarkymus kuopoje ir su
trukdė visą, darbų.

Kadąngį daugelio organizaci
jų mitingai įvykstą pradžioje 
mėnesię, tąi tos organizacijos 
nespėjo tuo reikalu nutarimus

■

Kasmet tai vienur, tai kitui 
audrus,-ledai bei žaibai ukiųin- 
Aams $H&ro .nupątplių. Kartais 
užėjęs audringas debesėlis per 
valandą ūkininko žydinčius ii 
žąlilojančius laukus paverčia 
dumblyne, Kitur žaibas sude
gina* ar viesulas sugriauna 
trobesius, užmušą gyvulius. Tie
sa,, nuo šitokių gamtos nelai
mių nukentėjusių ūkininkų ska-i 
č|us nebūva didelis, bet po ke
letą Šimtų ūkininkų kasmet to
kios nelaimės įvaro į didelius 
sunkumus, nuo kurių jie tepa
jėgia atsigriebti tiktai per ke
letą metų. Kad gamtos nelai
mią nukentėjusių ūkininkų skai- 
atąistątytk jiems reikalinga pa
rama iš šalies. Tokiai paramai 
tiekti vyriausybė numatė įsteig
ti specialų fondą,

Vyriausybė jau perdavė Sei
mui svarstyti nukentėjusiems 
ntfn audrų ūkininkams šelpti 
įstatymo projektas,

Pagal tą projektą nukentė- 
jbriejįi nuo audrų^-ledų, viesu
lu ar žaibo ūkininkai gali būti 
šelpiami, Jiems duodamos to
kios. pašalpos:- 1) nuo. ledų— 
tiek .procentų, kięk procentų 
padaryta nuostolių pasėliams 
per 50% pasėlių vertės; dėl le
dų padarytų nuostolių ligi 5.0 % 
pasėlių vertes neduodamos. 2) 
nuo audrų—75% sugriautų tro
besių nuostolių: pašalpos duo
damos, tik už tokius trobesius, 
kurie reikalingi žemės ukiui; 
3.) nuo žaibo, ar gr u vangių tro-i 
bęsių užmuštų gyvulių-^75% 
užmuštų gyvulių vertės. Nu
keli tėjusiems nito audrų ūki
ninkams pašalpos duodamos pi
nigais arba natūrą,- Nukentje- 
jusjems ukininkms- nuo audrų 
šelpti sudaromas fondas, kurio 
lėšas sudaro: 4% valstybinio 
žemės, mokęs,rio, vą&tybęą iždo 

savivaldybės pašaipos ir kį-, 
tos pajanw, Fondas bus vį. 
daus reikalų- ministęrio žųdoję. 
Fondui /tvarkyti, nuostoliąųvs 
-nustatyti ir pašalpoms duoti 
taisykles leis vidaus reikalų mb 
misteris, susitaręs su finansų jr 
žemės ūkią mimrteriu. Numa
tytą,. kad šis įstatymas pradės 
įveikti nuo 1938 m. sausio 1 d.

Tsb.
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PITTSBURGH’O NAUJIENOS
VASARIO 13 PITTSBURGIIE LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS IŠKILMES
Rengia Draugijų Sąryšis ir Sandarieciai 

P. Dargis Renginio Pirmininkas
Sandariečiai Pralaimėjo Draugijų Susirinkime.

PITTSBURGH, Pa. — Sau- 
šio 17. d. LMD. svetainėje įvy
ko Draugijų atstovų susirin
kimas pasitarimui apie rengimą 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvių paminėjimo. Susirin- 
J- i.;ą tautinės Sandaros
kuopų sąryšis. Po pakvietimo 
ĮoVkms buvo pasirašę: P. Pi- 
varonas, J. Virbickas įr J. Bu-

Sandariečiai, šaukdami šį 
? • 1 nkimo, tikėjosi suvaryti į 
ožio ragą Draugijų Sąryšį, nes 
sąryšis irgi buvo nutaręs reng
ti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves. Apie tai 
nešta ir per Radio. 
čiai tikėjosi, kad jų 
Draugijų susirinkime

tuvių paminėjimą, t.uomi pačiu 
kartu — pakenkti Draugijų są- 
ryšio parengimui. Draugijų są
ryšis, darydamas nutarimą ren
gti Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktuves visą! ne nemanė su 
kuo nors konkuruoti.

Buvo, manoma, kad. pakaks 
vieno parengirpo visiems pažan
gesniems Pittsburgho lietu
viams, išskiriant katalikus, ku
rie šiais metais visai nė ne- 
bandė su nieku tartis ir jau tu- 
ri Lietuvių Piliečių svetainę 
užėmę Vasario 20 dienai,

Bet kai buvo pastebėta WTČ” 
vynėj”, kad sandariečiai šau* 
kia Draugijų susirinkimą ren
gimui Lietuvos nepriklausomy^

išskiriant vieną tautišką para- 
pijoną J. Kuiziną. ‘ Kitas san- 
dąriečių darbuotojas p.’ P. Pi- 
varonas buvo visai kitokios 
nuomonės, negu Virbickas. Ji
sai pilnai sutiko, kad šis susi
rinkimas išrinktų tiek Komi
teto narių, kiek Draugijos są
ryšio Kom. narių ir kaipo ly
gus su lygias rengtu Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimą.

Sandariečiai Pasidalinę.
' - H ; ’ ■"

Reiškia, ir pas sandariečius
nebuvo vienokios nuomones. 
Tas pats nuomonių pasidalini
mas buvo ir pas pažapguosius, 
Iš pažangiųjų puses buvo, pa
duotas pataisymas prie įnešl-
mo, kad šiamė' susirinkime ba

nginio Komitetas,

sekretorė* X; Virbtokas, 
Oainkaa, ;

tiį viaų ginčų susirinki
mas baigėsi draugiškoje nuo
taikoje ir reikta tikėtis* kad ir 
Lietuvos nepriklausomybės 20 
metų sukaktuvių minėjimas tu
rės geriausia pasisekimo* nes 
rengimo Komitetą sudaro seni 
ir patyrę Draugijų darbuoto
ji . '
f Iškilmės Va s. d,
Pittsburgha pažangieji lietu

viai švęs Lietuvos neprikL su
kaktuves Vasario U d,* Lietu
vių Mokslo Draugystės svetai
nėje* ’ 142 Orr St,* Pittsburgh, 
Pa.

Programas susidės iš muzi- 
kąlės dalies ir prakalbų, Kal
bėtojai bux nuo Socialistų, Ko
munistų ir Sandariečių. Reiškia, 
nuo visų musų sravių* išski
riant katalikus, kurie rengiasi 
prie savo atskiro parengimo. 
MKkikalis programas taip pat 
bus turiningas, Todėl patartina 
visiems pifisburgho ir apylin
kes lietuviams ruoštis iš ank
sto dalyvauti nepriklausomybes 
šventėje, — Reporteris.

bliką, netik savo išvaizda, bei 
ir skoniu.

, Lietuvos “Maisto” gaminii 
skyrių laike parodos aplankė ii 
lietuvišką kumpių ragavo dąu 
giau kaip 27,000 publikos. Mai 
sto žinovai pripažino, kad Lie 
tuvos kumpiai yra geriausio: 
rųšies.

— Repc-rteris.

2,000 Ateivių Nepalie
čių Paliuosuota iš 
WPA Darbų

Naujas
Išradimas

, • 4

1938 Radi)
Patvarkymas palietė nemažai 

lietuvių

buvo pra- 
Sąndarie- 

kviestame 
jiems pa- bes sukaktuvių paminėjimo, tai 

vyks sudaryti iš savų žmonių Draugijų sąryšis ir sąryšiui prL
rengimo Komitetą ir po prie- j klausančios Draugijos nutarė

Pittsburgho Draugijų dalyvauti sandariečių šaukia- 
tautišką” Lie-r mam susirinkime.

štai, įvyksta ir tas sandarie-

t (anga
surengti tikrai “
tuvos nepriklausomybės sukak

[A0tyĘ,NAŲ.IĮENŲ Foto]

CENTAIS UŽMOKĖJO Už 
VEDYBŲ LAISNĮ — Miss 
Dorothea Duncaų, 24 m., 
kuri 1936 m. buvo išrinkta 
“Mto® Gincinnali”, per ilgą 
laiką tąupėsi centus ir 204 
centais^ užmokėjo už vedy
bų laisnj. JĮ išteka už buvu
sio profesionalio ‘futbolinin
ko George Munday.

Šių Metų
Ekskursijos Lietuvon

Kadangi labai daug kas klausia apie 
šių metų ekskursijas, tai čia ir paduodame 
kiek galima smulkesnes žinias apie jau pa
skirtas ekskursijas ir jų kainas.

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

ko gegužio 5 d. laivu “Bremen”, i Breme
ną, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damoketi $6,25,

Antra ekskursija gegužės 21 d. laivu 
“Lancastria”, tiesiai į Klaipėdą per 11 die
nų. Kaina $194.50, bet grįžtant prieš rug
sėjo 23 d. reikės damoketi $5.75.

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

Ketvirta ekskursija birželio H dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną, Švedų linija per Gottenburgą į Klai-

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

Gelžkelis nuo Chicagos į Ne w Y orką 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, 
1739 So. Halsted St, Chieago, III.

čių šauktas susirinkimas,, ku? 
riame dalyvauja apie 29 Drau
gijos su 80 delegatų. (

Mažukna Susirinkimo 
Vedėjas.

Susirinkimą atidaro J. Rū
kas. Einama prie a tvarkos ves- 
dejų rinkimo. Draugijų sąry
šio- šąlinin&at/.arba . pažąngieji 
perstatų i // pirmininkus Joną 
Ma^ukną, o. sandariečiai J. Rū
ką. Rinkimuose laimi Jonas Ma
žukna, didele didžiuma balsų.

Sekretoriaus vietai pažangiem 
ji stato S. Balaną* o sandarie- 
čjai J. Virbicką. Balsuojant di
džiuma balsų laimi S, Balka
nus, . '' S; ■

Mandatu Komisija vienbaL 
šiai išrenkama'iš Povilo Dar* 
gio, Jono Urbono ir J. Virbic
ko, ' '''v'

Po rinkimo dienos tvarkos 
vedėjų* pasirodė* kad sandariem 
čiai su visais savo sekėjais yra 
mažumoje,

Kol Mandatų Komisija tvar* 
kė\ mandatus ir suregistravę 

i Draugijų . atstovus, buvo pa- 
kviestas svečias iš Brooklyno 
J. Ormonas —- jaunuolis* tar* 

;ti keletą žodžių, Otmopas sa
vo kalboje prašė paramos jau- 
nuolių laikraščiui “The Voicę' 
ęf Lithųamau Americans”.

i Mandatų Komisijai pateikus 
Raportą, einama prie susirin
kimo tikslo. Vienas iš delega
tų padaro įnešimą,, kad šiamę 
susirinkime butų išrinktas Ko
mitetas iš 7 narių ir šis Komi
tetas kartu s,u Draugijų sąry
šio Kęmitętų rengtų paminėji
mų Lietuvos nepriklausomybes 
sukaktuvių. Su šiuo įnešimi ir 
prasideda ginčai.‘ar debatai* 
kaip norit, taip vaMmktt.

Pasakyta daug gana kąrštų 
kajbų, Q u^ vis karščiausią kąl-i 
,bą pasakė musų tautietis Juo- 
,zą$ Virbickas, išvadindamas 
'Draugijų atstovus Suskiais’* 
! “bolševikais” ir-kitokias* grą-* 
sindamas, kad jei susirinkimas 
nutars nepriklausomybės minė- 
j imu rengimą pavesti Draugi
jų sąryšiui, tai sandariečiai ap
imsią susirinkimą ir jie reng
sią atskirą parengimą.

Jau buvo pasiėmęs paltą ir 
skrybėlę eiti per duris. Vadino 
ir kitus sandariečius eiti sų 
juomi, pareikšdamas, kad jię 
jau turi užėmę Lietuvių Moks
lo Draugystės svetainę 13 d, 
Vasario. Bet p. Virbicko- nelai- 
.mei* niekas nesekė paskui jį, J /

tų išrinktas 
paliekant niiošalyj Sandaros są
ryšį ir Draugijų sąryšį, šiai 
nuomonei pritarė ir p. Virbic
kas. ' \

Pažangieji duodami virš mi
nėtą pataisymą turėjo mintyje 
kaip ir kompromisą, kad butų 
galima visiems bendrai sugįtąr* 
t i dėl paminėjimo rengimo. Ne
būtų sudarę didelio skirtumo, 
kaip šis susirinkimas butų nu
taręs, vistįek tie patys žmones 
butų Komitetą sudarę ir visas 
Lietuvos . nepriklausomybės pa- 
repgĮmas butų ėjęs ta pačia 
kryptimi, Kilęs ginčas visai bu
vo be prasmės.

Atvirai ir bešališkai kalbant, 
reikią pasakyti, kad sandarie
čiai nemėgsta Draugijų sąry
šio, dėl tos paprastos priežąs- 
tjes, kad Draugijų sąryšis dar 
lyvąvo^ Amerikos Lietuvių Kon
grese. P-s Wbickas ir bijojo, 
kad Draugijų sąryšiui neteku 
Lietuvos neprikl. < paminėjimo 
rengimo garbės. ;
" Buvo, ^hubalsudtas pataisymas 
ir • nutartą! siąmė. susirinkime 
visą rengimo Komitetą išrink
ti iš 12 narių.

Į jį pateka:-tik .3 sandarie
čiai —didžiumą pažangieji su
daro. Į Komitetą buvo išrink
ta sekanti veikėjai: S. Bake
nas, J. Virbickas, J. Miliauskas, 
V. J. Količienė, D, LekavĮčTO, 
P. Dargis, E. Sliekienė, P. Pi- 
varonas, V. Jurkoniute, M, Ur- 
moniutė, J. Baltrušaitis ir J. 
Rūkas.

Tuojau Komiteto nariai pasi- 
skristė pareigoms sekamai: P. minių parodoje Lietuvos “Mai- 
Dargis, pirmininkas, V. J. Ko- sto” gaminiai suinterešavoi pu-

Srityje

neturi pilie-

nors pirmas 
paliuosuoja-

Lietuvos “Maisto” 
Produktai Konku
ruoja suAmeriko
niškais

PITTSBUBGH, Pa. — WPA 
viršininkas James E. Kesner 
praneša, kad iš WPA pašalpos 
darbų vien tik Allegheny Goun- 
ty yra pakuos u‘ota iš darbo 2,- 
000 ateivių, kurie 
tiškų popierių.

Tie* katrie turį 
popieras, tai nėra
mi. Tiems negresia darbo pra
radimas. Bet tie, katrie netu
ri nė pirmųjų popierų, visi yra 
atleidžiami iš darbo.

Nėra mažiausios abejonės, 
kad toks valdžios patvarkymas 
palietė nemažai ir musų tau
tiečių. . Koresp.

27,000 bandė lietuviškų Kum
pių Restauratorių Suvažiavime

PITTSBURGH, Pa. — Sausio 
19 d. William Penn viešbutyje 
savo metinę konvenciją laikė 
vakarinės Pennsylvanijos Res
toranų ‘Asociacija. Konvencija 
prasidėjo Sausio 17 d. ir bai
gėsi 19 dieną.

Suvažiavo daugybė delegatų 
ir svečių netik iš Pennsylvani- 
jos, bejt ir jš Qhio, W. Va. ir 
kitųf, (valstijų,.,

Laike konvencijos. įvairios 
amerikoniškos maisto, apdirbi
mo firmos buvo surengusios sa
vo maisto gaminių parodas, nes 
tąi buvo geriausia proga supa
žindinti ' restoranų z. savininkus 
ir bendrą publiką su įvairiais 
maisto gaminiais.

Rūpesčiu Charles K. Pikelio, 
kuris sėkmingai platina Pitts- 
burghe importuotus iš Lietuvos 
“Maisto” produktus, buvo pa
rodoje išstatyti ir lietuviški 
produktai. Ir reikia pasakyti,

Telefonu Šaukė 
Žmoną; Prarado 
$22 Plėšikui
Žmona bandė pagelbėti, 

b nuo pervėlu
bet
a

Roy Asimontas, savininkas 
gazolino stoties, kuri randasi 
prie 2057 Wanren Boulevard 
šeštadienį- vakare pašaukė te
lefonu savo žmoną, Mildą, 24T 
North Long avcuue.

Netikėtai' p. Asimontienc iš
girdo ‘iš telefono triubclČ* 
“Tins is a stick-up” ir vyras 
nutilo.

Ji suskubo pašaukti polici
ją, bet toji nespėjo laiku at
vykti. Negras, kuris papildė 
apiplėšimą, jau buvo pabėgęs 
Jis užrakino Asimontą • lavato- 
cijoje, nuplovė telefono vie
las ir pabėgo su $22.

kad šioje didžiulėje maisto- ga-

Aukštos Pušies
BIG LUMP $$.40 TONAS 

PRISTATOM MIESTE. IR 
UŽMIESČIUOSE

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. ARDMORE 6975

NAUJIENO
— Rengia Metinį —

sėkmetdieny ' —
Vasario-Feb. 13 d., 1938
SoRolu Svetainėje

2345 South Kedzie Avenue Chieago, Illinois
• ' . ' , ?' ,

Programą pildys Andrejevo šokėju grupė, G., Giedraitiene, 
S, Rimkus- Lulu Raben, A, Micevičius,, p-lė Pečiukaitė ir šie 
chorai: Birutės, Pirmyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos 
Vyrų Chops.

• ■ĮH tu1 * ’> .j...mi* u >n i »i >»i -j ■ -i. 11'»■ t. ii.i.įi

Pradžia 3:30 vai. popiet
________ ■ . ' 7 / ■ ./ ■ ■■ '• • •

Įžanga 40 centų

iSHil

RCA Victor, Philco, Zenith, Gene
ral Electric užpatentuotos radios, 
kurios pagauna lengvai automa
tiškai visas stotis, nedaro jokio 
tratėjimo, išduoda gražų, tobulą 
balsą, turi viso pasaulio oro ban
gas, Trumpąsias, ilgąsias ir Stan
dard bangas. Tų naujųjų radio 
kainos yra nuo $99.95 ir 

aukščiau.

Už seną radio duodame didelę 
nuolaidą.

Budriko Krautuvėje demonstruo
jamos kiekvieną diena.. Atsilankiu
siems dykai nauja knygutė—Ra- 

| dio Log ir gražus kalendorius.

Naujos skalbyklos padarytos tvir
tai. garantuotos per išdirbėjus 10 
metų- Vieną metą dykai ateiname 
j namus sutaisyti.

$49.50 iki $99.50

Prosiiiamos mašinos po $19-50 
ir aukščiau.

Hoover Factory garantuotas, Spė
riai Hoover dulkių valytojas 

už $19.95

Pamatykite Naują Shelvądore Re- 
frigeratoriŲ su Radio viduje 
Refrigeratorių, Norge, General 

Electric. Sutaupysite daug pinigų 
pirkdami dabar* įmokant $5.00, 

putam $1.00 j savaitę.

Pa matyki t Budriko Naujoje Krau
tuvėje iškrautus naujus rakandus, 

; Parlor setus, karpetus, valgomo 
kambario setus. Dideliame pasi- 
rihkime, dabar laikas pirkti, kad 

kainos atpigintas-

Jos. F. Budrik,
IfiCOKPORATED

3409 ir 3417 S. Halsted 
Street

“Leidžiamas žymus radio pro- 
k gramas iš WCFL Radio Sto

ties, 970 k., nedalioj, 7:30 iki 
8 P. M.—Simfonijos orkestrą 
ir Makalai-

Jūsų radio pataisomas už 50c. 
Pašaukit Telefonu 

BOULEVARE) 7010 
F -i.......................  '.............. .
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J. Mačiulis Išvyksta x 
i Hot Springs, Ark.

AUBURN PARK. — J. Mst- 
čiulis, 8856 South Lowe avė., 
šiandie išvažiuoja į Hot Springs, 
Arkansas, 3 savaitėms poilsio. 
Drg. J. Mačiulis aukščiau pa
duotu adresu per daug metų 
užlaiko maisto krautuyę, gro- 
semę ir bučernę. Krautuvė tarp 
svetimaučių, vienok daro gerą 
biznį.

J. Mačiuliui atostogaujant, 
biznį prižiūrės žmona ir sūnūs. 
Drg. Mačiuliai yra progresyviai, 
draugiški žmonės, “Naujienų” 
ir “Naujos Gadynės” skaityto
jai, daug pasidarbavę lietuvių 
progresyviam judėjimui. Dižr 
nai tenka matyti drg. J. Mačiu
lis laisvuose parengimuose, 
koncertuose, vasarą — pikni
kuose, ir kituose vakaruose.

Senas Petras.

Gavo
Perskiras

Frances Paubicki nuo Joseph 
Taubicki.

SPORTAS
RISIS OLAF OLSON

šiandien White City arenoje 
risis Jim McMillen su Milwau- 
kee milžinu, Olaf Olson. Pasta
rasis sveria 280 svarų ir pasi
žymi tiesiog nežmoniška jėga. 
Maža to, jis taip pat yra vie
nas geriausių ristikų.

Kitoj poroj risis Ruffy Sil- 
verstein, Illinois valstijos čem
pionas. Jo oponentas bus Jack 
Couley.

Mergina Pasirodė 
Stipresnė už 
4 Vagilius

se, prie Adams ir Clark gat
vių./ .. c

Turbūt dar šią savaitę An- 
ders bus teisiamas fedcra- 
liam teisme, kuris randasi 
skersai gatvės nuo biuro, prie

9

Jackson ir Clafc^. Teismas ne
abejoja, kad jis gaus mirties 
bausmę, nes jis prie visko pri
sipažino. Jis veikiausiai mirs 
Cook apskričio kalėjimo elek
tros kėdėje.

Aukštos Rųšies 
ANGLYS

B1G LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel. ARDMORE 6975

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

Arthur Klimą, 18, su Edna 
Heidorn, 16

Fritz Wirth, 30, su Esther 
Rimsky, 31

George Usalis, 23, su Fran- 
ces Getches, 18

John Bet!ejewski, 33, su Ma
ry Rasinski, 27.

Reikalauja
Perskirų

Pauline Masavich nuo 
Masavich.

Peter’

ŠVEDAS PRIEŠ VOKIETĮ
Trečiadienį, sausio {26-tą 

d., Rainbo Fronton patalpoj 
(Lavvrence ir Clark) susikibs 
švedas Olaf Olson su vokiečiu 
Friedrich Von Schacht. Pasta
rasis iškirto didžiausį siurprizą 
parisdamas pereitą savaitę Jim 
McMillen. Per paskutinius ke
lis metus McMillen buvo laiko
mas vienu geriausių ristikų.

50 Apiplėšimų Su 
Mediniais Revol
veriais

Pereitos savaites pabaigoje 
Chicagos policija suėmė šešis 
jaunuolius, kurie prisipažino 
papildę apie 50 „apiplėšimų, 
daugiausiai alinėse, vaistinėse 
ir gatviakariuose- Apiplėši- 

buvo apsiginklavę me
diniais revolveriais.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

“BEDARBIŲ VADAS”. — 
Jacob S. Coxey, “generolas”, 
kuris maršavo su bedarbių 
armiją į Washingtoną 1894 
metais, sulaukė 83 metų am
žiaus. Jis tebeveikia 'vakari
nėj Pennsylvanijos dalyje ir 
rytinėje Ohio, kovodamas ne
va prieš išnaudotojus.

Išgelbėjo $671 darbdavio 
pinigų

k ■*.—.......... ................

22 metų panele Lllian Min- 
kus ėjo iš banko su $671. Ke
lyje ją Sutiko keturi plėšikai. 
Jie marginą permušė ir pri
mynė jos rankas, kuriose ji 
pinigus, laikė. Bandė juos iš
traukti, bet merginos pirštai 
pasirodė nepaprastai ,stiprus. 
Stipresnė už pirštusK buvo 
merginos gorklė. Ji ėmė taipgi 
garsiai šaukti, kad vos nesu
šaukė visą apieiįnkę sau į 
pagalbą.

Vagiliai paspruko nieko ne
pešę, o panelė Minkus, supur
vinta, sumušta ir apdraskyta, 
grįžo savo darbdavio raštinėn 
su pinigais. Ji tarnauja ties 
30 North Gircen štrcct.

SPECIALUS
Pasiūlymas!
” ” * SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
žmogui

EXTRA
SPEGI Mt

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLb 79 BRAND 
3 metų senumo 

desrtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernūose
Tik 15c stiklelis

mams

Town of Lake namų savininkų domei! šiuo pranešame, kad 
intradienio vakarą, sausio 25 d., 8 vai., šv. Kryžiaus pa
rapijos svet., 46th ir Wood gat., įvyks gan svarbus susi- 

• rinkimas, kur išgirsite knygų patikrinimo kom. raportą 
apie kliubo stovį ir daug kitų svarbių reikalų. Kviečia 
kliubo Valdyba.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

Apie Apšvietos M. ir 
V. D-ijos Prisijungi
mą prie Keistučio Kl.

Mirė Automobilio 
Sužeistas Brighton- 
Parkietis

Kodėl neprisidėjo prie vieli
nių Draugijų?

CICERO — Draugystė Ap
švietos Moterų ir Vyrų pasi
davė po Keistučio globa. Kai 
kurie iš to labai džiaugiasi. 
Pačiam staliniečių organe bo- 
vo rašyta, kad draugija tur
tinga, turi net penkis tuksian
čius dolerių — vietoj penkių 
šimtų.

Draugijos tvėrimąsi ir jos 
gyvavimą labai gerai žinau 
nuo pat pradžios. Susispietė 
progresyvių elementas, tikėjo
si daug ką atsiekti, pralenkti 
visas pašelpines draugijas. 
Bet to neatsiekė. Per paskuti
nius kelis metus užvaldė 
Draugiją; ščyriejL staliniečiab 
Jie, veikdami sutartinai, vi
sus apgalėdavoi. Vienijimosi 
reikalo nenorėjo nei klausyti, 
nes buvo aišku, kad kitur nu
ėję negales šeimininkauti. Bet 
pora mėnesių atgal papūtė 
pietų vėjas. Tavorščiai su ta- 
vorškomis susibūrę nutairė eitu 
talkon savo kolegoms užka-J 
riauti Keistučio Kliubą, nes, 
ten būrys draugų veikia sis-, 
tematiškai. Kaip bematant ta-- 
rimas įvykintas. >■

M.arquette Parke žuvo gelžke- 
lio darbininkas. z

St. Anthony ligoninėje mirė 
57 metų brightonparkietis 
AIex Linkowski, nuo 2914 W. 
43rd štreet. Jis buvo pavojin
gai sužeistas automobilio, 
prie Archer ir Kedzie gatvių.' 
Automobilį valdė vienas; 
Charles Kerr, 21 metų am-; 
žiaus, nuo 6133 South Kildavę 
avenue. Policija jį suėmė ir 
apkaltino neatsargiu važiavi
mu. Kerr aiškino., kad Ųin- 
kowski bandė eitŲskersai gąt-: 
vę, nežiūrint žalios šviesos 
autonlobiliams.

Prie 76th ir Węstern avenue 
automobilis užmušė 44 mėtų* 
gelžkelietį John ' AhigrinT, nuo 
2244 West 72nd štrėet. šoferis' 
buvo Otto Kiimlie, nuo 10559* 
South Hamilton -avenue. Jis’ 
aiškina, kad nelaimes nebuvo' 
galima išvengti. (

Ross’o Kidnaperis | 
Peter Anders j 
Chicagoje

Vertė
$2-50

S O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

.ONEIBA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

TIKTAI UžJus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- ^B ■■ BB V* o 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- ■■ ^B IK ^B 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. ' 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba M M 
atsiųskite. 6 kuponus paeiliui numeruotus ■■BB
datuotus į niusų ofisą su savo mokesniu.
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- betas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. ■  . • Su 6 Kuponais

“Faun” 
Design

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

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

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po už i 
kiekvieną setą J 
su 6 kuponais • “fl***^”*Butttrfcnlf •, Sugnr Spam*

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Pitone Botilevard 0470
CHICAGO, ILL.

GRANE
COAL COMPANY
5332 So.« Long Avc.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50
(S'Tėened) ........r......... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonaą ............ ................... .

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St
Šaukit Tel. YARDS 3408

V......... . Į ■ n,, m., iii i . ....„„„■■„„■■J

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

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

Tel. Calumet 7937.. .

KLAUSYKITĖS '
§ A L T I M I E R O

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— __ „ — 9:00 VAL. VA K.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—________________________ — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

SPECIALIŠKAS APPLIQUE DARBAS

SWAN APPLIOUE MOTIFS PATTĖRN 1581
■. ■ 1

No. 1581 — šį dezenį galit išsiūti ant užvalkalų, rank
šluosčių ir t. t. Tai keblus, bet gražus darbas.
— "f* —~ ■■■■ ——< Maa « MM MM *"*"*1

. NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No, 1581 j
1 1739 So. Halsted St., Chfcago, III.

I I
| < čia įdedu 10 centų ir prašau ^atsiųsti man Pavyzdi No....................... |

i ^^ardas ir pavardė |

j Adresas ---------------------------  |

| Miestas ir valstija —---------—----------------- |

Na,„ pamatysime kaip jiems 
kova seksis. Aš niekad nema
niau, kad senieji ir didelė di
džiuma Keistuliečių butų lep1- 
šės, duotųsi užvaldyti. O už
valdyti ir valdyti tai jau jų 
amatas.

Taip, tatai pereitą trečiadie
nio vakarą Apšvietiečiai atsi
sveikino su Liuosybės svetai
ne, suirengtos magaryčios ir 
viskas pabaigta. Jau keli me- 
ai reikėjo tą padaryti. Tik, 

suprantama, ne Chieagon ei
ti. Juk mes čia vietoj turime 
kuo pasididžiuoti: Liuosybės 
namas ir svetainė. Ir per metų 
metus tavorščių valdoma. Jie 
labai tuomi didžiuojasi ir te
gul Dievas padeda. Visgi lie
tuvių vardas, nors jie to labai 
neapkenčia.

Štai aiškus pavyzdys: Ap
švietos Draugijai buvo siūlo
ma ir jau buvo susitarta dėtis 
jrie Chicagos Lietuvių Drau
gijos. Čia pat skyrius yra ' su 
netoli 500 narių. Tai didėlė 
spėka ir parama pačiai svetai
nei.

Aišku kaip diena nuo nak
ties, kad staliniečiai susibėgę 
padarė slaptą tarimą neiti 
prie “buržujų”. Ten niekas ne
galima Maskvos naudai veik
ti. O pats Liuosybės namas 
vis tiek musų rankose. O jeigu 
kas ir atsitiks už keleto me
tų, tai pasakys: “Draugijos iš
mirė, namas nepasilaikė.” Tė- 
mykite ar taip nebus.

— Sena# Naryš.

Bus pasmerktas mirti 
elektros kėdėje

šejtadienį naktį Tcderaiiai 
agentai lėktuvu Chieagon at
gabeno .Peter Anders, nuož
mų piktadarį, kuris pagrobė 
chicagietį Charles S. Ross ir 
vėliau jį nužudė, nežiūrint to, 
kad gavo $50,000 vaduotpini- 
gių iš Ross’o žmonos.

Anders buvo įkalintas fede- 
ralio kriminalio biuro ofise, 
kuris randasi Bankers rumuo-

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse )

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto- 
mobihams
. ' ■ ■' ■' .' ' i. . - : . ♦ '• , . ./ ■ ■ • . .. ,

• Apdraudą damų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. RypkeviČių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara kas vaka
ras Ud 8 vai. Sekmadiė- 
niaisVuo 9 ryto/iki 1 vai. 

po pietų.

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai SJĮ.75 

su 6 kuponais

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

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

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Cricago, Ilk *

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponu 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? 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ...... . kuponus. Taipgi pinigais ............... .....................

‘ Atsiųskit man ........į............ ..... .................................. ............................

Vardas ........ ........ ............................................................... ......................

Adresas ..... ................u....... ....................................   -

Miestas ».................... X............ - .........■.. Valstija   ......... .........

Kupono No. 34 į Sausio 24 d.

KASDIENINIS B IZ NI O SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS-
CONRAD

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

420 W. 68rd ST 
r*l ENG 58WM»840

• LIGONINES- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI

PALAGUI PAGELBĄ
LIGONINĖJE ---- --------

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..........-...........

EKZAMINAVIMAS
OFISE ............. ..............

’12
>50
>20

>1
DOUGLAS PARK HOSPITAL

1900 So. Kedrie Avenue
Tel Lavndale 5727.

• RĘSTA URANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victor/ M70
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ž-S-žt!

Iš Draugijų Veikimo

tuvišką Visuomenę 
Amerikoje

i -r-

LIETUVIAI! Jau šuvirš še
šiasdešimts metų, kai dalis 
musų apleido savo .gimtinę ša
lį Lietuvą ir apsigyveno šioje 
laisvoje Amerikos Respubli
koje.

Darydamį pragyvenimą 
su biriais dairbais, auginbmjj 
šeimynas, o savo Senatvei nie- 
/ko pastovaus nesukurėme. 
Šiandien £ios laisvos Ameri
kos ribose gyvena apie 1,- 
200,000 lietuvių. Musų ginltoJe 
Lietuvoje yra apie 3,000,000. 
Sudarome apie vieną ketvirta 
dalį Lietuvių tautos, bet netu
rime nieko tokio kuriningo. 
Musų seneliai, musų našlės 
trankosi po svetimas prie
glaudas, kur yra paniekinami.

Mes, žemiau pasirašę, maty
dami reikalą, susirinkime rug- 
piitčio 19 d.p 1937’metais, Chi- 
eago, III., ir padavėme prašy
mų Illinois Valstijai leisti 
mums įkurti Lietuvių Labda
rybės Sąjungų Amerikoje, ku
rių užvardinonte Litliuauiaii 
Welfare Association .of Amer- f
ica.

Leidimas buvo išduotas 
gruodžio 17 d., 1937 metais, 
kuriame Illinois valstija leid
žia pirkti Žemės, ant jos sta
tyti triobėsiiLs seneliams, mo- 
kslainę, ligoninę, bendrai, vis
ką, kas mums bus reikalinga, 
prieglaudai,, mokslui ir svei-
kutai. į

Taigi, šiuo atsišaukimu 
kreipiamės j visas fraterna- 
les organizacijas ir jų kuo
pas, labdarybės draugijas, pa- 
šeliflnės draugijas, kliubus ir 

1 ; gerbs f. .y valios 5 ff lietu vi us,
prisidėti medžiagiškai prie 
sumanymo- Įšikurkit patys 
sau, savo vaikučiams ir jųjų 
vaikų vaikams tą būtinai 
mums reikalingų įstaigą šioje 
laisvoje šalyje, kuri pasiliks 
per amžius liudyti jūsų meilės 
darbus.
Lietuvių Labdarių Sąjunga

Amerikoje.
Pirm. D r. A. J. Alatiikag, 
Sek r- J. IL Puida f x
Ižd. Dr. AL T. Strlkolis, 
Teisių Patarėjas Miss S teita

Strikol,
Iždo Globėjai, Jonas Yuška

Organizacijos Tikslai 
įsigyti plotų žemes, neina-

. r-IšSIUVlN&HMAS UžKLODEI

BLUEBTrD BEDŠPREAD PATTERNjį 16S2
No. 1662—įdomus išsiuvinėjimas ūžklodeu Didelis 

tyvaS yra 16x21 colių, o mažesnis 2%x3‘/2.
mo-

1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.,
1 1739 So* Halsted SU Chkago, Iii.
1 Čia jdedu 10 Centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi NO.

No. 1662

Vardas ir patardo

^Adresas

ft'lijinil i

žesnį kaip 300 aktų. Jeigu bu
tų galima, tai ir daugiau. Pas
tatyti ant tos žemės namus 
prieglaudai seneliams ir naš
iems; pastatyti mokyklų ir li
goninę. Ugdyti lietuvių tarpe 
apšvietę, dorų, vieningumų, 
jųjų tėvų pobūdžius iir pagar
bų šiai valstybei. Ttlreti jauni
nto sporto šalmas.

Lietuvių Labdarių Sąjunga 
Amerikos visuomet bus lais- 
va, hetikybinė ir nepolitinė 
organizacija.

Pildomoji Valdyba, jos na
riai ir kiti nariai neturės jo- 
kios teisės užtraukti paskolų 
ant Lietuvių Lnbdairybių Są
jungos Amerikoje turto. Lie
tuvių Labdarių Sąjunga A- 
merikoje turės seimus kiek
vienais metais. ' *

Prašau visų pašalpinių 
draugijų, frateVnalių organi
zacijų, S. L. A. kuopų, kliubų 
bei veikėjų, atsidavusių tam 
tikslui, 
foirmadijų dėlei ar 
dovanu c 

ręsti:

kreiptis tolimesnių • in- 
si imtiniui 

bei* aukų, šittoiill ad-

IL Puidai
3350 S. Morgan St 

Gliicago, III.

Iš Kelių Narių 
Grupes Išaugo Į 
Didelę Draugijų
Ls Lietuvių Jaunimo Kultūros 

Ratelio veikimo.

įsikurs L. J. K. D., tai 
tik pirmintokaš (kuris 
rezigrttfvo) J. J. Kau-

• ' J •

Kai 
buvo 
vėliau 
nas, panelė Antonina Damb
rauskaitė ir trys air keturi ki
ti nariai. Susirinkimus laiky
davo namie, bet vieni metai 
praėji'Ir tflš tl^LtetuVių 'Jau
nimo Kultūros Ratelio dabar 
nežino?

Dabar Ratelis turi jau gana 
F«žų būrį narių ir laiko savo 
mėnesinius susirinkimus kiek
vieną pirmų penktadienį Mil
dos svetainėje, 3143 So. Hals
ted St.

Valdyba 1938 metams.
I Lietuvių Jaunimo Kultūros 

Ratelio valdybą 1938 metams 
įeina šie nariai: Pirm. Anta
nas Pavilionis; vicc-pirm. An
tanas Vaičaitis; sekr. Alfredas 
J. Butkus; finansų rašt. Eštel- 
le Dereškaite; iždininkas Blll 
Leksna; ir korespondentas 
Alfręd’as J. Butkus.

I biznio komisijų: Antanas 
Jakutis, Antanas Defcška ir

Antonina Dambrauskaitė.
į apšvietoš komisijų*. Vla

das Raila, Antonina Pavilios 
fiiš, Antonina Dambrauskaite 
ir Bill Leksna. 1937 metų kny
gų revizijos komisija: Anta
nas Litirnas, Estellc Jundul ir 
Bronė Lėky te. *

Teko man girdėti^ kad žmo^ 
nes pirmiau nenorėjo ateiti i 
Ratelį^ nes buk esąs komųnis“ 
tiškąs. Ne, tas ne tiesa, Rate
lis nėra bolševikiškas-koillu- 
ništiškas ar kitoks. Ratelis yra 
laisvamaniškas.

Turiti'dar Vienų jtotykų prb 
minti, kad L. L K- R. rengia 
šokius kas antrų sekmadienį 
Mildos svetainėje, 3142 So. 
Halsted St. Taigi ateinantį se
kmadienį, Sausio mėn. 30 die- 
nąf 2 vai. popiet tiė, kurie no
rite linksmai praleisti laikų, 
yra prašomi atsilankyti į Mil
dos svetainę, šokiai praside
da ankšti, nes tęsis tik iki 7 
vai. vakaro.

Padėka p. JunjelonieneJ-
Visi Lietuvių Jauninu) K n L 

tUroš Ratelio bariai turiu šir
dingą ačiu poniai Marijai Jur- 
gelonienei už pasidarbavimą 
gauti lietuviškų knygų iŠ Lie
tuvos Lietuvių jaunimo 
turds Rateliui. T

■—Alfręd’as J. Butkus

Ką Veikia Ir Ką 
Mano Veikti 
Birutės Choras

Ruosia Offenbdcho operetę 
“Pėrikola?

Birutė užpereitą sekmadie
nį atliko gražų darbą. Apie 
pirmą valandą susirinko J 
Stankūno piloto. Studijų pa
veikslams. Iš len nuėjo į Lie
tuvių Auditoriją ir sudainavo 
kelias patriotiškas dainas. Vė
liau visi būryje nuėjo į Yu- 
ciaųs valgyklų pietauti. Visi 
linksmir veidai pilni smagu-

Papietavę .įr k tek pailsę j į 
Visi Sedą į automobilius ir vy
ko į Ashland Auditoriją. Ten 
vėl sudainavo kelias dailias, 
gana vykusiai. Anot vieno 
laikraštininko ir veikėjo' išsi
tarimo, šiandienį Birutės cho
ras sudainatei gyviausiai kaip 
aš girdėjau per paskutinius 
kelis sykius. Ėmė klausti, apie 
busiančių operetę i Atsakiau, 
taip yra ruošiama graži nielo-

A, TA. '
11ELEN SEBAIN

Persiskyrė sti šiuo pasauliu 
Sausio 22 d., 6:45 vai. vakaro, 
1938 nu, sulaukus 20 metų 
artiž., gimus Chidago, 111.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyrą Frank, tėvą Kazimierą ir 
motiną Jošephine ' Laurinavi
čius, sėseris: Kazimierą, Jose- 
phine, Liudoviką ir Viktoriją, 
uošvienę Mrs. t Sebain, švoge- 
rius ir kitas gimines ir drau
gus.

KUhas pašarvotas koplyčioj, 
5908 So. Kedzie Avė. Laidu- - 
tuvės Įvyks Trečiadieni, Sau
sio 26 dieną, 8130 vai. ryto iŠ 
kopi. Į Nekalto Pras. Panelės 
Švenčiausios paiap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa/- 
maldos už velionės sielą, o iš- 
ten bus nulydėta Į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Helen Sebain gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir ;siitėikti 
jai paskutinj patarnaviiiią if 
atsisveikinimą.

NuliUdę liekame,
Vyras, tėvai, sesers,' uošvienė 

ir kitos giminės bei drangai 
Laid. Direktorius J. Egafr,Tėl. 
GROVEBlLL 9090. ... .

I nVAKlS TdeSa6!8 
L U V Lai lt IV Visas Pasaulio 

. ' \ Dalis.
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietanis 
ir Pagrabartis.

3316 So. Halsted Street 
TeL BOtFLEVARD 7314

. ____  ,,.K. . -U. .. Y. .. -K . i,

Urba Flowėr Shoppe
Gčles Mylintiems—VestuvSms 
—Bankietams—Laįdotuvems— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 ;

t ACME-NAUJiĖ&V/Foioj
‘ A. EDVVAKI) HARIT 
Hudson Itypfor Gar bendrovės 
prezidentas, kuris kalbėda- 
mąS neseniai. su spaudos at
stovais be kitko ptfsakė, kad 
iš dabartines' pasunkėjusios 
ekonominės padėties1 nėra kfc 
(tos Išeities kaip samdyti 
daugiau darbininkų ir paleis
ti daugiau pinigų į apyvartą.

Foto]

EKSPANSIJOS PROGRA
MŲ AUTORIUS. — Japonų' ; 
generolas Giichi Tanaka, ku
ris paruošė Japonijos eks
pansijos prog'fafrią, numaty
damas užėm'įftte įvairių ko
lonijų, kuriom!š Europos val
stybės labLitCšuintcresųdtbs.

apcrę^f;‘P,ęrikolft”, 
zika OHentetohą, LVertimas pa
darytas Lietųvojįi Jis atsakė 
jau seąięą reikėjo ką nors pa
statyti. Birutė luri visko, tik 
reikia, dirbtiiBi ji! •>

Tiesa, Birutė ’turi visko. Bi
rutė turi gerą dirvų, publiką, 
meno,. <)r ėmėj ų f ii’ mėgėj ų, ku
rie interesuojasi Birutės vei
kimu ir turi; ražų būrį inteli
gentiško lavinto jaunimo, jų 
tarpe nemažai-talento. Turint 
vedėju tokį puikų muziką

padaryti, tik reikia duoti dau
giau, progos riiusų jaunimui ir 
įtraukti • į veikimų*
Viši kaip vienas susirinkime 
į praktikas penktadienio' va
kare, 8-tą valandų, Sandros 
svetainėje, 81L W. 33rd St. 
■Žiūrėsim kų galim padaryti.

Iki jiašiihatymp/
,a. ^bueky.

Policiįos-Banditų 
Susišaudymas 
18 Apielinkėje
z Piktadariai pabėgo sukalę 

aųlptuobilį

Naktį iš šeštadienio į sek
madienį, 18-tos apiclinkės gy
ventojams nemažai baimės 
įvarė sušišaudymaš tarp trij ų 
piktadarių ir policijos? •

Pastebėję tris įtartinai ąt- 
rodančiuš vyrus automobily
je, policijos ' skvadas su sėif- 
žantu Timolliy O’Connell su
manė juos pakamantinėti. Vy
rai, pamatę policiją, pasilei
do kaip greiti automobiliu 
Halsted gatve, į pietus/ Polici
ja ėmė Vytiš, Šaudydama į 
skubantį autotoDbilį. Trys ve
jami vyrai paleido kelis šū
vius atgal. ■ ; ' -

Lenktynės pasibaigė prie 
Halsted ir Cerniak gatvių 
kampo, kur pirniasis automo
bilis susikūlė. Visi trys> vyrai 
iš jo spruko galvatrūkčiais ir 
dingo CeFmak gatvės tam
siuose - užkampiose. ;

Apie Illinois Valst. 
Įstatus Liečiančius 
Draugijas 

' r 7. .

>' ' • •« . 1 ' i .

G rusinimai: — D r augo norai—<• 
ir tikroji įstatymų reikšmė

į . . Į ,, I)

Tik sakau, ■ kas čia bus sU 
musų tomis lietuviškomis 
draugijomis.' Vienas iš politi
kierių įlindo į didžiulį lietu
vių pašalpos kliubą su meškos 
patarnavimu, o kitas “Drau
gė” išpleškino Straipsnį mtisų 
draugij'OmS. Tame, straipsnyje 
aš manau, irstąs pats autorius 
ii* nežinojo ką jis nori pasa
kyti. Man parodžius jo tą 
strdipsnį apie Illinois valsti
jos Insurance naujus patvar
kymus, kurie įėjo gUIion nuo 
liepos 1 d., 1937, žmogui, ku
ris kiek nors sUpfapta taisyk
les kalboje bei rašyboje, nie
ko negalėjo suprasti* Ir “D.” 
redaktorius pyškina savo edl- 
toriale, kad, girdi, “katalikai 
apsileidę .‘Keistučio Kliube’— 
Chicagos Lietuvių Draugijoje.
Jie, katalikai, tuitį pasiimti 
vadovybę... pli... oh...

Čia dėl viso ko vertėtų pa
žymėti, kad f Illinois valstijoje
šiandien veikia vienas tūks
tantis šimtas aštuoniasdešiiiits 
septynios apdraudos kompani
jos bei savitarpines susivieni
jimai.

Erriest Palmeris, direktorius 
apdraudos departdmento, ra- 
po!rtuodamaš Jgifljernatoriui 
Horheriui, savo raporte sako 
štai ką: Su pabaiga biznio 
metų birželio 30, 1937 metais, 
viso apdraudos įstaigų 1,187 
gavo Valstijos leidimų operuo
ti. Sulyginus su 1936 metais 
prisidėjo 49. O 23 ištaigos nu
stojo veikę. ; Gryno prieauglio 
26. Iš viso'584 kompanijos tu
ri leidimą duoti apdraudą tik
tai . jHito gaisro; 219—casualty, 
,141—gyvybės,(.. ,139-rr Jjįraternąl 
(taip kaip SLA) ir 104 savi
tarpinės pašelpos — Mutua 
and Burial—laidojimo susi
vienijimai. Per 1937 metus 
valstija egzaminavusi 147 
kompanijas varančių šioje va 
stijoje biznį. Didžidusią gru-

šalpos susivienijimai.
Jeigu jau kalbėli ir į 

“baubą’* musų žmonėms,

daugiau suvaržo kompanijas, 
o ne susivienijimus bei drau
gijas, 'Pirmiau kompanija len
gvai galėjo apsilenkti su įsta
tymais išmokėjime pomirtinių 
—iŠ ko jos padarydavo did3 
žiauslus lobius. Dabar jos tu
rės mokėti, laikytis savo koiij 
trakto— pofisos; jos turės 
daug nemalonumo ir galės 
nustoti operaviino teisių šioje 
valstijoje jei nepildys įstaty
mų. žinoma, čia nesakau, kat 
visi klaidingai informuoja, tai 
butų mano didžiausia klaida 
tų sakyti* Štai, pavyzdžiui, tū
las žinovas aną dienų Naujie
nose trumpai ir aiškiai tik 
persergėjo, kad draugijos ne
pamirštų registruoti, o tas yra 
jau žinoma, kad tai yra įstaty
mu. Reiškia, tasai rašytojas 
savo rašinėlyje tik mums pri
minė musų priedermę, o ne 
gąsdino pasakydamas ką mos 
turime daryti ir kur prisidėti. 
Geriau lai tas “Draugo” “ži
novas’’ perskaito tą Apdrau- 
dos Statutą, bet irgi lai nepa
miršta pažiūrėti į “Exempt- 
loiis”. — Tas Pats.

Besivydamas Vagį
Tragingai Mirė
Policistas

Chicago ir Northvvestcrn 
priemiesčių traukinys Oak 
Parke mirtinai sužeidė 35 me
tų poliėistą ChaUncey Esch; 
Policistas vijosi vagilį, kuris 
buvo pagrobęs vieflos mote
riškės ridikiųlį. Išsivydamas, 
užbėgo ant gelžkelio bėgių, 
nepamatęs, kad atvažiuoja

Miscellaneous
'___________ Itaifįs

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTR

Mes dengiame ir pataisome visokis 
rųšies stogus, taipgi dirbame blžties 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei* 
d Kūjam a. /

BRIDGEPORT ROOFING CQ. - 
3216 ŠO. UaMėd Street

.     I... i, » . m i.,i

86 VARTOTI FURKAUČIAI 
priimti ’ mainais, visos rųšys—Vi

sos miefds — kainds $25.00 ir atikŠč. 
originalios kainos $200-$300. Rodo
ma tarpe G iki 9 vai. ■ popiet—vaka
rais tiktai,

MILLER EUR CO.
• 166 NO. MiChigart AVO.

Chicagos didžiausis kailių pirklys*

~ FURNISHED ROOMS
/ KAMBARYS dėt VAIKINO, be 
Valgio, apšildomas- 3243 So. Eme- 
rald Ąvei

F°r Reni
RENDON 2 KAMBARIAI — tin

ką dentistui ar -plaukų taisytojams 
—$20 į mėnesį. Kampinis Budinkas. 
2501 W. 43rd St. Tel. Lufayėtte 4895

RENDON TAVERNAS ir 5 kam
barių flattte 4171 So. Halsted. Dėl 
platesnių informacijų kreipkitės 

5614 So. Westėrn Avė.

Partnere Wanted

PAIEŠKAI) PARTNERIČ į fės- 
taūraną —1 išdirbtas per 15 metų— 
$2600, vertas — $1200.00 motgičius- 
Priimsiu pttšininkuS SU $250.00. 'Pu
ri būt patyręs valgyklos biznyje. 
Klauskite Mr. Kundrot, 1203 WeSt 
63td St., TeL Dotchester 7722*
Į. 8 III Iii. .......................................................................................... ii iinll«l»4

Situation VVanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ, 
esu mokęsis AgHcultute WisCohsirt 
ir turiu patyrimą, moku dralvinti 
trokų, karus ir traktorius, moku 
kafpenterystę. Norėčiau prie getų 
žmonių-—esu jaunas.

. J. J. SHALTIS,
Route 1, Bdx 88, Libfertyvillė, III.

i
. Ml , 4 ..H HI-.IĮ, I. .. . » t i. r,

Help Wante<l— Fentale 
 parbintnkią Ręi kią

MERGINA ar MOTERIS bendram 
narnų darbui be viHmo — geti na? 
mai — vaikai — geras mokesnis-vaikai — geras mokesnis 

~Van, Burėm ^239 -

CLAŠSIFIED
SKELBIMUS 

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

* IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
1 jiopiet ir nuo 4 iki 7:30 

vai. vakaro.
Tei. CANAL 8500

Pabėgėlis Iš 
Kariuomenės Papil
dė 200 Apiplėšimų

Chicagos detektyvai suėmė 
25 mėtų jaunuolį Richerd 
Boehler JrM kuris nuo 19Š7 
Padėkos dienos šventė iki pe* 
reitos Savaites pabaigos pa
pildė Chicagoje ‘apie 200 api
plėšimų. Ją kompanionas Malt 
Doiiglas buvo suimtas jįansaš 
City miešto.

Boeliter ir Malt Douglas 
yra pabėgėliai iš kariuomėnėš. 
Tarnavo. Chicagos kariuome
nės stovykloje Fort Sheridan,

Surinko $1,877,247 
Atsilikusiais 
Mokesčiais

Apskričio iždo viršininkas 
Horace G. Libdhelmer vakar 
paskelbė, kad pereitų savaitę 
chieagtečiai sumokėjo $f,877,- 
247 atsilikusiais mokesčiate. 
Du trečdaliai tos stirnos buvo 
už rcal-estatė mokesčius nuo 
1928 iki 1936 metų, o vienas 
trečdalis už personai property 
taksus, nuo 1931 iki 1936 m.

metų reabestate 
mokesčiais Jjždas Jkišiol su
rinko apie $117,444,703.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

* 1 . * . . .. ... -r

Rakandai-Įtaidai

IšPaRDuodame barų fikce- 
RIUS 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais ir kinkom. Taipgi Storų 
fikčeriUs dėl blle kurto bigfitf) įkai
tant svarstykles, registerįus ir ice 
baksiu s. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite xtfus pirm negu pariurt- 
te kitur. . ,. 2 v t

GALumet B269«

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigi GROSERNfi 
ir bučdrnd, modemiškai ištaisyta ir 
biznis kogeriausia eina. Priežastį 
iŠtirsite ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. UlRčlAUŠ, 

2242 W. 28rd Place

PARSIDUODA . TAVERNAS pa
čiame biznio centre, ant 4171 South 
Halsted St. Lietą galite gauti kaip 
ilgai ilOHtė, 5 kambarių flatus kar
tu. Dėl platesnių informacijų Lteip- 
kitės 6614 So. Westefn Avė.

PARSIDUODA pilnai įrengta Gro- 
sernė ir Bųčernė — arba mainysiu 
į tKoką ar automobilių.

2341 So- Leavitt St.

PARDUOSIU BUČERNE if gto- 
’sefnę sU natnti ar be namo. Biznis 
išdirbtas, graži apielinkė. Šaukite 
PaliSddė 4683.
■ MiM»«n»iWtiiMĮii —I ĮfliMiI> 11 ll » »m I ĮtiiitiinMilHMiWM*>iWii 1*1.

Kcal Estate For Sale 
N&iuabžeihl Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS

Musą raštinėse—-Keistučio it Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust. -

Kreipkitės pas t '
J. P. EWALD RKALTY CO, -

840 W. 33rd St., Tel, YARds 2790 
arba 4

708 W. 18th St. Tel, Ilftym&rkėt 6686. -ž', ... , A., . r.Į.1 .I*A.I. iii- ii............ .. I a 141 1*1111 1fi—1*1'11 ■

SUTVARKANT TURTĄ — pini
ginė auka — 160 akrų arti Mokėna. 
Alfred Schellirtg, Orland Patk, III.

I    .................... .. . ,■ , |.>I Įtfcrfjli.rH Ii,

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS dviejų štorų taverųo biznis ir 
du flatų gyvenimui arba mainysiu 
| retidencijusAnaŽesnį ar didesnį na
mą. 8258 So. Emerald Avė.

— * < M, «■ ii, min ti’aiiHHHfcįiiiitiin.mmĮn

Exchange—Mainai
135 AKRŲ FARMA arti Chicagos. 

Mainysiu ant namo.
. Gtovehill 1066-
M'

airi Itn rniHiimįiTHii ii

Financial
Pinansal-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ant pirmu mohgičių, kreik 
K1TĖS I LITRUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSDCIA- 
T1ON (buvusią Naujienų SpuikąJ, 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VU Išmokėjimų. <

1739 SO. HALSTED STREET

Tukime $10,000.00 ant tan
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į N tfu j ie
nų Spulkų, 1739 So. Halsted 
Street

COAL 
Anglys

(8.15
$9.40

AUGŠTOS ftŲšlES 
i ANGLYiS 
: MINE. RtJN .......  —

B1G LUMF .j...... . .
EGG............. ........ ....................
NUT .......... .......
SCREENINGS . $5.25

PIRKIT, DABARĮ1 
KAINOS ^NAlAJJ^TYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE <
Tėl. ARDMORE 6975

- .......... .. .

; 111*1 * HH' Iii Ijiirti'i Į '■ iMiiliOnį■

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARS1NK1T
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ
GARSINIMUS

VISI SKAITO... ,

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Mustj apgarsinimu kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gerą tiUo- 
liidv p.'

■
• ' ...
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Mez ašį

NAU J I EN Ų
METINIS

KONCERTASnėra

SOKOLIĮ SVETAINĖJE

PAŠAU L I N I A I N U O T Y K I A I P A V EIKŠ LAI S

>WS

O'

( ACME-NAUJIENę FjOtp]

Jąunas Lietuvis a 
Harper Abiturientų 
Kliasos Prezidentas

T. Rypkevičia 
Naujienų” Laivakorčių 

Skyriaus Vedėjas

™š'4.

S® 
’ <>>

nariams. <
nariai p ir- 

istorijoje 
jslogas. Alos? 
i savaites ir

69.000 CHICAGIECIŲ VĖL PRIE WPA 
PAŠALPOS DARBU

ŠUNIES “EVIKCI.IA” — Gyvulių Globos draugijoj 
agentas išveda šunį, kuris pasiliko saugoti nainus. koi 
jo sergantį šeimininkę išvežė ligoninėn. Draugija phėinė 
šunį savo globon, kad jis nenudvėstų badu. ’ ; J

Pirmadienis, saus.• 24, 1938

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

■

<&*>'*{*

1 , A'-." * iacme-naujienu Fotui

GAV(|^TŪS KALĖJIMO.^ęhicagictė Rosė Mario 
Gėnn.aręlli\^(dešinej) mylėjo apsukrų.p?Įtricl$; j, BJŲijrigs 
jįkairčįjjd į^gelbeti * jhm:? p&sįdų^tikarjerę;;;mergip^
pavogė •^200 iš bėridroyėsV'įųr iai tarnavo-JI vėl i ari jra- 
tyrė, kad-'.vaikinas: ne •Mrije'roš ieškojo/ i>etįpinigus švais
tė Su Jutomis rhėrginoinię. /Koše. Marie Uennarelli, kąytų 
ir vaikipas, buvo• suimti.' jęhięf gos. įd'imipklįs - teismas. užr 
vakar“ jai priskyrė'metus .kalėjimų,; .o Bri jrigs’.ui,..'nuo mė<’ 
tų .iki.'pėnkiųr / į ” }<\ :A' ’. A.

Užbaigs bedarbius priiminėti darbams 
ši trečiadieni

‘ '. '.s.: ' - ....... (AOME-NAUJIMf/V Fotol
“PANIEKINTA” — Mdria; Shadley, 16 metų, chica- 

gįctė, kuri užvedė bylų. prieš vienų biznjerių. organiza
cijų. Reikalauja milionę dolerių .nuostolių. Biznieriai 
rengė grožio konkursų. Mergina įstojo ir laimėjo. Pri
zu gavo ,$5 vertės kuponų degtinės ntišipįrkti.

s|^|

SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS 
- LIETUVOS PILIEČIAMS DEL PASU

; . ■ -I ' ‘ ‘ [ ACME-NAUJIENŲ Foto]

MICHIGAN EŽERO VAIZDAS ŽIEMOS. RYTĄ. ,— Paveikslas traukias prie Oak Park pliažo. Užpa 
kalyje mie-sto dangoraižiai? .. .... ......

i AUME-JNaUJIeSų I’ulo,

RADO LAIMĘ inLMUO- 
SE. —- Prieš metus laiko 
šviesiaplauke Evelyn Kayes 
(kairėj) buvo suvargusi mer
gina. Jų pastebėjęs 'filmų di- 
rektorius CečiĮ B. De Mille 
įętėšįhėj) . 4 n.uspreilelė, ; ' kkjj 
mergina tyri didėlį taleritd 
filmams? Paėmė jį į Holly- 
wOodą ir. . pagamino- ; f rimui 
Kai ' Miss ‘ Kayeš . grįžo į- tė
viškę, Atlanta, Oęorgi a,. • tai 
miešti s jų, sutiko dideliau-. 
Šiomis iškilmėmis. ... '■ ■■

Kiek lietuvių pateks atgal 
į \V. P. A., nežinia, bet gali 
būti tūkstantis ar daugiau. 
*:ia verta priminti visiems lie
tuviams bedarbiams, kad jie 
būtinai1 privalo išsiimti pilieti.-? 
niu.s. popierius. W. P- A. rašti
nėse yra pasireiškusi tenden- 

i pašalpos dar
bams nepriimti. W. P. A. dar-* 
bininkų skaičių mažinant, pir? 
minusiai darbus praranda ne- 
pilieŽįai. Nuo tos diskrimina
cijos bedarbį apsaugoja kad 
ir pirmi popieriai. WPA aiški
na, kad yra daugiau bedar
bių, negu darbų, tad pirme-t 
nybę •duodama 'piliečiams. Ne- 
piliečiai turi laukti.

ir jų skirstymas * projektams 
pasibaigs šį trečiadienį.

W. P. A- atgaivina vVPA 
darbus Chicagoje plačioj ska
lėj, pagelbėdama bedarbiams 
pergyventi “recesijų”, kuri pa
sireiškė Chicagoje ir kitur, 
pradedant pereitų melų pa
baiga.

f ACHE-NAUJIENŲ Foto]

UžfiMB GUBERNATORIAUS VHįTĄ — Gubernato
rius ir Mrs. Harry A. Moore, po gubehųitoriaus priešai 
kos priėmimo New Jerscy valstijos sostinėje^T/enton.

nesi.
Todėl, atkreipiame atydą vi 

sų lietuvių, kurie ren 
žiuoti šią vasarą Lietuvon, kad 
tuo jaus atsikreiptumėte; į “Nau
jienas” išpildyti pasįH^plikaci- 
jos. Paso gavimui reikąlmga gi
mimo metrikai ąrba senas rusų 
pasas, o jeigu moteris vedus, tai 
ir šliubiniąi metrikai. Amerikos 
piliečių žmonoms irgi reika tų 
pačių dokumentų ir dar savo vy
ro pilietybės popierių.

Už Lietuvos pasus mokesčio

Janitoriai Laimėjo 
Atostogas ir 5% 
AlgąPatelimę 

į -i'' ....... .. <'

Nauja Vnijos sutartis su Chi- 
ccujo Real-eslate Board 

i :'' : f ■'

, Chicugos janitorių unija pe
reitos savaites pabaigoje pa- 
siirašė naujų sutartį su Chica- 
go Real-Estate Bbard, kuri yra 
svarbi visiemh

Pagal' tų sutartį 
mų sykiu . unijoj 
gaus vasaros 
togos bus yįc' 
apmokėtos, ■ A- -L

Naujoji Sutp'jįS? taipgi už
tikrino - janitori;ąįhš 5 nuoš 
algų pake I i mųį į ? .

Vasaros laiktk 'kai 
riai 
goms

Nuo:gruodžio 9 d., 1937, pa- landžio nienesį, tegali tikėtis 
gal paskelbtą Lietuvos Vidaus! pasus gaut birželio ar liepos mė- 
Rėikalų Ministerijos naują pa
tvarkymų, Lietuvos Konsulai 
Amerikoje negalės išduoti Lie
tuvos piliečiams pasų be minis
terijos leidimo. Lietuvos Kon
sulai galės tik atpąujinti tokius 
pasus, kurie pasibaigė nedau
giau kaip prieš du metu laiko.

Reiškia,; Amerikos lietuviai, 
atvažiavę prięš karą be paso, 
arba atvažiavę, p<l karo, kurių 
pasai pasibaigė ankščiau, negu 
prięš du metu laiko ir kurie no
rės dabar grįžti“ Lietuvon apsi- 
gyventi arba atlankyti savo gk 
minės, turės aplikacijas siųsti 
Lietuvon, Užsienio ministerijai.

Tokia procedūra, žinoma, už-
< J V \ .. i 4 '• i' ■ * ‘ . ’ ’ ■

truks nemažiaus 2 ar 3 mėne
sių laiko.- Reiškia, asmenys ku
rie nori važiuoti gegužės mėne
sį, o aplikacijas priduos tik ba-

69,000 chicagicčiai bedarbiai 
šių savaitę pradės dirbti prie 
viešųjų W. P. A. Pašalpos 
darbų. VVPA viršininkas Chi
cagoje II. K. Seltzcr, buvo 

Wa- 
shingtonas nustatė 67,000 be
darbių kvotų, bet vėliau jų 
pakėlė 2,000 iki 69,000.

Siuntinėjimas pranešimų į c,Ja ne.piliečių

. 'Žinomas sporte . ir du 
^.reporteris

Jaunas lietuvis Danio! 
laiskis yra; prezidentas 
turientų kliasos, kuri ši 
vaitę užbaigs mokslus Harper 
mokykloje ir eis į pasaulį to
limesnių mokslų siekti ar duo 
nų pelnytis. T;

Kartu su Harper, nioksltisį 
baigia apie 7,000 high scliool 
mokinių visose Chicagos auk
štesnėse mokyklose. Lietuvių 
abiturientų į pasaulį išleisi 
daugiausiai Kelly, Lindblom,' 
Harper,. Fenger; Englexvė>o’d ir 
Tilden Tech. v;

D. Mczlaiskįs yra žinomas 
Harper mokykloje ne vien ga
bumu moksle i/r veiklumu, bet 
kartais dalyvauja; sporte, yra 
ben e čemp.i o n as čekeri ų loŠę-i 
jas mokykloj ė
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