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Potvyniai išvijo šimtus
žmonių is namų

Šiaurinėje Illinois dalyje vieškeliai ir til 
tai apsemti. Rockforde gatvės patvyno, 

500 gyventojų pabėgo iš namų.
ROCKFOBD, III., sausio 24. 

— Potvynis padarė didelės ža
los kai kurioms sritims Illinois 
valstijos šiaurėje. Sunkiausia 
nukentėjo Rockfordas.

Policija ir šerifo padėjėjai 
praneša, kad jie pagelbėjo iš
sikraustyti iš namų daugiau 

- kaip 509 asmenų.
Smarkus lietus, prasidėjęs 

sekmadienį ' popiet, perpildė 
upes ir upelius, užliejo vieške
lius, tiltus, rezidencijas ir krau- 

• tuves. Tūloje rezidencinėje sek
cijoje Rockforde, apimančioje 
keletą blokų, nepasiliko nė vie
no žmogaus.

Audros ir potvynis 
gręsia pavojum Ar- 

kansas valstijai
LITTLE ROCK, Ark., sausio 

24. — Dėl smarkaus lietaus 
pakilo vanduo upėse ir upeliuo
se Arkansas valstijos centrali- 
nėje ir pietinėje dalyse. Oro 
biuras pranašauja dar daugiau 
lietaus. •

Didžiausias potvynio pavo
jus yra gyventojams upės Oua- 
ehita pakra ščiais.^Vąpduolio
je upė j e. jau pakilęs aukščiau 
potvynlb*’6 Tygrtfenš.
vandenį pakilsiant dar keletą 
pėdų. Tuo gi tarpu tūkstančiai 
galvijų randasi k’oniuose, ku
riems gręsia potvynis.

žemės ūkio ekspertai sako, 
kad potvynis gali sunaikinti, di
delę ankstyvųjų pasėlių dalį.

Britams rupi mais 
tas karo metu
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Užšalę upeliai nesuėmč lie
taus. Nutekamieji vamzdžiai ir
gi nepajėgė suimti vandens ir 
iš gatvių pasidarė upės.

Keith ir Kent upeliuose van
duo kilo aukštin' po 2Į/&-3 co
lius per valandą. Kuone kiek
vienas tiltas Rockfordo srity
je buvo apsemtas. Dauguma 
dirbtuvių Rockforde pirmadienį 
nedirbo, nes darbininkai nega
lėjo pasiekti darbaviečių/

Galena upė, prie Galena, Ill.j 
pirmadienio rytą kilo po vieną 
pėdą per valandą. Miesto svar
bioji gatvė, Commerce Street, 
buvo užlieta. •

LIETUVIŲ MOKYTOJ SĄJUNGOS molinis atstovų suvažiavimas Kaune: viršuje suva
žiavimo prezidiumas. Ai ras iš dešinės - ^vietimo ministerijos gen. sekretorius K- Masiliū
nas. Apačioje suvažiavimu dalyviai. ■ 4 ' . ■ •
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SUKILĖLIAI AREŠTUOJA SAVO KARIUS
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 24. — Gaunamomis čia "ži
niomis, Ispanijos sukilėliai tu
ri bėdų su savo kariais, ypa
tingai pietų Ispanijoje.

Iš Gibraltaro pranešama, jo
gei mieste Algeciras, kuri yra 
užėmę sukilėliai, įvyko milži
niškos eksplozijos. Eksplodavo 
sukilėlių amunicijos sandėliai.

Trumpai po eksplozijos 
vo areštuotas tūlas skaičius 
kilėlių karių.

Kitos žinios iš Ispanijos
ko, kad respublikos gynėjų lėk
tuvai, lėkdami visai žemai, mė
tė bombas į Ceuta miesto do
kus ir į krantus. Manoma, kad 
ši jų ataka sulaikė siuntimą 
maurų kariuomenės į Algeci
ras. Jei jau gen. Franco tenka
siųsti maurus į Algeciras, tai1 maurų kavalerijos eskadronus.

» i _____ ____..
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Aliejaus kompanijų 
viršininkai. prašys 

naujo teismo
MADISON, Wis., sausio 24. 

— šiandien, antradienį, advo
katai įteiks federaliam teisė
jui Patrick T. Stone prašymą 
paneigti prisaikintųjų teisėjų 
(jury) sprendimą, išneštą pra
ėjusį šeštadienį 16 aliejaus 
kompanijų ir 30 jų viršininkų 
byloje, ir paskirti naują bylos 
nagrinėjimą, šeštadienį 'kompa
nijos ir jų vįršnunkai buvo pa
smerkti.

Gaisras sunaikino 
rusų ambasadą 

Hankowe

LENKIJOS ATSTOVAS ĮSPĖJA APIE VOKIEČIŲ PAVOJŲ

Mussolinio sūnūs 
transatlantinis 

lakūnas
ROMA, Italija, sa.ųsio 24

Trys dideli italų armijos lėk-Į 
tuvai išlėkė iš Guidonia aero
dromo kelionėn per Atlantiką 
į Natai, Brazilijoje, ir į Buenos 
Aire. • J

Vieną lėktuvui vairuoja Mūs- 
šolinio sūhusz v

; ■ f • -y
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Italų lėktuvai jau pasiekė 
Dakarą., Senegalijoje, 2,484 my
lių tolumoje nuo Italijos, o i§ 
čia lėks per Atlantiką.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 24. —. k Pasitraukus iš vie
tos pulkininkui Kocui, lenkų 
vienybės organizacijoje vado
vybę paėmė , generolas Stanis
lava 'Skwarczynski, buvęs Vil- 

į niaus garnizono komanduoto- 
jas. ■ ■ j

šiomis dienomis kalbėdamas 
per radio Skvvarczynski pareiš
kė, kad Lenkijai grūmoja iš 
vakarų pavogus vokiečių eks- 
pansijosr?lq^sAiąndie yra eko
nominė, bet- laikui bėgant gali 
tapti teritoriali. Iš rytų len
kams gręsia Sovietų Rusijos 
ekspansija. ! Todėl lenkai turi 
būti vieningi ir stiprus, pareiš
kė generolas.

J. Valstijos sumažins 
karo pajėgas Shan- 

hajaus srityje
SHANGHAI, Kinija, sausio 

24. — Pirmadienį paskelbta, jo
gei Jungt. Valstijos sumažins 
per pusę -savo karo pajėgas; 
laikomas Shanghajaus srityje. 
Kariuomenė bus ištraukta vie
no mėpesio bėgiui Pasiliks tik 
apįe^ Ą >
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Didžioji Britanija ketina su
mažinti savo kariuomenę Shan
ghajaus srity j taipgi.

esama ten ka

žinios pasiekė 
lojalistai pasi-

rodo sukilėlių kafro vadovybes 
nepasitikėjimą 
riuomene. . »

Neoficialios 
Paryžių, jogei
traukė iš Teruelio. Jiems bū
vant Teruelyje sukilėliai visą 
laiką bombardavo miestą ir 
naikino jį. Tuo gi tarpu pats 
Tėruelis lojalistams ne taip 
svarbus, kaip strateginės mie
sto apielinkių pozicijos. Taigi 
lojalistai jas ir apgina.

Sukilėlių pranešimais, jų ka
riuomenė sunaikinusi du Ame
rikos savanorių, kariaujančių 
lojalistų .pusėje, batalionus. Ta
čiau valdžios pranešimai sek
madienį skelbė kaip tik prie
šingas žinias, šios žinios sakė, 
kad amerikiečiai sunaikino du

Lietuvos Naujienos
• • f

SEIMAS.

KAUNAS. — Valstybės Pre
zidento aktu sušaukta Nepa
prasta Seimo Sesija, nuo sau
sio 24, d. iki vasario 1 d. Svar
stymui pateiktas Konstitucijos 
projektas ir eilė kitų įstatymų 
pakeitimų projektų.

GYVENTOJŲ PRIEAUGLIS.

KAUNAS. — 1937 m. nor
malus Lietuvos gyventojų prie^ 
auglis sudarė 21,528 asmenis.

<. KAUNAS, Susisiekimo Mi
nisterija steigia savo kelionių 
(turizmo) biurą.

kams butų skubiai išmokėtos.
Darbininkai yra nutarę, jei

gu fabrikas jiems kompensaci
jų neišmokės, kreiptis į ‘atitin
kamas įstaigas, kad kompensa
cijos butų išmokėtos iš kom
pensacijų fondo.

“Pluošto” fabriko sustabdy
mo priežastys dar neišaiškin
tos.

Siūlo sustiprinti kovą 
su šunadvokatavimu

Dabar Kaune

G. K.

užtikrinti pakankamai 
busimame kare Slr 
Inskip, dabartinis An-

LONDONAS, Anglija, sausio 
24. — Didžiojo karo laikais, 
ypač 1916 metais, vokiečiai bu-1 
vo išvystę efektyvų submarinų 
vajų prekybos laivams, kurie 
gabeno maisto reikmėnas An
glijai.

Tikslu 
maisto 
Thomas
glijos apsaugos ministeris, pla
nuoja programą, kurion įeina 
gamyba daugiau maisto pačio
je Britanijoje, užtikrinimas 
daugiau importų iš Užsienių, 
sandeliai maistui ir opiuose, mo
mentuose tikslus maisto išdali
nimas gyventojams.

SHANGHAI, Kinija, sausio 
24. — Hankbwe, laikinoje Ki
nijos sostinėje, gaisras kįlęs dėl 
eksplozijos sunaikino Sovietų 
Rusijos ambasados patalpas.

Tai jau ketvirtą kartą nu
kenčia sovietų atstpvybių pa
talpos nuo karo pradžios Ki
nijoje. Tientsine karo pradžio
je iš sovietų atstovybės pavog
ta svarbus dokumentai. Shan- 
ghajuje konsulatas nukentėjo 
laike mūšių. Nankinge rusų am
basada sudeginta japonams 
miestą užėmus. Dabar Hanko- 
we gaisras sunaikino ambasa
dos patalpas.

Nusižudė aktorė Ro
samond Pinchot

Gal ir nemes CI O. 
unijų iš Federa

cijos
MIAMI, Fla., sausio 24. — 

Pirmadienį šiame mieste prasi
dėjo Amerikos Darbo Federa
cijos pildančiosios tarybos kon
ferencija. Klausimas, 'ar mesti 
kai kurias C.I.O. unijas iš Fe
deracijos, yra diskusuojamas. 
Reikiama nuomonė, kad dabar, 
kai jausmas vienybei Ameri
kos Darbininkų judėjime auga, 
butų netaktiška mesti, nes'toks 
žygis tik sustiprintų C.I.O. po
ziciją.

Įvykdė mirties baus
mę kinų generolui

Kasyklos eksplozijo
je nukentėjo keturi 

darbininkai
BECKEMEYER, III., sausio 

24. — Beckemeyer kasykloje 
pirmadieni kilo eksplozija. Ka
sykloje dirpo 90 darbininkų. 
Keturi jų eksplozijoje apdegė. 
Tai jau antrą kartą kilo eks
plozija šioje kasykloje šešių 
savaičių laikotarpiu.

Ų-nia Blum, buvusio 
Francuzijos premje
ro žmona, palaidota

Francuzams karas 
Ispanijoje kašta

vo $2,000,000
PARYŽIUS, Francuzija, sau

sio 24. — Francuzijos laivyno 
ministerija paskelbė raportą 
apie šalies karo laivyno veik
lą. Raporte tarp ko kita nuro
doma, jogei patruliavimas ju
rų ryšium su civiliu karu Is
panijoje per 15 mėnesių Fran- 
euzijai kaštavo daugiau nei 
$2,000,000.

Degtinė nepavo
jinga

New York City. 
1938-1-22 d.

Šilko fab. “Pluoštas” 
sustabdė veikimą

200 darbininku liko be darbo.

dieną 
b-vės 
admi- 
visus

KAUNAS.
keliolika '' žnfonių, slankio

jančių apie teismų duris ir gau
dančių piliečių, turinčių reika
lą teisme. Tai šunadvokačiai, 
kurių keli yra jau nubaustT. 
Kadangi tie šunadvokačiai ken
kia teismo darbo orumui ir ap
gaudinėja piliečius, tai norima 
šunadvokatavimą griežtai per
sekioti.

Advokatų taryba parengė 
atatinkamų straipsnių Baudž. 
Statuto, Teismų santvarkos 
įstatymo ir Civil. teisenos įsta
tymo pakeitimo projektus ir 
’teikė Apel. rūmams, o Rūmai 
Teisingumo ministeriui, minis
teris perdavė Valst. tarybai.

KAUNAS. — Kūčių 
Šančiuose veikiąs akc. 
“Pluošto” šilko fabriko 
nistracija paskelbė, kad
darbininkus atleidžianti - ir nu
traukianti fabriko veikimą. Iš 
viso atleista apie 200 darbinin
kų, kurie staiga atsidūrė be 
darbo. Fabriko administracija 
pareiškė .darbininkams, kad su 
jais bus atsiskaityta po Kalė
dų švenčių. Darbininkai pagal 
fabriko administracijos pareiš
kimą susirinko, bet jiems bu
vo pareikšta, kad tik dalį kom
pensacijų darbininkams fabri
kas tegalėsiąs sumokėti, o ka
da jas mokėsiąs, paskelbsiąs vė
liau. Darbininkai, pamatę, kad 
gali būti pažeisti jų interesai, 
kreipėsi į Darbo rumus ir į 
Kauno m. darbo inspektorių, 
kad jų interesai šių įstaigų bu
tų skubiai apginti; išmokėtos 
priklausiančios kompensacijos 
ir kt. 

/

T^ko patirti, kad darbininkų 
prašymas skubiai svarstytas ir 
fabriko vadovybei pareikšta, 
kad kompensacijos darbinin-

i ' iii u ■ .............
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Priėmė į senatą dar
bininkų priešą

Pasirašyta Lietuvos — 
SSSR prekybos sutartis

gruodžio 
pasirašy- 
ir Lietu- 
1938 me-RICHMOND, Va., sausio 24. 

— Virginia valstijos legislatu- 
rai yra paduotas naujas mo
kyklų vaikams vadovėlis už
tvirtinti. Vadovėlyje tarp ko 
kita aiškinama, jogei degtinė 
ir kiti alkogoliniai gėrimdL 
vartojami su laiku, nepavojin
gi sveikatai ir netrumpina gy
venimo. Pavojus yra tiems, ku
rie geria nežinodami saiko.

Virginia valstijos įstatymai 
reikalauja visas mokyklas tu
rėti vadovėlius apie likerius.

“Tasso” žiniomis, 
23 d. Maskvoje buvo 
ta Sovietų Sąjungos 
vos prekybos sutartis
tams. Sutartį iš Lietuvos pu
sės pasirašė Lietuvos nepapra
stas pasiuntinys ir įgaliotas 
ministeris Maskvoje Baltrušai
tis ir Užsienių Reikalų Minis
terijos Ekonominio Departa
mento direktorius Norkaitis, o 
iš Sovietų Sąjungos pusės už
sienių prekybos komisaro pa
vaduotojas Merekalovas ir So
vietų Sąjungos prekybos atsto
vas Lietuvai šapiro.

PARYŽIUS, Frančuzija, sau
sio 24. — Pirmadienį palaido^ 
ta p-nia Thėrese Blum, Fran- 
cųzijos socialistų vado ir buvu
sio liaudies fronto premjero 
žmona. P-nia Blum mirė pra
ėjusį šeštadienį.

artima gi-

Milionams darbinin

reikalauja karo su-

Rosamond 
pasižymėjo 
“Miracle”.

NAUJIENOS
1730 S. HALSTED ST.

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

Sekmadieniais nuo 9 iki 
1 vai. popiet.

Mėtė bombas į kinų 
geležinkelių stotis
CANTON, Kinija, sausio 24. 

— Japonų lėktuvai pirmadienį 
devynias valandas ginėte bom
bas į Canton-Hankovv ir į Can- 
ton-Kowloon geležinkelių sto
tis.

OYSTER BAY, N. Y., sau
sio 24. — Šiame turčių mies
telyje pirmadienio rytą rasta 
nusižudžiusi gazolino dujomis 
savo automobilyje 
Pinchot. Pernai ji 
kaip aktorė filmoje

Moteriškė buvo
minietė Giffordo Pinchoto, bu 
vusio Pennsylvanjjos guberna 
toriu u s.

rvo dI I t
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Daugiausia apsiniaukę; šalto 
oro banga; stiprus šiaurės va
karą iki vakarų vėjai; saulė 
teka 7:10, leidžiasi 4:55 valan
dą..

Išgelbėjo francuzų 
laivą nuo sukilėlių

' MARSEILLE, Francuzija, 
sausio 24. — Ąštuonių mylių 
atstumoje nuo Palamos, Ispa
nijoje, sukilėlių, karo laivas už
puolė francuzų prekybos laivą 
Prądo. Netoliese buvęs francu
zų karo laivas Albatros pasir 
skubino užpultam laivui pagal
bon ir išvadavo jį iš sukilėlių

SHANGHAI, Kinijh, sausio 
24. — Pirmadienį buvo nužu
dytas generolas Han Fu-chu, 
vienas žymiųjų Kinijos kariuo
menės vadų ir buvęs Shantun- 
go provincijos gubernatorius. 
Karo teismas paskyrė jam mir
ties bausmę sekmadienį.

Dar pora kinų generolų yra 
areštuota. Vienas jų tai gen. 
Yen Hsishah, kitas Feng Yu- 
hsiang.

Japonai rengiasi na
cionalizuoti elektros

S • • CM*,

jėgą
TOKIO, Japonija, sausio, 24. 

— Japonijos valdžia stengiasi 
pervaryti parlamento bilių, ku
rio tikslas yra nacionalizuoti 
elektros jėgos įmones. ToMų 
priemonių 
metimai.

Italija statys dar 55 
submarinus

ROMA, Italija, sausio 24. — 
Patikėtinų šaltinių žiniomis, 
Italija dabartiniu laiku turi 115 
submarinų. Iki 1941 metų ga
lo Italija planuoja turėti 170 
submarinų. Taigi per ketverius 
metus ji ketina pastatyti dar 
55 submarinus.

Atnaujina pamestas 
senatvės pensijų 

korteles

CLYDEBANK, Škotija, sau
sio 24. —- šiuo laiku . čia yra 
statomas naujas didžiulis Cu- 
nard White Star pasažierinis 
laivas. Koliai kas jis žinomas 
kaip No. 552, Laivo statybai 
šiuo laiku samdoma 4,000 dar
bininkų.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 24.
kų buvo duobos senatvės pen
sijų kortelės. Kai ktirie asme
nys jas pametė. Naujas kor
teles iki Šiol galėta gauti tik 
iš W^shingtbno. Dabar betgi 
pranešama, kad pamestų korte
lių duplkatus išduoda senatvės 
pensįjų/ofisai esantys 323 mie* 
stuose

WASHINGTON, D. d, sau- 
šio 24.1— Pirmadic&į Jtfngt. 
Valstijų senate užėmė vietą 
John Miltou^iš New Jerscty 
valstijos. Jis buvo iki Šiol Jer- 
sey City mero Hague, Žinomo 
unijų ėdiko, patarėjas. Sena
tas priėmė Miltoną nežiūrėda
mas darbininkų protestų.

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937



al iviargens

Pirma Diena Amerikoje
(Iš Romano Ratilo Gobšo) •

(Tęsinys)

“Tai šiur, dėdienėle. Kaip gi * • • ♦ •* 1 • 
nebusi. Sy^iu sp t£tę ir Riaipą 
- -visi buvome nuvažiavę, Val
gėme, gėrėme—-atsįsYeįkinoipe.„ 
Tik jūsų motina labai TUgojo, 
kad gromatos, sako jau' seniai 
neberašote. Sako, gal labai su- 
skurdus—aąt gromatos nebe
turi, o gal, \sako, Jabai pj’abą- 
gotėjus, į did^lę/ppnių išvirtus, 
tai jau perprasta į tėvįškę rą-» 
šyti... Kiek sako, iš puikumą 
’.aikų savo tėvus pamiršta, ją 
pažinti daųgiąu nebenori.. .Q 
gal, sako., serga arba jau mi
rusi ... Sako, nuvažiavęs, Rau- 
lynėli dėdienei ranką pabučiuok 
ir pasakyk kaip labai mes čia 
jos išsilgę esame, kaip kasdie
ną margos gromatėlės laukia
me—laukiame iš Amerikos .nuo 
dukreles ir žentelio, kaip rūpi
namės, nieko negirdėdami ir ne
žinodami, ar sveiki, ar gyvį> ar 
mųsų dar visai nepamiršo, ne- 
buniekino . . . Paskui pradėjo jū
sų mamytės ašaros per veidus 
riedėti. Ir tėvelis ant pypkės už
sikniaubė. Labai liūdna ir skau
di? visiems pasidarė, tai tuoj ir 
išvažiavome. ..

Dėdienės sieloje gailesio jaus
mas aukštai pašoko, o jos akys 
ašaros paplūdo. Juk ji norėjo 
rašyti—labai norėjo, bet pati nė 
raidės nepažindama, negalėjo, 
o kitų prašyti labai gėdinosi,— 
tokia turtinga, mat, o “nė gro
matos parašyti nemoka“, pas
kui sakys. Ne kiek, reik sakyti, 
temokėjo ir jos vyras bet vis 
tik vargais negalais raidę suli
pindavo, reikiamu galu popie
riuje pastatydavo, na, ir išeida

vo žodis, sakinys,—visa “mar
gą grp.TOtelę” ... “Ęįęt jeigu jis 
įr geriau paokėtų, tąi bene prisį- 
pyąšyšj,/’ galypdav^ pĮob^šiepę. 
“Į savo tėviškę seniai neberašo, 
p. į mąpo ...” Taip ir. putrukda- 
vp jp.s mįptys apie laiško rašy
sią, išgąj’UodayoĮ noraą, p laikas 
jų^ bęgdąya. Ką čia—lėkte lėk
davo. Trejetas vaikų, dvejetas 
įnamių, paskui gi juk ir vyrui 
reikią dažnai smuklėje padėti. 
Q narnų dąrbę visados vieną. 
'Į'arnaitę?. Negirdėta pab.ranga! 
I^ągį šįąndįęn vį^ptiniaį bizpie- 
yiai tarąąįčįų nejąiko, p tada— 
tik ^įlijpnierįąi jas teturėjo. Be 
to, Gobšienė buvo labai darbšti 
įr prižiūri. Vįską padarydavo, 
pati vįę-pą. Q tokiu bpdų, va, 
kasdįępįąmę (jąrbe, supesčiųose 
ir dolerį?/ rungtynėse, kuriose 
ji lab,ai ryžtingai dąlyvąu'davo 
SU savo konkurentais, išsįsem- 
davo Jos visos jėgos,—ir kur 
čįą skąitymąs, piokslas arba lai
škų į tėviškę rašymas?! Reįkia 
susikaupti, įsitempti, visos jė
gos dėti, kad dolerį pavijus nu
tvėrus ir padėjus ten, kur jis 
pelno žiedais Žydėtų ir duotų 
vaisių—vaisių ... “O Lietuvoje“, 
dažnai sakydavo ji, “tėvai juk 
pastogę ir duonos ant duonos 
turi. Ir.pinigų jiems jau nebe
reikia, nes seni, vaikus išaugi
nę, kur gi będės tuos turtus. 
Mums jaunesniems, Amerike, 
tai reikia. Oi, kaip reikia! Ana- 
vą, Džianas Grušas, daug vė
liau už mus biznį stardave, ir 
tai daug prastesnįąm pleise, o, 
jau mūrinį įiildingą išsistatė. O, 
mes vis dar medinyje—apačioje 

l galiūnas, o viršuje susikimšę 
gyvename ...”

--t.:. L„,.

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

laivu

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos < .

Gegužes 28 cL, 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS

Trečia Klės,a:
Iš New Yorko į Klaipėda --.......-.... $1Q6.5O
Į abi puses ..........................   $206,00

Turistinė Rlęsa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ..................  $152,00.
Į abi puses ......    $289,00

t . *

Tąįp, galvodavo, taįp kalbėda
vo sau ir kitiems ppnia Gobšįe- 
nė; nors jau trejetą namų tu
rėjo, . visus Jšlbok^bs—-“keš’s 
kaįp Amerikos lietuviai' pratę 
sakyti. Vienas visai gražus bu
vo. Bet ten gyvęnti nėjo, ki
tiems išnuoiAavo, po aštuonio
lika dolerių už b,tftą per mene
sį imdami skas tais laikais buvo 
labai aukšta nuoma. Q n arp as 
turėjo, trejetų butų.

Patalėlipatalke. iiw 
ę|flę, autvynė marytį nosinėlė 
ašarų karoliukus savo bląkstįe- 
nyo^ę įr slkrupstųpsę Jr vėl prą- 
dėjo, Gubšiuką kiąusinęti.

“Taigi, tąigi, Baidyk, ar sveį-
: k a mano mamyte ?”

“S.veiHVW9 sveiką,,tik tėvukui 
kulpį piašjiią prieš Kalėdas su
trypė. Anselį pipye, jaunąą. HU" 
i^ęįys pasibaidė ( iškrėtę -senu
ką iš skynęs—ir neląįmę. Ko
jų šeštąrnė pagavo. Nunešėme1 į 
stųbą, $ąkW$ pąryęžęme, bęt 
pp trejetus dienų vis tiek mirė. 
Sakome, tąįp jan dieyo b,uvQ 
įkirtą.“

“Ąinžiną atsilsį. Duok dieve 
dapgąus karalystę .. ? Gromatų 
gayome sųt juodais apvaliais, 
tai tųpj įr pamisliiipuię, Hąd 
ląįpiė, lįąd kas iš giminįų inįyėi 
bęt rašyti tąip įr nprąšėme.;Vis 
tįe darbąi, biznįs, ląįįto perą; 
sąfcpmę, rytoj, rytoj—įr praėję 
. . . Dabar parašysime.“

“Lietuvoje laukia gromatų, 
dėdienėle vai kaip laukia! Tėvai, 
broliai; seserys—visi laukia. Tė
vai, gavę gromatų iš Amerikos, 
džiąugiasi, kitiems rocįp, cįidžįup- 
jasi, ypač jei pinigų dar randa. 
Musų kaimo žvilgiui,—atsimena 
te, mislįnų, tarp, kurią riylįkų 
ipargų žcmęs turėjo,— vįsadps 
rašiau gromatas. žviglienę svie
sto ant riekės užtepdavo, bet 
su musėm, tai aš nelabai teno
rėdavau imti. O mažų vaikų bu
vo dąug, tai tie, būdavo subė
gę žiųrį laukia kad tik jiems 
atiduočiau—tai ir atiduodavau. 
Keįis kartus po dvi kapeikas ga- 
/au. Net sarmata, budavo, imti. 
Vyras prisiu’nčia pę šešis šim
tus rublių kasmetai, o. man, ma- 
tykiS; - tik < Iv y le k i:tiž" Lt i s ko pa
rašymų teduoda. Baisus skupu- 
mas tų žvilgių ... Aš rašysiu 
šiandien savo tėveliams groma-

‘ Jes, jes, Rauluk. Iš sykio ir. 
aš taįp mįslinaų, rašyti norėjau; 
nors iy pernok ... ” susigėdo Gob, 
šiene prisipažinti/ kad rašyti 
įiemoka, bet tuoj susigriebė: “Iš 
sykio, jes, bet paskui, maty
tum, apsipranti tiesa dažnai. į)a- 
mislini, dažnai rengiesi rašyti, 
bet vis tas biznis, tie darbai, rū
pesčiai,—pamatysi, jei kada biz
nį užsidėsi. Bėgsi bėgsi, dirb
si dirbsi, o galo kaip nėr, taip 
nėr. Pamatysi. Tai ne Lietuvoj. 
Fen nors žiemų pasilsėti gau
ni, o čia visada tas pats.”

“O Lietuvoje žmones mano, 
kad čia niekas darbo nepažįsta, 
—visi tik vienį popai.“

“Gana jau, gana, vaikeli. Ten 
ir menkas gaspadorėįis sįugįpai- 

f insurancFĮ 
(APDftAUDA)

• Pilną apdraiidą auto-
• 1 ■ *■ ' . f

namų nuo
1 , .

rakandų
O Apdraudų nuų vagių
• Apdraudų langų
• Apdrapda gyvasties

gausite

naujienų
. rąštinėje A

. per A. Rypkęvičiy

1739 S. Jlalsted St.
’ Į> * ’ t * . t

Raštine atdara kas vaka
ras iki 8 yąį. Šekmądie- 
piąis nuo 9 ryto iki 1 vąį.

mobikanis
• Apdraudų 

ugnies
• Apdraudų

NAUJIENOS, Chicago, UI.
■ ■ ■-.................— ......... I ............■■■-................. ■ >. ... .. ........ N.l . ..............................— I

PAŠALINK KŪNO 
'' SKAUSMUS - 

DABAR!
Jus sušuksit iš dŽiąųgsrib, k^" 
dą .pąsijusįt raumenų skaus
mus pašalinę, šyąrąs, patogus.

Vartosit be rikių kęblumų. Mi- 
. liopąi jųoš?ižgirią. Vienas pįas- 
t eri$ įtikins jus.

J^psęn įididžiausiu 
pasdpty ęp^tgi^ dal^kį

į Kryžių

PąrdąpdaitlYg Vįso^ę /VWWSC

S
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dąsipirkp, ir gyvuliu, ir bričkų 
sų Iriais. Q pinigų l Visiems ži- 
žiųą, kąs gęfUS pyoęeptus 
moka. P,ąbąy yisąs kąiws tik 
įr šneka, niekas neb.ei'imąta, visi 
nori į Ameriką bėgti. Tr lėkte 
išlėktų, jeį tik ąpąrnųs tųTėtų’, 
kaip dažnai sako mano mamy
tė? \

“Et, Raulynėli, koki jau čia 
tįe ipųsų tųrtąi. Turime vienų 
kitų auselę?šimtelį kitų banko-
je, tai ir viskas. O susirgtame 
—neduok cįteve—ar ką- Kas gi 
čia žiūrės, mwnįs rppįnsįs? Juk 
svetimas krą|tąs, syetimį žmo
nės. Įloęįo^, čįą Įsupąs visi dau
giau pąyyęĮi, pęi gęro yęliją. 
Aaa”, giliai, atsiduso Gob,šiene, 
“kąi tpri savp, tM rytęjęp^ dįe- 
pą ųc tokįa teįri’- Fppęstis mą- 
žįąų galvų grąuž.įą,; flirWi 
gįaų ir įšsiįyįięgoti
įį...Ą, pągyvęųsi, pąyargsį, tą- 
dą pamatysi, Ęąuįuk- Dubąr čįąr 
ue|mąi, dar tik ^riporįųs.v

(Bus daugiau)

tę įr bernukų pąsiiipą, o. čią iy 
(lideli bįznįieriąį patys Viską pą- 
sidąyo., Kur čia t^ų , tąynai! ’l’įk 
pątys. tnrtiugiąuši juos tętųri. 
čia zmojiės dirba ląbąi dąvįgf 
dįybą. čįą kasdieną yųgįąpįųtę 
arba mėšlavežią. J[es, Rauįypuk, 
pagyvensi, pamatysi/’

“Bet užtai ir turi, dėdienėle, A 4‘i ’
turi. .
lis, kuriam aš gromatas rašiau, i 
tukstapčiųs parsivežė, o tiktai 
keletu metų ‘mąįnose’, kaip jis 
sako, teišdįrbp. Ir; žemės tuoj

ŲŽ centnerį rugių 6 
Įųėų, Uąlęjįiųęi

ĘĄ^ĘVĖŽYS.7-G?UQČ|, • fliėn
14 ęį. apylinkės teisinas pįl

v

Antai musų, (kaimo' Žvig-i 
ivitim nč (ivAma + oc vačinn ’

TAISOME VISlU 
KIUS RADIOS

Ekęyęrto rącįįo taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metamą.

Marųuette Rądįo
AL ĘNZULIS

56,10 So, Maple,wood Avęiyic 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

' LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
I SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

OfBU^ANCE 
IR NAKTJ A .

;Vįf Tifonai YARDS 1^1742 
4605-07 So. Hermitage A ve. 
4447: South Fąįrfield Ayęnųę 
; ą’gl. LĄMYETTĖ 0.727

Ą

T—_ A I -I koplyčios visose 
-L-J Jy czL 1 ę^icągpą dalyse

Ęlaų^yki|ę musų Lietąvių radio programų PirmacVęnio vakarais, 
10:00 vai. yakaro iš W. ,H. F. C. stoties (142Q K.)-—Pranešėjas 

1 P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių direktoriai

Kreizįenę ųųbaudė 6 mėn. ka
lėjimo už tai, kad ji priėmė 
iš beyno vienų centnerį rugių, 
kuris buvo pavogęs iš savo gas- 
padoriauę.

Aukštos Rųšies 
ANGLYS

Bip LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

.... UŽMIESČIUOSE'
ŠAUKITE' DIENĄ AR NAKTĮ

Tel. ARDMORE 6975

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapj 

and Midw(fė 
6630 So. Westęrn 
Avė./ 2nd fioor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gipidymb hąmuo- 
Isė ar ligoninėse, 
duodu massage 
elečtric t r e a t 
mint ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

' ginotns patari
mai dovanai.

Ofiso Tek Boulevąrd 5918

I)R. BERTASH 
756 West 35th St 

Gor. of 85th and Halsted Ste. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8 :ąo

Nec^lįomįę p.agąl sutarti 
Ręę. 4M0 SO. MICHIGAN BLVD. 

TeL Kenwood 5107

Ofiso TeL Virgtnia 0086 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVEl^UE
O A ,nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 

Rezidencija:
8939 SOUTH CL4REMONT AVĖ 

Valandos—SU-40 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

Garsįnkites ‘#nose?’ 
""ADVOKATAI

K. P G UGI S
* -ADVOKATAS 

' , «. i J z A
Miesto ofisas—127 N. Dea^born St.
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
bĮamų ofisas—3323 So. Halsted St.,
Valandos vakarais nuo 6' iki 8:30

Telefonas Haulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
LIĘTŲVKS ADVOKATAS
T<lephone: Bonlevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 Sp. Rockwell Št. 

Telephone: Rępublic 9723

Ą. Montvid, M. D
2400StWEŠTn T.

Vai. 1 ilp 3 PP pietų, 6 iki 8 vak
Tel. Seeley 7330

Namų telefonas Brunswię!k 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. nuo 2 iki 4 Y> P- P« į* nx*p 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais *ir

Sekmądięniąis susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJĄ 

4300 So, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8Q16 • > '. » 1 • » J * ’ • r

DR. STRIKOEIS
Gydytojas įr Chirurgas
Ofisaį 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofįąo vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal susitarimą
Ofisp TęĮ.; Boulevąyd 7820 
Namų Tel.s Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė, Tel. Yards 2510

^AA.SLAKIS"
ADVOKATAS -

7 So. Dearborn St,
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Parlj: 3395

KAL &Z A Ii KIŠKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedęlį, Vtąrninlęe įr Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

< " Ą ». ' ? f .♦ t

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

Tel. Prospect 1012

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DĘNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street .

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.'

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

DR, S. N A1KEL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiąąs ir Rezidencija 
3335 \ So. Halsted St

p,. ',. > PilCAGO, 1LL. . •
~ • f": ‘ą. «•••'»—■'.....

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr, S. Jakubs 
DENTIST 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Taksai $|5.00 atskirai.
Ši ekskursiją jau yra labai populiariška, nes 
kas metai vis dątfgįąu įr dąugįąų važįųoją.

Ši ekskursija yrą negirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki* 
tės j patikėtiną lietuvių įstaigą. ■ ’

NAUJIENAS /
1739 SOUTH HALSTED STREET

. Chicago, Illinois. ' ’ po pievų.

i

DR. VAITUSH, OPI?'
LIETUVIS 6

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrįc^lly Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigfrno, akių aptemimo^ nervuotu- 
mo, skaudamą akių kaišti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias- 
kląidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kleivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDeLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phoųe Bouleyard 7589.

DR. G.SERNER
LIETUVIS AKIQ^ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
p <Pritąikp, Akinius 
Įj 1 Kreivas Akis

Ištaiso.
Ofisas ir , Akinių Dirbtuvė 

756 West 35th St.
kampas Halsted S t. ‘ f 

Valandos: nuo 10 iki 4, nud 6 iki 8 
Nedaliomis pagal sutarti.

Tel. Office Weųtworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr, Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 pp pietų, 7—8 vak. 
išskyrus seredomis ir subątomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stąįgjąą ir chroniškas ligas 
vyry, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metpdųs X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30. vaL vakaho

Teį. Caų«įl 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar V Central 7464 
k ■ ' . * * »■

LIETUVIAI
GYPYTOĮJAI ir dęntistai 
‘ Amerikos Ljėtuvių Daktarų 

',.' J^a^gŲ
Phone CANĄL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR pRIRURGĄS 

220J 22nd Street 
Valandos: nuo į—8 ir 7—8 

Seredoiniš 'ir nedėl. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. Calįfprma Avenue 

Telefonas Repuolic 7868

Dr. Charles Sega!
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 v^I. jyto, n^io 2 iki 4 
vai. po p|et ir nuo 7 įk| 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
Y^*PdįhoM ^IDWAX 2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SO^JTH ASHLAND ĄVą 

Ofiso y^lancįos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po piety 

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Naujas | KĄ ŽMONES MANO J

Išradimas
KEISTA ŠIRDIS

1938 Radio
Srityje

RCA Victor, Philco, Zenith, Gene- 
al Electric užpatentuotos radios, 

kurios pagauna lengvai automa
tiškai visas stotis, nedaro jokio 
ratėjimo, išduoda gražų, tobulą 

balsą, turi viso pasaulio oro ban
gas. Trumpąsias, ilgąsias ir Stan- 
lard bangas. Tų naujųjų radio 
kainos yra nuo $99.95 ir 

aukščiau.

Už seną radio duodame didelę 
nuolaidą.

Sudriko 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

Bostono “Darbininkas” gruo
džio 31 d. laidoje 1937 m. pir
mame puslapyj įdėjo kard.'nolo 
O’Connell laišką katalikų spau
dos reikalu. Tame laiške kar
dinolas, be kitko, siiko: “Reika
lingumas palaikyti stiprią ka
talikų spaudą buvo įrodyta bė
gyje paskutinių 13-kos mėne- 

; šių. Jeigu ne patikimos infor
macijos, katalikų spaudos pa
tiektos, ti i Amerikos žmonės 
butų apgailestautinai suklaidin
ti išeinančios iš Madrido propa
gandos. Smarkiai sujaudinta at
kaklių melagysčių p’atinimu, 
katalikų spauda pasiryžo pa
tiekti visuomet tikruosius apie 
Ispaniją faktus, tuomi privers- 

jdama ir kitus laikraščius ątsr r- 
' giau elgtis su melagingomis ži
niomis... Paskelbdama tikrus 
neužginčijamus faktus iš Ispa
nijos karo, katalikų spauda 
sėkmingai nugalėjo vyliaugin- 
gą kairiųjų propagandą ir rim
tai pasitarnavo visiems tiesos 
mylėtojams.”

Tegul bus taip, kad Rorrlos 
katalikų spauda Ispanijos, 
klausimuose pasitarnavo tiesai. 
Jei Ispanijos ir Meksikos rei
kaluose katalikiška spauda taip 
smarkiai užtarau ja savuosius, 
tai kur tos katalikiškos spau
dos balsai prieš lenkus, kurie 
nuskriaudė Lietuva ir persekio
ja lietuvius katalikus pagrob
toje Vilnijoje? Kodėl ta geroji 
katalikų spauda nesirūpina tie
sai ir teisingumui pasitarnauti 
lietuvių-lenkų klausimuose? Nė
ra abejonės, kad Bostono kar
dinolas ir visi katalikų laikraš
čių redaktoriai žino, jog yra 
“sins of commission and sins 
of omission”. Katalikų spaudos 
nutylėjimas apie lenkų skriau
das Lietuvai sudr.no “sin of. 
omission”. Kaip katalikiškoji 
spauda iš to išsiteisins?

Darbininkas nepasigenda ki
tataučių katalikų spaudoje bal
sų, užtariančių lenkų smaugia
mus katalikus lietuvius. Ar tai 
daro per užsimerkima 
neišmanymą ? 
gali suprasti 
tik turi bent 
ir kiekvienas,
krislą lietuvybės meilės ir tei
singumo jausmo.

Marijonų dienraštis “Drau
gas” gruodžio 28 d. 1937 m. ra
šė apie tikinčiųjų persekioji
mus Vokietijoje ir pareiškė: 
“Jei kam skaudu žiūrėti į tix 
kinčiųjų persekiojimus, tr.i 
šventam Tėvui, Kristaus vieti
ninkui. Dėl to Jo šventenybė ir 
šių praėjusių Kalėdų proga, 
kuomet kalbėjo į kardinolus, 
susirinkusius jį pasveikinti, pa
žymėjo, kaip skauda jo širdis, 
matant bažnyčios persekiojimą 
Vokietijoje.”

Keistr. ta popiežiaus širdis! 
Jo širdį teskauda, kai tikintieji 
persekiojami Vokietijoje, o vi
sai neskauda, kai tikintieji lie
tuviai yra persekiojami Vilniu
je. Išeina taip, kad popiežius 
persekiojamus vokiečius katali
kus aliko Romos katalikiškos 
bažnyčios dalimi, o lietuvius 
katalikus, persekiojamus Vil
niaus krašte, visai nelaiko sa
vo bažnyčios dalimi. Ar “Drau
gas” su “Darbininku”, nemato 
keistumo popiežiaus širdies? 
Jei nemato, tai lai įsitaiso aki
nius.

Tas pat “Draugas” gruodžio 
30 d. 1937 m. įdėjo straipsnį, 
kųp polemizūojrma su' “Vilnies” 
korespondentu iš Cicero, III. 
Ten, be kitko, sakoma: “Kolek- 
ta šventam tėvui,buvo ne aną 
dieną, bet praeitą menesį, Ir 
ar žinai, kad, šiaudini katalike, 
mes, tikintieji katalikai, šven
to tėvo reikalams sudėjome 
(tik savo šv. Antano bažny
čioje) $270.00 ir juos, jau pa
siuntėme.”

Kaip dėl viso to turi džiaug
tis šventas tėvas! Juk per vi
są Ameriką lietuviai katalikai 
kas metai popiežiui*sudeda apie 
$40,000.00. Be to, lietuviai Ro
mos katalikų kunigai didžiuoja
si tomis gausiomis aukomis po
piežiui surenkamomis iš žmo
nių ir lietuvių katalikų laikraš
čiai su pasididžiavimu jas gar
sina. O popiežius už taį nei 
duoda Lietuvai kardinolo, nęd 
Amerikos lietuviams vyskupo, 
nei užtaria smaugiamų lietuvių 
katalikų Vilniaus krašte.
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Tai tiesiog jau ne sūniškas, 
o tiesiog vergiškas, lietuvių ka
talikų prisirišiipas prie to po
piežiaus, kuris lietuvių vist i nė^ 
paiso ir paskyrė juos paskandi
nimui kitų tautų bangose.

Tiesos My ė jojas.

“Jaunimo” Panelės 
Rengia Vakarą

Prosinamos mašinos po $19 .50 
ir aukščiau.

Hoover Factory garantuotas, Spė
riai Hoover dulkių valytojas 

už $19.95

Pamatykite Naują Shelvadore Re- 
frigerator.y su Radio viduje 
Refrigeratorių, Norge, General 

Electric. Sutaupysite daug pinigų 
pirkdami dabar, Įmokant $5.00, 

potam $1.00 j savaitę.

Pamatykit Budriko Naujoje Krau
tuvėje iškrautus naujus rakandus, 
Parlor setus, karpetus, valgomo 
kambario setus. Dideliame pasi
rinkime, dabar laikas pirkti, kad 

kainos atpigintos-

Jos. F. Sudrik,
INCORPORATED

3409 ir 3417 S. Halsted 
Street

; Leidžiamas žymus radio pro
gramas iš WCFL Radio Sto
ties, 970 k;, nedėlioj, 7:30 iki 
8 P. M.—Simfonijos orkestrą 
ir Makalai*

Jūsų radio pataisomas už 50c. 
Pašaukit Telefonu. 

BOULEVARD 7010

ar per 
Juk tokį dalyką 
kiekvienas, kas 
krislą supratimo 
kurs turi bent

s,

CŪMMŪNWEALT>!
EDISON OFFICEV

ffirite for Free Eye Book

852 W. 63rd St
2950 E. 92nd St 

11046 S. Mtohlgan Ava.

šie laiškai yra atėję į Nau
jienų raštinę. Prašom juos at
siimti.

■. •

C0MM0NWEALTH EDISON COMPANY
? _ - 10 ELECTRIC SKOPS

DOWNTOWN —72 Weat Adams St-132 South Dearbom St
4562 Broadway
4833 Irvlng Park Blvd.
2733 Milvraukae Ava.

4231W. Madison St'
3460 S. SUte St.
4834 S. Ashland Avė.

Ali Telephones—RANdolph 1200

ATPIGO ARKLIAI

c

BlG LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATO^ MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel. ARDMORE 6975

susirinkti ir pamatyti “Jauni-’ 
mo” panelių darbą.

Pramoga įvyks pp. Juozaičių 
Ramuose, 6822 g. Rockwell St., 
8 vai. vakare.

Laiškai Atėję Į 
“Naujienų” Raštinę

Padaryk Kaimyninę

MARQUETTE PARK 
sario 22 d 
Fancies” 
bunco ir kortų žaidimą.. Ren
gėjos smarkiai darbuojasi, kad 
vakaras butų sėkmingas. Sako, 
bus gražių dovanų, užkandžio, 
alučio ir muzika. Tat, vertėtų

Va-
., “Jaunimo Fbminine 

rengia nepaprastą

. Siu Metu
Ekskursijos Lietuvon

I ■ ■■■ ... <1 I '/ / *

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”, į Breme
ną, iš ten gelžkeliu i Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko į 
Kauną, ir atgal. $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25. J

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

Trečia ekskursija gegužio 28 d. laivu 
“Grinsholm”. tiesiai i Klaipėdą per 11 die
nų, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
rugsėio 25-d.įbųs sugražinta $5.^, į

Ketvirta ekskursija birželio11 diena, 
Chicaffos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franciia, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klaineda nėr 9 dienas, Kai
na $209,50. bet e-rižtant po rugsėjo 25 d; 
bus su grąžinta $5.75, ■

' Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną, Švedų linija per Gottenburgą į Klait 
pėda, j . •

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

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

Čia dar atkreiniame atydą Lietuvos pi* 
liečiu i tai, kad užsienio pasui gauti reiks 
laukti apie 2 ar.3 mėnesius. Todėl pasisku
binkite.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
ninius NAUJIENŲ laivakorčių įkyrius, 
1739 S6. Halsted St., Tn x

Frank Armonas-Herman 
George Theodore Juška 
Mrs. J. Kantremaitis 
J. Glainbauskas 
Eleanore Lenick 
B. Moskus 
M. K. Pienis 
Stasys Povilaitis 
Mr. and Mrs, Rupert , 
J Seully 
Juozas §estokas 
Ona Tamošiūnas

TheingiishTolumn

Prominent Lithuani- 
an Students at 
Kelly High

/

Ariierican-born Lithuanians 
are much noted in Kelly High 
School. Recently Virginia Tho- 
iiįas was. seleeted to represent 
Kelly in the Good Citizenshįp 

f

Contest šponsored annually by 
the Daughters of American Re- 
volųtion. Every high school hąs 
a representative. This represen- 
tative was asked to be present 
at .the Stevens Hotel for a meet- 
ing on January 16, 1938. The 
representatives wil^ again as- 
semble on March 16, 1938 and 
the winner will be picked. The 
winner will receive a trip to 
Washington lasting for one 
week, all expenses paid.

A coųple ofiweeks later Alice 
Sinjako was seleeted to repre
sent Kelly High School in a Ci
ty-Wide Essay Writing Con
test sponsored by the Women’s. 
Good Will Club. Ali of the sen- 
Jor B’s wrote composifions on 
the subjėct “If Lincolų Could 
Speak Today.” Mr. Dempsey, 
the head of the English Depart
ment and Miss Isabella Doltoh, 
the principai, seleeted Miss Sin- 
jako’s as the1 best and most ori- 
ginal. The object pf this con
test is to promote better citi- 
zenship through the^tudy of 
the life of Abraham Lincoln and 
the application of his ideals of 
justice, tolerance, patience and 
humanity to the sočiai problems 
of today.

The winner of this contest 
will receive a scholarship and 
read his essay over the radio.

Early lašt year the American- 
born Lithuanians got togethe^ 
and organized a Lithuanian 
Club* Aldona Rutkauskas is 
the president. The club is un- 
der the sponsorship of Mr. Doo* 
little. Cųstoms, dances, etc.,
of the native country are stu- 
died and discussed. This proves 
that young Lithuanians are not 
sleeping būt are wide awake and 
prove themselves worthy, hon- 
orable .and a pride to the Lith
uanians. M. S.

Savo visų elektrikos aptarnavimo
rųšių vyriausia buveine

• Kokio tik gali elektrikos patarnavimo parei
kalauti — informacijų, sąskaitų apmokėjimo, 
lempų apkeitimo, patarnavimo — viską gali at
siekti našiai jūsų kaimyninėje Commonwfealth 
Edison Company elektrikos krautuvėje. Ši krau
tuvė yra svarbi patarnavimo įstaiga tiems žmo
nių tūkstančiams, kurie nekeliauja dažnai į vid- 
miestį.

Kviečiame pasinaudoki tuo patogumu, ką tei
kia jums ši kaimyninė įstaiga. Sutaupysit laiko, 
išlaidas ir gausit skubų ir mandagų patarnavi
mą nuo atsakančio štabo.

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

ZARASAI. -

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

N • • į

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

Zarasuose da
bar labai atpigo arkliai. Vasa
rą kaštavę 100 Lt., dabar kaš
tuoja 20—30 Lt. Į turgų pri
vedama labai daug arklių, bet 
nėra kam jų pirkti. Arkliai at- 
pigoi dėl to, kad žymiai pabran
go pašaras.

Aukštos Rūšies•»

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saulis, Vijo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Safe for Infant or Adult. At all Druggists,
Murinę Company, Dept. H. S., Chicago

2415 W. 64th Street TeL Hemlock 6240
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NAUJIENOS
The Lithnanian Daily News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithnanian New» Pub. Co^ Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 85(M)

-................... Į |) ','J—. ii,-. w jy.iįi.yf.l—■

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

$8.90 
4.00 
2.00 
1.00

.75

75c

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

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
jll. Telefonas Canal 8500.
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TTfaakvttin kalnai
Chicago je—paštu:

Metams ____________ __
Pusei metų ..................._
Trims mėnesiams ______
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus:
Vieną kopija .......
Sa v ai tdi
Mėnesiui ......

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metąmą w..w,..,w4.................... $5.Q0
Pusei iąetų ..........................   2.7^
Trims mėnesiams .................... l.ęp
Dviems mėjjesiaans ................ l.Q0
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...................-...................$8.00
Pusei ųietj •••• • • ̂ 0
Trims mėnesiams .............  2.50
Pinigus reikią siųsti pašto Monęy 

Orderiu kartu są užsakymu.
......................... JJ .įįii. •.nni.,jT.',.,l>. , 1 , 1 1 —..i.i.i įį ii,
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Smetonos seimas atmete Smetonos 
konstituciją

1 „| I. ■■■,r , y
Prieš Kalėdas Lietuvos vadinamą “tautos atstovy

bė” pabaigė sayo sesiją ir išsiskirstė, ątlikRsi tik keletą 
menkos vertės darbelių. Plačiai ėjo’ gandai, kad tam sei
mui valdžia įteikė naujos konstitucijos projektą, bet 
projektas pasiliko nesvarstytas.

Dabąr atėjo oficiali žinią, kad Smetona šaukia sei
mą susirinkti sausio 24 d. ir šitos naujos sesijos svam
biausias uždavinys busiąs konstitucijos priėmimas, Bet 
“Naujienos” tik-ką gavo pranešimą iš Lietuvos, kąd 
konstitucijos projektas tikrąi buvę duotas seimui svars
tyti jau pereitoje sesijoje — tik seimas tą projektą at
metė.

Projektą pagaminą Stasys šilingas. Jisai įr&še į ji 
yisą eilę tokių paragrafų, ■ kurių net pakl.ushųs Smeto
nos klapčiukai nenorėjo priimti. Vienas paragrafas dar 
labiau susiaurina žmonių atstovybės teises, nustatyda
mas seimui tik trijų mėnesių sesijų per metus, o pęr 
devynis mėnesius kraštų valdo be jokios kontrolės pre
zidentas su ministeriais. Pagal dabartinę konstitucijų 
(kurių Smetona su Voldemaru paskelbė 1928 m.) sei
mas posėdžiauja šešis mėnesius.

Kitas projekto paragrafas siūlė padaryti Smetonų 
Amžinu prezidentu, t. y. faktinai karalium. Projekte 
taip pat buvo panaikintas spaudos ir organizacijų lais^ 
vė.

1 Visa tai sudarė tokį nejaukų įspūdį, kad net. tauti
ninkai seime pasipriešino “tautos vado” norui, ir Šilim 
go kūrinys buvo sugrąžintas autoriui!

* / 4*1*. » .

Dabar Smetona bandys dar kartų pravesti seime 
naują konstituciją. Matyt, kad iki šiol ėjo slaptos deryr 
bos tautininkų partijos viršūnėse ir dėl konstitucijos> 
tur būt, susitarta. Įdomu, ar tas projektas, kurį seimįr 
ninkai atmetė, bus pakeistas? • ,

Komunistai dalyvavo bažnyčios 
pašventinime
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Apžvalga
'Antradienis, saus. 25, 1938
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PROTESTUOJA “PRIEŠ
pagonizmą

Iki šiol Ąrųerikos katalikų 
kunigija nuolatos skelbdavo kar 
rą Rusijos bolševizmui ir Mekr 
sikos “bedieviškų socialistų“ 
valdžiai. "Bet dabar ji surado 
dar vieną priešą — “pagonizr 
mą” Amerikos mokyklose. Chi-i 
cagos Marijonų “Draugas” ra
šo, kad Washingtone klerikalai 
iškėlė protestą prieš Amerikos 
švietimo organizacijas, sudaran
čias National Education Ass’n. 
šis komitetas pasisakė už gim
dymo kontrolę ir kriminalistų 
sterilizaciją.

Klerikalai sako, kad tąi “pa
goniška”. Savo proteste jie pa
reiškia, kad —

“National Education ass’p 
turėtų žinoti ir to fakto neig
noruoti, kad Katalikų Bažny
čia yra griežtai nusistačius 
prieš priemoriišką gimdymų 
kontrolę ir sterilizaciją. Taip 
pat turėtų žinoti, kad apie 
pustrečio miliono' katalikų 
vaikų lanko šalies viešąsias 
mokyklas. Pagoniška propa
ganda įžeidžia tų vaikų tėvus 
ir pačius mokytojus. Nežiū
rint tu, supagonėję Vadai 
švietėjai savo dirba, neatsi
žvelgiant į kitų įsitikinimus 
Ir nėkiek negerbdami,' to kas 
kitiems yra kilnu ir šventa.“
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Jau jeigu kalbėti apie kitų. į- 
sitikinimų negerbimą, tai nie
kas šituo atžvilgiu taip nenusi- 
deda, kaip klerikalai; Kur tik 
jie turi galią, jie nepripažįsta 
laisvamaniams jokių teisių. Net 
grynai moksliniuose klausimuo
se klerikalai pasižymi netole
rancija prieš idėjas, kurios ne
sutinka su relikvijos dogmomis. 
Sakysime, evoliucijos (Darwi- 
no) teorijos; šalininkus kunigai 
per ilgą laiką vadindavo “gyvu-

Bef koks čią sensas prikai
šioti “pągopizmą” Amerikos 
Švietimo sąjungai? Juk pago
nys garbindavo daug dievų, o 
tas šyįetimo draugijų centras 
jękių dievų mokykloms nebru-

TREČIOKAS IŠGELBĖJO
“VIENYBĘ”

Prieš kiek laiko buvo pranešta spaudoje, kad Fran- 
euzijos komunistai ‘‘ištiesė ranką” Romos katalikų ba|r 
nyčiai ir kad į šitą komunistų že^tą davę palankų ats&* 
kymą Vatikanas per Paryžiaus arkivyskupą, kardinolą 
Verdier. v x -

Bet pasirodė, kad savo “atsiverfiMą prię dvasios 
šventos“ Prancūzijos komųnįstai įrodinėja jau ne tik 
žodžiais, bet ir darbais. ‘xLtetW0Sz Žinios” rašo, kad ko- 
jnunistai viename Paryžiaus priemiestyje oficialiai (J&*‘ 
lyvavo bažnyčios pašventinimo iškilmėse, ir šitą jų 
žinksnį užgyrė centralinis FrancųzijOs komunistų orgftr 
nas ‘'I/Humanitė”. ' . (

Kauno dienraščio specialis korespondentas apie tai 
rašo iš Paryžiaus:

“Paryžiaus arkivyskupas, kardinolas Verdję, 
pristatė Paryžiuj ir jo priemiesčiuose daug bažnyr 
čių. Iki šiol jau pašventintos 75 bažnyčios ir koply-

- čios. Ęardinblo programa numato, pastatyti is viso
100 bažnyčių. BešvęnHnant naiijai pastatytą 
ruž, randėto ^priemiesčio komunijų pat*
tija oficialiai dalyvavo iškilmėse.

‘‘Kairiųjų savaitraštis ‘La Lpmiere’ pasipiktino 
tuo faktu, į kų Vlipmanitė’ atsako: ‘Dabar, kada 
kai kas nudiiada nesuprantąs ką reiškia i ištiesta 
ranka, frankitiasopiškas organas ‘Lamkrę’ puola 
musų partiją, ir t. t. Argumentacija ‘frankmasoniš* 
kurnu’ pirmą kartą pasirodo prancūzų kompartijos 
oficiozo skiltyse...” ;
Tai ve kur atsidūrė komunistai, kurie kitąsyk bubr 

nydavo Rusijos “bezbožnjkų” obalsį, kad “religija ta 
—r opiumas”! Jie jau kolioja laisvamanius “frankmasor 
nais” (parmazonais”). Laikui bėgant, Stalinas pasirašys 
konkordatą su popiežium, kaip kad pasirašė kietas “rer 
voliucionierius” — Mussolini, i

Vienas asmuo> kuris, matyt, 
yra gerai ’ painformuotas apie 
Brooklyno tautininkų “vidujinę 
politiką”, rašo “Am. Lietuvyr 
je”, kąd p. A. S. Trečiokas iš? 
gelbėjo “Vienybę” nuo bapkror- 
to. Tai buvę pranešta metinia
me “V.” bendrovės dalininkų 
suvažiavime. Esą .w

“ląikrašeio dienos, taip bent 
spėjama, buvo jau suskaity
tos; netik temko sąskaita jau 
buvo uždaryta, bet ir telefo
nas neskambino.”
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Bet at.čjo išgelbėtų jas New? 
arko bUpieriaus asmenyje.

“Trečiukas (rašo tasp« kor 
respondentas) įdėjo apie pu:- 
santro tųkstančio dolerių pi
nigų ir tuo Išgelbėjo •Vieny>- 
W gyvastį.”
Už tai jisai pareikalavę, kad 

jam butų pavesta “V.” reikalus 
tvarkyti taip, kaip jisai išma
no. Pras Trečiokas buvo išrink
tas bendtęvl.s prezidentu ir pa
skirtas jos reikalų vedėju.

Tačiau kitas Brooklyno laik
raštis (“Amerika”) aną dieną 
pasakė, kad “Vienybė“ yra pa? 
laikoma Lietuvos valdžios iždo 
pinigais.

nebųtų buyę bolševizmo, tai 
vargiai butų atsiradęs fašizmas.

Kai prieš- 20 metų Rusijos 
bolševikai išvaikė steigiamąjį 
seimą ir įsteigė “geležinę dik
tatūrą ir teroro valdžią”, tai vL 
šame pasaulyje buvo suduotas 
baisus Smūgis demokratijai. 
Laikraštis, toliaus, sako:

“MUssolihitiį vargiai butų 
atėjusi į galvą mintis apie 
diktatūrą ir teręrą Italijoje, 
j eigų jisai, nebūtų turėjęs 
bolševikų pavyzdžio prieš sa
vo akis: Jo tikslas buvo ki
toks, negu bolševikų, bet ji
sai pamatė, kad ją taktiką 
galima pavartoti' kapitalizmo 
apsaugojimui. Kurį laiką bu
vo fašizmas Ispanijoje. Pas
kui fašizmas atėjo į Vokieti-, 

v ją iy mažęsneą šalis. Galimas 
daiktas, kad daugumoje šitų 
atsitikimų diktatūra ir tero- 
ra,s išdygo iš pirmosios šak
nies -rr iš diktatūros ir tero
ro Rusijoje, kurių sėkla bu^' 
Vo pasėtą Prancūzijos revo
liucijoje.” ; ,

* • I

šituos žodžius “The Mijwau- 
kee Leader” parašė^ kalbeda- 

. mas ap|ę sovietų partąmento 
pęsęd?ius, kurte tęsėsi Reletiį 
dienų ir užsidarė, nepriėmus nė 
yįę.no istątymp,

“Rusija turi dęšimtis mi- 
lionų gyventojų (apie 170 
milionų. —“N.M Red.) ir dau
gybę problemų”, pastebi tas 
socialistų ląikrąštis, “bet tąi 
‘įstatymų leidimo įstąigai pa
kako tik kelių dienų atlikti 
savo darbą.

'“iš to galima numanyti, 
kad tai nėra įstatymų leidi
mo įstąįgą, bet tiktai sueiga, 
kurt patyįrtina visa, ką da^ 
ro diktatūra.” •
Iš tiesų, ta milžiniška’ šalis 

šiandien turi be galo didelių ir 
painių . problemų >-— ir pasaulio 
taikos klausimas, ir karas Azi
joje (taip pat ir Ispanijoje), ir 
aštrus kriziš sovietų valdžios į- 

( staigose, ir sunkumai pramonė- 
bei žemės ūkyje — bet so* 

Vietų . “parlamentas”, pįrmą 
kartą susirinkęs po “demokra
tiškų“ rinkimų, nepratarė tais 
klausimais nė vieno žodžio. Tik 
keli komisarai pakalbėjo, “at
stovai” jiems paplojo—ir “par
lamentas” išsiskirstė!

’ Aįšku, kad tas neva parlą- 
; meptas netyri Mios galios.

V - " ■■ ■• 'r I - -ė'- =2
IŠ LIETUVOS

*‘]8OfcWVWMAS PRAMYNĖ 
TAKĄ FAŠIZMUI.”

Socialistų dienraštis “The 
Milwąųke.e Leader7’, *kurts dažr 
nąį pąrodydąvę sąvo sjmpątijas 
Rusijos sovietų^ valdžiai, perei
tą šeštadienį redakciniame- 
straisnyję pareiškė, kad, jeigu

SSSR vadinamasis 
parlamentas

S (Musų specialaus korespondento)

Vilniaus lietuvių 
kryžiaus keliai

VILNIUS, 1-7“V.' ž,” patie
kia duomenų, faktų, kurie ro
do, kukiais kryžiais keliais Oi- 
na lenkų okupuotoje Lietuvo
je vietos gyventojų 
mas. '
' “Ryto”

Mažonų kaime Bronius Sabas 
administracijos ištremtas iš va
dinamojo pasienio ruožo, kurio 
plotis yra 30 klm.

Šv. Kazimiero draugijos raš
tinėje storastija tikrino proto
kolų ir kasos knygas.

“Vilniaus žodžlb“ redakto
rius J. Latvys jau antri me
tai negauna leidimo nuvažiuo
ti į tėviškę, Valkininkų vals
čiuj . Jkąlp bkudžiauninkas, 
prikaltas prie Vietos.

Žurnalistas Ųrbęnavičius 
prašęs StorastŲą kisti jam 
laikraštį “Puslapiai” su , žemės 
ir darželio priedais. Jam atsa
kyta, kad jaU anksčiau, kaž kas 
prašęs tą laikraštį kišti; tbdėĮ 
jam neleidžiama.

Iš Vilniaus išsiųsta į' Kartū
zų Berazą 18 asmenų, esą kal
tinamų xkomunistiniu< veikimu.
.; “Vilniaus Žodis”, 59 Nr., iš
ėjo smarkiai išcehzuruotas. Ja
me matyt daug baltų vietų.

gyveni

skaityklos vedėjas

, Parlamento sąstatas
Į SSSR abudu parląmentu VL 

sp išrinkta 1143 atstovai, Dirs- : 
telkime kaip tie atstovai savų ; 
socialine padėtimi susiskirsto. 
šiuo ątsĮtikimu. jų politiniai įsir 
tikinimai mums labai yra aišr 
xųs, jie visi vįsašįmtąprdcentL 
niai stalincai, kįtaip tarus. Sta
linę ištikimi bernai. Jų 220,. tai 
Yęlęhpžę visokie tarnautojai, 
kaip štai brigadirąi, viršinin
kai, tarybų .pirmininkai ir kiti; 
tik jų tarpe labai mažas skai- 
čius - tikrų žagrės darbininkų. 
224 tai yąldŽios aparato įvai
rus pareigūnai. 20^ komunistų 
partijos pareigūnai, 88 raudo
nosios armijos atstovai, 56 
GPU, atseit, žvalgybos valdi
ninkai ir tik 126 darbininkai. 
Vos 56 atstovai inteligentijos, 
kaip štai daktarai, mokytojai, 
įpžhieriai ir kiti. Taigi, kaip 
matote, tasai demokratiškiau
sias pasaulyje parlamentas dar- 
bipinką valstijoje maža turi 
darbininkų atstovų ir dar ma
žiau ląisyoą profesijos žmonių.

I Pąrląmehto atetovąi gali 
; kiekvienu momentu pateku 

ti į Ežovo rankąs
Bet kas .tame paklusniame 

koncerte Btąliųo' diriguojama
me įdomiausią, kad to parla
mento atstpvaį visaį nesinaudo
ja jokiu imunitętu. Kitaip ta
rus, šito parlamento atstovus 
kiekvienų monąentU galės švelpi 
Ežovo ranka .čiupti už čiupri- 
nos ir padėti tonais, iš kur ra
tai kas gyvas išeina. Visur par
lamentų atstovai, net pusiau 
diktatūrinio režimo valstybėse, 
naudojasi savo asmens neliečia
mybe, tai yra jie už pasakytas 
parlamente kalbas negali būti 
suimti m; atsakomybėn traukia
mi. Tikvuž padarytus krimina
lius veiksmus gali būti vietoję 
tyoj suimti, r bet ir tai vėliau 
parlamentas turi jų suėmimą 
patvirtinti, kitaip tarus, juos 
valstybės saugumo organams 
atiduoti.

SSSR abiejų parlamentų atr 
sftę’vąį 'šiomis lengvatomis visai 

: nesinaudoja. Rodos, net npbuvo 
reikalo šitą atstovų neliečiamy- 

. bę SSSR panaikinti, nes juk 
rinkikai bet kuriuo momentu 
gali išrinktus savo atstovus at> 
šaukti; taigi, atšauktus jau 
teismas, arba GPU galėtą su
imti kajp eilinius piliečius. Bet 
ir čia butą didžiulės baimės, o. 
kas jei rinkikai nesutiks at
šaukti, t.ąi kas paskui daryti? 
Stalinas visa tai iš anksto riUr 
mątė it* todėl parlamento atr 
Stovų asmens neliečiamybę vi< 
sai neįvedė.

Kitaip tarus, ųž pasakytas
■ kalbas parlamente SSSR atstor
■ vas neša- atsakomybę, kaip if 

kiekvienas pilietis. Tai štai kąįp 
atrodę tasai visame pasaulyje 
“demokratiškiausias” parlament 
tas!

Nagi mėgink drįsti bet eką 
iš Stalino veiksmų pakritikūor 
ti, — .šiuo atsitikimu neišsižiot 
si.

Balsavimų komedijų
Betgi sakysite, kad bevelk, 

visas šimtas procentų ėję bal
suoti ir tik mažutis procentas 
neaiškiai balsavo, o šiaip jab 

! beveik yisi gyventojai sumėtė 
’ balsus už išstatytus kandidatus, 
Reikia žinoti SSSR gyvenimo 
dvasią, tuomet bus suprantą- 
ma, delko taip, b ne kitaip bfl*4 
yo. Jpk tiek darbininkai j tięk 
kolcho^nlnkai pilnai priklauso 
nuo valstybės Iždo, ę .apie vai* 
džios visokius kitus įvairius 
pareigūnus netenką ir kalbėti, 
Kas ėjo balsuoti, buvo griežtai 
sekamas. Kandidatų Sąrašas 
buvo įgalima sudaryti tik vie* 
nąs, todėl ūr beliko tiki už jį 
balsuoti.

Tie kandidatai, kurie pasku
tinę rinkimų minutę pasirodė 
nęvišai ištikimi, tuoj buvo pa
keisti kitais kandidatais, štai 
broliai latviai, atsakingi val
džios pareigų vyrai, seni ko
munistai, pilietinio karo daly
viai, Mežlaukai, tik kelias die
nas prieš rinkimus buvo kitais 
kandidatais pakeisti.

Mežlaukas
Valerijus Mežlaukas 

Molotovo dešinioji ranka, jis 
ekonominės tarybos buvo gene- 
rdihiš s.ėkrefdrius, referentas, 
o tos tarybos pirmininkas bu
vo patsai Molotovas, šioji ūkiš
koji taryba SSSR gyvenime tai 
vienas iš svarbiausių organų. 
V. įMežlaukas vienu metu net 
buvo liaudies komisariato pir
mininko pavaduotoju. Jis valdė 
ir sunkiąją pramonę, tai buvo 
vienas gabesnių ir sumanesnių 
'Vyrų, dėl kurio ištikimumo Sta
linui niekas neabejojo. O štai 
dabar jau Mežlaukas staiga vir
to nepatikimu iš kandidatų į 
parlamentą staiga išbrauktas ir 
jo likimas jau neaiškus, 
kas 
kas

buyę

tai iš čia seka, kad Stalino ga- 
lybei vis dėlto gręsia daug vi
sokių pavojų ir (tasai laimėji
mas yra tik fikciją. Balsavi
mas į parlamentą lygiai nieko 
nepasakė. Juk visur taip yra 
priimta^ kad parlamentą didžiu
lė dauguma laimėjus paprastai 
priešams skelbiama amnestiją, 
nes jie tampa visai nepavojingi, 
kuomet mažumoje pasilipk^. 
Juk išrinkti visu šimtu procen
tų ištikimi Stalinui, tai, rodop, 
nėra ko drebėki, o viepok šau
do net ir tuos, kurte jau geniai 
aktingame gyvenime yra nusto
ję veikę. Matyti, kad Stalino 
karalijoje vis dėlto tie viskąs 
yra tvarkoje. —G. [.
.............v .? .<■ ■

Griūva

huosuojamas

mažai 
kurie 

sunai- 
kelias

tie, kurie sušaudyti, 
budais smerkiami ir

i

(Mugu specialaus koresponden
to Lietuvoje)

■Nie- 
nęnųsistębės, jei Mežlau- 

bųs sušaudytas.

Kaip šaudymai yra 
pateisinami

. Įdomų, kaip eiliniams komu
nistams, o ypač jauniem.siems 
aiškinami tie yisi sušaudymai.. 
Sakoma, kad šitie vyrai jau pa
seno, kad jie augę kovos laiku 
dąbar kūrybiniam darbui mažai 
tinka įr, be to, jie perdaug ap
sileidę, o kai kurie jų visai pa- 
tvirko, tai kas esą su jais ije- 
ka daryti. Jie turį savo vietą 
užleisti jaunimui, kuris kūry
bos dąrbui labiau atitinka, nes 
jįe jau ąugo visai kitose gyve
nimo sąlygose. Kadangi iš tos 
senesnės ' kartos kaip kas ge
ruoju nenori pasiduoti, tai tik 
vienas kelias teliko, — juos iš 
gyvųjų tąrpo yisai išbraukti.

šioks aiškinimasis jaunimui 
patinka, nes čia atsidaro viltis, 
greit padaryti karjerą. Todėl 
tokie šaudymai jaunimą 
veikia, juk šaudo tuos, 
aukštai pakilę, taigi juos 
kinus tik 
kitiems.

žinomą, 
visokiais
jiems primetami visokie niek
šiški darbai. Niekas iš (tikrųjų 
patirti negali kaip tenais iŠ tik
rųjų yra; nes tie teismai dau
geliu atvejų būvą nevieši, o 
sušaudytieji, aiškų, jau daugiau 
nesiaiškins, kaip ištjkrųjų yra 
biivę.

Sušaudytieji generolai jau 
nebara sekinami

Kas labai įdomti ir budinga, 
kad visus sušaudytus visą lai
ką gyvi likę atsakingi komunis
tai* savo kalbose vis dar piktuor 
j U prisimena, bet Tuchačevskio, 
Putnos, Ubarevičiaus pavardžių 
visai nemini. Mat, šie vyrai tik
rai raudonojoje armijoje buvo 
labai plačiai žinomi ir gerbiami, 
todėl reikia manyti ir jų pavar
des jau nustojo vartoję, kąd nę- 
pykinti kitų. ; -

Dąr bps /visa eilė sudaryta! 
kitiems bylos ir jų gąlo dar nėr 
matyli, žinoma, sušaudymų bus 
dąr ganą daug.

Nėra viskas tvarkoje
Įdomu, kad Veik visas kraš

tas kuopę vienbalsiai pąsisąkė 
ųž išstatytus kandidatus, tai y- 
ra Stalino Jaimėjimąs siekia 
veik viso šimto procentą,. Tai 
jau, rędos, betektų Kelertų ąs- 
menų, kad ir opozicijoje atsi
dūrusių bijotis ir nereiktų jų 
šaudyti. Juk l|k cįlpnas jginąsi. 
Stiprus iš sąvo priešo tik juo
kiasi. Bet jei šaudoma ir daro
mi slapti, bet ne vieši teismai,

Kauno miesto sąvivąldybė sa

 

vo pajėgomis statė didžiulį au
tomobiliams garažų, pyrasi, kad 
tokių didelio garažd neturėjo 

 

nei latviai, estai. Mat, dabąr 
madoje i? pas mus pasigirti sa
vo dideliais darbais ar statybo
mis. Ir štai dar nebaigtas tą
sai garažas sugriuvo.. Nuosto
liai skaitomi kas tai apie pusę 
suvirs mįlijono litų. Statybos- 
inžinieriams tai labai nemalo
nus įvykis, o savivaldybei, tau
tininkų vedamai, juo labiau!

Dabar lyg aiškėja, kad vy
riausias tos statybos vienas įš 
inžinierių vargu neit turi pilnąs 
savo amatui mokslo kvalifikaci
jas. Gandai eina, kad jisai už
sienyje yra baigęs tik vidurinę 
technikos mokyklą, bet umu lai
ku kažkaip čia išgarsėjo. Mat, 
greit susiorientavo ir įsigijo 
tautininkų nario kortelį. Kiek 
čia yra tiesos, tai sunku pasa
kyti. Politinių aistrų’ sūkuryje 
galimi visokie apkalbinėjimui. 
Dabar statybos darbus ir jų 
projektus tiria speciali komisi
ja, į.kurią įeina inžinierius St. 
Kairys. Lauksime, ’ ką pati ko
misija šiuo reikalu pasakys. Jos 
sprendimas tikrai bus bešalus, 
tokio sprendimo tikras laidas, 
tai inž. St, Kairio vardas,

Dabar kaip kas dairosi ar ki
ti neseniai statyti pastatui ne
pradės griūtį, kurių projektus 
siidąrė ir darbais vadovavo ga
ražo statybos tasai pat inžinie
rius, Smailios akys jau net dą- 
bar kaip kur mato plyšius, o 
pirmoje eilėje — tai kąripinkų 
ramovėje * . .

Rodos, dar taip bloga nėra, 
bet pikti liežuviai jau malte mą- 
la. O kartais tokie gandai įr 
pasitvirtina.

Taįgi, dabar Kaunas pergyve
na savotišką sensaciją. Vienų 
nosys pasidarė labai ilgos, kitų 
pernelyg smailios.

šiokiais atsitikimais tikros 
tiesos nesu paisysi. Drumstame 
vandenyje gerai visko neįžiūrė
si. šėlusiai liko abejingi žmo

nės! O kad pas mus gyvenimas 
pusėtinai sudrumstas, tai įrodi
nėti taip pat nereikia.

Štai Alytus susilaukė didžiu
lio tilto,: kuris esąs tiek ilgas, 
kad reta valstybė tokį įmantrų 
tiltą turi, Tai kaip kas jau da
bar juokauja, jei jisai toksai re
tenybė, kaip ir sugriuvęs gara
žas, tai jau laukiama ir to ga
ražo likimo. —R.

LIETUVOS ŽINIOS
Nauji kandidatai į 

elgetas
PANEVĖŽYS. — Panevėžio 

apyg. teismas, prieškaledmej se
sijoj nagrinėjo keleto desėtkų 
samagono meisterių bylų. Be
veik visiems reikės atsėdėti nuo 
6 iki 9 mėn. kalėjimo k sumo
kėti mokesčių departamentui 
akcizo mokesčio nuo 300 iki 
£00 litų. Kalėjime bausmę at
likę irgi turės už kalėjimo “vai
šes” mokėti per parą po 3 li
tus. Nubaustieji visi yra smul
kus ūkininkai,
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Gaila, kad neteko vietos 
Draugijos Skyriuje aprašymui 
metinio susirinkimo praėjusį 
antradienį, nes daugelis narių 
to laukė. Vadinas, norėjo patir
ti, kas buvo veikta tame “me
tiniame seime”. Patarlė sako: 
“Geriau vėliau negu niekad.” 
Tat šiuo pasistengsiu kaip gali
ma trumpiau ir svarbiausius 
dalykus atpasakoti visų narių 
žiniai, kurie nesilankė susirin
kime.

Suisirinkimas įvyktu sausio 11 
dieną Northwest MaSonic Tem
ple svetainėj, 1547 N. Leavitt 
St. Prasidėjo 7:45 vai. vakaro. 
Draugijos vice-prezidentas Q. 
Kairis atidarė susirinkimą ir 
pranešė, kad dėl ligos preziden
tas J. Mickevičius šiame susi
rinkime negalės dalyvauti fę 
vietoje jo vice-prezidentui pri
sieina vesti tvarką ir perskai
tyti . prezidento paruoštas meti
nis gana ilgas raportas. Balsų 
skaitytojais tam susirinkimui 
paskirti: Puišis, Petkunas ir 
•Kriaučiūnas; maršalkos—M. če
pulevičius ir A. Bačiunas. Ta- 
iiau tvarkvędiš praneš^ kad bė
gyje mėnesio pasimirė šie drau
gijos nariai: Kastancija Žiliene 
ir Mykolas Palšis ir paprašė su
sirinkimo atsistojimu* minė
tiems nariams atiduoti paskuti
nę Pagąrbą. *

Pareiškė, kad pagal nustatytą 
tvarką susirinkimas bus pada
lintas į dvi dalis—pagal valsti
jos reikalavimą, kad metiniai 
susirinkimai butų taip veda
mi. Taip jau auditoriaus ir ko
misijų raportai bus pateikti at
skirai nuo Chicagos Lietuvių 
Dradgijos Savitarpinės Pa
šalpos—Chicago LithuahL n Mu
tual Benefit Association ir nuo 
Chicagos Lietuvių Draugijos.
Balsavimų Komisijos 
Raportas

Balsavimų Komisijos pirmi
ninkas Antanas Valskis perskai
tė sekantį raportą. Balsavimo 
blankų nariams buvo pasiųsta 
4,728; grįžo iki sausio 8 d. 1721; 
iš tų buvo 19 sugacįjntų, 52 vi
sai nebalsuotų—neradę adresan- 
tų, ir 1702 gerų. Rezultatai ‘bal
savimų yra tokie:
už Julių Mickevičių paduota 
balsų .......... ;......... . ......... . 1502
už Kastą Kairį -........... 1423
” Vincą Mankų .... .......... 1420
“ Paul Miller..... ...... T....  1455

” Joną Degutį....................1440
” Petrą Galskį ..............  1286
” Paul Milaševičių ........... 1214
” Xaverą šaikų . ............. 544
” Stasį Vėšį .... .................. 542
” Juozą Ascillą ............... 575
” Fred Abeką .................. 529

Pirmieji 7 kandidatai, gavu
sieji daugiausia balsų, lieka iš
rinkti valdybon 1938 metams. 
Susirinkimas vienbalsiai priėmė 
Balsavimo Komisijos raportų* 
Draugijos prezidento 
raportas

Draugijos prezidento J. Mic
kevičiaus ilgą raštišką raportą 
perskaitė vice-prezidentas C. 
Kairis. Kadangi už praėjusios 
savaites Draugijos Skyriuje tas 
raportas tilpo ištisai, tat čia ne- 

. kartosime.

Vice-prezidentas G. Kairis nup 
savęs irgi išdavė trumpą raštiš
ką raportą, kuriame pareiškia
ma, kad praėjusieji 1937 metai 
buvo gausingi naujais nariais, 
ypač malonu priminti, kad apie 
puse iš 160Q gautu narių yra 
čiagimiai jaunuoliai. Iš to ga
lima spręsti ’ kad ir ateityje 
draugijai lemta gauti daug jau
nimo, kas organįzacijai bus ge
riausiu užtikrinimu josios bu- 
jojimo. Toliaus pažymėjo, kad 
valdybai prisiėjo laikyti daugy
bės posėdžių bėgyje metų ir 
prisiėjo spręsti daug svarbių 
klausimų tiek liečiančių aplir 
kantus, tiek ir draugijos turto 
reikaluose bei vidujiniame tvar
kymosi. Bet7 visi valdybos na
riai su atsidavimu* darbavosi sa
vo užduotyse, visame kooperuo- 
darni vieni su kitais. Abu rapor
tai vienbalsiai priimti.
Auditoriaus raportas

Registruotas auditorius J. P. 
Varkala perskaitė metinį smulk
menišką, iš šešių puslapių, ra
portą iš Chicagos Lietuvių Drati 
gijos Savitarpinės Paalpos meti
nių pajamų ir išlaidų. Buvo ke
letas paklausimų, kuriuos audi- 
toriu*s atsakė pagal turimus 
faktus. Raportas vienbalsiai pri
imtas.
Vieta susirinkimams

Valdyba pateikę rekomenda
ciją, kad vieta draugijos susi
rinkimams dar vieniems me
tams butų palikta toje pat vie
toje, kadangi yra pjąpypjama 
bandyti laikui bęgąnt įsigyti 
nuosavą pastogę. Rekomendacija 
per narius padaroipą įnešimu ir 
paremta. Duotas * pątąisymas, 
kad susirinkimus perkelti į 
Lietuvių Auditoriją. Kiek padis- 
kusavus klausimą, dauguma bal
sų vienok nubalsuota (palikti tęj 
pat Northyvest Masonic Temple.
Balsavimų komisiją

Balsavimo komįsijon 1938 
metams nominuoti šįę hayįąi: 
A. Valskis K. čephlevičiųs> A. 
Kedsel ir A. Juris. Daugumą 
balsų išrinkti: A. Valskis, K. 
čepulevičius ir A. Juris.
Biudžeto komisijos rapor? 
tas ir rinkinjaĮ

Biudžeto komisijos pirminin
kas J. P. Varkalą pateikė komk 
sijos raštišką rekomendaciją 
palikdami visą komisiją ir vą|r 
dybos ’tas pačias, pareikšdami 
kad Užsibaigus konkursui, po 
balandžio 30 pagal tuomet ę- 
sapia narių skaičių galės sąmo
ningai nustatyti Direktorių Ta
rybas, ir raštinės darbinipkų pą- 
stovias algas. 1938 metams algų 
ir biudžeto komisijon išrinkti 
dauguma balsų šie naciai: V, 
Pąčkauskas ir F. Prusis. J. P. 
VąrkaĮa komisijon įeina pągąl 
konstitucijos patvarkymą kaipo 
draugijos auditorius.

Ant vietos perskaityta to su
sirinkimo protokolas ir vienbal
siai priimtas kaip buvo užrašy
ta, Po to sekė antroji susirinki
mo dalis, t. y. Chięagos Lietu
vių Draugijos.

Nutarimų raštininkas W. V- 
Mankos perskaitė tarimus iš 
gruodžio 14 d. mėnesinio susi-

—-r-—r———r-------------------' ~

rįnkimo, kas buvo priimta vięfį- 
b.ateiat

Turtų yaštininkąs P. Miller 
raportavo, kad ligonių užsi- 
maldąyimo sąraše yra 43 nariaį, 
pąšalpų už praėjusį mėnesį .rei
kią išmokėti iš viso $1,298.40, 
išmokėjimai užgirti. Toliau pa
teikė platų vaizdą, kiek narių 
bėgyje metų sirgo, nuo ko.kių 
ligų, kokio amžiaus ir lyties ir 
kiek iš Viso pašalpų išmokėta 
bėgyje meto. „ .

Iždinipkaę J. Degutis pateikę 
aplamą raportą iš savo veiklos 
bėgyje metų pareikšdamas, kad 
finansinės apyskaitos neduos, 
nes tai atliks auditorius, su ku
rio skaitlinėmis jisai pilnai su
tinką, pridėdamas, kad visos bi- 
los ir sąskaitos yra išmokamos 
laiku ir tvarkoje. Kontrolė kny
gų ir sąskaitų vedime yra prie
žiūroje Iždo Globėjų ir audito
riaus. \

IMedik.alis Kvotėjas Dr. Ac 
Montvidas pateikė gana platų 
raportą apie ligonius; pareiškė, 
kad daugiausia ligonių turėtą 
nuo susižeidimų ir įvairių oper 
racijų, ypač, kad didesnis skai
čius ligonių buvo iš jaunesnių
jų narių tąrpo, Tad jei kas ma
no, kad jaunam neapsimoką 
draugijoj) priklausyti, tas daž
niausiai save prigaudinėja. Taip 
jau pažymėjo, nuo kokių ligų 
po kiek mirimų butą. Nusiskud- 
de, kad yrą narių, kurie nępa- 
siskubina atsimalduęti, kada tu
rėtų tai padaryti, ir rekomen
davo įvesti griežtesnę ligonių 
priežiūrą, kad tuo atsiekti ge
resnės ekonomijos pąšalpų fon
dui. x

Už Biznio Komisiją raportą 
į,Š.day.ė komisijos pirmininkas J. 
Kaulinąs nurodydamas, kiek tu
rėtą parengimų ir kiek komisija 
turėjo dąrbų atlikti per metą.

Biznio Komisijon 19§8 me
tamą daugumą balsų iši^nktą 
šię nariai: J. Kaulinas, J. Bar 
čiupas ir V. Ambrpse.

Auditorius J. P. Varkala skai
tė itgą, IŠ keliolikos puslapių, 
net užimantį 45 minutes laiko, 
metinį raportą ię draugijos pąr 
jamų ir išlaidų. Kiius keletui 
klausimų, tųoą paaiškino pla
čiam Raportas priimtas vienbal
siai.
Laidpjimo arba grąbnešių 
komisija

Laidojimo komisijon išrinkta 
vienbalsiai šię nariai: A. Mas,- 
kaliunas, P.
Martihkąitis, 
P. Miller, J. 
Bačiunas, Jos. Ascilla, J. Jan
kus, W. Mankys, A. Palionis ir 
P. Milaševičius.

Kilo pasiūlymas, kad butą pa
taisyta draugijos konstituciją 
'pritąįkąnt demokratiškesnei 
santvarkai, ypač tiems nariams, 
kurie gyvena nž Chicagos ribų.. 
Tam pritarė visas susirinkimas.

Vięę-pirmmįuWs C, Kaįris 
paaiškino, kad direktorių Tąry> 
ba daro žingsnius linkui taisy
mo konstitucijos, kuri reikajin- 
g& pritaikyti prie valstijos ap- 
draudos įstatymų, neseniai per
tvarkytų .ir pakeistų; Draugįjąi 
esant inkorporuotai Illinois Val
stijoje, yra butipai2 reikalingą, 
kad ir josios įstatai butų sude
rinti su valstijos patvarkymais- 
Taip jau bus atsižvelgta ir į

Marikevičius, P.
M. čepulevičius,
Milaševičius, J-

■
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Rockforįlll.
S. J. Petrauskas taisosi ir iki 

kon testo galo yra pasiryžęs 
įrašyti dar penkiąs dęšimt 
naujų naĮ’ių į vietos kultūros 
draugiją.
Kaip žinia, S. J, Petrauskui

Kalėdos it Nauji Metai buvd 
Visai nemalonus: teko tas šven-r 
tęs lovoje praleisti- Nelaboji in- 
flųenza buvo tiek smarkiai įsi-' 
kabinusi, jog teko net kelias sa
vaites energingam Roękfordo 
vęikėjųi iš visokio judėjimo pą-i 
si traukti. Liga yra toks svečias, 
kurio niekas nelaukia. Juo la
biau, kad tas svečias dažnai ne-, 
susiprantę greit išsikraustyti.

Tačiau vis dėlto malopu dąn 
bar girdėti, jog pagąliau Pet
rauskas jaU baigia nugalėti sa
vo ligą. Vadinasi, pradeda svei
kti, Tiesą, jis dar vis nesijaučia 
tvirtąs, vienok laipsniškai taiso
si. Štaį šiomis dienomis iš jo li
ko gautas laiškas. Rašo,z esąs 
pasiryžęs iki šio kontesto galo 
įrašyti į Rdbkfordo Lietuvių 
Kultūros Draugiją bent pen
kiasdešimt naujų narių.

Tokią kalbą tai mes supran
tame! Nors jis dar nėra visai 
s.ul'virtėjęs, bet darbo nesibai
do. Ir kadangi cAaugas Petraus
kas tuščiais žodžiais nesvaido, 
tai jis padarys tai, ką žada. Pa
vyzdžiui, iki bankieito, kuris į- 
vyko prieš Kalėdas, jis įrašė 
daugiau narių nei kontesto ve
dėjas jam buvo nustatęs. Ir jei
gu jis tat padarė pernai, tai nė
ra pagrindo manyti, kodėl ne
gali padaryti šiemet.

šia proga raginame ir kitus 
kontestantus imti pavyzdį iš 
draugo Petrausko, šventės jau 
seniai praėjo, tad metas ir vėl 
į darbą stoti. Petrauskui gi lin
kime kaip galima greičiau visiš? 
kai sustiprėti ir sėkmingai vėl 
darbuotis vietos kultūros drau
gijos) labui. ;

Waukegan, III.
Kultūros draugijos 

susirinkimas
.11 ri!< ■ ' ' -F' - '• ■■■•

Waukegąnoj( Lietuvių Kultū
ros Draugijos susirinkimas į- 
vyks. sekmadieni, saušio 30 d., 
Liuosybės svetainėje (8th ir A- 
dąms). Prasidės 3 vai po pietų.

Visi nariai yra kviečiami ta
me susirinkime dalyvauti, nes 
bus renkama valdyba šiems me
tams.

po vadovyste S. Leschausko su
dainavo kelias dainas. Bę to, 
dainavo ir maža mergaitė, re
gis, Saduiiutė.

žodžiu sakant, vakaras visąis 
atžvilgiais pasisekė itin gerai; 
Draugijos veikėjams tai pridUok 
daug energijos. Jie dabar drą
siau rengs ir bazarą, nes įsiti- 
kino, kąd vietos žmones į pa
rengimus.galima sutraukti,

—Svečias
. t.__ ______________ ■

Iš TOLIMOS KALIFORNIJOS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
neriai yra plačią! išsiblaškę po 
visą Ameriką., Tai daugiausia 
buvę cbicągiečiai, kurie gyyęni- 
mo aplinkybių spiriami turėjo 
kitur išvažiuoti. Tačiau ir kitur 
gyvendami jie nusitarę pasilik
ti draugijoje; Tokių narių yra 
nemažas skaičius. ,

Štai šiomis dienomis iš toli
mos Kalifornijos, Los Angeles 
miesto, p. Domininkas J, Puišis 
(jis buvęs springfieldietis) pri
siuntė savo mokesčius už visus 
metus ir ta pačia proga parašė 
kelis žodžius apie tolimą kraš
tą. Jisai sako, kad dabar Kali
fornijoje šilta ir saulėtos die
nos. Iš visų Amerikos kampų 
esą suvažiavę nemažai turistų.

Nykus, paniuręs ir temsus 
Chicagos dangus ne pas vieną 
sukelia troškimą, kurį galima 
išreikšti taip: kad galėčiau iš
važiuoti į tokią vietą, kur šilta 
ir dienos saulėtos! Taigi, ne 
vienr.s perskaitęs šią žinutę tik
rai pasakys, jog p. Puišis yra 
laimingas, kad gali gyventi Ka
lifornijoje ir žiemos metu kai
tintis pusėtinai karštos saulės 
spinduliuose.

BIZNIERIŲ DOVANOS 
BAZARUI

Milda Auto Sales, 806 W. 31 
St. duoda didelę nuolaidą nuo 
Pontiac automobilio 1938 me
tų modelio, 8 cilinderių.

Elzbieta Juozapaitienė, 5033 
Mohtrose Aye, turinti taverną 
tarp amerikonų, draugijos na-

re, davė bavarui vietoj bačkos 
atauš $15.00 cash, 5 kyprtaš 
degtinės ir magaryčioms par
davė 4 serijas bavaro tikietų.

Paul Ambrose, 1843 So. HaL 
sted St., tayerno savininkas au
kojo ppsę bačkos aiatrs ir ma
garyčiomis dvi kvortas degtinės. 
Paaukojęs pridųrė, girdi, atė
jęs Į bavarą galėsiu sąvo £Čri- 

išsigerti.
A. Ęatukevičiiis 4309 W- 63 

St., siuvėjas, aukojo naują'oveT- 
kotą.,

Stanley Drigoį, Swan Brąnd 
Beverage, 5114-16 Kno^ Avė,, 
išdirbtas papso ir džindžireL 
aukojo pusę vežimo džindžirel.

John Benekaitis, 1656 N. Troy 
St., taverno savininkas, auko
jo degtinės.

Stanley Steponavičius, 3400 
W. Nortb Ąve.į taverno sąvi- 
ninkas, aukojo degtinės ir vyno.

L. S. Strypas 3636 W. North 
Avė., taverno savininkas, auko
jo degtinės.

Julius Baškis, 4431 So. Hal
sted St., tayerno savininkas, 
aukojo pusėtiną kiekį degtines.

Yokantas Bros., 4138 Archer 
Avė., taverno savininkai, auko
jo degtinės.

Paul M. Smith, 4177 Archer 
Ayę. taverno savininkas auko
jo degtinės.

Central District Furpitųre 
C©., 3621-25 So. Halsted St., 
dayė gražų šmotą iš rakandų.

P. Novęr, 4148 Archer Avė., 
auksinių daiktų biznierius, au
kojo keliolika gražių dalykėlių.

M. Kuchinskienę, 1858 W. 
Pershing Rd., aukojo degtinės 
ir davė garsinimą į programą.

—Alės Ąmbrozeyičįa

I DRAUGIJOS BAZARO 
PROGRAMĄ DAVĖ GAR

SINIMŲ ŠIE:
Urbą FJower Shoppe, 4180 

Archer Avė.
Lovicks Florist, 3316 So. Hal

sted St. L
John p. Eudęikis, 4605-7 So. 

Hermitage Avė.

—   —------------------ :— ---------- -m—‘

Rapolas grisius, g24g W; S3
pi. ■ ■ i-

P-Oflples Fprniturę ę«„ 417P-
83 Archer Avė.

M. Biaga, 4358 So. Califot- 
nia Avė.

VI. Yanulevičius 3965 Archer
Avė. z \

Progress Furnitųre Cę>,
3222^24 So. Hąjsted St.

Kųchinsktenę, 185.8 Wpst 
pershmg Rd-

Platintojai
Čia yra pazymęq vagiai b$_ 

zaro tikietų platinto jų. Bazarąs 
įvyksta sausio 28,29 ir 80 d. 
Uetuyių Auditorijoje. Kurie dar 
neturite paėmę bazaro tikietų 
platinini ui, tai prašome kreiptis 
į Draugijos ofisą. Už kiekvieną 
išplatintą seriją yra teikiama 
Stambi dovana, pavyzdžiui, Si
dabrinis Rogers setas 6 šmotų 
ar kitą kokią dovaną. Kviečiam 
yisųs Draugijos narius į darbą, 
kad bavaras
Jaknbka 
Mažrimas 
J. Jonaitis
J. Mazuraitis 
V. Poška

P. Barkauskienė
IM. Vaivadienė
K. J. Tamaši.uskas 

M. Mikėnas 
E. Bartašiu's 
A. Gausas 
E. Rudauskas 
Mrs. Ambrose
p. Ridlaųskas » E

S t. Slavinskas
B. G-asinskienė
Elz. Jpozųpaitienė
Mrs. Benikaitienė
B. Pečeliūnienė
Visi serijų platintojai yra 

prašomi užsukti į bavarą ir at
siskaityti iš parduotų ir nepar
duotų serijų.

rr-Alex Ambrozevįčia

butų sėkmingas.
A. Daunienė
R. Burbulytė .
S. Deskis
T. Bartkus
E. Jokubaitienė

p Mažeikiene 
A. Budginas 
Ą. Tranelis 
C. Sirupas 
E. Norgąiliepe

Dcnųšis

■ ■'r ,• ? ■. <• ' - ' ' ' -f f}, • > * • ______

600.00 DOVANU!
\ \ i ' • v

Suzana L. Gąbris

Harvey, III.
Iš metinio susirinkimo
Harvey Lietuvių' Kultūros 

Draugijos metinis susirinkimas 
įvyko sausio 14 d.. Sematavįr 
čiaus svetainėje, į5609 S- Hals.- 
ted St. Iš svarbesnių dalykų 
tai buvo vąl4yį)os rinkimai. Išb
rinkti liko šie asmenys: pirmi
ninku J. Izbickis, vice-pirm. P. 
Stonis, nutarimų raštinin1 “ A,. 
Lemesh, iždo globėjais Ale$ 
Ambut ir T. Zįiboff, maršalką 
Z. Kutramentąs ir sekr. ižd. A,. 
L. Skirmontas.

Taigi valdyba šiems metams 
pasiliko beveik ta pati, — pa
keitimų 'visai nediug. Kadangi 
toji valdybą,-, turi ir patyrimo, 
tai reikia tikėtis, jog per šiuos 
metus ji galės dąug gero pądat- 
ryti musų organįza.cijąi.

A. L. Skii>mont, sekr. ižd,;

ROSĘLANDIĘčIAI TURĖJO 
SĖKMINGĄ VAKARĄ

- Rosęląndo Lietuvių Kulturoę 
Draugiją sąųsiĄ 23 d. surengę 
savo pirmą vakarą. Darbininkų 
svetainėje. Ir didžiausi (Utimis*- 
tai nesitikėjo, kad vakaras bus 
labai sėkmingas. Jįeins tekę 
mąlopiai nusivilti: žmonių prir 
sirinko tiek, kad svetainė bųyę 
tįęšibg prisigrūdusi.. Patys ra- 
selandiečiai sako, jog tokio S‘čk- 
mingo vakaro jie jau seniai ber 
buvo turėję- '

S. Diliui Ya.dp'yąųjąnt buvę 
suvaidiiit.a kornądija “paina b£ 
galę”, p.ąskui p. D, Aįdo cbęrais ■ •• , ■ Į ‘ ■■■■■ ■ ■ g ■ iii ’1"'1 ■ ■ II į
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susirinkihio pareikštus pageida
vimus, kada bus taisoma' kon
stitucija, ' rrrW. V. <•W. V. M,

<*

BUS IŠDALINTA

BAZARE
KURĮ RENGIA

Chicagos Lietuvių Draugija
MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ FONDUI IR KITIEMS 

KULTŪRINIAMS REIKALAMS
1 '•

Sausio 28, 29, 30-1938
Chic. Lietuviu Auditorijoj

/
3131 SOUTH HALSTED STREET

Pradžia SAUSIO 28 ir 29, 5,-tą valandą vakaro 
NEDĖLIOJ, SAUSIO 30, 3 valandą popiety

P. S. Jei kas ką norite paaukoti bazarui, tai galite atvežti tiesiog 
-' ■ ' j svetainę, bąząro metu

v. y.,

*

/
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NAUJIENOS, ČhicRgo, UI.

Diena Iš Dienos

Serga

Serga
J. Navickas

18 APIELINKfc
Juozapas Navickas, tavern ir
valgyklos savininkas, kurio bip? 
nis randasi prie 14-tos ir Union 
gatvių kampo. Ligonis yra po 
gydytojo prižiūra ligoninėje. 
Jam sunkiai suskaudo kojos.

Senas Petras

apsipirkę didelį ukj sykiu su 
Sakalauskais. Augina daug gy
vulių, paukščių ir plačius lau
kus vatos. Tose salose, kaip 
papasakoja p. Podinienė, labai 

: vargingai gyvena žmonės, ku
rie turi dirbti už mažą atly
ginimą, uždirbdami per dieną 
vieną dolerį. Jų šeimos nusku
rusios, bemokslios, daugelis ne
moka nei vardo pasirašyti. Bet 
pripratę tokiose sąlygose gy
venti, jie jaučiasi patenkinti ir 
jie nereikalauja geresnio ger
būvio. Jie yra kaip ir planta
torių vergai.

kalbėdami ir šokdami.
Drg. Zellcn-Zalagėnai visiems 

puotos dalyviams yra širdingai 
dėkingi. , ;

Banditas Nušovė 
Konduktorių 
Brighton ParkeSenas Petras

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

I

Felix Lapen 24, su
Szostak, 22

Henry Stapel, 21, su Vįrgipįą ko trijų^ jaunų banditų už nu
I w 1 9 • •» V i

Helen

Bandė apiplėšti, bet kondukto
rius pasipriešino

»

Brighton Parko policija ieš-

SPECIALI
LIETUVIŠKAS NAMAS— 

APARTMENTAS
431 PROSŲECT AVENUE, 

Hot Springs, Ark.
Sav, Antanas Elsbergas

Antradienis, saus. 25, 1938
NAUJIENŲ

METINIS
KONCERTAS

■ •' I

jVasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje
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Aukštos Rųšies

BIG LUMP $6.40 TONAS 
PRISTATOM MIESTE IR 

UŽMIESČIUOSE 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

Tel. ĄRDMORE 6975

Serga Jok.
Martin-Martusevičius

YARDS — Serga Juozapas 
Martin-Martusevičius, 4949 So. 
Halsted Street, tavern biznie
rius. Ligonis yra silpnas ir ran
dasi po nuolatine gydytojo prie
žiūra.

Jos. Martin senas tavern biz
nierius. Seniau užlaikė įstaiga 
ties 6818 South Ashland Ave- 
nue. Vėliau pardavė ir su Pe- 
ter Sudentu atidarė viešbučio 
biznį Michigan valstijoje. Vė
liau grįžo Chicagon ir?J prie ta
vern biznio.

Senas Petras

iš

Viešnia iš Tennessee 
Valstijos

Šiomis dienomis atvyko 
vatos plantacijų, atlikdama ke
lionę, 5 šimtus mylių, buvusi 
chicagietė p. Mariona Podinie
nė. Ji apsistojo pas savo gimi
nes Joną ir Marijoną Slavin
skus. Kadangi p. Podinienė 
Chicagoj turi daug giminių iri 
draugų, tai kol visus aplankys, 
žada užtrukti keletą savaičių.

Praėjusio sekmadienio vaka
re pas p. Slavinskus buvo su
kviesti svečiai, pp. K. ir A. Bal
tai, P. Yakonis Bardauskas ir 
kiti. Maloniose 
viešnia gražioj 
kalbėjome. <

Pp. Podinai 
los Mississippi

Padėka 
“Naujienom’s”
Gerb. Naujienos:

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašelpos Kliubas savo suvirin
kime vienbalsiai nutarė išreik
šti jūsų dienraščiui širdingiau
sią ačiū už pereitais 1937 me
tais patalpintas koresponden
cijas musų korespondentų.

Pasitikime, kad per 1938 me
tus irgi suteiksite musų kores
pondentams vietos dienraštyje 
patalpindami musų pranešimus 
apie veikimą. Progai pasitai
kius, nepamiršime jūsų reikalus 
irgi paremti, taip kaip jus mus 
paremsite.

Su pagarba,
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DARBININKŲ PAŠEL
POS KLIUBAS.

J. A. Simanavičius, Pirm., 
Zig. Vyšniauskas, Rast.

Kirk,
Zigmund Zaharski, 22, su Jo- 

sephine Kiras, 17
Frank Petrila, 43, su Stella

Ruzgą, 40
Edward Kodis, 25 su Rita

Lawler, 19
Robert Rossberg, 22, su Ma- 

rian Musnecka, 23
Frank Strumski, 32, su Lil- 

lian Urlacher, 36
Anthony Salamon, 26 su Mary

Bonarek, 23
Tony Sebeckis, 49, su 

tąsią Bagdonas, 48

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Anas-
I

3

sa-

vaišėse* su gerb. 
nuotaikoj pasi-

Metų Sukaktuvių 
Puota

Antanas Zellon-Zalagėnas, 
vininkas Tony’s Tavern, 7132
South Ratine avenue ir senas 
“Naujienų” skaitytojas ir rėmė
jas, neperseniai šventė biznio 3 
metų sukaktuves. Surengė puo
tą, į 'kurią susirinko daug sve
čių, kaip lietuvių, taip ir sve
timtaučių, kurie prie gėrimų,

gyvena ant’ sa- muzikos ir skanių užkandžių 
upėje, kur turi leido gražiai laiką draugiškai

Dellas Tavern 
Naujoj Vietoj

BRIDGEPORT — Dellas Ta- 
vern, 3267 South Halsted St., 
yra nauja vieta, kur J. D. Gry
bas atidarė biznį. Pirmiau bu
vo skersai gatves. Naujoji vie
ta yra kampiniame name, erd
vinga ir gražiai išpuošta. Drg. 
Grybas užlaiko daug geros rū
šies gėrimų, kaip vietinių, taip 
ir importuotų. Klientų visuomet 
laukia mandagus patarnavimas.

Smulkmenų apie Dellas tav
am rasite skelbime, kuris eina 
“Naujienose” kiekvieną dieną.

Senas Petras

žudymą gatviakario kondukto
riaus Brighton Parke ir apiplė
šimą. kito konduktoriaus Atlan- 
tic’e.

Tragedija įvyko netoli Cali- 
fornia avenue įr 47-tos gatvės 
kampo. Gatvįakariui sustoj us 
prie California, įlipo', jaunas 
vyras. Kai konduktorius Tru- 
man • Hamner pąreikala'vo foro, 
tu vyras atkišo revolverį ir 
pareikalavo pinigu. Kondukto
rius pasipriešino. Tadą bandi
tas drožė jam per galvą revol
verio galu. Hamner parkrito, 
o banditas pt leido šūvį tiesiai 
jam į širdį. Konduktorius mi
rė vietoje.

Nulipęs nuo gatviakario, ban
ditas šoko į automobilį, kuris 
sekė paskui gatviakarį ir nu
dūmė į rytus 47-ta gatve. Ta
me automobilyje buvo kiti du 
bandito talkininkai. Kiek ankš
čiau jie apiplėšė, prie 47-tos ir 
Wentworth, pastarosios -gatvės 
gatviakario konduktorių, L:.w- 
rence Cronin. • Atėmė nuo jo 
$49. , '

Hamner gy veno 'ties 5920 S. 
Artesian Avenue. Paliko žmo
ną ir du vaikus. Gatviakarių 
bendrovei ištarnavo 24 metus 
laiko.

Mirė Du Berniukai 
Automobiliui 
Įkritus Ežeran

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotu Servizas 
Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų gilumo 
straight btiirbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus , 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
• degtinę 

Reikalaukit visuose 
Tavernuose

Tik 15c stiklelis

INTĘR-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co;

FRANK VIZGARD, Sav."
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šįvakar 9-to Wardo 
Kliubo Męt. 
Susirinkimas r 0

Vertė
$2-50

R O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

, TIKTAI UŽ
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- Am Mk V* •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- |BH|i NB 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojanti ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. ų .,
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- setas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. Su 6 Kuponais

“Faun”
Design
Gražus

CRANE 
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Rengs Lietuvos Nepriklauso- 
bės Iškilmes

Kensington Lietuvių Bendrovės ščrlninkų metinis susirinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 26 d., 7:30 vai. vakare, A. Nekrash 

svetainėje, 311 Kensington avė. Nariai kviečiami visi atsi
lankyti, nes bus išduotas metinis npoitas apie bendrovės 
stovį ir bus pakeltas klausimas apie likvidavimą nuosavy
bės. —Rašt. Ig. Bužas.

Town of Lake namų savininkų domei! Šiuo pranešame, kad 
intradienio vakarą, sausio 25 d., 8 va1., šv. Kryžiaus pa
rapijos svet., 46th ir Wood gąt., įvyks gan svarbus susi
rinkimas, kur išgirsite knygų patikrinimo kom. raportą 
apie kliubo stovį ir daug kitų svarbių reikalų. Kviečia 
kliubo Valdyba. \

FILET KAPA DĖL LOVOS

FILET CROCHET PATTERN 1632

No. 1632—Keblus bet gražus dezenis kapai dėl lovos.

ROSELAND, — Roselando 
politiškas Kniubas 9 wardoj, šį
vakar, sausio 25 d., laikys me
tinį susirinkimą parapijos sve
tainėj. ' \ . i

Susirinkimas, kaipo metinis,' 
bus įvairus, mat Kliubo nauja 
valdyba užims vietas, o baigiant 
susirinkimą įvyks vaišės.

Šįmet į kliubo pirmininkus 
yra išrinktas Povilas Barsch- 
eak, tai gal teks išgert stikliu
kas už jo sveikatą, kad jam ge
rai sektųsi kliube pirmininkau
ti. Kliubas yra nutaręs sureng
ti paminėjimą 20 metų sukak
tuvių Lietuvos nepriklausomy
bės. Paminėjimas įvyks vasario 
13 d. Bažnytinėj svetainėj.

Kliubietis

Du jauni berniukai mirė, kai 
automobilis, kuriąjme jie važia
vo su tėvais, įkr^o j Pistakee 
įlanką, netoli Mcljfaftry, IH. Au
tomobilio keleiviai bandė per
važiuoti ledu peij- įlanką, bet 
ledas pasirodė per plonas ir 
įlūžo. :

Berniukus pasisekė išgriebti 
iš vandens ir juos buvo gali
ma atgaivinti, bet nebuvo už-, 
lėktinai deguonio tam tikslui.: 
Mirė1 Albeipt Nelson, 9 metų, 
nuo 3039 Kenmore avenue ir 
John Adam Peyton, 6 metų, 
nuo 823 Eilėn wood avenue, 
Evanston

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

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
f . . A . • c • ‘ •

Puikus 3-jų ir 2-jų 
šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
į kiekvieną setą 

su 6 kuponais

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

No. į 632

čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardč

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

I Miestas ir valstija

Suėmė Siiklastuotų
Čekių Platintojų2
Gaują
Apgaudinėjo biznierius per pen

kis mėnesius laiko. *

Chicagos policija vakar su
ėmė tris suklastuotų čekių pla
tintojus, kurie apgaudinėjo įvai-. 
rius miesto biznierius per pen
kis mėnesius laiko.

Apgavikus išdavė* 28 metų 
Edward Schug Jr., nuo 2845 
West Madison Street, policisto 
sūnūs, kuris buvo Čekių klas-i 
tavime įveltas. Jaunuolis pasi-; 
pasakojof policijai, gavęs sąži
nės graužimą.

Suimtieji yra: Mrs. Beęne 
Bprns, nuo 1735 West Erie 
Street; Buddy Kendall, 28'45 W. 
Madison stre^t ir Rocco Sarli, 
3122 N. Wisconsin street. Jie 
platino suklastuotus tūlos radio 
firmos čekius.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

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

Tel. Calumet 7937-

'4^6^

,;V '

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

KRONIŠKOS NEGALĖS
DUSULIAI

SLOGOS 
REUMATIZMAS 

SINUSITIS ' 
SKILVYS, KEPENOS

. ŽARNOS, INKSTAI 
TULŽIS 

TANSULAl
MOTERŲ LIGOS 

GOITERIŠ 
BLUŽNIS 

PROSTATE 
KYLA

'' RAUDONGySLĖS
VARICOSĘ jVĖINS

Tūkstančiais pagijo nuo jung
tinio Gamtos Gydymo įr moksliš
ko medicinos budo. Gamta nie
kad nesuvils! Kode! riepamėgina- 
te? Ypač tų gydytojų, kurie su 
40 ir 20 metų patyritiu taip pa
sekmingai tūkstančius pagydė. 
Lengvuose ir rimtuose atsįtiki- 
mųose gydoma su šaknų vaistais 
saugiu ir tikru Namų Budu tik
tai, arba ofiso budu, Be laiko su
gaišties. be skausmo ir operaci
jos. Kreipk;s dėl Herbalisto gy
dymo pasiūlos.

".J . . ■ ■ ' , .

Gauk patarimojr DYKAI ir 
mokėk tiktai už $aknų Vaistus 
qr atnešk skelbimą. Be Prievolės 
Žiemos Pasiūlai gauti. Dvkai ek- 
■zaminacija ir vienas gydymas dy
kai. Tęsk gydymu, kai patenkin
tas su medicinos ar ofiso gydy
mu už $1.00 ir $2.00. Kreipkis ar 
rašyk dėl informąciiu be prievo
lės ar paliudymus kitų pamatytį.

DR. P. SZYMANSKI
SPECIALISTAS ' 

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

Konsultuojantis. Daktaras-Sunus 
Helenos Šimanskienės 70 metų 
jaunos- Herbalistės,

‘ - įsteigta 40 metų. 1 Z.‘

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

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. į

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
o

ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ,

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktuš, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ai* 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.

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

Atsiųskit man ....t...................  ,.............................  .1__ .y

Siunčiu

Vardas .

Adresas ..

Miestas

Kupono No. ,35

/

Valstija

Sausio 25 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ- 
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 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 
Hollyvrood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 68rd ST
PpI ENG KRRfl4W40

./'s

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už .... .....................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ......

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............

EKZAMINAVIMAS
OFISE _____ ____
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

*12
*50
*20

HOSPITAL
Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street 
A. A. NORKUS, SatininkM

TeL Victory 9670



Antrajjienfc, saus. 25, 1938

SLA Vakarų Komiteto 
nutarimas

Chięagos ir apielinkių SLA ce-Prezidentą Mažuknų, Iždi- 
darbuotojų būrys, kuris yra su- 
sispietęs SLA Vakarų Komite
te, pereitų penktadienį ture j p 
savo posėdį ir svarstė, kokios 
taktikos laikytis Pildomos Ta
rybos rinkimuose, kurie įvyks 
kovo ir balandžio mėnesiuose.

Nominacijos jau praėjo. Jų 
rezultatai rodo, kad tūkstan
čiai SLA narių pritarė tam 
nusistatymui, kurį pereitų ru
denį išdėstė savo pareiškime 
Vakarų Komitetas, t. y. kad 
dėl organizacijos labo turi būt 
sustabdytos aštrios frakcines 
tąsynės, kurios jau per kelioli- 
kų metų eina Susivienijime.

Deja, taikos pastangoms dar 
vis tebestovi skersai kelio kai 
kurios partinės grupės, užsi- 
spyrusios kad ir čia dar taip 
Susivienijimų “užkariauti”. Ir 
šdose nominacijose tos grupės 
išstatė savo kandidatų surašą 
iš žmonių, kurių dauguma nie
kuomet nėra nieko gero atlikę 
Susivienijimui ir kurių visas 
“nuopelnas” yra tiktai tas, kad 
jie laiks nuo laiko parodo savo 
ištikimybę, “tąųtps vądųį’’ Kau
pe ir gauna už tai nuo jo pa
gyrimus arba medalius.

Tos grupės, ąpsisiautusios 
“tautybės” skrąiąte, vedė smar
kių agitącijų tarp SLA narių 
per spąudų ir per* radio, siunti- 
pėdamos lupelius į kuopas ir 
pesigailėdamos pinigų savo me
daliu papuošto, kandidato kelio
nėms. Jos, matyt, padąrė sutar
tį ir su dviem dabartinės Pil
domos Tarybos nariais — p. 
p. Viniku ir Mockum, nes jų 
vardai buvo įdėti į jų party- 
vįškų surašą, ir juodu nė vienu 
žodžiu neparodė, kad juodu įąi 
politikai nepritaria.

Vakarų Komitetas ir difbar 
laikosi to nusistatymo, kad Su
sivienijime turi būt stipvinąpąa 
Iraterjnalizmo ^^vąsią, užmirš- 
ąpt partijif škj^įiMui,’nęs tik' 

tokiu budu organizacija galės 
augti ir sėkmingai kovoti su 
finansiniais ir kitokiais keblu
mais, pasilikusiais iš praeities 
laikų. Bet Susivienijime taikos 
nebus, kol organizacijos vairų 
stengsis pasigrobti toks ele
mentas, kuriam rupi panaudoti 
jų savo asmeninėmis užgaidoms 
arba fašizmo garbei. Tokiems 
užsimojimams SLA nariai turi 
pasipriešinti visu griežtumu!

Vakarų Komitetąs ragipa 
SUA nųrius bąlsuoti atehian- 
čiuose rinkimuose uį penkįs 
dabartines Pildomos Tarybos tybai apie septynis piilipnus do- 
narius: Prezidentą BagoČių, VĮ- lėrių.

ninku Gugį, Iždo Globėjų p-lę 
Mikužiutę ir. Daktarą-Kvotėją 
Stanisfovaitį. Bet kitų dviejų 
Pildomos Tarybos narių 
retoriaus Viniko ir Iždo Globėjo, 
Mockaus mes negalime remti, 
kadangi juodu perdaug susi
draugavo su Smetonos kavalie
riais ir pasidarė jų politikoj 
įrankiai. • > ■

Sekretojriaųą ir vieno Iždo. 
Globėjo klausime, patys 
kuopose kaip, jiems gę-
riąų pasielgti ar balsuoti už 
būrį naujų kandidatų, ar visai 
susilaikyti nuo. balsavimo. Bet 
penki ąųbščįąųs pąpąinętįep 
pildomos Tarybos, puriai turėtų 
gąųti balsų kie^vienp. SLĄ pą- 
ęio, kuriam yra brangį organi
zacija.

VĄĘAflŲ ęęMITĘTĄS.

Sek-

Lietuvos Ūkininko 
Draugijos Vakaras 
Vasario 26

• * i

Programą, pildys J. Gricaitė.
Visada yrą malonų4 prisimin

ti gerai pasisekusius įvykius 
ir parengimus. O pračjusis Jad
vygos Grįcaitės koncertas vi
sais žvilgsniais šauniai pavy
ko.

Dain. Gricaitės koncertas pa
vyko tuo atžvilgiu, kad buvo 
daug pub|įkps ir tą publika su
sidėjo iš rinktinių žmonių. Gri- 
cąitės koncertas pavyko, ir tuo, 
kad programų visi buvo ląbąi 
patenkinti. . ,

Tatgi Draugija “Lietuvos 
Ūkininkas”, matydama dain. 
Jadvygos Gricaitės gabumų, 
pakvietė jų dalyvauti rengia
mam metiniam parengime, ku
ris įvyks Vasario 26 d., Ger- 
čiaųs svetainėje, ‘(buvusioj Mel- 
dažio); 2244 W. * 23td JPlace.’ 
Programa sudarys Gricaitės 
veikalas “Neregė”, koncertas ir 
šokiai.

Programo rengimo komitetas 
yra: Dr. S. Biežis, Dr. G. Blo- 
žis, V. Duoba, Ona Šukienė ir 
valdyba. , . L.

Feęįeralių Namų Administrą- 
cija Chicagojc galvoja apie pa
statymų hutų neturtingoms šei
mynoms netoli mįestp ' centro, 
tarp 16. ir 13 gatvių ip Wąbąsh 
-Indiana avenuęs. Administra
cija mano gauti tokių butų stą-

Gražus “Pirmyn” 
Choro Koncertas 
Melrose Parke
Dalyvavo keli šimtai vietos lie- 

tuvijų, majoras Frenzel, kitĮ 
svečiai. /
MELUOSE P ARK. — Sekma- 

dieinį vąkape Melrose Parko 
Ęągles salėje įvyko grąžus pa- 
.ręngnpas, kW9 programą, iš
pildė iš Čhicagos atvykęs “Pir
myn” thoras.

Koncertą rengė vietos biz
nieriui, pp. Ona t ir Viktoras, 
Navickui, naudai Fondo Pirmyn 
Choro kelionei Lietuvon, ku- • • • • •
'ris rūpinasi sukėlimu* pinigų 
choro ekskursijai Lietuvon šią 
vasarą.

Programui susirinko kėli šim
tai Melrose Parko, Belhvoodo, 
ir Maywoodo lietuvių. Buvo ir 
keletas svečių svetimtaučių, 
tarp jų Melrose Parko majo
ras Andy Frenzel, policijos vir
šininkas Robert Wigglesworth 
ir kiti. \

Iš žymesnių lietuvių buvo 
pp. Padžiunąs, Mplrosę Parko 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
pirmininkas,, Melrosę paęko 
fotografas, 'Krusinis, Draugi
jos sekretoriu^-iždįniuL^s; p'-a 
Impolienė, buvęs Melrose Par
ko valdybos trustee p. .Dargią.r

Teko vakarėlyje susitikti ir 
su pp. P- F. Metrikais, 152 
Broadway, kurie užlaiko gra
žią auksinių daiktų "krautuvę.

Choras atidarė programą 
sudainuodamas aprie šešias 
dainas, su solistais pp- Ona 
Banikaite, Stella Rimkaite iir 
Jiomu Rukštala- Choras taipgi 
programą uždarė, sudainuoda
mas ištraukas iš “Cavaleria 
Rusticąna”. Solistais1! buvo p. 
Ona Skeveriutė ir Viktoras, 
Benderis. ■

Kitus numerius pildė jau
nas choro dainininkės, pp. 
Lilija Stuparaitė, Kriščiūnai
tė, p-lė Barčus ir Nemųnąitė, 
Kaimiečių Įyvąrtętas, Viktoras 
Benderis, Maksų ^rąžąus. balso, 
tenorus, kuris mė'l^psępąpkie- 
čius žavėjot ir p-lė Ąnitą Ną- 
vickąitė. Paskutinioji nustebi
no publiką nevien gražiai su
dainuodama dvi dainas, bęt ir 
pąšokdania. Ji yrą vąkąro 
rengėjų pp. Navickų duktė— 
profesionalė artistė. Vietiniai 
ją žinojo kaĮpo gąblų šokėją,
* x I ' , ■

KRYŽIUKAIS IŠSIUVINĖTI ĄBRUSęUĄĮ

b ,:Al+A,
KONTAKTAS, Sadauskas

PęĮ’siskyre sų šiąo pasauliu 
Sąųsįę 23 d-, 3:15. vai. popiet, 
1933 suląųkęą 47 m. aiuž., 
gįlUVs. Ų^mergęs ąpskr., Ba- 
nikų pąrąp7 J&(ųdpkiės kaime.

Pąlijip ą^ultataę nuliudime 
brolį Joną Miškinį, pusbrolį 
įį sv.ogęrką JĮuoząpą ir Anelę 

šenęyną, švo- 
gerį ir švo^erlęą Kazimierą ir 
Pauliną , ZąrųinUUS, švogerį 
y^alta? ^^ažįusįąs ir kitas gi
mines, o Lietuv9l motiną, 2 
byodiųs, 3 seseris ir gimin.es.

Kūpąs ’ p^ąryptąs 3351 So. 
Jjjtųąįięa Avė. Laidotuvės 
įvyks Ketvirtadieni, Sausio. 27 
d- s vąj. ryta į Sv.
Jurgio pąrąp. b.ąžuy^4, kurioj 
ątaibuš gėdulingoą' pamaldom 
už Veliopip sielą, e. jš ten bus z 
nulydėtas į §y- Ką55.¥n^erQ kU" 
pįnės.

Visi ą. a. Kąstanto /šarpąus- 
ko gipiįhęs, draugai ir pažįstą- 
tai esat pup.Širclztal kviečiama 
dalyvauti ląįdptąvėsU ir sutej- 
įti jąta paskutinį patarpavj- 
pią - ir atsisvęįhiniiną.

Nuliūdę liekame,
’gruįte, pųsbtaĮis.’ šxpffe/iai f 

kitaM • mmmęs.
Laid. Direktores S, P. Ma^ 

-tataa, Tel. YADPS įl38.

NAUJIEJI CMcago, IĮL
...... ........ . — ....... 
bet nemanė, kad ji ir dainavi
mo studijavo, Mums pasakojo, 
kad belankydama Northw,ešt- 
ern universitetą, kbr išėjo imi* 
zikos mokslus, ji išmoko ga
biai ir smuiku groti. Ji netru
kus apleisianti Melrose Parką 
ir vyksianti į 'Panamą. Turi 
kontraktą vaidinti to krašto 
teatruose.

Laike pertraukos programe 
chorą įr publiką sveikimo ba
joras Frenžel, policijos virši
ninkas Wigglesworth ir. pp. ■ 
Navickai. Publika ypatingai 
gražiai sutikę, pp. Navickus, 
triukšmingu delnų \ plojimu 
jiems dėkodaipa ' už vakaro 
surengimą. Valdininkai linkė
jo, chofrui ląiipingai įvykinti 
sjimapymą aplankyti Lietuvą 
jr ragino tęvus chorą remti 
Tįnąnsųbab1 jie nurodė, kąd 
tokįa kelione i Lietuvą čiagį- 
pius.ięips lietuviams atneš la
pai dapg nąudos ir pęvieuąpi i 
atstos pelis niėfųs nąokykloję-

—rJŽelrosėparkibtis Įir.

SLA 6 Apskričio 
Konferencijos 
Du Syk į Mėtys

,’t "■. u’ • '■

Išrinko X- seįere^o-
ritini; rengei ^gjiii^ ir pikniką.

ROSĘLĄND — Sėkmadieių 
pip pietų vię.tps Stąnčiko salė
je įvyko S.LĄ 6-to Apskričio 
delegatų konferencija. Iš 126 
įgaliotųkuopų delegatų susi
rinko 80. Konferencija ėjo gy
vu tempu ir padarė eilę svam
bių nutarimų. ’

Valdybą šįėms metams su
darys sekami asmenys:

Dr. A. Alontvidas — pifjnį- 
ninkas, 1 ’ ’ '

' i ' . ■’ ■ • • ’

V. B. AihI^os:er~Ųi,cC-piiin.
X. SemaškU^sekretorius.
A. J. Žalątorius—iždininkas.
A. Juoząp^giciiis—ijiarsaiką
Visi yaįdy®Os nąpai, išsky

rus p. ScinasĮką buvo ir perei- 
, tų metų valdybėj. Dr. - įyionįvi- 
dąs buvo įštahktąs ąklįąmaci- 
još bųdų1, p kiti — slaptą^ 
Sekretoriaus 9’ bąlsaviniuose X. 
Seinaškai prąlaiiiičjo p. VąiŠ,- 
viĮąs, įuvęs ^pkretoTips. •

Kopfeęęnęįją nutarę Apskri
čio konferencijas šaukti ne 
tris kartus į metus, bet į du; 

•įgapavo vąldybą išdirbai nąrių 
yająus planą Chįęa'gos apskri
čiui; nutarė rengti balių, o vė
liau pikniką atsisveikinimui' 
sų dęjęgątąis, yykstaųčįąis į 
SLA seimą.

KoufęyencUąs, pelegątąi nu
tarę ląįkytį vasario įę rpgsęjo

Spąųdoą kopiisijon buvo iš- 
riųktį K. p.; Deveikis, X. Se- 
niąšką įr M/ ¥ąįdyi^-

Kouferekcijos " dclęgątus 
svęikiųp; ; ądy. Ę. P. Gdgis, 
SLA Centro ^dndnkąs, p-lė 
E. ^įkųžiųtę—Cęųtro įždą glo-

DiClęgaljas

SA1LOR TOWELS - pĄTTĘRN .1585

No- 1585-T-Kryžiųkąis išsiuvinėti ąbrusęĮiąi. GąĮĮppįą 
toli vitJUOss arba ^aižytų spalvų siųlus.

VUV“

Apie Garfield 
ParkoKliubą ir 
Jo Reformas
Vieni pąkei|imąi padaryti, kitų 

dar reikia

CLASSIFIED ADS.
Miscellanępus 

įvairus
’’ Business Chances

Pardavimui Bizniai

NAUJIENOS needlecrąft dept.,
* 1739 So. Halsted SU Chicagę, III. f
’ Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

W * —T*

|Vąrdas ir pavardė

| Adresas

I^Tip.^tas ir valstija ....... ~ •—• ' — — —

No. 1585

,OVElKlsg™i
KVIKTKININKAS

Gęlės VysĮtuvęflls. Bąnkietam,
33Į6 Įo. fl^s^’street

Tęį. BO.VtEVARp 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms
—BankieUms—Laidotuvėms—

Papuošimams
4180 Archer Avenue

I pilone ^AFĄYETTE 5800

ANTANAS ANDRULIS
Pers^kyre >u šiuo pasauliu 

Sausio j 24 d.,' 5:00 vai. ryto,. 
1938. m., sulaukęs , p.usęs ąta?.,’ 

•gimęs Judijuii kaime, Vaigu
vos vaj,.,' kaplių apskrity.

Amerikoj išgyveno, 32, n,L
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stąn^lavą, kuri, dabar, 
rapdas'i Dikon, 111. ligoninėje', 

! 3 sūnūs ir 2 dukteris, brolį, 
seserį ir gimines'.

Kūnas pąšąryo.tas ^8?4 So. 
Westenį Avė., '

L^idpiuySs įvyks Ketvirta
dienį, Sausio 27 d., 10 vai. ry
te iš koplyčios į Tąuti^kąs ka
pines. ' ''( ’ " ■■

Visi ą. a. Antano 'Andrulio 
gimines,' draugai ir pažįstami' 
ąšąt nuoširdžiai kviečiami dą- 
fyvauti Aaidotuvesė ir -suteikti 

. jąta paskųtipį' p.ątąrwiW ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, sunai, dukterys, bro

liu ir sesuo
Laid. D.irektp.rius J. R. Ka

džius, Tel. CANAL 6174, 
Kaidoluvęmis ęupina$ Ąlęx- 

audra ir Ęronislava Andruliai, 
6829 So. Rockwęll‘ St., TeL 
Repuldic 7639,

Šiup J^ykiu kalbesiu apię Gar
field . Poykp Vyrų ir Moterų 
Pąšelpinį Kliubą, kiirįs sipje ko
lonijoje vpikia. Kaip, kada pa
linksmina vietoą gyveptojųs ir 
palies kliųbo narius. Atsitikus 
nelaimei ar ligai prižiūri, ap- 
ląnko ir kliųbo narius pašąlpa 
aprųpjna. Dar . liudnesniaių ąt- 
sitįlpųie -r, nariui mirus, sutei
kia paskutinį patąrnavįmą, nu
perka gėles,’ ir palydi į atilsio, 
vietą.

I ’ t T ,

Kaę|a bų'yo abejonės
^r nęąįškupių dėl mokesčių, tai 
ręįkejo mpkęti nuo numirusio 
nario po dolerį. Tai buyo se
nas pąpyotys., kuris šiorps die
noms neatsako. Progresas ge
resniam kliųbo tvarkymui paė- 

jUię viršų ir įstatai liko patai
syti- Pq pataisymo suėjo me- 
tąi įr, yot, tųrČj^U progų pavar
tyki kliųbp knygų lapus, ‘pąžių- 
retį kpks. skir(umąs įvyko,

Koį nayiai mpbėjo 19 m. 
pp 25.C į ir dplęrį nąyiųi 
mirus, taj narių ątsilikirpas su 
mokėstimis buvo vienas trečda
lis. Q pp 19,3.7 m. užsimokėjo. 
Sąusip Į d.’ 1938 m. b,uvo ma
žai puriu nępąbąigusių mėpesi- 
pęs mokestis. Prie tp, klįubas 
pomirtines dabar tuojau išmo
ka, o pirmiau užtrukdavo me
tai, pusė kol išmokėdavo.

Šįmet reikėjo įvesti iš anks
to parengimų tikietus mokėti. 
Bet kol priėjo prie įstatų pa
taisymo, tai buvo pasipriešini
mų. Už metų, manau, patvar
kymo praktiškume supras visi.

Dąbąr, knygas 'vartant, teko 
matyti narių, nemokėjusių už 
tikįętųs net per 9 mėnesius. 
Pagal įš.tątus, jie yra suspen- 
dųpti, nes nepaprastą mokesti^ 
turi būti sumokėta į 6 mene
sius, p męn^nį&f ~ ’ tį* Mėne
sius. Nemokėję per tą laiką lie
ka suspenduoti ir po užsimokė
jimo negauna ligos pašalpos per 
tris menesius. Narys per s.avo 
nerangumą gali daug nukentėti. 
Mokant tikietus iš kalno,, kiek 
butų sutaupinta laiko valdybai 
ir patys nariai nesųsiviltų.

Dar reikėtų kliubųi įvesti vi
si palydovai-grabnešiai. Butų 
tuomet galima padaryti unifor
mą ar ženklus įtąisyti, kp cĮą- 
bar negalima, visų palydoyų ne
duodant.

Ąpie kliųbo susirinkimus
Pąkalbekime apie kliubo su

sirinkimus. Kilo, aštrus susikir- 
timąi dėl įstatų neprisiląikymo. 
Vieni nori, kų<l kPubo įstątąi 
butų pildp.mi, o kiti taip, kąip, 
papuolė. O. čia tiems, , kurie min
džioja teisęs, padaromos pąstą- 
bos. Jie ųžsigaųna ar vien tik 
deltą, kad nori peržengti įsta
tus, kurie yrą priimti visuoti
nu balsavimu-
’ Pirminiplęąs tą gali suvaldy
ti. Ęliubas jau turi ląbąi mąžus 
įstojimo mo^esčių$. Reikėtų 
juos pakelti, o ne numušti. Nu- 
mųšimas įstojimų kliųbo vardą 
žemina.

Su sausio 1 d. 12^8 m. klįu- 
be pinigų buvo įp $29.6,7 kiek- 
vięnąm nąriųi. Įstodąmas nau
jas narys tą sumą numažina. 
Pavyzdžiui, įstojus 5 nąujiems 
nariams ąųmą uųpųpjąh įki 
$28.59 nayįm, ą įstoję 25 nau
ji nariai nupųldo* iki $25į.6O, 
Praeitais m^tąis turėjome ge
rą skaičių ligonių, ir mirimų. 
Vi^ką atĮn^ęjųs,’ lįįp
PQ $2.11. Šįt»,'gĮMR?'Y«įw 
jautis, tupėtu LiĮti naujiems 
nariams įstojime 0 mųšįi.

Ęodėl verta prigulėti kliube?
;KaiP jauni, taip suaugę turė

tų prigulėti, nes praeiti metai 
payode, kad nelaimių su auto
mobiliais aukos buvo net vie
nas trečdalis kliubo ,ligonių. 
Tūps sužeistuosius kliubas še'l-

vienas trečdą-

TeL Victęry 4965 
STOGDErtGYST®

Mes dengiame ir pataisome visčkios 
rųšies stogus, taipgi dirbame bUttea 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRRJGEPO^T ROOFING CO.
3216. So. Halsted Stieet

36 VARTOTI FURKAUČIAI 
priimti mainais,, visos rųšys—vi

sos mieroš — kainos $Ž5.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200-$30Q. Roda
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai. • x '

millęr FUR CO.
166 No. Michigan Avė. 

Čhicagos didžiausiš kailių pirklys.

For Rent f
RENDON 2 KAMBARIAI —.tin

ką deniistui ar plaukų taisytojams 
—$20 į mėnesį. Kampinis Budinkas. 
2501 V^. 43rd Si. Tel. Lafąyette 4395

Situation Wanted 
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO ANT FARMŲ, 
esu mpkęsįs Agriculture Wiscpnšin 
įr tubu patyrimą, moku draivinti 
troką, karus ir traktorius, moku 
karpėnterystę. Norėčiau prie gerų 
žmonių—esu jaunas.

J. J. SHALTIS, 
Route 1, Box 88, - Liberty ville, III.

TAVERNAS IR 3 PLATAI — 
kampas 71-mos Morgan — vienas 5 
ir du 4 kambarių — garažas — visi 
išnuomuoti — 50x125 lotas — ge
ro^ pajamos $6,500 — lęngvųs iš
mokėjimai.
' ' ABERDEEN 1123

Ęelp Wanted—E einate 
Darbininkių Reikią

REIKALINGA MOTERS kaip 
šeimininkės dirbančiai porai — vir
ti. Geri namai — būti.

1136 So. Kedzie Avenue

Furniture & Fixtųres 
Rakandai-Įtaisai

išparduodame barų fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štoru 
fi'kčeriųs dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, rėgistenui' ir ice 
baksiųs. Cash arba ant išmokėjimo. 
.Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269. w b •

Business Chances
Pardavimui Biząiąį

ReaJ Ęstąte For Sale 
Nąmpi-Žemę Pardavimui 

taupymai, pirkimai, parda
vimai, PASKOLOS APDHAUDOS 

Musų raktinėse—-Keistučio iy Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, pa- 
siskolįnt, namus pirkt, parduot, rep- 
duo t, apdraus t.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

84Q W. 33rd St., Tęl. YĄRds 2790 
arba

708 W. 18th St TėL Haymarket 5686

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS. dyiejų što^-ų taverno biznis ir 
du flatų gyvenimui arba mainysiu • 
į resądenęijos mažesnį ar dięlesnį na
mą. 8258 So.' Kmerąld Ąve^ 

I * •

PARSIDUODA pigi GROSERNĖ 
ir bučęrnč, moderniškai ištaisyta ir 
biznis kogerįausia eina. Priežastį 
iŠtirsite ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. GlRCIAUS,

2242 W. 23rd Placę. f■

NEPAPRASTI
BARGENAI

mediniai nataaį pę 2 aukštu, yi-2 mediniai uamaį pę 2 aukštu, vi
so 7 flatąi ię mūrinis garažas dėl 
25 automobilių. Randasi 1541-3 W. 
46th St.

2 aukštų muro namas, Storas ir 4 
kambariai, ant antrų lubų 5 kamba
riai. Randąsį 36,12 W. 56,th St. —

3 aygštų muro namas, 6 flatai po 
4 kambarius- Randasi 4346 S. Węod 
Street.

2-4 kambarių muro ir medinė cot- 
ta^e. Randasi 948 W. 35|h Place.

Viršminėti namai turi būti greitu 
ląiku parduoti. Apžiurękit tuęs ęa- 
mus. Jie bus parduodami už teisin
gą

PĄRSIDŲODĄ pilnai įrengta Gro- 
serne ir Bučernė — arba mainysiu 
į tręką ąr automobilių.

2341 So- Leavitt St.

PĄĘDUOSIM TAVERNĄ —.visą 
arba priimsiu į pusininkus; pinigų 
daug nereikia. 6818 So. Ashland 
Avenue.

BARGENAS, kas pirmas tas lai
mės! Parsiduoda Meat Markęt — 
Biznis ęash.

1811 West 35th Street.

CLASSIFIED 
SKELBIMUS 

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 
KASDIĘN NUO 8 V. RYTO 
' ' IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

pią. Be kliubo jie butų nieko 
negąvę. .

Metiniąm kliubo susirinkime, 
bųris įvyko sausio 9 d., po vi
sų raportų buvo pąkelląs kląu- 
simąs paremti senelius Oak 
forest prieglaudoje, dėl to, 
lęąd vąžiųos vaikų “Bijūnėlis” 
programą duoti ir visi seneliai 
§ųeįs į dąiktą. Juos visus tada 
bus galima lengvai pasiekti. 
Aukavo šie nąriąu Ędmuntienė, 
Medelinskienė, Valiulienė, , Gu- 
yądauskiepč, Sanauskienė, Bąr- 
nątįenč, Anderson, Adems — 
po 50,c; Btuchas, Paųlikienė, 
Gąnkienė, Narkevičius, Prąnę- 
kus, Gabrėnas, Stanionis, La- 
dygą, Mąnikųs, Kazįunas, Zų- 
bančius, ,$ązl$u$kąs — po 25c; 
^Vąshis -n 35,c; Jfasįųskas 54c; 
Zegęrs 4fįc. Su smulįdąis5 viso 
$9-10. \ "

“Bijūnėlis”, rodos, važiavimo 
dieną atidėjo 
kiam laikui. -

Negirdėjau ko- 
J. J. Pranckus.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

pasiūlymą. Atsišaukite,
3315 S. Halsted St.

Tel YARDS 1546
Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskąitliavi- 
25 metai patyrimu . Mlf koriui ir 

stogų dengejas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD b250/

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLĄ 
ANT PIRMŲ MORGĮČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHŲANIAN BUILBING 
LOAN AND SAVINOS ASSOCIA- 
1T0N (buvusią Naujienų Spūlkąl, 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET
■■■ ■ "  ......... " 1 '■   - " " i.r  

TURIME $10,000.00 ant rau
kų, kuriuos įšcįuosinie ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų. Špulką, 1739 So. HalMę4 
Street.

,1 * » ■' * ■

COAL 
Anglys

AUGšTOS RŲŠIES

$6.15
$6-40 
$6.40 
f&40 

ŠČBEĘNINGS ..... .. ..... 0.25
PIRKIT BABARlt 

ŠAUKITE DIENĄ AB NĄKTl 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

priemiesčiuose • ;■ 
Tel. ARPMORE 6$75

MINE RUN 
BIG LUMP

J0 w 
! KA PARDI’OT

BĄGARSINKIT 
NAUJIENOSE

SKAITYKIT
NAUJIENAS

ILGAI
Pašaukit mus tuojau

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

gimin.es


NAU.TIKNOS, Chicago, BĮ Antradienis, saus

BRIDGEPORTE RADO PASIKORUSĮ
LIETUVI ANTANĄ ANDERSON-ANDRULĮ Pagrobti Kelis

/

Pasidarė Sau Galą Su Kaklaryščio Pagal 
ba. Giminės Prašomi Atsišaukti Buvo Dillingerie. Gaujos Nario įura

čiau zero.Mokinys

Chicagos oro Mūras Sako 
kad Chicagon artinasi audra si 
šalčiais ir kad' šįryt tempera 
turą tesieks7 10 laipsnių aukš

$ako, 
su

aukš-

Traukimą Nelaimėj
Vienas traukinys įvažiavo į 

tą, stovintį stotyje
ki-

SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS 
— LIETUVOS PILIEČIAMS DEL PASU

rie nori važiuoti gegužės mene* < 
sį, o aplikacijas priduos tik ba
landžio mėnesį, tegali tikėtis 
pasus gaut birželio ar liepos mė
nesį.

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

Už 
nėra.

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

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

Tokia procedūra, žinoma, už
truks nemažiaus 2 ar 3 mėne
sių laiko. Reiškia, asmenys ku-

Vėlionis paėjo iš Vaiguvos pa- 
, Kaun(o apskrities. 

Smulkmenų apie jį dar nėra, 
nes nutaręs mirtį, jis matyt su
degino ar kitaip sunaikino visus 
savo dokumentus, žinoma tiek, 
kad jis turėjo brolį, kuris tar
nauja J. V. kariubmenėj ar i ivy- 
ne ir yra žinomas vardu Cap- 
tain John Anderson. Jis yra pa-

■

siturįs, gerbiamas žmogus.
Be šeimynos ir brolio, velio

nis palikęs du pusbroliu, Vin
centą Andrulį
Bridgeporte, ir Aleksą Andrulį, 

i kuris gyvena Brighton Parke ir 
auklėja vieną velionio dukterų.

Brolis Capt. Jonas Anderson

BRIDGEPORT — Apie penk
tą valandą vakar ryto lietuvis rapijos, 
Pranas Shapiras atrado pasiko
rusį ?50 metų amžiaus įnamį Ani 
taną Andersoną—Andrulį.

Shapiras kūną rado Andrulio- 
Andersono* kamparyje, antrame 
aukšte namo, ties 3542 South 
Parnell 
sunėręs kaklaryŠtį į kilpą ir ją 
užnėręs 
pririšęs

Nusižudymo priežastis neži
noma, bet spėjama, kad velio
nį gal paveikė paįręs gyveni
mas.

Antanas Anderson-Andrulis i 
gyveno vienas, nors turėjo šei
myną. Jo žmona, dabar našlė,! 
randasi Dunning ligoninėje, pen-!’r velionio vaikai bei kiti arti- 
ki vaikai gyvena išsiskirstė poįmesni giminės yra prašonp at- 
gimines. Vieni Brighton Parke, > sišauktl ir pasirūpinti velionio 
kiti ūkiuose, etc. j palaidojimu. R.

avenue. Jis pasikorė

ant kaklo, o kitą galą 
prie durų.

Liūdnas Įvykis 
Chicagos Urvų 
Gyventojų Tarpe

kitiems

kranto, 
gatvių, 
kuriuo-

Neturėdami 
tie žmones

kuris gyvena

Vakar paaiškėjo, kad žiaurusVakar paaiškėjo, kad žiaurus >t v*
piktadaris Peter’^Anders,' kuris llUO S10 1 lllCClO

| Jauni “Bomai” 
Nieko Nepešė!

18 APIELIl^KĖ Vieną šeš- 
se. Tarp numatytų “kandidatų” tadienio vakarą," gana daug įsi- 
buvo Dizzy Dean, Joe DiMag- gėręs pilietis—lietuvis pradėjo 

rengtis namo iš. alinės. Kadan-

pagrdbc ir nužudė chicagietįj 
Charles S. .Ross, planavo pa-Į 
•grobti kelis žymius sportinin
kus, didžiumoje haseballininkus, 
kurie gauna aukštas algas už 
lošimą profesionalėse kafnando-

gio ir Lou Gehrig
Vakar taipgi paaiškėjo kad!gi laikas jau buvo vėlus, tai jis 

Anders’o tikroji pavardė yra [pagalvojo; kad gana pavojinga 
John Henry SeadlUnd. Jis pa-j eiti tamsiomis gatvėmis su pi- 
kcitė pavardę, kad apsaugoti [nigais kišėnįuje, Jhu buvo tu- 
nuo gėdos savo motiną ir sese-'rėjęs patyrimų su; užpuolikais 
ris, gyvenančias Ironton, Min- praeityje. !
nesota valstijoje. “ Federaliai

Vakar,apie 7:30 valandą 
to Lake gatveš ėlėveiterių lini
joje, prie Laramie' stoties įvy
ko traukinių nelaimė, kurioje 
buvo sužeisti 25 žmonės.

Į traukinį stovintį Laramie 
stotyje, įvažiavo kitas trauki
nys, kurio motormonas William '!?/ * >■ ' ■ ' • 1Spencer, 67, nuo 552 N. Le 
Claire avenue, aiškina, kad tuo 
laiku migla buvo labai tiršta 
ir stovinčio traukinio nepama
tęs; x • ■ • • .

Iš sužeistųjų, šeši nukentėjo 
gana sunkiai, o dvylikai 
jo ligonines pagalbos, 
sužeistuosius -gydytojai 
rėjo vietoje ir paleido.

Tarp sužeistųjų, kaip . 
lietuvių nebuvo.

ry-

Lietuvos pasus mokesčio

T. Rypkevičia 
Naujienų” Laivakorčių

Skyriaus Vedėjas >

darni iš apiplėšimo vietos, su-[gOs pieninės krautuvių pieno 
kainų numušimą atšaukė. Tuo 
atšaukimu pasiremdami, išvežio
tojai atšaukė streiko balsavi
mus.

reikė- 
Kitus 

apžiu-Neilgai galvodamas pasišau- 
agentai aiškino, kad Anders-;kė aludininką ir paprašė’ąr jis 
Seadlund’as pradėjo. kriminaliz-• galėtų palaikyti registeryje per 
mo karjerą, kaipo mokinys naktį devynis dolerius. Vėlus 
vieno garsios Dillingerio gau-! laikas, tad. jąūt^ 
jos nario, Tommy Carroll, kuris “holdupą”. 
slapstėsi šiaurės miškuose nuo 
federalių agentų. Ahders-Sead- 
lund’as

Aludininkas sutiko, o pilietis, 
pragėręs beveik visą dolerį,- pa- 

aprupindavo Carroll’ą jikusį kigeniuj, pradėjo kelionę 
maistu, o tasai, atsilygindamas, I namo. Nuo HąlsVed gatvės atg- 

jęs prie bažnytinės mokyklos ir 
Uijion ave!nuec^hsįdi4,ę‘igu pir- 

Chicagos federalis teismas ir mu buritl jaunų “bumelių.” Jie 
prokuroras Michael Igoe ruo- • nžkainandavbjb pilietį , iškelti 

v.v,, .y jšiasi suimtąjį teisti šią savaitę. rankas aukštyn ir■> ėmė krėsti
kar tie vaikai vėl pasirodė prie | Neabejojama, kad Anders-Sead-1 jo idšenius/Juose Ado tiktai 

mirties on nnnfu - - ’

urvų suvargęs gyvenimas visus 
urvininkus padarė kaip ir bro
liais, kurie vienas kitam blogo 
nedarė.

Perekovich atsiminė, kad ke
letą dienų apie urvus sukinė
josi keli jauni vaikai. Nuspren
dė, kad jie kaltininkai. Kai va-

mokino naujoką kaip turtus 
pasidaryti kriminalizmu.

urvų, tai supykęs Perekovich pund’ui bus paskirta 
vieną iš jų pasigavo. Tai buvo ' 
Martin Laczewski, 5 metų am- 
žiaus, nuo 2856 Arąher avenue. r„;cr,l£, Q,,naitinn 
Kiti berniukai buvo Martino OlUldliUllV
broliai. Nusigandę jie atbėgo Liuteronų Bažnyčią 
namo ir pasiskundė motinai, j 
kad urvininkas pagrobė jų bro
liuką. Laczewskienė pašaukė 
policiją. Toji atvykusi prie ur
vų bandė Pefekovich’ių suimti. 
Perekovich, iškvotęs. berniuką 
jį tuojau paleido ir kai atvyko 
policija, tai jis pasipriešino Nuostoliai siekia tarp $10,000- 
aręštui. Aiškindamas, kad jis $20,000.
nekaltas, Perekqvich išsitraukė 
pilietybės popierius ir pakišo 
juos policistams. “Aš pilietis, 
negalite manęs skriausti.”

bausmė.

Policija vieną užmušė, 
liepė kraustytis

Prie Chicagos upės 
netoli Iron ir Archer 
yra visa kolonija Urvų,
se gyvena nemažas skaičius su
vargusių ateivių, 
geresnių pastogių, 
išsikasė urvus prie upes kran
to, jei galėjo — tai sienas iš
dėjo lentomis, pastatė po su
krypusią lovą, aphižusį stalą 
ir kėdės — ir gyveno, laukda
mi geresnio rytojaus.

Tarp urvų gyventojų buvo 
Joso Perekovich, neturtingas 
slavas. Kartą jis pastebėjo; kad 
jo urve buvo svetimi žmones 
ir šį tą jo menko turto pasi
vogė. Perekovich spėjo, kad 
vagies ar vagių butą ne iš kai
mynų tarpo, nes neturėjo daik
tų, kurių jiems reikėtų. Be to, rekovich prarado .gyvybę. Kai kraustyti.

Aptuštintas, pilietis ėjo to
liau. Už bloko-kito, jį užpuolė 
antra “bomelių” grupė. Pilietis 
teisinosi, kad “holdupėriai” jį 

■ jau apvalė, bet Užpuolikai kra- 
|tą ’Cdšgi padarė. Nieko neradę,

Gaisras vakar rytą sunaiki- j jįe rnugj0 keikdami. Kai kurie 
no Calvary liuteronų bažnyčią kei,k.ė. iietuViškai 
ties 4200 North Keeler avenue. | 
Ugnis pirmiausiai pasirodė prie! 
altoriaus ir į kelias minutes 
apėmė visą maldyklos i vidų.

atrodo,

Apiplėšė Alinę 
Brighton Parke 
Policijos “Panosėj”

t I - .

Trys vagys pabėgo su $45 gro
biu ir sukųlė vogtą automobilį.

kūlė automobilį į stulpą prie 
Kedzie ir Archer avenue. Au
tomobilis, buvo vogtas. Iš jo iš
lipę, jie susėdo į kitą automo
bilį, priklausantį Max Schul- 
bergui, 3219 West 53rd Street, 
ir nuvažiavo. Vėliau policija tą' 
automobilį atrado prie 39-tos; 
ir Ashland avenue.

Pieno Išvežiotojai 
Atšaukė Streiko 
Balsavimus

Vasario <13
BRIGHTON BARK. — Trys 

jauni vagiliai vakar taip sklan
džiai papildė apiplėširųą Bright
on Parke, kad policistas, kuris 
buvo tame pačiame name, kur 
plėšimas įvyko, neapsižiurėjo 
kol - jau buvo pervėlu.

Apiplėšimas įvyko alinėje, 
prie 4465 Afcher avenue. Tuo! 
laiku užpakaliniuose alinės! 
kambariuose buvo 1 policistas 
Leo Gobicynski. Jis kalbėjosi 
su alinės savininko - Michael eiti streikan protestui 
Wonšowicz žmona. .

Įėję alinei!,1 piktadariai tyliai ti pieno kainas krautuvėse nuo 
apkraustė savininką,pasiėmė 12 iki 11 centų. Išvežiotojai 
$45, susėdo į1 lauke buvusį atf- skundėsi, kad galedaiųi pirktis 
tomobilį ir*4! (įvažiavo. Policis- pieną pigiau krautuvėse, žino
tas pajuto, kad kas tai negėio1 nės nustotų ėmę pieną nuo iš-

Soecialiam mitinge Ashland 
| Auditorijoje, keli tūkstančiai 
j Chicagos pieno išvežiotojų uni- 
įjistų vakar atšaukė nutarimą 
į paskelbti balsavimus streiko 
reikalu.

Išvežiotojai buvo nutarę iš- 
prieš 

pieno bendrovių planą numuš-

Prie Canalport 'gatvės pilietį 
; sutiko trečią v^tilli|hgtiipė. Bet 
ir šie nieko iiėlMmėjo. Pilietis 
tik nusijuokė, kad turėjo prie 
savęs 20 centų,“b ttios “bome- 
liai” jau nusineši

Rytojaus dienį1 pilietis atėjo
jis puolė policistus peiliu, tai į alinę, pasiėmė $9;00,.įšigėrė ir — ------

džiaugėsi prbting&i padaręs. Jau įvyko, kai piktadariai jau bu-! vežiotojų.
i įsakė jis išmoko apsišadgėtr, nės porą vo automobilyje. Jis paleido ke- šimtai išvežiotojų netektų dar- 

Įvyko muštynės, kuriose Pe- visiems urvų gyventojams išsi- kartų’užpultas ankščiau prarado ' is šuvius, '.bet nepataikė.

jie šovė ir jį užmušė vietoje.
Po to įvykio policija

nemažai pinigų., žėiriės Dulkė Vagiliai tųp : tarpu Oeskubė-

Tas reikštų, kad

bo.:
Vengdamos . streiko, Chica-

METINIS

KONCERTAS
SOKOlŲ SVETAINĖJE

PAS

■

IACME-NAUJIENŲ Fotoj 

MIRTIES KAMERA — Pa
veikslas parodo^ naujos rūšies 
mirties kamerą, įrengtą Sa
lem kalėjime, Oregon ydstL 
joje. Kamerą yra aštuonia- 
kampe metalinė cele, herme
tiškai uždaroma, kad oras

- , . ' r

negalėtų iš jos išeiti nei įeiti. 
Kameros sienose yra penki 
langeliai observacijai. Pa
smerktasis įvedamas kame- 
ron ir pasodinamas Viduryje. 
Patraukus apatinę rankeną, į 
kairę nuo langelio^ chemika- 
las cyanmetalis susijungia! su 
sieros rūgštimi. Rezultatas y- 
ra nuodingos dujos, kurios 
apsvaigina ' nusikaltėlį į 30 
sekundžių ir nekiek, ilgiau 

/palaukus — numarina. Nuo- ' 
ydingas dujas iš kamerok ' iš
leidžia viršutinę rankena.

. ” ‘ ' (ACME-NAUJIENV FoIO|į

' DVIEJŲ METŲ — Jacąueline Jean Benson, “mažiausias kūdikis pasaulyje”
—-chicagietė, kuri neseniai sulaukė 2 metų amžiaus. Gimusi svėrė 12 uncijų. Da
bar sveria 24 svarus.

[A'CME-NAUJIENŲ Foto]

KARALIŠKOS VESTUVĖS. — Paveikslas parodo vedybas Graikijos karaliaus 

šeimoje. Iš kairės dešinėn, buvusi princesė Frederiką Louise iš Hanovec, jaunoji;
. ' ’ . ,R -

Princas Povilas, Graikijos — jaunasis ir sosto įpėdinis; jaunosios rudiną ir GraK 

kijos karalius Jurgis.




