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Kaune Troškina Dujomis Politinius Kalinius
Valdžia pakeitė sušaudymus 
nuodijimu slaptoje kameroje

Jau Užtroškinti Pernai Metais 
f Trys Kaliniai

KAUNAS, sausio 10 d. — (Specialiai “Naujienoms”) Lie
tuvos kalėjimai perpildyti, nors dabar Lietuva'turi daugiau ka
lėjimų, negu caro laikais. Neseniai netoli Kretingos buvo įreng
tas dar vienas, naujas kalėjimas, panašios rųšies, kaip Hitlerio 
— darbo stovykla.

Kad hutų daugiau vietos kalėjimuose, politiniai kaliniai bau
džiami mirtimi. Seniau pasmerktuosius šaudydavo kareiviai, 
bet po Suvalkijos ūkininkų sukilimo valdžia bijo naudoti karei
vius tam tikslui. Tai išrado naują būdą pasmerktiemsiems žu
dyti. šaudymą pakeitė nuodijimu.

Tautininkų valdžia -surado specialistą nuodytoją ir įtaisė 
1-me forte (Aleksote) nuodingų dujų kamerą. IKI 1937 METŲ 
LAPKRIČIO MĖNESIO JAU TRYS NUNUODINTI.

Kuo nuodija, nesako. Net kamera slepiama. Skelbiama, 
kad ji įtaisyta IX forte.

Tai baisi mirties priemonė, nes žmogus nuo tų “tautiškų”

I [ ACME-NAUJIENŲ Foto J
ROCKFORD — Vaizdas’ Rockfordo gatvių, kurias vanduo apsėmė kai Rock 

upė patvino nuo; didelių liūčių. Vakar žinias skelbė, kad pavojus gyventojų tur-

JOHN LEWIS REIKALAUJA $5,000,000,000
NAMU STATYBAI'

WASHINGTON, D. C., sau
sio 25. — United Mine Workers 
unijos suvažiavime antradienj 
John Lewis, prezidentas, įteikė 
suvažiavimui raportą apie orga
nizacijos stovį.

Raportas parodė, jogei 
U.M.W. Unija praėjusio lapkri
čio mėnesio 30 dieną turėjo 
bankuose $2,534.688.

Rekomendacijas raportas su
važiavimui padarė esmėje to
kias: reikalauti, kad kongresas 
asignuotų 5 bįlionus dolerių na
mų pigiomis rendomis staty
bai; į šitokių namų statybą tu
rėtų būti investuojami fondai 
surinkti senatvių pensijoms; 
reikalauti taksų kūrenamam 
aliejui kaip luksui (prabangai) ; 
praplatinti socialio saugumo 
aktą; priešintis pakeitimams 
Wagnerio akto kai dėl pramo

nes ginčų; padidinti biliontf do
lerių sumas asignuotas šiemėt 
bedarbiams šelpti; priešintis al- 
gų ir reikmenų kainų kapoji
mui; reikalauti, kad valdžia at
sisakytų pirkti bet ką iš firmų 
priešingų unijoms.

Glaudų Labor’s Non-Partisaa 
League kooperavimą su Farm 
Labors organizacija raportas 
pažymi kaip svarbų darbininkų 
laimėjimą 1937 metais.

X—X—X
AMERIKOS DARBO FEDE

RACIJOS pildančiosios tarybos 
suvažiavime Miami mieste, Flo
ridoje, antradienį dešiniųjų 
grujki pradėjo agitaciją tikslų 
išmesti iš Federacijos C.I.O. 
priklausančias unijas, šiems 
dešiniesiems priešinosi grupė 
Federacijos unijų viršininkų 
ieškančių taikos Amerikos dar
bininkų judėjime.

dujų ne iš karto numiršta. Jisai ilgai kankinasi, iki užtrokšta. 
Net kamercG sargas neišlaikė tų žudymo scenų ir nu išovė.

UŽTROŠKINTAS ALĘKSANDRAS MAURUŠAITIS.
Įvykinta mirties sprendimas jaunam Suvalkijos ūkininkui 

Aleksandrui MaurušaičiuŲ kuris dalyvavo 1935 metų ūkininkų 
judėjime. , ......................

Maurušaitįxišįayė_žvąjgybos agentas Mickus, ir jisai buvo 
suimtas p$s tikĮninką Rėtyrių, Triobiškių kaime, Liudvinavo 
valsčiuje/" Pasiremdamas vien tik provokatoriaus Mickaus' ir 
policijos parodymais, karo teismas apkaltino Aleksandrą Mau- 
rušaitį už visus Suvalkijos ūkininkų judėjimo įvykius ir pa
smerkė mirčiai.

Vyriausias tribunolas, spaudžiamas iš viršūnių, sprendimą 
patvirtino, ir pasmerktasis buvo žiauriai nužudytas nuodingo
mis dujomis. ,

tu i ir gyvybėms praėjęs.x

ŪKININKŲ PARTI-LENKŲ VALDŽIA SIŪLO TAIKĄ BU
JA NEBALSUOS 

RINKIMUOSE 
RUMUNIJOJ

.. > • , >’ į( -

BUCHAREST, Rumunija 
sausio 25. — Rumunijos cen-

VUSIAM PREMJERUI WITOSUI
VARŠUVA, Lenkija,' sausio Tatai, matyti, paveikė dabar-

Nori pažaboti hold 
ing kompanijas kOn 

troliuojančias 
bankus

Washingtono valdžiai medžiaga 
kietosios anglies kasyklų reika
lu pasirėdė taip opi, kad gene-. 
ralio prokuroro ofisas padarys 
dar vieną tyrinėjimą.

150 Ispanijos civilių (» Gal panaikins se- 
gyventojų užmušta niausią Europos 

lėktuvų atakose pinigą
BARCELONA, Ispanija, sau

sio 25. — Antradienį priešpiet 
9 sukilėlių bombonešiai mėtė 
bombas į Barcelonos vidurmie- 
st\ Popiet tą pačią dieną suki
lėlių lėktuvai padarė antrą ata
ką Barce’onai. Mažiausia 150 
civilių gyventojų užmušta ir 
apie '300 sukeista.

Teruelio fronte veikla pasi
žymėjo lėktuvai taip iš lojalis- 
tų, taip iš sukilėlių pusės.

Nežinamos šalies submarinas 
paleido torpedą į anglų’ laivų 
I^ake Geneva Viduržemio juro
je, bet torpeda prašliaužė po 
laivu neužkliudžiusi jo.

Italai aviatoriai pa
siekė Pietų Ameriką

RIO DE' JANEIRO, sausio 
25. — Du italų lėktuvai, vie
ną kurių vairavo Rruno Musso- 
lini, nesileido šiame mieste an
tradienį 5:58 valandą (Chica- 
gos laiku 2:58 vai.) popiet. Tre
tysis italų lėktuvas sustojo 
NatsTe, pritrukęs kuro.

Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šalta, kaip bu
vo; saulė teka 7:09, leidžiasi 
4:56 valandą.

PARYŽIUS, Francuzija, Sau
sio 25. — Francuzijoje yra 
apyvartoje smulkus pinigas, su 
skyle viduryje, vadinamas 
“šou”. Jo vertė tarptautinėje 
rinkoje siekia šeštą dalį Ame
rikos cento arba trečią dalį 
Anglijos fartingo. Pagaminti 
dabar šou kaštuoja du kartus 
daugiau, negu yra jo vertė rin
koje. Todėl ir norima jis pa
naikinti.

Tpo gi tarpu šou yra tur būt 
seniausias pinigas Europoje. 
Imperatorius Konstantinas nu
kalė pinigą pavadintą “solidus 
mummus” 312 metuose po 
Kristaus. Solidus mumas var
das Francuzijoje buvo sutrum
pintas į “sol”. Vėliau sol pa
keista į šou”. Ir štai dabar tam 
šou grūmoja mirtis, nes nie
kas jo nebevertina.

Raudonasis Kryžius 
nori sukelti $1,000,- 

000 kinams šelpti
WASHINGTON, D. C., sau

sio 25. — Amerikos Raudona
sis Kryžius, prezidento Roose- 
velto patarimu*, antradienį ėmė
si darbo sukelti $1,000,000 au
kų Kinijos civiliams gyvento
jams', nukentėjusiems dėl karo, 
pagelbėti. «

»

Prezidento manymu, Jungti
nėse Valstijose yra daug žmo
nių, kurie norėtų prisidėti au
komis šiam tikslui.

25. — Vinę&jt Witos yra len-!įįnįųš Lenkijos valdovus. Tarp 
! kų> ūkininkų partijos lyderis ir 

. buvęs Lenkijos premjeras. Pil- 
tralinė rinkimų taryba ' antra- sudskio legionieriams įsigalėjus, 
dieni užgyrė vadinamą “Siamo ,Wibds buvo ištremtas iš Lcn- 
rinkimų sistemą”.

ši sistema reikalauja pakei
sti paskirų partijų ženklūs tam 
tikru skaičiumi taškų balotuo
se. • '

Opozicinių valdžiai partijų 
vadai bijo, kad pakeistimai ba
lotuose suklaidins daugelį bal
suotojų, ypatingai ūkininkų, 
ki.vie nesupras-<ką taškai reiš
kia.' - ;

Ūkininkų partija pareiškė, 
kad ji nedalyvaus rinkimuose, 
nes aplinkuma, kurioje šie rin
kimai įvyks, neleis rinkimams 
parodyti tikrą šalies gyvento
jų valią.

Socialdemokratų partija an
tradienį išlęido pareiškimą, kad 
ji nebendradarbiaus su dabar
tine Rumunijos vyriausybe, ku
riai vadovauja f f asistuojantis 
premjeras Qctavian Gogą.

,v valdžios ir Witoso bei Pąde- 
rewskio šalininkų prasidėjo de- 

jrybos. Valdžia nori daryti kom- 
i premisų ir gauti ūkininkų va
dų pritarimo.

Laukdama Isįų pasitarimų 
Pastaruoju* laiku Amerikos pasėkų lenkų ūkininkų partija 

lenkai, Ignac Padėrewskio ša--atidėjo savo metinį suvažiavi- 
linihkai ir Pilsudskio legionie- mą. Ūkininkų partijos suvažia- 
rių priešai, pakvietė Witosą at-,vimas buvo numatytas sausio 
lankyti Ameriką su prakalbų 30 dieną, o dabar jis įvyks va- 
maršrutu. ’sario mėnesio pabaigoje.

lajos.

New Yorko Darbo 
Tarybos svarbus 

patvarkymas

Nauji nikeliai bus 
išleisti

WASIIINGTON, D. C., sau- 
šio 25j — Jungtinių Valstijų 
iždinės atstovas paskelbė an
tradienį, kad nauji nikeliai bus 
iškalti artimoje ateityje ir pa
leisti apyvarton. Vietoj buffalo 
atvaizdo naujus nikelius puoš 
Thomas Jeffersono, trečiojo 
Jungtinių Valstijų prezidento, 
atvaizdas.

NEW YORK, N. Y., sausio 
25. -a Iki šio laiko tam tikros 
;monės darbininkai, pagal įsta
tymą, galėjo kreiptis į savo 
valstijos arba į nacionalią Dar
bo ‘Santykių Tarybą, prašyda
mi paskelbti balsavimus tikslu 
nustatyti, kokia unija jų 
resus atstovaus, šia teise 
dojosi tik darbininkai.

Šiomis dienomis New Yorko 
Darbo Santykių Taryba išleido 
pareiškimą, kad ir samdytojai, 
jei nori, gali kreiptis į Darbo! 
Tarybą prašymu* paskelbti to
kius balsavimus jų įmonėse.

Vėl pareikalavo lei
sti pamatyti ameri

kiete areštuotą 
Rusijoj

sau-

inte- 
nau-

WASHINGTON, D. C 
šio 25. — jungtinių Valstija 
užsienio departamentas antra
dienį vėl pareikalavo Rusijos 
vyriausybę leisti Jungt. Valsti
jų ambasados atstovui pamaty
ti Mrs. Ruth Marie Rubens, 
areštuotą Rusijoje ir laikomą 
kalėjime ryšium su šnipinėj!- z.
mo kaltinimu. - :

Eksplozijoje žuvo 
suomių generolas ■

Miami meras apkal
tintas kyšių ėmimu

MIAMI, Fla., SHusio 25. -

Rumunijos žydai pra
šo Tautų Sąjungos 
pagalbos nuo perse

kiojimų
GENEVĄ, Šveicarija, sausio 

25. Pasaulinis žydų Kongre
sas antradienį dalino Tautų Są-

Specialiai posėdininkai (grand| jungos tarybos nariams petici- 
jury) pirmadienį apkaltino (in- ją susidedančią iš 100 pusla-
daitino) Miami miesto merą 
Robert R. VVilliams. komisionie- 
rius John Du Bose ir Ralph 
Fergusoną ir kainų ekspertą 
Thomas F. Grady ėmus kyšius 
iŠ Power and Light Company, 
nustatant"' apmokėjimus kom
panijai už jos patarnavimus.

pių. Peticija prašo apginti tei
ses 758,000 žydų, kuriems grū
moja antisemitinės Rumunijos 
valdžios programa. Peticijos 
argumentai remiasi 1919 *me- 
tų sutartimi, kuri garantuoja 
laisvę, lygybę ir teisybę Rumu
nijos gyventojų mažumoms.

WASi;iS?GTON, D. C„ sau- 
šio 25. Senatoriai BĄrkety 
ir Wagner antradienį pareiš
kė, kad jų manymu, kongrese 
lengvai 
taikoma
holding kompanijas, 
liuojančias tulus šalies bankus. 
Bilių šiuo tikslu ruošia kon
gresui senatorius Glass.

.Kinai sulaikę 
japonulš

praeis biliai, kuriais 
likviduoti vadinamas 

kontro-

Filibusteriui baigti 
pradėta naktiniai se

nato posėdžiai .
WASHINGTON, D. C., sau

sio 25. — Pietinių valstijų se
natorių anti-linčiavimų biliiri 
filibusteris antradienį dar tęsė
si, nežiūrint to, kad jam baig
ti senatas pradėjo laikyti nak
tinius posėdžius. Pietinių val
stijų senatoriai sako, kad ir 
naktimis laikant posėdžius, 
jiems kalbėtojų išteks, ir jie 
kalbės tol, kol palaidos bilių.

SHANGHAI, Kinija, sausio 
25. — Japonų karo vadovybės 
pastangos dabartiniu laiku* yra 
sujungti užkariavimus šiaurės 
Kinijoje su užkariavimais cen- 
tralinėje Kinijoje. Tuo tikslu 
japonų kariuomenės dalys ir 
briaujasi vienos artyn kitų.

Tačiau antradienio praneši
mais, kinai rodo nepaprasto at
sparumo japonų briovimuisi. 
Kinų kavalerija apsupo japonų 
garnizoną Tsininge. Nuo čia ja
ponai nori žygiuoti Su*chow lin
kui.

Prezidentas pataria 
apkapoti kainas, bet 

ne algas

Kitoje pusėje, Yangtze upes 
srityje, japonai irgi sulaikyti, 
bent laikinai. Kinų pranešimai 
sako, kad jie atsiėmė iš japonų 
miestą Hohsien. šis miestas 
randasi, netoli, tos vietos, kur 
japonai paskandino Jungtinių 
Valstijų karo laivą Panay.

'Trečioje vietoje, į pietų ry
tus nut Shanghajaus, kinų lėk
tuvai užpuolė japonų armijos 
laivus Chekiang provincijos 
vandenyse. 300 japonų karių 
užpuolime žuvo.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 25. — Pasikalbėjime su

HELSINGFORS, Suomija,;Spaudos atstovais prez. Roose- 
sausio 25. ■ Suomių armijos (vejįas antradienį pareiškė, kad 
laboratorijoje, saloje arti Brunu-, dainos gyveninio reikmenoms 
sparkėn, bandant minų mete-būti sumažintos, tačiau 
ją įvyko smarki eksplozija. Ge- ne aigQS j^es kapojimas algų 
nerolaš Keikinheimo, puikiniu- rejkštų / sumažinimą perkamo- 
kas Svanberg ir keletas kitų sios'žmonių pajegos. 
suomių karininkų išmušti ne- j 
laimėje.

G Evanstono miesto valdy
ba vakar uždraudė degtinės 
reikiiamas gatvėse.

žėjimas perkamosios 
reikštų dar didesnę 
recesiją, negu dabar.

O suma- 
pajėgds 

gamybos

Patvirtino Reedo pa 
skyrimą į Vyriausi 

teismą
VVASHINGTON, D. C., sau

sio 25. — Jungtinių Valstijų

Valdžia 'darys antra 
eito pramonės tyri

nėjimą
WASHINGTON, D. C., sAu‘- 

senatas antradienį vienu* balšu šio 25. — Antradienį Pennsyl- 
patvirtino Stanley F. Reedo pa- vania gubernatorius Earle tu- 
škyrimą Vyriausiojo teismo rėjo konferenciją su prez. Roo- 
nariu. / seveltu. Gubernatoriaus įteikta

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
f

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.



t • ,• A----— -------- ~---- r:—-r.—...... . .. . .
AL Margeris '

Pirma Diena Amerikoje
(Iš Romano Kaulo Gobšo) < '

III

, \ (Tęsinys)
Gobšiene nors ir perdėjo, bet 

daug ir karčios teisybės pasakė. 
Ji buvo moteriškė labai darbšti, 
apdairi ir taupi. Ji žinojo, kad 
doleęis ir paskui jį stambesni 
turtai lengvai neateina. Ji put-! 
kiai žinojo, kad doleris tik tuos 
mėgsta, kurie pasiaukoja jam 
su visit* kunu ir siela. Ir tik to
dėl jos širdies durys visados bu
vo atdaros dėl dolerio. Ji mokėjo 
jį prisivilioti, sučiupti, uždary
ti ir išlaikyti. Nei skaityti, nei 
rašyti nemokėdama, tuoj pasi
vijo ir mokytus, ir gudrius a- 
merikonus biznyje ir žengė į 
aukso rusius, tarytumei Sezamo 
vartų burtus žinodama- Tiesa, 
tikra tiesa, ištikimybe savo vyr 
rui ir, apskritai, sąžinę dažnai 
reikėdavo sukto biznio psicholo
gija užtušuoti, silpnavalius nu
girdant, daugiau pinigų iš jų iš- 
viliojant. įnamius, o kartais ir 
gerus “kostumerius”, ir kunu, 
ir dūšia patenkinant—bet ką 
padarysi, kad į turtų rojų tok
sai tėra kelias, kad kitokio nie
kas pakol kas dar nesugalvojo, 
nepramanė ir .veikiausiai nie
kados nesugalvos, ncprjmanys, 
kol bu’s turtingieji • ir biednieji. 
perteklius ir skurdas, dangus 
(laisvė, turtai ir galybė) ir pra
garas (vergija, skurdas ir men
kysta).

“O butų šimtą motų susilau
kęs,—toks drūtas buvo”, vėl 
pradėjo Gobšiene apie tėvuką. 
“Bet taip jau dievo duota. Ir se
nas jau buvo, rodos,’ daugiau 
kaip devynių dešimčių. Prisigy
veno žmogus—prisigyveno ik- 
valiai. Bile tik mamytė ir tėve-_ 
lis sveiki ir gyvi tebėra. Jie to

kie geri man bu*vo. Jei tik die
vas padės, biznis gerai eis, tai 
važiuosiu kada nors pamatyti, 
aplankyti.”

“Važiuosiva sykiu, dėdiene* 
Aš tik metą kitą' čia .pabusiu ir 

| grįšiu. Taip ir mano tėveliai sa
kė išleisdami.”

“Taip, taip, Rauluk, galėsiva 
važiuoti sykiu. Mano vaikai pa
augs, geresni laikai ateis, ha 
siekas po prezidento ele’kšinų 
turės pasibaigti, tai* ir bus iš 
ko važiuot.”

Gobšiukas tylėjo. Jam keista, 
mat, buvo, kad jo dėdienė, ture-, 
dama trejus namus ir gerą biz
nį, vis dar tebedejuoja, busią 
nebeturinti iš ko važiuoti savų
jų atlankyt. >''' -

“Ar bažnytėlė, Rauluk, vis 
dar ta pati?”

“Ta pati, dėdienė, kaip stovė
jo, taip ir tebestovi.”'

“Tai jau, tur būt,; dievo ranka 
ją prilaiko. Jau tuomet, kai aš 
išvažiavau, sienos buvo visos iš- 
klypusios, lubos įlinkusios, net 
baisu būdavo, kad neifžgriutų, 
kaip per atpuskus prisikimšda- 
vo pilna pilnutėlė. Tiek svieto, 
tiek svieto tada prieidavo!”

“Prieina ir dabar, dėdienėle’.’
“Tai kodėl naujos nepasta

tė? Parapija tekia didelė, ūki
ninkai toki bagoti, pagaliau juk 
ir prabaščius labai bagetas.”

“žrponės dejuoja pinigų ne
turį; už ką bestatys. 0 prakas
ėjus visus savo gimines labai 
apdovanoja. Visi turingi. Visų 
mergos už turtingų ūkininkaičių 
ištekėjo, ba prabaščius geras 
pasogas davė. Bet bažnytėlei 
šykštus; sako, tegu para pi jonai 
$tato, ba jų, sako, parapija.”

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

R Ė I K A L A V'O $30,000, 
BET JMIEKO NEGAVO — 
Miss Verda Mat'thews, ku- 

1

ri patraukusi teisman John 
Steele ir jo sūrių, Ho^vard, 
reikalaudam.a $30,000 atly
ginimo už jos sumušimą. t 
Bet teisme paaiškėjo, kad ji 
buvo įsigėrusi ir su kita 
mergina buvo atėjusi pas 
savo “vaikiną”—kitį Steele; 
sūnų ir jo neradusi sukėlė . 
triukšmą. Jury nusprendė; 
kad jokio atlyginimo ji ne-

' gali gauti. '

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA 

LAIVU

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS

> Trečia Klesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą .................$106.50
Į abi puses <........ ........... ................... $206.00

Turistine Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą .... ...........$152.00
Į abi puses z........ .............. ,............... . $289.00

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

Ši-ekskursija, yra užgirtą Liet. Laivakorčių 
Sąjungos. , ’

Dėl dokumentų ir visų informacijų kreipki
tės j patikėtiną lietuviij įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

“Aš mislinu, kad ko! jaunesnis 
vietos neužims, tai nieko ir ne
bus.”,

“Tai jau ir nebus, dėdienėle.”
“O tiltas per Šešupę ar dar 

tas pats teberiogso?” s
“Ne. Jau naują pastatė. Maty

tumėt, koks ilgas, aukštas, pla
tus,—atrodo, kai eudąi kokie!”

“Ar vėžių dar yra? Tiek daug 
jų būdavo mano laikais.”

“Seniai nebėra. Sako,'kažkas 
kokios truciznos įpylęs, ir iš
nykę nabagai.”' -

“Tai gaila. Tiek daug prisi- 
'»audydavom ir prisivalgyda- 
vom.”

“šneka žmonės, kad iš kur 
tai, —sako, iš marių,—atplauk
sią ir vėl daug, prisiveisįą.”

“Duok dieve,” galvą pMinga- 
/q .Gobšiene ir tolimą .klaii^nėjo,;

“Miestelyj, gal b^f;.’'tinką jau 
išbrukavo ir saidvakus pataisė ?”

“Ne. Daugelis t miesčionių 
priešinasi. Kam reik, sako, ar 
negera taip, k: ip yr; tiek pinigų 
kaštuotų, sako.”

. “O, beje, LaUrynuk, kaip Vy
šniai?” paklausė Gobšiene ir 
staiga taip persimainė, kad, ro
dos, butų ėmusi ir nubraukusi 
nuo savo veido visa penkioliką 
metų ir sugrįžusi į jaunas mer
gystės dienas, kada ji mylėjo ;. . 
Mat. vis dar nebuvo ištirpęs, iš
nykęs jos širdyje Vyšnių Pra
nulis, į kurį ji tada ilgai žiūrė
davo, svajodavo ir, rodos, nei 
nepajuto, kaip jis josK širdyje at
sidūrė ir tenai ilgiems metams 
apsigyveno. Jau visa penkioliką 
metų atėjo ir nuėjo, bet jis, ma
tyti, vis dar ten tebetUni, nes, 
štai, ėmė ir suliepsnojo jos gal
voje jaunystės žiedų atsimini
mais ... Ir ji pynėsi, virpėjo 
daugiau klausinedama:

INSURANCE
(APDRAUDA)

Pilną apdraudą 
mobihams

a u to

lino

nuo vagių u 
langų 
gyvasties

• Apdraudą namų 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą
• Apdraudą
> Apdraudą

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje Z • • *■per A. RypkeviČių

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

po pietų.
’ * ' Y ‘ i '

“Papasakok, Rauluk, kaip 
Vyšnįams klojasi? Kaip Pranu-

? Kas į marčias atėjo. Ar 
jau ’ visos mergos išsųženijo? 
Kaip ta jauniausia,' kuri vaikš
čiodavo krypuodama, tartum 
žąsiukas ? Kaip triobos dabar 
jų_atrodo? Gal jau naujas išsi
statė? Kokie arkliai? Ar brička 
vis dar ta pačia važinėja? - Ir 
tą seną nielnyčią nuo kalnelio 
ar vejas dar nenupūtė?”

“Ne, tik sparnus pavasarį vie
sulą aplaužė,” pradėjo Gobšiu- 
kas nuo pabaigos, “žadėjo tuoj 
taisyti, bet meisterio tuokart ne
gavo, tai taip ir tebestovi. O 
mergos jau visos ženotos, Marė 
už valgamistros ištekėjo, tai da
bar kaip didelė .ponia po miestą 
vaikštinėja. Visos kaimo mergos 
jai pavydi. Bet taš. biednąs; tai 
ųe labai tenorėjo! už jo leisti. 
Triobos beveik visos naujos, mat 
daug pasagos gavo. Turtingą/ži
note, Skruzdžių Levonukę Pra
nas gavo. Labai daili, bet nesi
pučia—paprasta.ta jauniau
sia kažkur teii) sąl<o, už menko 
ūkininkaičio, išėjo.’* \ .

Praeitięs kastuvų užkastos 
Gobšienės širdyje jaunystės die
nos atsibudo, tarytumei iš nu
mirusių! prisikėlė, ir. ji jautė jų 
giedrus tą pačią šilumą, tuos'pa
čius žavėjimus, kąip ir prieš pen
kioliką metų, kada ji Praną 
mylėjo ir labai troško būti Vyš- 
niene ... bet Naujasai Pasaulis 
—aukso kraštas—susuko jai
galvą ir nuo Vyšniuko paviliojo 
... ir dabar jį Gobšicnė—saliu- 
ninke.. . . Ji labai susijaudino. 
Ašaroms jos akyse per ankšta 
pasidarė... O tatai < Gobšiu-

V t.m« m.* fe. u. s. r>i o*5

Trys gentkarteB iibandė ir 
užgyre i| seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
dalyje kūno greitai paleng

vinamas

* w Q * t D r A M O U-l

L I N I M E N T
I

kas pastebėjo, ir jis bandė ją 
suraminti sakydamas: “Dcdie- 
nėle^snek...” bet tuoj ėmė 
ir uzsigniaųže ir jam gerklė. 
Svetimoje žemėje, mat, ir tik 
ką atvažiavusiam, ir ilgokai jau 
pagyvenusiam susiėjus ir nuo- 

jaų*smai 
per kran-

širdžiai išsišnekėjus 
vagoje nebeiššitenka, 
tus išsilieja...

'i ,

“Ar buvau, Rauluk,
—atsisveikinti?”

“Buvau.. . Pranas

Vyšniuose

prašė j us 
pasveikinti ir pasakyti, kad jis 
jum viso geriausio žičija ... 
Tik nežinau, kodėl jis tuoj per
simainė, rodos, kažką mislyda- 
mas mane atsisveikino ir nuėjo 
prie arklių^ sakydamas, jog tu
rįs greitai -miestan važiuoti...

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewdod Averse 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

i.

I p■"■■■■ i i..................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSllAįR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

** IR'NAkTt^ ■
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

‘ . ''I

4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447/*rSouth Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 
' 1 ........................ ....................................................... ' ................

t—v L. _/į _į. * koplyčios visose
<._L—t'-d- T Chicagos dalyse

. ■ * a ■* ' ' ; .Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
, 10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI 

Chicagos, 
Cicero 

Lietuvių 
Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

' VISOSE MIESTO 
DALYSE.

J.LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Ęoulevard 4139

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

• . I ■ . t • ■ "

į P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

! I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 West 46th Street 1 Phone Boulevard 5566

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 3377

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

LACHAWICZ ir sūnus
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 .flast l08th Street 'Tel. Pullman W70
iimim ii.iiį'Aih i i      i utį    ■■■i... ■■■■i   ... ..»■ .     m    

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

J. ’ ' '■'
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Man taip nevatna pasidarė iš 
jo.”

Dėdienė ’ butų dar labai daug 
klausinėjusi, daugiausia, gal 
būt, apie “Pranulį”, jei ne vai
kai, kurie parbėgę iš mokyklos 
pietų šaukė: “Ma, ma, where 
are you? Mes norim valgyt!”

, (Bus daugiau)

G Ernest Oljack, 54, mirė šir
dies liga bekapodamas malkas 
savo namo skiepe, ties 2445 E. 
74th St.

M r s. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor« 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir "Vt. 
Moterims ir mer« 
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

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

st.Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30

Nedaliomis pagal sutarti
Res. 4910 SO. MICHlGAN BLVD.

TaL Kenwood 5107

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tdephone: Boulevard 2800 

463; SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. RockweH St.

Telephone: Republic 9723

KL.- JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395 

------Į I f .. ■ iį jy. ... ■ - r -r-v--" I ——

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos*

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
, . Rezid ncija: *

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedčlį, Utaminke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

Tel. Prospect 1012 «

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
/ LIETUVIS
, Mano 20 metų praktikavimas,
. jūsų garantavimas.
Optoinetrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutartį.
8

A. Montvid, M. D
2400 WESTh MADJSON STREET 

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

Namų telefonas Brupswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki h 
vak. Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
’• Namų Tel.s Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR: C. Z. YEZEL’IS 
dentIstas

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th ^Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tėl. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.nx

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. \ Ofisa^C ir Rezidencija
3335 > So. Halsted St

CHICĄGO. ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St. '

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Plione: 
Laf. 7383

' Dr.

Office Phone: 
Pros. 1012

S. Jakubs
DENTIST
Western Avė.
ryto iki 8:30 popiet

6322 S.
. VAL.: 9:00 
išskyrus sekmadienį ir trečiadieni.

• Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis
-

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

. IŠ RUSIJOS ’
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

Phone CANAL 6122

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
' & 1 v ■ . .

Dr. Charles Segal
. OFISAS-

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY ,2880

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

7 iki 8 vai. Nedčl. nuo 10 iki 12 
Rez? Telephone PLAZA 2405
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Naujas KĄ ŽMONES MANO
nistams parupo ne tik demokrn- ................  ••••... .................
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Išradimas
BENDRO FRONTO 

KOMEDIJA

1938 Radio
Srity je

RCA Victor, Philco, Zenith, Gene- 
al Electric užpatentuotos radios, 
urios pagauna lengvai automa- 

;iškai 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 d dėlę 
nuolaidą.

Nudriko Krautuvėje demonstruo- 
amos k’ekvisną diena. Atailankiu- 
iems dykai nauja knygutė—Ra
dio Log ir gražus kalendorius.

Naujos skalbyklos padarytos tvir
tai, garantuo.tos per išdirbėjus 10 
metų- Vieną metą dykai ateiname 
i namus sutaisyti.

$49.50 iki $99.50

Dar prieš pat Clevelando sei
mą aš rašiau, kad komunistai 
peršasi į tą bendrą frontą ne 
dėl to, kad jie liko tikri demo
kratijos šąli ninkami ir gynėjai, 
bet dėl to, kad jiems taip buvo 
įsakyta iš Maskvos, kad prisi
dengę demokratijos skraiste 
stengtųsi pakelt; savo smun
kančia įtaką tarp darbininkų 
ir, kad galėtų ardyti socialistų 
organizacijas.

Kad tuos tikslus, dėl kurių 
jie įsipiršo į tą'bendrą frcntą, 
komunistai moka puikiai išnau
doti savo propag. ndai ir Stalino 
diktatūros garbinimui, tai da- 

|bar jau mes aiškiai matom. 
Komunistai ir patys tur būt, ne
sitikėjo rasti tokių lengvatikių, 
kokiais pasirodė socialistai ir 
kiti pažangieji demokratijos ša
lininkai.

Pirmutinis komunistų bendro 
fronto laimėjimas, tai buvo su
skaldymas Amerikos Socialistų 
Partijos. Pakol komunistai pa
sigavo Norman Thomas ant sa
vo meškerės, jie jam nesigai
lėjo didžiausių komplimentų, 
bet kada jie atsiekė savo tikslą, 
tai ir vėl pradėjo jį keikti.

Kaip tik tą patį jie dabar da- 
iro ir su lietuviais socialistais.

Kaip matyt iš laikraščių, tai 
p. Michelsonas, “Keleivio” re
daktorius, per bendro fronto pra 
kalbas pasakė, kad Rusijoj jo
kios demokratijos nereikia. Va- 
linasi, jis jau sutinka, kad Sta- 
ino kruvinos žudynės yra geres
nės i.'ž demokratiją. Nežinau, 
tokiais sumetimais p. Michelso- 
las taip kalba. Ar komunistams 
jau pasisekė jo socialistines pa
valgas perkeisti, ar jis turi 
kokį kitą išrokavimą taip kal- 

kad komunistams jau 
sukelti tarpe lietuvių 
nesutikimus, tai jau

---------- — i 1 

jams. Jeigu komunistai reika
lauja spaudos laisves ir susi
rinkimų ir paliuos^vimo politi
nių kalinių Lietuvoj, tad kodėl 
to' paties nereikalauti iš Rusi
jos, kur politinių kalinių yra 
šimtai tūkstančių daugiau, ne
gu jų buvo prie caro valdžios.

Kaip matyt iš laikraščių, tai 
rytinėse valst’josė komunistai 
su pagalba bendro fronto žada 
net atvirukus, išleisti su pa
veikslais keturių komunistų, nu
šautų Lietuvos valdžios. . Mato
te, tik komunistų! Kiti Lietu
vos sušaudyti žmones tai ne
verti paminėjimo. Bet kodėl ne- 
islęisti atvirukų su paveikslais 
sušaudytų Rusijbs- politinių nu
sikaltėlių? Tūr ' būt, tas- per 
brangiai kaštuotų.

Visa tą bendro fronto, visa 
tą demokratijos gynimo kome
dija komunistai kuo puikiau
sia išnaudoja savo propagan
dai ir socialistų skaldymui. Jie 
kiekvienoje to bendro fronto 
konferencijoj* pervaro net u’žgi- 
rimus savo parengimų ir kitus 
jiems reikalingus pasigarsini- 
mus. Dabar į demokratijos gy
nimo reikalą bando įvelti tą 
sumanytą jaunuolių žurnalą, ku
ris, girdi, gelbės lietuvi^ jauni
mą nuo ištautėjimo ir skiepys 
lietuvybės dvasią. Matote, ’komu-

tija, bet ir tautiniai jausmai už
siliepsnojo, viskas ,ad majoram 
Dei graliam. Viskas korilunistų 
labui.

Jeigu komunistai tiki ij gar
bina kruviniausią diktatūrą, 
tai jau jų reikalas. Bet nerei
kia veidmainiauti, nereikia pri
sidengus demokratijos skraiste 
briautis į kitas organizacijas su 
tikslu jas ardyti. Ir pakol komu
nistai nepaliaus garbinę dikta
tūrą, pakol jie nepradės reika
lauti laisvės žodžio, spaudos, 
.susirinkimų ir paliuošavimo po
litinių kalinių Rusijoj, kaip kad 
jie to reikalauju kitose šalyse, 
tol su jais jokie bendri frontai 
nėra įmanomi. Jeigu jie smer
kia Mussolini ir Hitlerį, jie taip 
pat turėtų smerkti ir Staliną, 
nes komunistų diktatūra pąro- 
dė kelią ir fašistų diktatūroms.

. -—Sparva •

Tuberkuliozo Egza- 
minacija Mokiniams

Chicagos Tuberkiuliozo insti
tutas pradėjo egzaminuoti pra
dinių mokyklų mokinius, ieško
damas sergančių tuberkuliozu. 
300 mokinių Barringtono Mo
kyklose perėjo per daktarų ran
kas. Mokiniai, kurie pairodys li
gos pėdsakus, bus toliau egza
minuojami roentgeno spinduliais 
(X-ray). Egzaminacijos finan
suojamos pinigais, sukeltais ka
lėdinių ženklelių (seals) plati
nimu. >' J

Prosinamos mašinos po, $19.5( 
ir aukščiau. •

Hoover Factory garantuotas, Spe- 
cial Hoover dulkių valytojas

už $19.95

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

Electric. Sutaupysite daug pinigų 
pirkdami dabar, jmokant $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. Budrik, 
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

A , X .U

Overtones
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The officers of Birute are 
detęrmined to present the ęper- 
etta, “Pęrikola”, /in about two 
months. To do so, they sūrely 
mušt get more čooperation from 
members than hęretoforc. No 
chorai group can function pro- 
perly when a high percentage 
of the membership makes a 
practice of ąttending only one 
or two rehearsals—^and thęse 
just before a presentation. They 
might be very good singers, 
būt ohly consistent and persis- 
tent rehearsing can give the 
whole group the polish and fin- 
esse that makes the difference 
between a stirring chorai rcn- 
dition and a potpourri of dis- 
cords.

Only two months remain. 
There is much work to be dope 
and it rests. on each member 
to do bis or her utmost to at- 
tend each rehearsal. New mem
bers are always welcome. If any 
of your friends express an ip- 
ęlination to join a chorai group, 
by all means brip'g them to re- 
hearsals. They are held at San
dara Hali, 836 W. 33 Street, 
and begin at, 8:15.

. » . » B
“Pęrikola”

Written by oifenbach, “Pe- ■ I,
rikola” will prove to be one of

the liveliest opcrettas ever pre- 
sented in Chicago. Its music is 
light, gay and very catchy. The 
plot is chuck-full of mirthfnl 
situations and the characters 
will ha ve the audience roaring 
constantly. It is, in short, an 
operetta which is delightful to 
work on, as witnessed by the 
abandon and good humor with 
which chorus members have 
been learning it by bits. Each 
new song is greeted with en- 
thusiąsm and put aside with re- 
luctance. Why not come down 
Friday and hear for yourself?

» » »
ThisNthaT

Birutė has accepted the invi- 
tation of Jaunimas to send a 
group of singers toAthat news- 
papers commemoration of Lith- 
i/anian independence February 
20, 'at tthe Auditorium hotel... 
Akvilė Ančiutė (Ducky, to us) 
has offered to write a Lithua- 
nian' Birutė column, for publi- 
cation in Naujienos every Fri
day ... Watch for it... The so
čiai committee did not have to 
supply refreshments būt the de- 
cisioivwas very close: the at- 
tendance was only a few short 
of the reųuired fifty ... Let’s 
fool them this week ... The of- 
ficial Birutė group picture will 
be at this week’s rehearsal for 
your admiration—or condemna- 
tion.

Jacųues Grandmesnil

2 PAGELBOS BUDAI 
PASILIUOSUOT NUO 

ŠALČIO

Tas greitis, kokiu pasireiškia Bayer 
tabletės veikla, gelbstąs nuo vargi
nančio šalčio kartu ir gerklės skaus
mu, yra tikrai -nuostabus ... o gy
dymas paprastas ir malonus, štai ką 
reikia daryti. Sutrink ir ištirpyk tris 
tikrai Bayer Aspirin tabletes trečda
ly stiklo vandens. Išgargaliuok su tuo 
mišiniu du kartu, užvertęs galvą.

Šis medikalis o-argaliavimas veiks 
kaip lokalė anestetiką jūsų gerklės 
paliestuose audiniuose. Palengvyia 
sknusma nmai; užkimimas atsitaiso.

Pasakysit, kad tai yra nuostabu 
Ir keli tie centai, kuriuos užmokėsit 
pirkdami tabletes padarys daug su
taupą virš to, ką reikėtų išmokėti už 
“gerklės gargaliavimo*’ stiprius vais
tus. Pirkdami ž.urėkit, kad gautumėt 
tikrą BAYER ASPIRIN.

2 Pilni Tuzinai 25c >
tikrumoje 1 centas tablete

KLAUSYKITE,'
oėti, bet 
pasisekė 
socialistų 
faktas.

Nežinau, kiek, p. Michelson- 
is turi savo tokiam nusistaty
mui pasekėjų tarpe lietuvių so- 
ialistų, bet komunistai per sa

vo spaudą Michelsoną giria, o 
Grigaitį perstato kaipo neišma- 
lėlį ir net demokratijos priešą.

antras komunistų laimėji- 
su pagalbą bendro fronto, 
tai dar neviskas. Jie laimi 
frontu.

I rr

„ ŽMONESI _
AR ŠVI€2IKIAUŠINIAI 

YRA GERESNI UŽNUSENUSIUS ? 

KIEKVIENAS SAKO ''TAIP"!
AR SVICZI CIGARETAI

L

YRA GERESNI UZ NUVĖSUSIUS CIGARETUS ?
KIEKVIENAS SAKO "TAIP"!

IŠ LIETUVOS
.,,r . . .

J - - --- /'

Lenkai Tebekalina 
Lietuvos Poli

cininką
V

Garsinkitės “N-nose”
I

MADOS

Tai 
mas 
Bet 
.isu

Štai “Naujienų” No. 299-p. 
P. Rypkevičia aprašo Am. Lie
tuvių Kongreso Chicagos Skyr. 
konferenciją kurioj dalyvavo per 
140 delegatų nuo 78 draugiją, 
kurioj buvo bandoma įvesti re
zoliucija, kad atsiklausti Rusi
jos ambasadoriaus Washingto- 
ne apie Dr. S. Matulaičio likimą 
ir, jeigu pasirodytų, kad Matu
laitis yra areštuotas 1$ politiš
kus įsitikinimus pareikalauti jo 
oaliuosavimo. Bet pasipriešinus 
Andruliui, dauguma halsų ne
buvo leista net įnešti tą rezoliu
ciją. Andriulis net, girdi, pa
gąsdino, kad jeigu tą rezoliuci
ją bus įnešta ir skaitoma, tai 
galr išardyti konferencijos vie
nybę.

Puiku, ar ne? Sū’sirirtko' at 
stovai, demokratijos gynėjai, ir 
pabijojo net skaitymo rezoliu
cijos, kur reikalaujama paleisti 
diktatūros auką, politinį kali 
nį. čia, žinoma, nėra nieko nuo
stabaus, kad taip pasielgė An
drulis ir kiti komunistai. Nes 
jeigu Maskva pasakė, kad Ma
tulaitis yra svolačius ir supu
vęs elementas, tai komunistams 
tas yra šventa, nes visus savo 
buvusius vadus ir mokytojus, 
kuriuos Stalinas sušaudė, ne
seniai dar jie juos dievino, o 
dabar ant jų spjaudo, bet kurgi 
buvo socialistai ir kiti tikrai 
demokratinių pažvalgų žmonės?

Toks elgesys tai , nėra kovoji
mas už demokratiją, bet patah 
kavimas' diktatūros garbinto-

v

/

Du Cellophane užvalkalai. . . ne vienas, bet DU .... saugoja Dvi- 
gubai-Svelnų Old Golds šviežumą* Du užvalkalai, DUBELTAVAS 
Cellophane, daro pakelį NEPERLEIDŽIANTĮ-ORĄ ..... Du užval
kalai, DUBELTAVAS Cellophane, neįleidžia drėgnumo, sausumo 
ir nė jokio kito cigareto gerumo priešo. 

, * I'

Du užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, teikia jums FABRIKO- 
ŠVIEŽIO cigaretus; taip šviežius kaip kad višta kiaušinį padeda į 
lizdą. Dvigubai-Švelnūs Old Golds tą ekstra užvalkalą įvedė 1935 
metais. Dubeltavas Cellophane. Dubeltavas įvyniojimas. Užtikrina 
Amerikos rūkytojui tikrai šviežius cigaretus be pakėlimo kaštų J 

/ . ■ v'- ***Old Gold suteikia jums šviežius cigaretus, nepaisant kada ir kur 
jūs perkate juos. At tai klimatas būtų aukštas ar šlapias, ar tai kli
matas būtų drėgnas ar ūkanotas, jūs negalite nusipirkti nuvėsusį 
Old Gold. Tas ekstra užvalkalas yra jūsų garantija

i

Vidujinis Užvalkalas 
iš "Cellophana" 

atsidaro iš VIRŠAUS

Kaip žinoma, lapkričio mėn. 
13 dieną lenkai Ukmergės aps. 
prie i dministracijos linijos vėl 
pavartojo naują smurtą, pagro
bdami musų pasienio policiniu- 
ką K. Maleską. Tuojau po pa- 
probimo Ukmergės apskr. virši
ninkas raštu buvo p kvietęs 
Vilniaus —. Trakų Storastą, su 
kuriuo norėjo išsiaiškinti visą 
reikalą. Lenkų, Storasta į musų 
apskrities viršininko kvietimą 
susitikti prie administracijos li
nijos atsakė, kad, kad: ngi poli
cininkas buvęs sulaikytas ir 
perduotas teismo organų žinion,- 
tai jis tuo reikalu negalįs su
teikti jokių žinių, todėl ir su
sitikimas esąs neskubus. Į tai 
Ukmergės apskrities viršinin- 
k. s Storastai nusiuntė protestą, 
reikalaudamas policininką kuo 
greičiau grąžinti. Savo proteste 
apskrities viršininkas nurodė, 
kad musų pusėje 1937 metų 
pradžioje sulaikyti du lenkai 
ad minis trr ei jos linijos sargybi
niai, trčiau išaiškinus, kad jie 
yra, nekilo klausimo apie jų nu
baudimą ir jie po dviejų dienų 
lenkams buvo grąžinti., Panašių 
rtsitikimų buvo ir daugiau< 
Šiuo metu Ukmergės apskrities 
viršininkas policininko K. May 
lecko grąžiniirio reikalu ir to
liau daro žygių. Tuo tarpu apie 
pagrobto policininko likimą tik
slesnių ižinių neturime. Tsb.

PRYZĮNlO 
DERLIAUS 
TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

Išlaukinis Užvalkalas 
II "Cellophane“ 

atsidaro iš APAČIOS

2 UŽVALKALAI 
DUBELTAVO 

| "CELLOPHANE” 
Palaiko juos 

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

UŽSI STATYKITE Radio J Old 
Gold Hollyvvood Judžių Na
ujenybių Antradienio ir 
Ketvirtadienio vakarais. Co- 
lumbia Network, nuo Kranto 
iki Kranto.

■ i ,

Copr., 1038, by P. Ix>rillardCo.,Ino.

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numerį.

i TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof.

J. Vaibala-Gudaitis.
Sovietų naujoji 1938 m. konstituci

ja—prof. M. Roemeris.
Rudenio vieškelio — Salomėja Neris
Iš socialogijos paskaitų •— prof. P.

Lęonas.
Šulinys-—Petras Cvirka. • 
Kultūros kryžkelėse besidairant —

No. 4682 — Jaunai mergaitei ar
ba moterei išėjimui suknelė. Galima 
pasiūti iš bile kurio materiolo. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 36, 38 ir 40 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vhrdą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. - Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

J. Laužikas.
Baltas takelis — Salomėja Neris.
Pasęuino pėdsakai Lietuvoje — J.

Kernius.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas.
Daina — K. Jakubėnas.
Popuriarusis Mokslas.
Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St.

NAUJIENOS Pattęrn Dept.
1739 S. Halsted SU Chicago, IU. 

čia jdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzd) No..........—■
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardę)
' 1

(Adresas)

(Miestai ir valstija)
.... .................   i.................. .
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
The Lithuanian Newa Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

by

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

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S; Halsted St.. Chicago, 
111. Telefonas Canal 8500.

... $8.00 
.... 4.00 
..... 2.00 
..... 1.50

.....>. 8c 

.... 18c 

..... 75c

Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams ------- ------- --------
Pusei metų
Trims mėnesiams ......___
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui

Chicagoje per. išnešiotojus:
Viena kopija ..................
Savaitei .............................
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ...............-..................   $5.00
Pusei metų ..........     2.75
Trims mėnesiams .b...u.....:......... 1.50
Dviems mėnesiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui .........   .75

/z . ;
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta) ■
Metams _______ ..........._____  $8.00
Pusei metų .... ............—........... 4.00

' Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujas būdas žudyti pasmerktuosius
Tautininkų diktatūra Lietuvoje ėmė vartoti naują 

įrankį pasmerktiems mirčiai žudyti: nuodingas dujas.
, Kaip musų korespondentas Kaune praneša, Šituo 

budu jau pernai metais iki lapkričio mėnesio buvo už- 
troškinta trys kaliniai! Dujomis nunųodintas buvo taip 
I^at ir jaunas Suvalkijos valstietis Aleksandras Mauru- 
šaitis. '

Nuodingų dujų vartojimą tautininkai dar slepia 
nuo visuomenės. Jie nepasako nei kurioje , vietoje yra 
įtaisyta kamera, kur kaliniai troškinami.

Tomis “tautiškomis” dujomis yra žudomi politiniai 
kaliniai, t. y. tie žmonės, kurie kovojo dėl laisvės ir liau
dies būklės pagerinimo.

Žmonių pasitikėjimo neturėdama, Smetonos-Tube- 
lio fašistiška diktatūra pasilaiko tiktai smurtu, ir tolyn 

'■ ji darosi vis žiauresnė ir žiauresnė.

Pilsudskininkai siūlo taika Witosiui
Telegrama iš Varšuvos praneša, kad. Lenkijos val

džia bando susitaikyti su valstiečių partijos vadu, Vin
centu Witos’iu, kuris dabar- gyvena ištremtas Čekoslo
vakijoje. Derybos su juo jau esančios pradėtos.

Pilsudskininkai, kurie diktatūros priemonėmis val
do Lenkiją, žino, kad milžiniška dauguma Lenkijos gy
ventojų jiems nepritaria. Pereitą vasarą kai kuriose 
Lenkijos dalyse kilo; smarkus valstiečių neramumai ir 
iki šiol dar nėra parbėgusios bylos prieš tų neramumų 
dalyvius. Pagalios, viešai prieš pilsudskininkų diktatūrą 
išėjo ir buvęs Lenkijos premjeras Ignacas Paderevskįs 
(garsusis pianistas). •• ' 1 .

Paderevskįo šalininkai Amerikoje sumanė pakvies
ti Witosių, Lenkijos valstiečių partijos vadą, su prakal
bų maršrutu į Ameriką. Varšuva pabūgo, kad to veikė
jo prakalbos nustatys Amerikos opiniją prieš pilsUdski- 
ninkus. Todėl ji pasiūlė jain taiką.; '

Kai diktatoriai ima ieškoti taikos su savo priešais, 
tai aišku, kad diktatūra jau prilipo liepto galą.

(Tai yra įdomu ir lietuviams, nes kai Varšuvoje 
diktatūra susmuks, tai ir Kaune ims pusti kitokie vėjai. 
Juk Lietuvos tautininkai anąmet padarė perversmą, 
sekdami Pilsudskio pavyzdžiu.)

A. D. Federacija nevykins grasinimų

Apžvalga
MUSSOLlNlO GARBINTOJAS 

DEMASKUOJA FAŠIZMO 
SĄMOKSLĄ.

Buvęs didėlis Mušsolinio gar
bintojas, francuzas Henri de 
Kerilis, demaskuoja spaudoje 
fašizmą. Jisai rašo Paryžiaus 
laikraštyje “Epoųue”, kad Mus- 
solinio ir Hitlerio “prieŠkomu- 
nistinė” sąjunga yra melas, ku
riuo norima pridengti grobimo 
siekimus.

De Kerilis Sako, kad Musšo- 
lini ir Hitleris ne tik nėra ati- 
tibolŠevikai, bet patys prakti- 
kUoja bolševizmą. Dar mažiau 
kaip penki metai laiko atgal 
Musšolini rašė savo laikrašty- 

‘Popolo d’Italia”, kad “dvi 
fašistą 

susitinka ir

je . _ 
didelės revoliucijos 
ir bolševikų
viena kitą palaiko”. Tai kokiu 
budu Mussolini gali būti bolše
vizmo priešas? ‘

“Liet: žinios” įdėjo apie tai 
šitokį savo korespondento pra
nešimą iš Paryžiaus:

Henri de Kėriliš rašo—“Epo-; 
que” — apie “Milžinišką šven
tojo antikomunistinio ■ alianso 
melą”. Hitlerio -kryžiaus karas 
prieš demokratijas, vėliau jo ir 
jo bičiulių skelbiamas karas 
bolševizmui, kas kart vis dau
giau aiškėja, kaip milžiniš
kas melas. Kova su bolše
vizmu yra skraistė pridengti 
tikruosius grobimo tikslus. Ta 
skraistė betgi yra S k y 1 ė t a 
ir iš po jos matyti, ko siekia 
krikščioniškosios kultūros gy-
— --------------------- - ---------- --—_— -------- -

" i ■ i i "

nėjai. Kaip Hitleris, taip ir Ita
lija mus apgauna dėl savo tik
rųjų tikslų, kai ji teatrališkai 
pozuoja, kaipo bolševizmo nai
kintoja. Pats Musolinis, 
“Popolo de Italia” skiltyse, pa
sirašius italų-sovietų draugin
gumo paktą 1933 m. rugsėjo 
2 d. r a š ė: z

f

' “Dvi didelės revoliucijos— • 
fašistų ir bolševikų — su
sitinką ir viena kitą palai-' 
ko tikslu geriau susiprasti, 
bendradarbiauti ir viena ki
tą skatinti. Dvi valdymo 
sistemos — atnaujintojos, 

! įterptos tarp praeities ir 
ateities, reikš, reikia spė
ti, naujus' žmonijos sieki-

- mus”.
• Ar gali būti širdingas tas, 

kurs taip rašė, o dabar dėdasi 
antikomunizmo čempionu? Nė. 
Jei brutaliai tonas pasikeitė, 
tai tik todėl, kad staiga “di
dėlio romėno” smegenis apsėdo 
didybės ir garbės geismas: jis 
šVajoja apie s Korsiką, Siriją, 
Tunisą, Alžyrą, Egiptą, Ąfrį- 
ką. , v.:. ;

Jei Hitleris ir Musolinis ne 
tik nėra antibolševikai, mano 
Kerilis, bet patys praktikuoja 
bolševizmą tarptautiniu mastu, 
stengdamies “proletariškas tau
tas” mesti prieš sočiąsias tau
tas. ;

“Stenkimės nukreipti audrą^ 
Bukime ramus. Bet ginkluoki- 
mėš gerai!” '-k- baigia Kerilis.

atnaujintojos,

4 f o \

Tuomet veikiančios visos politi
nės organizacijos savo narius 
skaitė dešimtimis tūkstančių. 
Taigų šia prasme dabar Lietu
va yra žymiai silpniau organi
zuota į kitąip tarus, jos visuo
menė daugiau yra palaida.

Tautininkai ir jų vadai
i' , . / . t ” pensai j . į »į pcuoijvo ivuu<j • 10

Tatai musų tauta šiuo metu tarnautojų atlyginimo tam tik-

Lietuvos tautininkų suvažiavimas
X

(MušU specialaus korespondento .Lietuvoje)
, . ■> ■ S ■ 1 *

Del Pensijų Lietuvoje
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Prieš susirenkant Amerikos Darbo Federacijos vyk
domajai tarybai spaudoje buvo- skelbiama, kad Federa
cijos viršininkai šį kartą neturės “susimylėjimo” In
dustrinės Organizacijos Komitetui (C. L O.) ir galuti
nai išmes bent dvi didžiąsias unijas, prisidėjusias prie 
to komiteto — angliakasių uhiją ir Amalgam^ted Clotįh- 
ing Workers. ' • .. r '
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Bet atvykęs į vykdomosios tarybos posėdį, Miami, 
- Fla., prezidentas Wm. Green spaudos atstovams pasakė, 

kad taryba renkasi “ne karinga nuotaika”. Dar reikšj 
mingesni buvo šie jo žodžiai:

“Taryba numano, koks yra darbininkų masių 
nusistatymas visame krašte. Jos nori suvienyto ju
dėjimo. Mano nuomone, taryba elgsis rūpestingai 
ir nešališkai, kai ji svarstys padėti tarpe A. D. Fe
deracijos ir C. I. O?’ y
Vadinasi, unijų braukimų iš Federacijos tuo tarpu 

nebus. Greičiaus, vietoje keršto, bus taikos derybų at
naujinimas.

Wm. Green tiesą sako, kad darbininkų masėsi visa
me krašte reikalauja suvienyto, o*ne suskaldyto, jįudėji- 
mo. Nori ar nenori, vadai turi su šituo darbininkų 
sistatymu skaitytis.

Tebešaudo

nu

su-žinioje iš Maskvos vakar buvo pranešta, kjad 
šaudymui pasmerkta dar 38 asmens įvairiose Sovietų 
Sąjungos dalyse. Tokiu budu skaičius gį mėnesį pa
smerktųjų jau siekia,77. ■ , |

Kaip pąpra^tm ^ie^ jris,, ka- yrą atsparus;, fkad neįveikiamai 
ralius, tai yra sausio 5 dieną, -11 ų 
Kauhe jau kelinti metai iš eilės 
įvyksta Lietuvos tautininkų są
jungos atstovų suvažiavimas. 
Nors tai ir įvyksta valdančio^ 
partijos suvažiaviihas, bet jis 
tęsiasi vos vieną dieną, ir tai 
tik kelias valandas, čia viskas 
iš anksto suderiguota, sumon
tuota ir patsai toksai suvažia
vimas atlieka tik dekoraciją. 
Lygiai taip, kaip teatre artistai 
scenoje pakartoja jau seniau iš
moktas savo roles ir retas ku
ris iš jų suklysta, arba netai
ku savo žodžius pasako. .• Pana
šiai praeina ir tautininkų visi 
iki šiol buvusieji suvažiavimai.

; Narių skaičius
Tautininkų generalinis sekre

torius paprastai paskelbia, kiek 
tautininkų sąjungai priklauso 
narių ir koks ją sąstatas.

Anot jo pranešimo, tautinin
kų sąjungai priklauso iš viso 
12,928 nariai; Pereitais metais 
naujų narių įstojo tik 2837. Pa
gal profesijas nariai šiaip su- 
siskirsbo: 7,625 ūkininkai? Ūki
ninkų Lietuvoje esama arti 
300,000. • čia reikia turėti gal
voje, kad (įaugi kaš iš valdinin
ku ! pasivadina ūkininkais, tai 
tikrasis ūkininkų skaičius bus 
mažesnis. Mokytojų esą 1,728, 
tai nedidelis skaičius iš visų 
Lietuvoj e mokytoj ų priklauso 
tautininkų sąjungai, nes iš Vi
so Lietuvoje, mokytojų yra ar
ti penkių tūkstančių. Tai dar 
yra ir tokių mokytojų; * kurie 
nors ir; iš valstybės iždo gauna 
algas, bet vis dėlto dar tiek
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Mirties^ bausmes dabai* skiriamos UŽ gyvulių' veisia
mo ardymą, už netikusį kolektyvių ūkių vedimą, už blo*- 
gas sąlygas miškų kirtimo darbuose, Už nevykusį jūvtį 
valymą ir už santykius su “baltagvardiečiais”. - \

Bet jeigu tose sovietų srityse dedasi tokie baisus 
dalykai, kad valdžia yra priversta kaltininkus net baus
ti mirtim, tai kodėl Ji apie tai neraportavo parlamentui, 
kuris neseniai buvo susirinkęs kodėl atstovai negavo 
progos tarti savo žodį tokiu svarbiu klausimu? Ar tai 
demokratija?

nepriklauso valdančiai partijai. 
Valsitybės^ tarnautojų esama 
2895. O iš viso Valstybės tar
nautojų yra y arti trisdešimt 
tūkstančių; taigi dar ir nevisi 
valstybės tarnautoj ai priklau
so tautininkų sąjungai.

Įdomu, kad šiemet jau'nepa
skelbta, kiek sąjungai priklau
so darbininkų...

Kiekybė ir kokybė
. šiemet pirmą kartą tautinin
kai pasisakė, kad jiems esą ne
svarbu kiekybėj bet savo narių 
kokybė. Laiku pasisakyta, nes 
tarp esamų narių žymus pro
centas tokių; kurie’ nario mo
kesčio visai nemoka. Kitaip ta
rus, tik popieriniai priklauso 
sąjungai. ( Nario mbkėsčįus tik 
uoliau moka Kaune ir provin
cijoje dalinai valdininkai, iš 
kurių lengva algas mokant iš
skaityti nario mokestis.

Iš tautininkų sąjungos 5616 
narių priklauso Šauliu sąjungai. 
Ir čia drausmės keliu jie prh 
klauso sąjungai. Tai vis reikš
minga, ir tiė skaičiai labai ge
rai apibudįna iš ko Susideda 
valdančioji partija. 1

šia -proga prisiminkime, kad 
dabar Lietuvoje jokia kita po
litinį organizacija negali veik
li, atseit, , t antininkams jokios 
konkurencijos nėra. Ir tai vos 
tik dvylika tūkstančių narių 
turi. Tuo metu kai 1926 me
tais vien tik socialdemokratų 
vadovaujamos darbininkų pro
fesinės sįjungės tūrėjo daugiau 
kaip* septyniolika tukstaūčių 
narių darbininkų ir tarnautojų.
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kuris neseniai buvo susirinkęs

Pagal.Lietuvos įstatymus, vi- šiai susirūpinta, kad tokia pen 
sija būtą paskirta daktarui, jų 
sų bendradarbiui A. L. Graičų 
nui. Dėl Dr. A» L. GračunU 
pensijos paskyrimo stiprią ak 
clją varo “Literatūros Naujiė 
nps”, jos Nr, 9-10 Dr. A.‘L 
Graičuno pensijos reikalu ne 
įdėjo ilgą straipsnį. To lakraŠ 
čio numeris Dr. A. L. Graičunt 
net fotografija yra papuoštas.

žinoma, tai yra tikrai palai 
kytina akcija ir visai sveikai 
sumanymas ’ išeivijoje atsižy 
mojusiems lietuviams veikė 
jams skirti pensijas. Jei jai 
tokias pensijas gali gauti ne 
rusai, nors ir vėliah perėję 
Lietuvos valstybės valdžios tat 
nybą, tai juo labiau tokias pen 
Sijas privalėtų gauti musų se 
nesnioji karta, kuri Svetur lie 
tuvių tarpe darbavosi ir yri 
daug nusipelnę betėvystei i 
tuo pačiu daug padėję Lietuvo 
valstybę atstatyti.

Reikia tikėtis, kad šiuo atsi 
tikimu Dr. A. Lk Gračunui iš 
keltas sumanymas skirti j ar 
pensiją pralauš tuos ledus i 
jau kitiems tokių pensijų pasky 
rimas eis žymiai lengviau.

Reikia laukti, kad Dr. A. L 
Graičumri tikrai bus pensij 
paskirta. Juo labiau kad jos p? 
skyrimu’ rūpinasi labai įtakir 
gi asmens. Vieni jų šį klausim 
kelia griežtai principiniai, ši 
proga tenka pastebėti, kad d? 
bar kilęs sumanymas sudaryk 
visai atskirą pensijų fondą Li( 
tuvos žurnalistams ir rašyti 
jams. šiuo reikalu jau net y r 
įstatymo projektas paruošta; 
Be to, jau nuo'seniau kilęs si 
manymas įvesti pensijas ir sav 
valdybių tarnautojams, o tai 
pat ir visuomeninių organizac 
jų tarnautojams, kaip štai, dii 
bantiems kooperatyvuose.
■ Reikia ir čia tikėtis, kad tot 
sai įstatymas bus išleistas.

si Valstybes valdžios įstaigose 
ištarnavę tam tikrą laiką gauna 
pensiją. Į šį pensijos fondą iš

nepasižymi didėliu organizuotu
mu. Bet ne tai svarbu, kiek 
tautininkai turi narių ir iš ko
kių profesijų ja? priklauso na
riai. Juk ne tautininkų sąjun
gai politikos gyvenime priklau
so vadovaujamoji rolėj bet jos 
vadams. Nariai tai tik jos de
koracija, nes jie čementuoja 
politinę mintį ir ne jie visi yra 
atsakomingi už visą krašto ve
damą politiką. Jie susirenka, iš
klauso tik savo vadų praneši
mus, taria vieną kitą pagyros 
žodį ir išsiskii£to> Jų svarbiau
sioji, .pareiga —; tai sumokėti 
nario mokestį ir stoti nariais 
į kitas organizacijas, o ypač į 
Ūkiškas organizacijas, į 
būva įsakyta stoti, ir į valdo
mus organus išrinkti 
narius, kurie jiems yra 
ta rinkti, šituo atvėju tautinin
kai savo susiklausymu gali pa
sigirti.

.Konstitucijos , keitimo 
klausimas

V t \ ■

Pagaliau šito suvažiavimo vi
sa svarba štai kur. Mihisteris 
pirmininkas ir tautininkų va
das pasakė kalbą, kurioje pa
žymėjo, kad Lietuvos konstitu
cija tikrai bus pakeista.

Tai labai įdomu, kad šioksai 
pareiškimas nebuvo padarytas 
seime, kuris vos keletas savai
čių, kaip išsiskirstė!

Rodos, Valstybės biudžetą 
priimant kaip tik buvo gera 
proga šiokią naujieną seime pa
skelbti. Tokia naujiena seime 
paskelbta butų turėjusi dau
giau išorumo, butų buvę įspū
dingiau ir, sakysime, viešiau, 
o dabar jau lyg - perdaug visa 
šeimyniškai ’ sftrddp. šiokiu pra
nešimu ir seimas ’ butų buvęs 
labiau pagerbtas. Nors iš tik
rųjų seimo nariams ruošiamos 
konstitucijos projektas priva
čiai buvb paskelbtas, bet tasai 
projektas kai kurių seimo na
riu tarpe susilaukė savos kriti
kos, todėl tuomet' ir visai apie 
tą projektą seime nieko viešai 
nebuvo pasakytu.

Reikia spėlioti, kad dabar 
Lietuvos konstitucijos projek
tas vėl naujai perredaguojamas.

Ministeris pirmininkas savo 
kalboje > pažymėjo, kad pagal 
naujai ruošiamą konstitucijos 
projektą respublikos preziden- 
ttil Suteikiama daug galios. Ji
sai koordinuos seimo jr vyriau
sybės veikimą ir, reikalui esant/ 
galės arba seimą paleisti, arba 
naują .vyriausybę sudaryti. Tad 
seimas priklausys prezidentui. 
Prezidentas bus renkamas sep- 
tyneriems metams, \o' seimas 
penkiems metams. 
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kurias

tokius 
įsaky

IŠ LIETUVOS

ras procentas atskaitomas. Bet * 
tasai įstatymas leidžia ir tam 
tikrą nukrypimų. Tai yra visuo
meniniame darbe pasižymejtr* 
sieins asmenims iš to fondo taip 
pat paskiriamos pensijos. O be 
to, kadangi Lietuvos valstybė 
daug kb paveldėjo iŠ rusų im
perijos, tai tie asmens, kurie 
seninu tarnavo Lietuvoje ir vė
liau perėjo į Lietuvos valstybės 
valdžios tarnybą, tai ir jiems bu
vęs tarnybos laikas iš rUsų lai
kų Įskaitomas į tarnybą, To
dėl dėl šito įstatymo pasitaiko 
kdi kurių ' savotiškų kur j ozų. 
Sakysime, kad ir štai prieš ka
rą Lietuvoje buvo pradžios mo
kyklų inspektorius pusėtinas ru- 
sifikatorius rusas bet jisai pasi
liko # Lietuvoj e ir tarnavo jau 
mokytoj u Lietuvos valstybę 
atsistačius. Dabar tasai rusas 
taip'pat gauna pensiją ir, sa
kysime; žymiai * didesnę, negu 
buvusieji lietuviai mokytojai 
pradžios mokyklų. Kai kurie 
jųjų, net yra prądžios mokyk
lų visos eilės vadovėlių auto
riai, bet kadangi jie tik buvo 
pradžios mokyklos mokytojai, 
tai pensiją gauna labai kuklią, 
vos praneša šimtą litų per mė
nesį. Tito metu kaip buvęs tasai 
mokyklų inspektorius vėliau 
jau Lietuvos tarnyboje buvo 
gimnazijos mokytojas, todėl ir 
jo pensija žymiai aukštesnė. 
Yra net tokių, kurie seniau 
tarnavę rusų policijoje Lietu
voje, bet paskui perėjo į Lietu
vos valstybės tarnybą, dabar 
taip pat gauna jau pensiją.

Štai delko Lietuvoje dabar 
labai kaip kas susirūpino, kad 
kai kuriems lietuvių išeivijos 
visuomenės darbininkams irgi 
butų skiriamuos pensijos.

Dabar pirmoje eilėje labiau-

Du miškų Urėdus išti
ko nelaimės

’ ’ / J- ■

•T"!TAURAGE. — šiomis dieno
mis Tauragės ir Plungės miš
kų urėdus ištiko didelės nelai
mes; plungiškis urėdas vonio
je maudės ir besimaudant su
gedo elektra, kurte urėdas, Ge- 
čius, noCėjęs pataisyti. Betai
sydamas prisilietęs laidų ir vie
toje buvo Užmuštas. -

Tauragės urėdo Zaleskio ; šei
moje buVO toks atsitikimas: 
urėdo žmona Zaleskienė savo 
bute laikė aut rankų mažą kū
dikį. Zaleskių šešerių metų ber
niukas paėmęs revolverį pradė
jo jį spraginti ir pdleido kelis 
šūvius. Zaleskienė buvo mirti
nai sužeista ir po pusantros 
valandos mirė, o ant rankų lai
kytas kūdikis sunkiai sužeis
tas; ” •’ ’• -7 ■' ;

Sunki žiema Lietuvos 
paukštdiams ir 

žvėreliams
Lietuvoje nuo gruodžio mėn. 

pradžios nusistovėjo gana rim
ta žiema, šalčiai nedideli—svy
ruoja tarp 10-15 laipsnių Celzi- 
jaus. Tačiau sniegą sluoksnis 
gana storas. Sniego sluogsnis, 
po atrodėkio su lietumi, vėl už
ėjus šalčiams apsidengė kietu 
leduotu apdangalu, todėl žvėrys 
ir paukščiai, kurie sau imdavo 
rtiaistą sniegą prąsikaldami, da
bar kenčia badą.
' X- ■ 1 '

Didysis Lietuvos gamtininkas 
prof. T. Ivanauskas, paukštelių 
ir žvėrelitį mylėtojas bei globė
jas, ragina žmones pagelbėti 
sparnuočiams ir keturkojams, 
kuriems‘gresia’bado mirtis. A- 
pie paukštelių ir žvėrelių vargus 
prof. Ivanauskas “Liet. Aide” 
tarp kita ko rašo:

“Stirnoms, elniams, šernams, 
kiškiams žeme pasidarė nepasie
kiama o tuo pačiu nepasiekia
mas ir maistas.

Bet\nė vienas laukinis gy
vis nenukentėjo tiek, kiek ki*- 
rapkos. Jų ešmipis maistas, tai 
želmenys, bet dabar jie nepa
siekiami, antrą vertus kurapkos 
turi paprotį ’ įsikasus į sniegą 
slėpri^ nuo vanagų ir kitų plė
šikų—dabar jo$ to padaryti ne
begali. Bado spiriamos jos iš
eina ant kelių, kur tikisi rasti 
šiek tiek grudų ir dobilų nuotru
pų arba skverbiasi j kiemus bei 
į klojimus. Yra padorių ūki
ninkų suprantančių šį reiškinį 
ir teikiančių globos šiemąYiš- 
bedėjusiems gyvuliams. Juk 
daug nereikia, vieno kito mai
šo pelų, kad išgelbėti tų varg
šą gyvybę/Bet, deja, reikia pri- 
pažinti, kad daigumas sodiečių, 
pikta? išnaudodami sunkią ku-

rapkų būklę, beria joms peh 
bet tik tam, kad išsmaugtų ja 
čia pat pastatytomis kilpomi: 
Sunkia kurapkų padėtimi nat 
dojasi ir visokie nelabieji m t 
džiotojai, kurie lengvai 'prie; 
na išvargusių kurapkų būrelį i 
vienu šuviU nudeda bent pus( 
jo kartu sukeisdami keletą ki 
tų.

Taip pat sunki ir kiškių buk 
lė, nes jie kaip ir kurapkos dau 
giausia minta želmenimis. Ne 
gaudami šio maisto, jie griebia 
si visokių šakučių, o ypač me 
fugių. Vaikščiojant po mišku 
tenka matyti gluosnius, ąžuolus 
karklus, epušes, nes skirpstu 
ir alksnius nupraustomis šakų 
temis. Jas graužia kiškiai til 
didžiausio bado spiriami. Pa 
tikrinęs kurapkoms pabertą pe 
lų krūvą, iš ryto radau kiškių iš 
trepesėtą aikštę—jie suėdę vis 
ką, ką galima suėsti, k. a., tuš 
čias varpas, sausus lapelius i. 
net švelnesnius šiaudelius. Ba 
do verčiami Šiemet kiškiai ne 
paprastai skverbiasi į sodus, ta< 
reikia stropiai tikrinti vaisme 
džius ir nepasitikėti šiaudas, c 
aprašloti medelius ėgli a šakė 
mis. šiemet kiškių daroma žak 
Sodams gali būti didesnė. Tas 
be abejo sudarys progos pult 
kiškius tiems, kurie norėtų, kac 
jų visai nebūtų ir kurie ved? 
griežtą prieškiškinę kampaniją 
Žemės ūkio spaudoje, šiems žnio 
nėms galimas pasakyti: buki 
me ramus, šiemet dauguma kiš
kių žus.” ’

Pro!. T. Ivanauskas ragina 
gelbėti žūstančius paukštelių 
Ir žvėrelius, patiekiant jiems 
maisto ir saugojaht nuo nesą
žiningų medžiotojų, kurie šau
do įvairius gyvius ir įstatymais 
draudžiamu laiku. Tsb.
į. ...I ...Į......,*. IH.-I, „Į ll»į,XiJ.iWtl»i.i<i>lT|iH»'   *   ■ »' V| i i Ii .

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
■
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draugijos užrašų sekretorė L 
Šimanskis ir jos-sesutė Doro- 
<thy. Be to, teikia paminėti p-ią 
Justipų KtntWell, ‘kuri atvykt 
iš Rockford, III., pastoviai eis

BUVAU, MACIAU IR GIRDĖJAU
Pasisekė Vakaras

Toronto SLA 236 kp> vakarą, 
kuris įvyko 22 d. sausio, gali
ma priskailyti prie sėkmingo 
parengimo? nes publika labai 
skaitlingi atsilankė, kas ir 
jaukesnį vaizdą sudarė ir ren
gėjams suteikė daug malonumo, 
matant tiek prijaučiančių/

Teatralė 
širdų ačių 
bavusiems. 
parapijos
kuris taip gražiai ir švariai sa
lę priruošė.

Komisija taria nuo- 
publikai ir pasidar- 
Ačių reikia tarįi it 
s Ve t. prižiūrėtojui,

Pasveikino Gimimo
‘ Dienoje
Bendras Liet. mok. choras 18 

d. sausio laike choro repeticijos 
pasveikino savo dainų mokyt. 
Gene Jokubyhaitę gimimo die
nos proga sudainuodami “Hap- 
py Birthday to yoū”. (Ilgiau
sių Metų dar neišmoko). Taip, 
Geniut tebūnie, tau dar datfg 
“Happy Birthdays0 pasveikini* 
mų iš lietuvių vaikučių. Dirbk 
su jais ir jų naudai. Čia darbaš 
geras ir garbingas paaukavi- 
mas laiko ir jėgos. / /. ■

Stėila

MIESTO RINKIMAI. — SIRGIMAI. — MIRB.JUOZAS 
KARBAUSKAS. — SUSIRŪPINKIME APDRAU
DOS REIKALAIS. — CHORAS RENGIA ŠOKIŲ 
VAKARĄ. — Iš CHORO VEIKLOS. — ATSINAU-VAKARĄ. — Iš CHORO VEIKLOS. — ATSINAU 
•UNO LAIKRAŠTĮ.

Vakaras po Vakaro
Kitas įdomus ir svarbus va

karas įvyks vis. 4 d. penkt., 
Denišon svet., kurio "programą 
atliks bendros lietuvių kalbos 
mokyklos vaikučiai, šituose vai
kučiuose yra dar daug energi
jos, kurią mes turime ugdyti ir 
palaikyti.

Tokie paruošimai duoda JvaL 
rią naudą. Pirmiausiai, suaugu
siems įdomu matyti vaikų vai
dinimas, o svarbiausias dalykas, 
kad vaikai patys iš to daug 
naudos irgi gauna, būtent: pra
moksta daugiau pačios kalbos* 
drąsumo, daUg doros pavyzdžių 
gauna ir pamylėta labiau lietu-

Musų Skaitytojai
. /

šiame vakare vaikučiai porą 
veikalų suvaidins ir sudainus 
keletą liet, liaudies dainelių ir 
atliks šiaip įvairumų. Po pro
gramos seks šokiai, šitų paren
gimų svarbiausi nauda yra mo
ralė. Skaitlingas atsilankymas 
vaikučius pasmagina vaidinime 
ir jie jaučiasi laimingi, many
dami ir suprasdami, jog suaugę 

s. jais .įdomaujami ir atsilanko.
Todėl savo vaikučių ir lietu

vybės gerui stengkitės skaitlin
gai atsilankyti, vaikučius irgi 
atsivesti ir smagiai praleisti

Dėkui Tau, Marija F. Jokuby- 
niene

Kaip malonu* buvo skaityti 
tavo apysaką “Gyvenimo Klai
dos”. Jos taip originaliai buvo 
išreikštos. Juk ir visų musų gy
venime jų įvairiausių įvykę yra. 
Maryt, Tau dar ir už tai ačių, 
kad tiek laiko Tau brangaus pa- 
šventei. Aš tave sekiau, kai 
dirbtuvėje pietų laike skubinda
vai užkąsti ir greit grįžti prie 
rašinio. Naudojai kiekvieną at
likusią minutę, savo net poilsio 
laiką. . •

Čia, suprantu, yra tikras pa
sišventimas ir didžiulis noras 
paįvairinti skaitytojų laikraštį, 
kas ištikrųjų sudarė įdomumo 
seniems ir jauniems, moterims 
ir vyrams. Kiek teko išgirsti 
asmeniškai kiekvienas griebė 
“Naujienas” ir pirmiausiai at
skleidęs “Gyvenimo Klaidos” 
perskaitė. -■ ■■ ■

Nors dirbai sunkiai, bet žiū
rėk kiek vieno žmogaus triūsas 
šimtams malonumo suteikė.

Lauksime ir daugiau.
S. Batkienė.

Kada žmogų paliečia koks 
nemalonumas, tai jis stengiasi 
ateityje jo išvengti. Vadinasi* 
stengiasi elgtis taip* kad to ne
smagumo neįvyktų. Ne tik pa
skiras žmogus taip daro, bot ir 
Visuomenė. Pavyzdžiui* jei ku
ris žmonių išrinktas valdininkas 
neina tinkamai savo pareigų* 
tai jis nėra antraip terminui 
renkamas.

štai netrukus musų mieste į- 
vyks rinkimai. Rinksime tris 
miesto tarybos narius. Tai bus 
gera proga padaryti anttanką: 
išrinkti tuos* kurie rūpinasi 
niiesto reikalais.' ■

Mūsų' tautietis J. Martinas 
jau keli metai eina miesto ta
rybos nario pareigas. Ne tik 
lietuviai* bet ir ^kitataučiai ge
rai žino* jog Martinas yra daug 
pasidarbavęs vietos gyventojų 
gerovei. Štai kodėl jo pastangos 
yra tinkamai įvertinamos.

1 Tikrai dar negaliu pasakyti* 
ar Martinas yra pasiryžęs kam- 
didatuoti, ar ne. Reikia tikėtis* 
jog jis neatsisakys ir toliau pa
tarnauti pilięčiams, o ypr.č dar-’ 
bininkams.

Iš viso busimiems rinkimams 
mes jau dabar turime rengtis.. 
Būtent, turime agituoti už tuos* 
kurie rūpinasi darbininkų ir 
smulkiųjų biznierių reikalais.

/ —o—

šiomis dienomis turėjau pro
gos užsukti pas draugą P.* Ku- 
lešį. Pastebėjau, kad vyras vi
sai gerai nusiteikęs. Paaiškėjo 
ir priežastį^ b tpaęįr,odę, kad jo 
žmona pradėjo visai neblogai 
jaustis. Vadinasi, sveiksta.

Dabartiniu laiku p-ia Kulešie- 
nė yra ligoninėje. Reikia tikė
tis, kad netrūkūs ji galės grįž-. 
Ii namo.

tų įvairesnis, smagesnis.
štai vasario 4 d. vokiečių sve

tainėje turėsime , progos sma
giu laiką praleisti. Dalykas 
toks, kad tą dieną musų jauni
mas iš Kultūros choro narių 
rengia šokių vakarą. Taigi jau
nieji galėsz linksmai pasišokti, o 
senieji pasikalbėti ir kbrtomis 
palošti. Na, o1 tąja proga ir a- 
laus stiklą ar kitą išgerti.

šokių vakaro surengimu rur 
pinasi p-lės J.- Rastic, M.. Jusis 
ir L. šimanauskas. Visi yra 
kviečiami atsilankyti.

Vasario 12 d. toje pačioje vie
toje Lietuvos . Balso, Draugija 
rengia pasilinksminimo Vakarą 
su šokiais ir kitokiais namar- 
ginimais.

Tačiau svarbiausias parengi
mas įvyks kiek vėliau. Tai bus 
Keiiosha Lietuvių Kultūros 
Draugijos koncertas, kurį išpil
dys tos draugijos naudai susior
ganizavęs choras.

Nors paminėjau, kad tai nau
jas choras, tačiau vargu tai ati
tinka tiesą. Gal tiksliau būtų 
pasakyti, kad tai tik naujas 
vardas, o choro nariai yra pas
typę dainininkai. Kai kuriuos jų 
galima pavadinti tikrais vetera
nais. '

Reikia pasakyti, kad choras 1 ■ ' J, j.
labai sparčiaiyauga.. Iki koncer
to, kuris .įvyks vasario 27 d., 
jis gal dvigubai padidės. P-lė 
B. Malelo, choro mokytoja, tik
rai su atsidėjimu dirba. Taip 
sakant, pagrindą chorui sudaro 
ponios R. Shl&ger, T. Dabar- 
A. Macnorius bei p-lės A. Jo
cius, J. Namejūnrs, B.' Linkus, 
A. ^Karps, M. Radovic, A. Povi- 
lanskas, M. Jusis, B. Masilionis, 
pianiste J. Rastic, Kultūros

K LIETUVOS i
1938 m. biudžeto 

projektas
RASEINIAI. —Raseinių mie

sto s-bė jau patiekė tarybos 
nariams susipažinti. Biudžetas 
siekia 240,684 litų. Svarbiausią 
pajamų poziciją sudaro elektros 
stotis — 110,900 Lt. Kitas pa
jamas duoda skerdykla, s-bės 
laikoma vaistinė, įvairus mok., 
rinkliavos ir tt.

Didžiausia išlaidų pozicija 
taip pat tenka elektros stočiai 
— 78,092 litų, tokiu budu elek
tros stoties grynas pelnas nu
matyta 30,000 litų/

Soc. pagalbai apie 20,000 li
tų, algoms, trimečių, vaikų 
priedams per 25,000 litų, švie
timo reikalams 21,000 litų, gat
vių apšvietimui — 23,000 litų, 
skerdyklai, vaistinei ir pirčiai 
laikyti — 45,000 Lt.

Projektas netrukus miesto 
tarybos posėdyje bus svarsto
mas.

Tarp kitko numatyta 200 li
tų pajamų iš baudų dėl priva
lomų Įsakymų nepildymo.

Pirkite savo apfelinkės 
krautuvėse

---------- —--;---- .....----

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

DAMP WASH

UŽ 10 SVARŲ 
4c už kas Svarą virš

AIR-FREE1) DAMP 
WASH

Grąžinama Drėgni—Ne Šlapi 
Nė Supainibti, Tinka 

ProsytL

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
BAIGIMAS

LAUNDRY
Pleate Yo« Always

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211 
Bridgeporto apylinkėj mus atstovauja p. Michael Belskis, 

826 West 32nd Place. Telefonas BOULEVARD 9046.

to, reikia paminėti p-ią 
KLntwell, ‘kūri atvyko 

III., pastoviai čia 
Mat, jos vyras 

Sears Roebuck vietos krautuvė
je yra vieno skyriaus užvaižda.

Vyrai' chpre taip pat yra ge
ni reprezentuojami. Dainuoja 
Ą. Pūras, J. Macnorius, J. Pa
bari broliai A. ir G. Totilai* V. 
Kundreskis, C. Druktenis ir ki
ti jaunuoliai, kurių pavardes 
negalėjau patirti.

šia proga dar noriu p: žymėti, 
jog koncerte dalyvaus ir fusų 
choras, bei stygų orkestras, .ku
ris susideda iš penkiolikos na
rių. Orkestras yra labai gerai 
išlavintas ir šauniai griežia. Ru
sai dainuoja irgi šauniai. Tad 
yasaiio 27 d. būtinai atvykite 
į koncertą.

Nėra beveik tos dienos, kad 
pasaulyje neatsitiktų kokių 
svarbių įvykių. Ypač pastarie
ji laikai tais įvykiais yra labai 
turtingi. O juk kiekvienam yra 
svarbu žinoti, kas dedasi pasau
lyje. Ir tai nėra sunku, reikia 
tik “Naujienas’ skaityti.

Štai prieš kiek laiko per ma
ne atsinaujino “Naujienas0 J. 
šimanauskt.s. Reikia pasakyti, 
jog ponai šimanauskai labai 
svetingi ir rimti žmonės. Jie y- 
ra gražios nuosavybės savinin
kai. Jų dukterys Lucille ir Do- 
rothy yra itin veiklios mergi
nos.

“Naujienas” taip pat atsinau
jino K. Varnis, kuris per eilę 
metų verčiasi taverno bizniu. 
Tiek pats p. Varnius, tiek jo 
žmona yra labai malonus žmo
nos ir remia kiekvieną \kultu- 
ringą darbą, kuris tik yra ver
tes paramos. Jie, taip pat augi- 
ha labai pavyzdingą šeimą.

Pragyvenimas
Pabrango 2%

. », f' • j y f p/

Chicagos bedarbių šelpimo ad
ministracija skelbia kad maisto 
ir rūbų kainos pakilo apie 2%, 
palyginus su rugpjūčio men. 
1936 metų kainomis.

Kada Gamta Smarkauti

Telefonų bendrovė visiioiftet 
pasiruošusi netikėtinumams, 
nes niekės nežino kada Gam
ta gali musų įmones sutraš
kinti. Prieš metus, Sausio mė- 
nesj, ji padare per daugel Alė
tų nebūtą daiktą, kada abdra 
su lijundra palietė visą vaka
rų Illinojaus valstiją.. Ir nežiū
rint tų milžiniškų nuostolių," 
telefono patarnavimo atstaty
mas buvo greitas ir gludus, 
nes Illinois Bell Tekpbohe 
Company turi ne tik savo per
sonalą ir išteklius j ką atsi
šaukti, bet ir visos Bell Siste
mos personalą ir išteklius. Vi
sos tos didžiulės telefonų sis
temos vienetos, kartu dirbda
mos, padaro tai, kas jUmš Šian
dien žinoma kaipo patikimas 
.telefonų patarnavimas.

SrtiSi

»«>
i®

jO ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY

Sity Metvy
Ekskursijos Lietuvon

P-iai T. Balčaitis .irgi teko 
nemalonumų turėti, o be to, ir 
skausmus kentėti. Dalykas 
toks, kad ji buvo ant operacijos 
stalo paguldyta. ,

Kiek teko patirti operacija 
nusisekė Visai gerai ir ji prade
da sveikti.

P-ia Balčaitis nemažai veikia 
lietuvių tarpe. Dėl ligos, žino
ma, jai teko tą veikimą nu
traukti. Aiškus daiktas, kad ir 
šeimai nemalonu, kad šeiminin
kė serga.

> '■ ■. —o^~
Ir Vėl palaidojome vieną iš 

senesniųjų Kenosha gyventojų. 
Būtent, pasimirė Juozas Kar
bauskas. Jis* rodosi, buvo 65 
metų amžiaus. Velionis liko pa
laidotas saUšio 15 d. Mirė jis. 
netikėtai — širdies liga.

Velionis paliko seserį ir švo- 
gerį, ponus Gibus, pas kuriuos 
ir gy veno.

Musų 'kolonijoje dar yra nėr 
maža tokių, kurie neturi jokios 
apdraudos. Kada su jais atsi
tinka kokia neląimė, tai tąsyk 
tikra beda: susidaro daug viso
kių nesmagumų. Patartina 
jiems, kol dar nėra vėlu apsi
drausti. Ir jiems bus geriau ir 
kitiems jie nedarys nesmagu
mų.

Apsidrausti kiekvienas gali 
Susivienijime arba Kenošha 
Lietuvių Kultūros' Draugijoje. 
Palygint/ mokesčiai čia gana 
maži. Be to, turime progos su
sitikti su kitais nariais ir su 
jais pasitarti bei pasilinksminti.

Kiekvienas musų turi visokių 
nemalonumų ir nesmagumų. Tap
čiau butų neišmintinga dėlei to 
visų laiką dejuoti ir skųstis. 
Kartkartėmis reikia mums pa*- 
silinksminti, kad gyvenimas bu-

B

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 3 d. laivu “Europa”, j Breme
ną, iš ten gelžkeliu Į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kairia iš Nėw Yorko Į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” į Franciją, iš ten gelžkeliu 
į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75,

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
dieną, Švedų linija per Gottenburgą Į Klai
pėdą.

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

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

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

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]

POTVYNIO SRITIS —. Žemlapis parodo vietas, ku
rios buvo užlietos vandeniu, kai šiaurinėj Illinois dalyje 
iš krantų išsiliejo Rock'ir Fox upės.

DARIUS-GIRĖNAS< AMERICAN LEGIONAS j.

Vienas iš didžiausių pasauly laivų
N O R MAN D I E -f

Išplauks Gegužes 18 dieną, 1938 m.
Platesnių informacijų kreipkitės

B. R. PIETKIEWICZ, Laivakorčių Agentas
2608 WEST 47-TH STREET. Tel. Lafayette 1083

• ŪSE

Bzrite for Frec Eyc Book

Night and- Morningl
Pronlote a Clean, Healthy Condition S 

'■........ . .......... ...... “

DS1 Akiu suerzintų nuo SaulSs, V«jo. 
arba Dulkių, vartokite keletu lasų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists.
Murinę Compjany, Dept. H. S., Chioagtt
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• RĘSTA URANTAI
Sun

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu

No. 1627 Atsiųskit man

Vardas
čia {dedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Adresas
Vardas ir pavardė

Miestas Valstija
Adresas

skundui, Mrs Kupono No. 86 Sausio 26 d.
ir valstija

auto
Rad

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Bazaras

Servizas 
Vienam 
.Žmogui

Avenue
5727.

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

“Faun”
Design
Gražus

• LIGONINES- 
HOSPITALS

Norėjo Gražios Slau 
ges, Atsidūrė 
Kalėjime

Palaidojo Ross’ą ' 
Prasidėjo Seadlund’oGavo

Perskiras
Mildred Lypski riuo 

Lypski

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 kuponais

INTERNATIONAL 
Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO,. ILL.

motutė ir turi kelis anukus, pa
reiškė, kad yra juokingą kaltinti 
jos amžiaus moteriške neištiki
mybe.

Ortonai skiriasi po 40 metų 
vedybinio gyvenimo. Skundėjas 
yra prezidentas firmos Orton 
Crane and Shovel Company.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje) ' i

Al Minkus, 27, su
Lappen, 21

Peter Popovitch, 22, su Con 
stance Jonikas 21

Joseph Angelich. 50
Lehovvich, 49

Adolph Grigutis, 22,
Euth Nausėdas, 23

Benedict Pocius, 21,
Makauskas, 16

Peter Mic'ko/ 30, su
Koniuszewski, 21

Edward Rejmovich,
Anna Rakauskas, 39

Max Pollack, 34, si 
kulsky, 31

George Snelson, 21
cille Virbickas, 21
( Rudolph Teske, 34, 

Bell, 25 \

Užvakar po pietų įvyko slap
tos laidotuvės nužudyto chica- 
giečio Charles S. Ross. Kūnas 
buvę pakastas Rosehill kapinė-

• Miesto iždas skelbia surin
kęs $3,892,982 už 1938 metų 
automobilių leidimus. Leidimų 
išdavė 420,396. Policija gi pa
šaukė 264 automobilistus aiškin
tis teismui kodėl 1938 metų lei
dimų dar neįsigijo.

Pagal dabartinę tvarką 1,600 
WPA darbininkų yra padalinti 
j aštuonias grupes, po 200 dar
bininkų. Prie kiekvienos tokios 
grupės dirba 30 unijistų darbi
ninkų. Tie dabar reikalauja kad 
prie kiekvienos grupės miestas 
pristatytų dar po 10 unijistų ir 
po tiek WPA darbininkų atlei
stų iš kiekvienos grupes.

graži
nesnė
ją, o toji Ambrose
brose1 vedęs.

buvo 
pamatė 

neprašytų 
kaipo

SPEGIAL
OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15ę stiklelis 
Labai gardus • 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę ;
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa* 
gelbėti musų skaitytojams susirasti 
kur galima nusipirkti jvafrių pap 
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
u 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 bua 
galima gauti.

240 unijistai-miesto gatvių 
taisytojai vakar/išėjo streikan 
protestuodami prieš pristatymą 
perdidelio skaičiaus WPA dar
bininkų prie gatvių taisymo dar- Universal restaurant

GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 
750 W«gt 31st Street 

A. A. NORKUS, Savininkas
Tel. Vlctory 9670

Apie 4-ta vai. po pietų prasi
dėjo Ross’o pagrobiko ir užmu
šėjo John Henry Seadlund’o 
(Peter Anders’o) byla. Jis buvo 
atvestas prieš federalį komisio- 
nierių Edwin K. Walker, kuris 
sutvarkė preliminarius reika
lus ir paskyrė vasario 2 d./by
los nagrinėjimui. Vakar Sead- 
lund buvo pasodintas apskričio 
kalėjime. Prie \jo celės sargai 
dežuruos dieną ir naktį, kad 
nęduoti progos Seadlund’ui nu
sižudyti.

DAILY
BUSINESS

J, Mickevičius 
Sveiksta

BRIDGEPORT >— J. Mickevi- 
čius, 3156 South Lowe avenue, 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
pirmininkas, kuris sirgo ir per 
porą mėnesių buvo po gydyto
jo priežiūra, dabar jau sveiksta 
ir gal nuo vasario 1-mos die
nos pradės darbuotis Chicagos 
Lietuvių Draugijos ofise ir eiti 
pirmininko pareigas.

* Senas Petras

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

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

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

Budriko Programas
Su tikru patenkinimu klau

sėmės pereitą sekmadieni Bud- 
riko radio programo iš galingos 
WCFL radio stoties, nuo 7:30 
iki 8 vai. vakaro. Šaunus didžiu
lės radio orkestros grojimas ir 
Makalų šeimynos vaizdas darė 
gilų įspūdį į klausytojus.

Makalo sveikata jau taisos, 
Juozas varo biznį, bet vėl kaž 
kodėl nerimaujama ... Kas į- 
vykš? Lauksime Makalų kitą 
sekmadienį. Taipgi mums yra 
malonu klausytis ir kito Bud- 
riko radio programo kas ket
virtadienį, iš stoties WHFC, 
1420 kil., nuo 7 iki 8 vai. vak.

Rožietis

CONRAD
FOTOGRAFAS 

.•studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
• >arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tol RNG KRRR-5840

Lietuvaitė-Geriausia 
Siliabuotoja Aviacijoje

Sekmadienį po pietų radio 
stočių tinklas CBS (Chicagojęr 
WBBM) surengė “Spelling Bee” 
—Siliabavimo konkursą tarp 
keleivinių linijų lakūnų ir “stew- 
ardess’ių”—lėktuvų patamauto- 
jų-slaugių. (Spelling Bee kon
kursai per radio yra labai po
puliarus.) Pirmiausiai pasirodė, 
kad “stewardesses” yra daug 
geresnės siliabuotojos, negu la
kūnai, o geriausia siliabuotoja 
iš “stewardessių” tarpo buvo 
lietuvaitė chicagiete Antoinette 
Gudaitis, duktė Marųuettepar- 
kiečių pp. Gudaičių, 7028 South 
Maplewood avenue. Ji nesukly
do nei ant vieno žodžio.

P-lė Gudaitis tarnauja už 
“stewardessę” American Air
lines keleivinei lėktuvų linijai.

CUTVVORK LINENS ’ PATTERN 1627
No. 1627 — Tai naujoviško dezenio išsiuvinėjimas. 

kus, bet labai elegantiškas.

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 į visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3408

Streikas Palietė ir 1,609 WPA 
Darbininkų

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

Robert Ambrose, 32 metų 
detektyvas, 65 W. Maple St'., 
pašaukė slaugių biurą, Avon- 
dale Nurses Registry ir parei
kalavo slaugės. “Labai sergu.”

Slaugė Dorothy Johnson nu
vyko ligonį prižiūrėti, - bet ne
trukus sugrįžo biuran nusiskųš- 
dama. kad Ambrose ne ligonis, 
bet labai romantiškas kavalie-

■ . , j ;, •' inūs. _ ,
Netrukus po to Ambrose vėl 

patelefonavo ir pareikalavo ki
tos slaugės. “Turi būti tokia

; J ( > • '
kaip pirmoji,, tik kiek plo- 

Biuras pašaukė polici- 
uėmė, Am-

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

pažįstamiems ir kostumeriams 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku- 
ioje randasi amerikoniška, ir im

portuota iš Europos degtine ii 
vynas. Berghoff alus, cigarai ii 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

Kensington Lietuvių Bendrovės šerln nkų metinis. susiiinkimas 
įvyks trečiadienį, sausio 26 d., 7:30 'vai. vakare, A. NekrasL 

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

mas. W. Molis buvo 
toastmasteris. Kalbėjo 
žinis, p. Lukošius, p. 
tas, p. Urbonas, V. Ti 
p. Radžiaus “Mamytė’ 
nauskas, p. Radžienės 
Bįuvo ir daugiau kalbėtojų, tik
tai nenugirdau pavardžių. Prie 
to buvo gera muzika taigi, tąja 
proga kliubiečiai gerai prisišoko.

J. B.

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

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ĮSITĖMYKIT! Prašome1 aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

...BRIDGEPORT, — Sausio 28,
29 ir 30 dienomis Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje (3131 S. 
Halsted St.) Chicagos Lietuvių 
Draugija rengia didelį bazarą, 
kurio visas pelnas yra skiria
mas Moksleivių Stipendijų Fon-1 
dili ir kitiems kultūriniams rei
kalams.

Visi sakytas organizacijos na
riai ir rėmėjai turi rūpintis, kad 
bazaras hutų kiek galima sėk
mingesnis. Todėl visi esat kvie
čiami į talką,: prisidėkite, kuo 
kas galite. O prisidėti jus gali
te paaukodami bazaruį daiktų 
bei patys atsilankydami. Ir ne 
tik patys atsilankykite, bet at
siveskite savo draugus bei pa
žįstamus.

Kiek man žinoma, bazaras 
bus labai įvairus.

Sausio 28 ir 29 bązarąs atsi
darys 5 vai. po pietų,
30 d. — 3 vai. popiet

—Senas Petras

Ar 61 Metų Motutė 
Gali Būti Neištikima

Cook apskričio Circuit teisme 
atsidūrė keista divorso byla. 
Ją užvedė 64 metų a’mžiaus Phi- 
lo A. Orton, tvirtindamas, kad 
jo 61 metų žmona yra neištiki-

■ma.
Apsakydama

Marie M. Orton, kuri jau yra

Viktoras Sholis 
Per Radio Apie 
Ross Pagrobimą

Viktoras Shc-lis, jaunas Chi
cagos lietuvis-laikraštininka.3 
pereitą sekmadieną, antrą va
landą po pietų kalbėjo per NBC 
radio tinklą apie Ross’o pagro
bimą ir kidnaperio Peter An- 
ders-John Henry Seadlund su
ėmimą. Jo kalba buvo įdomus 
“intervie\v”—pasikalbėjimas po
puliariam radio programe “Ra- 
dio-Newsreel,” kuriame žymes
ni asmenys yra kvočiami rpe 
svarbesnius dienos įvykius. Įdo
mu tas, kad programo vedėjas 
statė klausimus, bt.tlamas New 
York e, o p. Sholis atsakinė jo 
iš Chicagos.

Jaunasis laikraštininkas yra 
Chicagos dienraščio “Daily 
Times” politinių straipsnių ra
šytojas, o paskutiniu laiku bu
vo paskirtas Chicagos žinių re*- 
daktoriaus asistentu (Assistant 
City Editor).

“Daily Times” redakcijoje 
darbuojasi ir kitas lietuvis, 
bridgeportietis p. J. Usumack-

Konferencija Korpo
racijų Mokesčių 
Reikalų

_____________ > »
Apskričio viršininkai ir kom

panijų advokatai vakar laikė 
svąrbią konferencija klausimu, 
“Ar taksuotinas yra turtąs to
kių korporacijų, kurios yra in
korporuotos už. Illinois ribų, bet 
daro biznį Chicagoje.”

Korporacijos tam priešingos 
ir aiškina, kad jos už turtą mo
ka mokesčius toms valstijoms 
kur inkorporuotos. Bet apskri
čio viršininkai sako, kad nevi
sus korporacijos taip daro ir ne
moka mokesčių nei kitur nei 
Cook apskričiui. /

240 Unijistai-Gatvių 
Darbininkai Paskel
bė Streiką

Padėka Ciceriečiams 
Nuo A. Balsevičiaus

• CICERO
Antanui Balsevičiui buvo su
rengta pagerbimo 'party. Ją 
surengė gera drg. Dambraus
kienė. A. Balsevičius yra gerai 
žinomas ciceriečiams ir visų 
mylimas žmogus. Ilgus metus 
gyvendamas- Ciceroje įsigijo 
tiek daug draugų, kad pager
bimo vakarėlyje jie vos-vos 
sutilpo. Visi smagiai linksmi
nosi iki sekmadienio ryto.

Antanas Balsevičius taria 
širdingą ačiū p. Dambrauskie
nei už surengimą ir sukjvieti^ 
mą tokio didelio būrio sve
čių, o visiems svečiams—ačiū 
už atsilankymą.

—-A. Ustupas.

“Surpraiz”
Parė

Pereito šeštadienio vakare, 
tai yra 22 dieną šio mėnesio, 
buvo surengta pokilis pp. Radžiu 
namuose prie 35-tos ir Rock- 
well gafvių. Kadangi pp. Rud
žiai yra tik pirkę puošnų na
mą ir prie to, p. Radžiene yra 
žymi veikėja ir jau trys metais 
kaip eria Lietuvių Tautiško De
mokratų kliubo sekretoriaus 
pareigas, tai kliubiečiai, vado
vaujant pirmininkui W. Maliui, 
padarė netikėtą vizitą pp. Ru
džiams. Pasigamino valgių ir 
gėrimų ir susėdę į šešis 
mobilius, nuvažiavo į pp. 
žiu namus.

Ištikrųjų pp. Rudžiams 
tikras “supraiz”, 1 
šešis automobilius 
svečių. P-ai Radžienei, 
darbuotojai, kliubiečiai 
dovaną. Tąja dovana ji buvo la
bai sujaudinta, nes, mat, nesi
tikėjo nieko tokio panašaus.

Vėliau prasidėjo vaišės. Vai
šinosi kliubiečiai visą naktį, net 
iki septintai ryto. Beje, dvylik
tą valandą kliubiečiai buvo pa
šaukti prie vakarienės. Laike 
vakarienės įvyko kalbų progra- 

vakaro 
p. Gele- 
Eitmon- 
kevič us,
A. čer- 

“sesutė”.

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI <

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Reikalauja
Perskirų

Kathryn Padavich nuo 
les Padavich

Ludvvika Masalski nuo 
mieras Masalski

Charlotte Šokas nuo
Šokas

PALAGUI PAGELBA
LIGONINE JE ..... .

PALAGO PAGELBA
NAMIE už .............

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

1900 So. Kedzie
Tek Lawndale

ĮDOMIAI IŠSIUVINĖTI UŽVALKALAI — ABRUSAI

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Šmotų

Vertė
$2’5°

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO
• ' I

Jys Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

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

72 gabalus dėl 12
Su 6 Kuponais

Aukštojs Rųšiest-Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų 
e šmotų ROGERS 

Sidabro Setai 
Tiktai po 99^ 

kiekvieną setą 
su 6 kuponais
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Lietuvių Tautiškos 
Kapinės Labai 
Geram Stovy j
Turto turi , 

Žymiai
Kapinės

Pereitą sekmadienį Liet. Au
ditorijos žemutinė j svetainėj
įvyko metinis Lietuvių Tautiš
kų Kapinių lotų savininkų su
sirinkimas, kuris buvo skaitlin
gas ir kartu, reikia pasakyti, 
entuziastiškas. Tiesa, dėl, tūlų 
pirmininko silpnybių , kaip ka
da stokavo tvarkos ir kurie to
liau sėdėjo, tai tik iš penkio
likto rankos pakėlimo šiaip taip 
prisiprašė /balso. Ką dabar pa
darysi, kitam susirinkime lotų 
savininkai išsirinks tokį tva^į 
kos vedėją, kuris sugebės nuo
sekliau jam paskirtą darbą 
dirbti. Bet aš noriu pasakyti, 
kad džiuginantis buvo raportas 
kapinių valdybos sekretoriau3 
J. Zalatoriaus ir taip pat audi
toriaus J. P. Varkalos, 'kuris 

y t , '*pagamino metinę (1937) ats
kaitą. Praėjusių metų pabaigo
je turto apyvartoje buvo $50,- 
977.55. Nekilnojamo turto ver
tė $96,888.51, viso kapinės tu
ri turto vertės $154,210.40. Tai 
puikiausia įstaiga turto augini
mu ■' ir tobulėjimu. Tarp kitų 
fondų yra gražaus kapitalo gė
lių fonde, amžiname fonde, ka
pų aptaisymo fonde ir t. t.

Kapinėse įrengta muzika
O kas dabar nesidžiaugia 

įrengtą malonia muzika prie ka
pų, kuri lėšavo kelis tūkstan
čius dolerių. O ir naujas ofi
sas modemiškiausio stiliaus ir 
patogumais, kuris kainavo $26,- 
060.

Reiškia, Chicagos laisvosios 
kapinės auga, auga jų turtas 
ir pačios kapinės didėja ir gra
žėja visais atžvilgiais. _ Neči&f 
rint to, kad kunigai su savo 
“cypdavaikėmis”' kai kuriuos 
mirusius bedievius pasigavo if 
vežę laidoti į šv. Kazimiero ka
pines.

Oh, kaip geri bedieviai ir 
kaip kunigų norima rūpintis jų 
palaidojimu, matant, kad Chi
cagos pažangieji lietuviai turi 
tokias gražias ir dideles kapi
nes. O kaip tie Dievulio agen
tai ir jų pakalikai elgėsi kada kai už gausų atsilankymą, 
laisvieji įmonės, neturėjo šių ---Stepukas

kapinių?. Ponuliai, jau šaukštai 
po pietų* Progresyviški Chica^ 
gos lietuviai žengia pirmyn ir 
r.pie. tūkstantis lotų savininkų 
su veiklia saVo valdyba dar 
akyliau pradės žiūrėti savo įs
taigos reikalus.

Daubaras čepulio vietoje
S ■ ' -r • • ' \

šį kartą buvo renkamas vie
nas direktorius į miKusio Ed
vardo Chepulio vietą. Judmi li
ko išrinktas P. Daubaras, veik
lus ir. seniai tą darbą dirbęs 
veikėjas. Kapinių puošimo die
nos (gegužės 30 d.) komitetas 
susideda iš Toleikienės, Andru
lio ir Stanionid. Kapinės pas 
aukavo 25 dolerius iš iždo pa
rėmimui išleisti laisvamanių 
žurnalo. —R. §.

Roselando Kultūros
•. • !• ' . ■ ■ N ••

Draugijos Vakaras
Gerai Pavyko i
Vaidino Komediją “Daina Be 

Galo”;’ Publika Netilpo Salėj -

ROSELAND — Sausio 23 d., 
L. Darbininkų svef. įvyko pir
mas L. Kult. Draugijos vaka
ras su programų. *Buvo suvaidin
ta komedija “Daina be1 Galo.” 
Kadangi veikalas yra pilnas 
juokų, o vaidylos gana patyrę, 
tai vaidinimas išėjo labai gy
vai. Publika nuo juoko ūžė kaip 
bitės avilyj. Vaidilos daugumoj 
—tai Scenos Mylėtojų Ratelio 
nariai, kaip tai J. Griškėnas, 
Griškienienė, A. Andriejauskas 
ir žydelis—B. Ludkevičius. Kiti 
du tai pašaliečiai.1’M. Sinko nors 
iš gimimo rusas, bet augęs Lie
tuvoj, netik lietuviška j > gerai 
kalba, bet ir skaito ir rašo, net 
ir dainuoja. Kita vaidintoja, tai 
L. Diliutė, kuri į&eiioj pasirodė 
dar tik pirmą karidar tik pirmą kart, vienok savo 
užduotį atliko tinkamai.

Po vaidinimo L. D. Aido Cho
ras šauniai padainavo keletą 
gražių dainų. Choras susideda 
veik "tik*4 iš jauiuiolių "it pats 
chorvedys visai dar jaunas, vie
nok, savo amate pilnai nusiman
ąs. Publikos buvo kimštinai pri
sirinkę, net ir svętainė pasiro
dė per maža, bet-Rad tinkames
nės dar nesiranda, tai turėjo 
tenkintis. 'Į'aip, kaip yra sako
ma, iš bėdos ir varškė skani. 
Draugija taria ačių kaip pro- 
gramo dalyviams^ taip ir publi-

■'"“ papuošimas sienai

NAUJIENOS NEEDLĖCRAFT REPT.,
1 1739 So. Halsted SL‘, Chicago, 111.

Čia Įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No. .......
• *• * • ‘ ' ’' , <

Vardas ir. pavardė

Adresas

I Miestas ir valstija

Šįvakar Fellowship 
House Bankietas t ir 
Trustee Rinkimai

Kalbės Mrs. Lea D. Taylor
6-tą valandą šįvakar Fęllow- 

ship House tumudse, Bridįe- 
porte, įvyks metinis tos įstai
gos narių bankietas ir rinki
mai naujos direktorių Tary
bos—Board of 'Trustees.

Rankietui yra paruoštas į? 
domus programas, ir kalbų ir 
muzikalių numerių. Vedamą
ją kalbą pasakys garsi dar
buotoja Chicagos neturtingų
jų tarpe Mrs. Lea D. Taylor, 
viršininkė labdarybės namų, 
Chicago Comiiionš* ,

FellbyvShip House yra lietu
viams gerai žinoma įstaiga, 
kur vaikai naudingai praleid
žia dailią, ■ moterys lavinasi 
įvairiose šritysę ir suaugę vy
rai ir moterys mokinasi anglų 
kalbos ir ruošiasi > pilietybei. 
Kalbos ir pilietybes kliasas 
lietuviams ten vėda p. E. Mi- 
kužiutė. ' -— R.

Mt. Greenwood SLA 
Kuopa Rengia 
Balių

NAUJIE?(pS,ChIcago>Ill

Laisvamaniai Renka 
Aukas, Prenumera
tas Savo Leidiniui ’

Minės Lietuvos* Nepriklausomy
bes Sukaktuves

MT. GREENWOOD — Mount 
Grėenwoodo SLA 178 kuopa 
rengia balių, sekmadienį, vas. 
13 d., ri kurį kviečia kelis kal
bėtojus; daininihkų if* vaidilas. 
Programas bus gražus. Po pro- 
gramo įvyks vaišės. Bus skanių 
importu’otų gėrimų ir lietuviš
kų užkandžių. Po programo ir 
vaišių prasidės šokiai, kuriemš 
gros geri muzikantai. !

Vakaro pradžia' 3 vai. po pie
tų. Jo tikslas paminėti Mt. 
Greenwoodiečių tarpe Lietuvos 
Nepriklausomybės 20 metų su
kaktuves. B. W.

Sulaukęs Kūdikio
Tėvas Nusižudė

Wheeling priemiestyje vakar 
nusišovė jaunas agronomas Rl- 
chard Langfield, 24 metų am
žiaus. Porą dienių atgal jo žmo
na pagimdė kūdikį Highląnd 
Park ligoninėje ir kaip šian
dien ruošėsi grįžti natrio. Nu
sižudymo motyvas nežinomas.

A. JA.
KOSTANTAS\ŠARPAŲSKAS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 23 d.; 8:15 vai. popiet', 
1938 .m., sulaukęs 47 m, amž., 
gimęs Ukmergės apskr.,.. Ba- 
nikų parap.. Raudoklės kaime.

Paliko 'dideliame , nuįiudime 
brolį Joną Miškinį, pusbrolį 
ir švogerką* Jupzapą ir Anelę 
Miškinius ir . jų šeimyną, švo- 
geri ir Švogeyką Kazimierą ir 
Pauliną Zarumbus, švogerį 
Walter PrušinsVas ir kitas gi
mines, o Lietuvoj muriną, 2 
brolius, 3 seseris ir gimines.

.Kunaš\ pašarvotas 3351 So. 
Lituanica Avė. Laidotuvės'' 
įvyks Ketvirtadienį, Sausio 27 
d. 8 vai. ryto įš namų į šv. 
Jutgio parap. bažnyčią, kurioj 
atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kązimiero ka
pines. . < , ; j

Visi a.^a. Kastanto Šarpaus- 
ko giminės, draugai ir pažįsta
mi esat nuoširdžiai kviečiatnb 
dalyvauti laidotuvėse Ir sutei
kti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekamo, . -
Brolis, pusbrolis, §voge/4ai ir 

kitos gimineš.
Laid. Direktorius S. P; Ma-- 5 
žeika, Tel. YARDS 1188.

t

Nenuleis Rankų | a ne )Kol Nebus Kapų, I CLASSIFIED APS. Į

Ruošiasi Išleisti Vienkartinį 32 
Puslapių / “Laisvamani”

Liaudies Namo

ALLEKD dar pilnai nesusi
tvarkė, bet pradėjo1 eiti į nor
males vežęs. < ’

SuifaMnyta išleisti vienkartinį 
leidinį-žurnalą ; “Laisvamanį.” 
Bus daug gerų raštų apię “Lais- 
vamanybę”, bus kalbama apie 
religijas, ypač katalikų dogmas, 
kiek daug jos yra žmones su- 
vylufeios. t V: ’

Tas “Laisvamanis” bus išleis
tas apie 32 puslapių dydžio. J^u- 
nieris bus 15c. Kas norėtų liauti 
tąjį “Laisvamanį” gali užsisa
kyti. Kurie mano ir gali pasL 
darbuoti praplktinti leidinį, tai 
prašomi užsisakyti, išapksto 
prisiųnčiant' ; pihigus. Anksčiau 
sukėlus pinigus, greičiau eis 
spaudos -darbas. Galima užsisa
kyti ir pavieni humerį, prisiun- 
čiant pašto "ženklelį už 20c.

Aukų jau turime “Laisvama
nio’’ išleidimui $5.00nuo A. M. 
Metęlionio; pOj,$X.00 D. Pręt- 
kus, M. Prakevičius ir K. Ta
mošiūnas (visi detroitiečiai), 
A. Jocius ir Laisvamanių 4 kp. 
—$2750. Girdėta, kdd 1 kp. am 
kavo net $25.00 (tik auka dar 
negauta centre. '

“Laisvamanį’iy užsisakė ir pri
davė pinigus—-LDD 4 kp. 10 ko
pijų po 15c; ($1,50); Laisvama
nių 4 kp—-50 kopijų VŽ' $7.50; 
2 kp. Detroite—50 kopijų už 
$7.50. Rirdeti, kad 1 kp. užsisa
kė 200 kopijų.'
' Dar gal ši mėnesį bus pa
ruoštas. charterlš. Bus siunčia
mas kuopoms.

Vienas blogumas, tai centro an
trašo paskyriin^s.> net 20 mylių 
nuo priėmimo' vietos. Suvėlina 
atsakymus į laiškų. Nedaro nuo
seklumo prgdnlzačijai. Taigi, ne 
nuo manęs priklauso suvėlini- 
mai, , .: 1 7 . į
Taut. Kapinėj Našhua;'M. D.

, • • ■ ' ■ ...................... ■ ■ j

Turiu prijni|^i, kad netik Chi- 
čagojė, bet N. H,, tu
ri lietuviai tautines Laisvama
nių kapines; Nashua lietuvių ko
lonija nėra idRlŽiaušia. Dtg. K. 
Baranskis rašė iŠ Nasliiia ir 
klausia apie dhieagos Lietuvių 
Tautines kapines. Informačijos 
jam buvo pasiųstos. ?

Pasirodo, kad netik Chicago j e 
gerai tvarkos tautinės kapinės. 
Steigiai Lietuvoje, taipgi ir 
tam rytų kampe Nashua N. II.

Blivo pranešta, kad randas 
Laisvamanių kiiopa Montello, 
Mašs. At mirė negimiiš? Ar vi
sai negimė? Atsakykite.

Montellie&ai Visais Laisvama- 
niųTeikalais kreipkitės Šiuo an
trašų : JV J* "Pranckus, 10413 S. 
Michigan Avė., Chicago, III.

LUVklKIS Visas Pasaulio 
, Dalis.

KVIETKININKAŠ
. Gėlės Vestuvėms, Bankietam* 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel, BOULFVARD 73UNo. 1034 |

CROSS STITCH WALL HANGING 
PATTERN 1634

No. 1631 — KRYŽIUKAIS išsiuvinėtas paveikslas. Galit 
vartoti margus arba vienos spalvos slulu.s.

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

Papuošimams

ANTANAS' ANDRULIS,
Persiskyrė šu. šiuo pasauliu 

Saulio 24 d;, 5:00' vai. ryto, 
1938 m., sulaukės pusės amž., 
gimę) Judikių1 kaime, Vaigu
vos vai., šimulių apskrity, n;

Amerikoj išgyveno 32 m. y
Paliko ■ didellaine nųliudipie 

moterį Stanislavą, kuri dabar 
randasi Dixqn, iii. ligoninėje, 
3 sūnūs ir 2 dukteris, brolį, 
seserį ir gimines. /

Kuhas pašarvotas 6834 / Šo. 
Westerh Avė? \

Laidotuvės įvykis Ketvirta
dienį, Sausio 27 d., 10 vai. ry
to iš koplyčios } Tautiškas ka
pines. ■ a •■(,/ .'į.;

Visi a. a.' Antano Andrulio 
giminės, draugai, ir pažįstpmi 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nulipdę liekame,
Moteris, sunai, dukterys, bto- 

lis ir sesuo
Laid. Direktorius J. lt Ra- 

džius, Tel. CANAL 6174. ■
Laidotuvėmis rūpinasi Atex- 

andra ir Bronislava Andruliui, 
6829 So. Rockwell St., Tel. 
RepUblic 7039‘ •

Miscellaneous 
įvairus

Help Wanted— Female

4180 Archer A venų
Phon* LAFAYETTE 5«OT

Remkite tuos, kurie'

Kupiškėnų Draugija Entuziash 
tiškai Pradeda Naujus Metus
' "■. ; . • k-' r • ;

{Kupiškėnų Kultūros Draugi? 
jos metinis susirinkimas įvy
ko šeštadienį, sausio 15 d., F. 
Stanioiiio bute> 3850 Gladys 
avenue. Narių susirinkime bu
vo gana daug. Pasirodo, kad 
jiems rupi organizacijos rei
kalai. Taip ijr turi būti. Jeigu 
mes priklausom organizacijai, 
tai-turime lankyti susirinki
mus ir sekti veikimo eigą.

'Pirmininkas P, Švelnia ati
darė susirinkimą 9 vai. vaka
re. Sekretorius P. Balchunas 
perskaitė pereito susirinkimo 
protokolą ir išdavė 1937 metų 
raportą. Pasirodo, kad Drau
gijoje viskas tvarkoje ir keli 
šimtai dolerių , liko iš pereitų 
metų parengimų. Raportas 
buvo priimtas vienbalsiai.

10 Naują Narių
Draugijon įstojo dešimts 

naujų narių, Povilas ir Mary 
Daubarai; K. ir M. Katellai, J. 
Jasinskas, A. Jonušis, A. Šta- 
iiipnis, Juozapas StuOmas, K. 
Katello—iš Chicagos ir Povi
las Dauderis iš North Chica
go.’ Visi buvo vienbalsiai pri
imti.

i ; ;
Draugija nutarė rengti Bun- 

ęo ir kortų party ir tam dar
bui išrinko komisiją, iš V. 
Zalubienės, P. Balchuniencs, 
B. švclnienės ir D. Girdvai- 
nienės. Kai tik jos suras tin
kamą vietą, tai mes praneši
me per spaudą.

1938 Valdybą.
Atlikus1' visus kitus reikalus, 

eita prie rinkimo valdybos 
1938 metams. Iš senosips val
dybos paliko . pirmininkas P. 
švelnis ir sekretorius lp. Bal
chunas. Naujai išrinkti yra A. 
Rudinskas, finansų sekreto
rius, K. Matekonis, iždinin
kas; D. Cereška ir J. Jasins- 
kas^—iždo globėjai. Knygų 
peržiūrėjimo komisijon išrin
kti K. Užtupas ir A. Zalubas,

Valdyba susideda iš veiklių 
narių ;ii’ jie prižadėjo daug 
dirbti draugijos gerovei . atei
nančiais metais. K- K- Draugi
jos narių norai ir pasiryžimas 
Kupiškio gražihįmui nepasi
keis tol, pakol atsieksime sa
vo tikslą ir .pastatysime Ku
piškyje netik gražias * laisvas 
kapines, bet ir gražų Liaudies 
Namą su modcrAiškais įrengi
mais ir viešu • knygynu.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome visek’os 
zrųšies stogus, taipgi dirbame blities 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

(PATYRUSI MERGJNA namų dar
bui; skalbimas; sayas kambarys, 2 
suaugę. Beverly 3283.

MERGINA ar MOTERIS namų 
darbui; būti; $6, geri namai. 

Stewart 8559.

O

86 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

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

MILLER EUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

Help Wanted—Malė 
Darbininką Reikia ♦

REIKALINGAS BARBERYS, 'mo- 
kąntis savo amatą. 2621 West 71st 
St. Barter Shop.

Dar Apie Susirinkimą
Sausio 15 d., pp. Staųionių 

namuose įvyko susirinkimas 
Kupiškėnų Draugijos, kurios 
tiksiąs' yra pagelbėti Lietuvos 
kupiškėnams įsteigti laisvas 
kapįneš ir JLįaudįes .Namą. 
Tąt’p Draugijos narių graži 
santaika. Visi dirba sutartinai, 
kad sukčius kuv daugiausiai 
pinigų Kupiškio reikalams.

Tai garbingas liksiąs, prad
žioje' ddrbfrs buvo j' labai suti
kus, nes b ii vo tik 12 narių. Bei 
dabar Draugija turi virš 80 
nėdų. Dabar .visi jatv mato, 
kad Draugija pasieks užsibrėž
to tikslo. Draugijos Veikėjai 
^ali jau pasidžiaugti pasekmė
mis ir drąsiai Žengti pirmyn 
prie naujų pasisekamų.

—Povilas*

■s

Nušovė Plėšiką 
Prie 31-mos Gatvės

Trys policistai vakar rytą Už
klupo piktadarį beplČŠiantį iaxl 
Šoferį'prie Dearborn ir 31-mos, 
ir jį nušovė., Į jo kūną suvarė 
15 kulkų.. Nušautojo pavardė 
nežinoma, bet apiplėšęs tris ki
tus taxi šoferius vakar rytą, jis 
gyrėsi piktadaris, iš St.

CLASSIFIED
SKELBIMUS 

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

IKI . '
7:30 VAL. VAK. 

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

Tel. CANAL 8500

KLAIDOS ATITAISYMAS

“Naujienų” penktadienio 
laidoje, žinioje apie L. D. D. 
4-tą kuopą, įsibrovė klaida. 
Turėjo būti pasakyta, kad 
kuopos finansų įsekrAlorium 
išrinktas drg. F. Rubašius, 
ne* F. Rekašius.

o

12 Metų Berniukas 
Pašovė Savo 
Tėvą

išparduodame barų fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant, svarstykles, - regieterius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915'SO. ŠTATE STREET 

CALumet. 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pigi GROSERNĖ 
ir bučernė, moderniškai ištaisyta ir 
biznis kogeriausia eina. Priežastį 
ištirsite anį vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. GIRČIAUS,

2242 W. 23rd Place

“Mušė ir Barė Mamą”
‘ Atvykiiši Tšthrti trtikšfilą na

muose ties 5637 Alice St., Hafn- 
mondę, Ind.j policija rado ant 
grindų' gulintį David Wolfe, 42 
metų amžiaus vyrą. Iš krutinės 
siurbėsi kraujas. Prie tėvo, su 
šautuvu rankose stovėjo 12 me
tų šunus Bernard Wolfe.

“Aš tėvą pašoviau. Jis buvo 
žiaurus mainai. Jis ją. muse, ba
rė ir suko jai ranką. Aš jam 
sakiau sustoti, bet jis neklau
sė.” u;

Tėvas paguldytas S t. Marga- 
ret ligoninėje. Veikiausiai mirs, 
Berniuko policija neteis. Moti
ną parėmė jo prisipažinimą 
įvykio išaiškinimą.

ir

Brightonparkietis, 
Townoflakietis 
Žuvo Auto Nelaimėse
Vienas 56, Kitas 72 Metų Amž.

Brightonparkietis Fraiig Bi- 
ga, 56 metų amžiaus, 3115 Per- 
shing Rpad ir to wnof lak ietis 
Joseph Dūda,1 72 metų amžiaus, 
5158 South Marshfield avenuė 
burė nuo žaizdų automobilių 

’helaim€se.«
Biga buvo suvažinėtas, kai 

bando pereiti skersai gatvę prie 
48th Place ir Pulaski avenue. 
Dūda žuvo prie 5158 SouTK 
Marshfield avenue. Jis taipgi 
bandė pereiti skersai gatvę.

Pirmų automobilį valdė John 
O’Donnėll, 36 lipo 7838 South 
Winchester avenue, antrą, Mor
ris Silverman, 44, nuo 1115 
Wcst 61st Street.

Dviračių Lenktynes 
Coliseume

Garsioj Chicagos sporto ir 
konvencijų salėj e, Coliseume, 
sausio 30 d., prasidės šešių 
dienų dviratininkų lenktynės. 
Jas rengia International 
Day Bicycle Asšociation. 
k tynos r bus įdomios.

Six-
Len-

PARSIDUODA pilnai įrengta Gro- 
sernė ir Bučernė — arba mainysiu 
į troką ar automobilių.
/ 2341 So- Leavitt St.

BIZNIAVA NUOSAVYBĖ parda
vimui: 2 flatų plytinis ir tavernas 
—$2,000 įmokėti — visa išrenduota 
—bargenas. 739 East 92nd Place, 
Radcliffe* 7471.

Real Estate For Sale 
Namai-žeme Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

Musų raštinėse—Keistučio ir Lie
tuvos Spulkos—galite taupyt, ’ pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

840 W. 83rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymafket 5686'
< ...........  ; , X į     <

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS dviejų Storų taverno biznis ir 
du flatų gyvenimui arba mainysiu 
į rezidencijos mažesnį ar didesnį ha- 
mą. 8258 So. Emerald Avė.

vie^no' Pagyvenimo gražų 
han)^; 'khtŠ'tu • .yandfetfhi ap

šildomą Marquette Park kolonijoj 
mainysiu ant biznio arba už cash. 

Tel. Grovehill 1965.
.-r-.. ■■.—!■■■■ ■ ...-r- .1

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1759 SO. HALSTED STREET

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

COAL
Anglys

AUGšTOS RŲŠIES

$6.15 
$6.40 
$6.40 
$6.40
$5.25

MINE RUN ......................
BIG LUMP     .. 
egg ...:........   —•
NUT ..............................
SCREENINGS \^.........

PIRKIT' DABAR!!
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

: Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

PAGARSINKI^ 
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS 
VISI SKAITO.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Ui pakartoji
mus duodame gera nuo
laidą.



LIETUVOS NEPR1KL. SUKAKTUVES 
ii ir ■ i

Ruošiasi Jas Iškilmingai Minėti. — Reika
lauja Amnestijos Lietuvos Politiniams 

Kaliniams.
Juo toliau tuo daugiau Ame-, 

rikos lietuviai pradeda kreipti 
domės į Lietuvos žmonių padė
tį, jų ekonominius, politinius ir 
socialius reikalus, kadangi tarp 
jų eina judėjimas ir didelis ne
pasitenkinimas Lietuvos vie
nos partijos (tautininkų) 1 vy
riausybės valdymu. O tas ne
pasitenkinimas išeina iš to, 
kad Lietuvoje slopinama kraš
to piliečių sąžinė, jų iniciaty
va. Valdžia neleidžia laisvai 
protauti, rašyti, skaityti, tver
ti draugijos ir tp.

Jeigu butų leista gyvuoti pla
čių pažiūrų kliubams bei ki
toms organizacijoms, tai juk
sekmadieniais į miestelius su
sirinkę ūkininkai galėtų daug 
dažinoti, besvarstydami viso
kius dalykus. Jie žinotų kas 
reikia daryti ir su tais išnaiP 
dotojais, kurie kraštui tik ža
lą daro, vietoj kad pakelius Lie
tuvos gyventojų gerbūvį. Jie 
gramzdina į didesnius vargus
visus rankpelnius, mažažemius, !gia Nepriklausomybes Iškilmes
bežemius ir/ bendrai darbiniu-,! trečiadienį, vasario 16 d., Lie-Į gyvena nesanitariškuose ir ne
bus, taip pat ir pačius ukinin-,tuvių Auditorijoje, 3133 South tinkamuose butuose, o nepa
kils. Halsted St. Tą dieną susirinks jegia išsinuomuoti geresnių'

Amerikiečiai Girdi ir Mato
Amerikiečiai, mato tokius 

sauvališkūmus su tais, kurie, 
būdami drąsesni, pasako teisy- 

i bes žodį prieš tautininkų rėžk 
mų. • '

Jie girdi, kad žmonės ten be 
jokio pamato uždaromi kalėji
me. O jeigu kuo ir nusikalto, 
tai gal todėl kad reikalavo duo
nos, geresnio drabužio, gyveni
mui būtinų reikmenų. O tuo 
tarpu jų žmonos, vaikai varg
sta, palikti Dievo valiai.

Taigi, protestuodamas prieš 
tokias neteisybes, Amerikos 
Lietuvių Kongresas subruzdo 
visoj Amerikoj stropiai rinkti 
parašus už Lietuvos politinių 
kalinių pali mosavimą.

Visur energingai rengiamasi 
paminėti iškilmingai Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktį.

Chicagos kongreso skyrius 
su veikliu savo komitetu ren

vyks ; švęsti; šią reikšmingą 
šventę ir tie, kuriems rupi, kad 
Lietuva butų dar malonesnė, 
kuomet ji isigys daugiau tei- 
sių- ir demokratiškumo.

R. š.

29-ios Šeimynos Jau 
Apsigyveno Valdžios 
Statytuose Butuose
Jane Addams namai jau pri

ruošti (jįjvenim ui

Vakar i federalės valdžios 
butus, Jane Addams rūmuose, 
prie Roosevelt ir Loomis, ap
sigyveno pirmos 29 šeimynos, 
kurioms rūmų- administracija 
butus paskyrė. Aclministraci- 
ja viso butams parinko* 800 
šeimynas, bet negali jas ap
gyvendinti visas kartu. šei-' 
inus įsikraus lys į butus, po 30 
kas dvi dienas. Tas daroma 
todėl, kad įstatymai reikalau
ja nuomininkų baldus ir rū
bus disinfektuoti ir smilkyti, o 
įrengimai tam darbui yra ma
ži.

Jane Addams minuose yra 
1,027 ir jie nuomuojami tik 
toms šeimoms, kurios dabar

Rytoj Laidojamas
Tautiškose Kapinėse

---- r—,
* ** ■ • . •» i *

Laudpluvčmis rūpinasi Alek
sandra ir Bronislova 

Andrulis. ?

Antanas AndrulisrAndcrs- 
on, Bridgeporto lietuvis, ku
ris ■buvo. rastas negyvas užva
kar, bus laidojamas lietuvių 
Tautiškose Kapinėse rytoj po 
pietų.

^Laidotuvėmis rupinasi gimi- 
minaites Bronislava ir Alek
sandra Andrulis, nuo 6829 So. 
Rockvvell strerjl.' Laidotuves 
tvarkys direktorius J. F. Ru
džius. Velionio kūnas yra pa
šarvotas ties 6804 South West- 
ern avėnue.

Andruliis-Anderson paliko
žmoną, kuri randasi ligoni
nėje; tris sūnus ir dvi dukte
ris, brolį, seserį, du pusbro
lius ir kitų giminių. Jis paėjo 
iš Judikių kaimo, kuris ran
dasi Vaiguvos valsčiuje, Šiau
lių apskrityje.

Velionis vienas gyveno ties 
3542 South Parį {41 avenue. 
Jo kūną atrado Frank Shapi- 
ras, kuris'gyvena tame pačia
me name. Iš visko atrodo, kad 
velionis nusižudė.

T AVAI.MU CufU T V/j JBLZ M 
Apdege Ref merijos 
Sprogime 1
Nelaime Sinclair dirbtuvėje, 

Bust Chicatjoj
. ..1 •

Sinclair refi nerijoj c, East 
Chicago, Indiana, vakar ank
sti rytą įvyko sprogimas,' ku
riame. vienas darbininkas bu
vo užmuštas, o kiti du sun
kiai sužeisti. ’ <

Užmuštasis yra Georgė Lew- 
ry,< 42 metų amžiaus, nuo 
7223 Chestnut street, Ham- 
mond, Indiana, o-sužeistieji 
John Zurinę, 2222 Schragc avė. 
Whiting, Irid., ir George Cun- 
ningham, 1332 Truinah st-, 
Ilammond. \ \ '

Nelaimė įvyko prie sugedu
sio vamzdžiu. Darbininkams 
vamzdį betaisant, jame buvęs 
aliejus staiga užsidegė ir 
sprogo.

Nusišovė. . f. h

Studentas
J

Koronerio džiurė vakar nu
sprendė, kad pakrikusi sveika
ta privedė 20 metų studentą 
Chicagos universitete Lee Lo- 
wenstein prie savižudybės. Jis 
nusišovė savo tėvų bute ties 
5444 Woodlawn avė.
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10,000 Bedarbių 
WPA Darbams
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IIoward O. Hunter, WPA vir
šininkas Illinois valstijai ir ki
toms vidrirvakarinėms valsti
joms, vakar paskelbė, kad Illi
nois WPA darbininkų kvota—• 
69,000 bus pakelta, butų galima 
priimti darbams dar 5,000 ar 
10,000 bedarbių. WPA apskai-. 
čiu'oja, kad darbininkų atleidinė
jimai iš pramonių verčia WPA 
samda didinti.

Pakele Lietuvic 
Gaisrininką į 
Leitenantus

Kazimieras Varanius
Chicagos ugniagesių depar

tamento viršininkas, komisio- 
nierius Corrigan, vakar sutei
kė lietuviui gaisrininkui Ka-' 
zimierui Varaniui leitenanto 
rangą- Jis tarnaus ugniagesių 
inspekcijos skyriui.

Kartu su Varaniumi paauk
štinimą gavo .35 kili ugniage
siai, išllarnavę depiĮNamenle 
ilgus terminus. Paaukštinimus 
suteikti davė progą padi tin
tas ugniagesių biudžetas 1938 
metams ir pakėlimas algų ^vi
siems departamento tarnau
tojams.

▼ vnu ii uvjlu umviui 

Chicagai ' ,
• Oro biuras praneša, kad va

karykštis blogas oras tai buvo 
tik “sampelis” daug didesnės 
vėtros ir zero šalčių, kuris ap
niks Chicagą anksti šįryt. Ir 
šalčiai ir vėtra užtruks iki ket
virtadienio vakaro.

Vasario 13

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

IACME-NAŪJIETJŲ Foto;

NENORI BŪTI RAŠYTO
JU — Thomas Henry Sotin
ti*-. įpėdinis garsaus anglų 
rašytojo > Thomas Hardy, 
kuriam siūloma pasekti sa
vo garsaus • giminaičio pė
domis. Soundy tam prieši
nasi ir darbuojasi vieno 
Londono viešbučio virtuvė
je, planuodamas savo laiku 
palikti garsiu šefu ir įsigyti




