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“Bendras Demokratinis Frontas” Lietuvoje
FAŠIZMO PRIEŠAI JUNGIASI Į DAIKTA 

KOVAI DEMOKRATIJA ATSTEIGTI "
Leidžia Slaptą Demokratiškos Minties 

Laikraštį “Išvien”
KAUNAS, sausio 11 d. — (Specialiai “Naujienoms”) Visų 

Lietuvos demokratinių srovių veikėjai ėmė spiestis į daiktą ko
vai prieš tautininkų diktatūrą. v

Organizuojasi Bendras Demokratinis Frontas, kurie- inicia
toriai jau pradėjo leisti slaptą laikraštį “IŠVIEN”. Sausio 1 d. 
išėjo pirmas jo numeris — čia vienas jo ekzempliorius (atėjo 
kartu su korespondencija. — “N.” Red.).

Iš laikraščio numerio matysite, kokį pre-gramą nustatė sa- 
veikimui tie žmonės. Vyriausias Bendro Demokratinio Fron- 
uždavinys — SUORGANIZUOTI VISUOMENĘ, kurią fašis- 
diktatura savo represijomis ir teroru pakrikdė.

Pastebėtina tai, kad į tą bendrą frontą yra traukiami įvai
rių pažvalgų žmonės. Laikraščio “Išvien” įžangos straipsnyje 
sakoma:

“šio tikslo (demokratinės santvarkos atkovojimo) sie
kiant, neturi būti žiūrima demokratinės visuomenės susi
skaldymo pagal pasaulėžiūrą ar ideologiją. Į demokratinį 
frontą turi stoti visi demokratai, nežiūrint nei pasaulėžiū
ros, nei politinių įsitikinimų skirtumo.”

DEMOKRATINIO FRONTO PROGRAMAS.
Kaip matysite, antrame straipsnyje su antrašte “Ko Mes 

Norime” išdėstyta demokratinio fronto artimiausieji tikslai, 
platforma, kuri susideda iš 14 punktų. Svarbiausieji punktai 
tai — reikalavimai, kad butų išrinktas Seimas tokiu budu, kaip 
kad buvo iki 1926 m. gruodžio perversmo renkami seimai; taip 
pat reikalaujama demokratiniai išrinktų savivaldybių. Toliaus 
eina' reikalavimat~sp£udo& laisvės, organizacijų ir susirinkimų? 
laisvės, nėprlklaųsąjno.teUmo, ^civilinės metrikacijos, žemės ūkio 
globojimo, Kultūrinės ir elektrifikuotos Lietuvos/ Ir t.t.

Nemanykite, kad tam programui priešinga katalikiškoji vi
suomenė. Aukštose klerikalizmo sferose yra, žinoma, visokių. 
Civilinės metrikacijos jie bijo, bet tūkstančiai katalikų valstie^ 
čių tam reikalavimui pilnai pritaria, nes ir jie mato dabartinės 
tvarkos blogumus — mato, gal, būt, dar aiškiau, negu daugelis 
inteligentų, kurie sodžiaus gyvenimo nepažįsta. O apie mies
tiečių nusistatymą šituo klausimu negali būti jokių abejonių. 
Visi nori, kad Lietuva nebūtų atsilikusi nuo kultūringojo pa
saulio.

Taigi demokratinis frontas Lietuvoje virsta gyvenimo re
alybe. Plačioji 'Amerikos lietuvių visuomenė šitą faktą, be abe
jonės, pasveikins. .
Smetona su Tubeliu skubinasi pravesti “naują” konstituciją. 
Jie klysta, jeigu jie mano, kad tuo jie užkirs kelią demokrati
niam judėjimui. Supažindinkite Amerikos lietuvius su Lietu
vos demokratinio fronto laikraščio “Išvien” turiniu.

žemiaus “Naujienos” perspausdina pirmąjį, įžanginį straip-
Demokratinio Fronto laikraštyje
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[ACME-NAUjIENŲ Foto]

TARNAVO 500 METUS LAIKO—Senoviškos triobos (šiaudais dengtos) Til- 
shead mieste, Anglijoje, kurias valdžia nutarę nugriauti ir jų vietoje* pdstatyti mo
derniškus namus. Paveiksle parodyti Paniukai ištarnavo penkis šimtus metų lai- 

‘ ko. Gyventojai, neturėdami kanalizacijos, apsirūpindavo vandeniu iš netolimo 80 
, pėdų šulinio. V ? ’■
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SĄLYGAS
siuntė reikalavimą į Japoniją 
skubiai pasiųsti į Kiniją dar 
keturias divizijas karių. Ket
virtadienio pranešimais, japonų 
padėtis šiaurės Kinijoj darosi 
kritiška.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 26. Kalbėdamas ketvir
tadienį angliakasių unijos suva
žiavimui John Le\vis pareiškė: 
“Jei Amerikos Darbo Federaci
ja nori taikos, tai aš rekomen
duosiu 4,000,000 G.I.O. narių, 
kad 1 dieną vasario 1938 metųEksplozija sunaiki

no ' franeuzų ginklu'^ vis*iki,vic“Jstot? ‘ An’e_ 
sandelį; 14 užmuštų

DAVO CEUTĄ
'4—~' t

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 26. — Atsilygindami suki
lėliams už mėtymą bombų į 
Barceloną lojalistų lėktuvai 
bombardavo miestą Ceutą, Is
panijos Morokoje, kurį valdo 
sukilėliai. Dokuose užmušta nuo 
160 iki 500 maurų karių, su
koncentruotų čia siuntimui į 
Ispaniją.

Anglijos vyriausybė instruk
tavo savo pasiuntinį sukilėliams 
užprotestuoti sukilėlių lėktuvų 
atakas Ispanijos miestams ir

PRAŠO PREZ. ROOSEVELTĄ KANDI
DATUOTI 3 TERMINUI

WASHINGTON, D. C., gau
sio 26. — Angliakasių unijos 
suvažiavime ketvirtadienį Phi
lip Murray pareiškė, kad C. I. 
O. nepasiduos Amerikos Darbo 
Federacijai. Delegatai užgėri
mo šauksmais pasitiko Murray 
pareiškimą.

Suvažiavimui paduota 2,172 
rezoliucijos. Tarp jų pustuzinis I kompanijos produktus, etc.

rezoliucijų prašo prezidentą 
Rooseveltą statyti savo kandi
datūrą į prezidentus treciam 
terminui. Tuzinas rezoliucijų 
nori Amerikos darbininkų judė
jimui taikos. Kitos reikalauja 
paleisti iš kalėjimo Tarną Moo- 
ney, boikotuoti Japonijos pre
kes, boikotuoti Fordo motorų

Italai skiria $631,- 
000,000 Etiopijos 

reikalams
ROMA, Italija, sausio 26. — 

Italijos vyriausybė praėjusį an
tradienį nutarė asignuoti $631,- 
000,000, Etiopijos viešųjų dar
bų programai vykdyti.

Be to, antradienį taip pat 
paskirta rytų Afrikos biudže
tui kas metai po $52,583,000 
per ateinančius šešis metus. Ir 
priedo dar paskirta $12,270,00,) 
Afrikos reikalams 
tais. /

šiaurės pašvaistė, plin-

Prezid. Rooseveltas
pakvietė 500 smul
kių biznierių kon

ferencijai
WASHINGTON, D. C., sau

sio 26. —, Komercijos departa
mento sekretorius Daniel C. 
Roper paskelbė, kad vakario 2 

šiais me- dien^ įvyks smulkiųjų biznie
rių‘konferencija su valdžios at
stovais. Kcnferenc’joj dalyvau
ti pakviesta 500 biznierių.

Biznieriai išrinks atstovus 
pasitarimui su prezidentu Roo- 
jaev^Itu asrpeniškai.

Pagarsėjęs laivas 
išplaukė* paskuti- 

nėn kelionėn

spį, tilpusį Lietuvos Bendro 
“Išvien”. Jis skamba taip:

ORGANIZUOKIMĖS
Kiekvienam lietuviui šiandie

ną kyla klausimas, kur mes 
atsidureme ir kur mes eina
me? Per musų kilniausių tau
tos vyrų kruvinas aukas ir sun
kų darbą atgavome nepriklau
somybę. Visi < troškome, kad 
Nepriklausomoje Lietuvoje visi 
galėtume laisvai 
krašto kultūrinei 
gerovei. Bet ar 
tą laisvę turime?

Visos politinės
sų yra atimtos. Tautininkai ne
va paskelbė Seimo rinkimus, 
bet tokiais rinkimais jie norėu 
jo parodyti, kad jiems nėra 
reikalo skaitytis su Lietuvos 
visuomene. Savivaldybių rinki
mus visaip kaitaliojo, bet jau 
ir juos atidėjo neribotam lai-

Įvedė spaudos cenzūrą,

kui. Visas politines ir kultūri
nes organizacijas uždarė, išsky
rus kai-kuriuos tautininkų sky
rius.
kad nė vienas teisingas žodis 
apie dabartinės valdžios žalin
gus darbus nepatektų į. visuo
menę. Viešus susirinkimui už
draudė.

dirbti musų 
ir ekonominei 
šiandien mes

teisės iš mu

Kalėjimai, kur carui valdant 
buvo kalinami lietuviškos min
ties skleidėjai, ir dabar perpil
dyti politinių kalinių. Nekalti 
Suvalkijos ūkininkai šiandie 
vėl, kaip anais .Muravjovo lai
kais, šaudomi ir dujų kamero
je žudomi. Užsitarnavusieji ko
votojai už nepriklausomybę 
šiandien skelbiami valstybės iš
davikais.

(Nukelta į 4 pusi.)

Etiopai išmušė 6,000 
italų per du paskuti

nius mėnesius

irikos Darbo Federaciją, jeigu
A.D.F. išduos čarterius C.I.O. | žudymui civilių gyventojų, 
unijoms ir vėliau sušauks su
važiavimą detalėms sutvarky
ti. 7 '

Arba, pareiškė Lewis, Ame
rikos Darbo Federacijos visi 
nariai iki vieno tegul įstoja į 
C.I.O. Jiems mes išduosime- čar- 
teriuj, o vėliau sušauksime su-

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 26. — Smarki eksplozija 
amunicijos, atimtos, iš GS.A.R., 
franeuzų slaptos fašistinės or
ganizacijos, užmušė 14 asmenų 
trečiadienį ir sugriovė Pary
žiaus municipalią ginklams ty
rinėti laboratoriją. Įvažiavimą detalėms sutvarky-

Eksplozija. kilo kareiviams Į ti. 
kraunant tūkstančius granatų | ___________
į trekus tikslu jas išvežti. Tiki ArVlinvao-in nnhovn 
vienas buvęs arti eksplozijos, JVelžių 
vietos asmuo, kėmikas Gerard, Į likviduoja orgam- 
išliko gyvas, nors ir jis skauda 
žiai apdegė.

Policijos manymu, eksplozija 
įvyko pripuolamai. Keturi la
boratorijos pastatai apgriauti, 
du trokai ir privatus automo-1 
bilis sunaikinti. Apielinkės pa-Į 
statų langai išbyrėjo.

Kova dėl anti-linčia- 
vimo biliaus eina 

prie galo

zaciją
MARENGO, III., sausio 26. 

— 80 Marengo Anti-Horse 
iThief Associątion narių per 25 
Įmetus laukė progos sugauti ar
kliavagį. Jos nepasitaikė. Tai
gi trečiadienio vakare draugija

a tą • susirinko paskutinį karta tik-A.D.r. mėgina iikvi- i siu likviduotis. Pasidalinę1 $200
/ duoti vidujinius

ginčus

WASHINGTON, D. C., sau
sio 26. — Filibiisteriui prieš 
linčiavimų bilių baigti 17 sena
torių pasirašė peticiją, kuri rei
kalauja apriboti debatus vie
nam senatoriui tik' viena kalba 
ne ilgesne, kaip Vienos valan
dos.',:

Kad apribojimas įeitų galion, 
reikia * peticiją paremti trijų 
ketvirčių senato daugumai.

Pietinių -valstijų feenatoriai 
mano, kad biliaus šalininkai jo
kiu budu tokios daugumos se
nate nesudarys, \ taigi anti-lin- 
čiayimų bilius bus atidėtas į 
šal’.

Peticijos balsavimas įvyks 
ketvirtadienį, sausio 27 d.j \Į draugijos pinigų nariai gavo'po 

sumą, kurios išteks , 10 galionų . _ , 1

gazolino nusipirkti. i Teisėjas tardozo no-

buvo iššauktas, 
pasirodė, jogei 

dega. Francuzi- 
vaizdavosi, kad 
pradžia.

Šiaurės pašvaistės 
gąsdina Europą

LONDONAS, Anglija, ’&iuai-o 
26.
tanti raudonais spinduliais, Sū 
įsispindusiomis gelsvomis žalio
mis ir melsvomis [ spalvomis, 
matėsi naktį į trečiadiem ne 
tik šiaurės, bet ir centrinė
je, ir net protų Europoje

Nežiūrint aiškinimų spaudoje 
ir per radiją, daug ūkininkų 
meldėsi suklaupę ant kelių ir 
mąstė apie svieto pabaigą. An
glijoj . Windsoro ugniagesių de
partamentas 
nes kai kam 
Windsnro pilis
joj ūkininkams 
tai naujo karo

Pašvaistė aiškiai matėsi Ita- 
li j ■ e, Ispani j o j e, Portugali j o j e 
ir net pietus nuo Gibraltaro.

Pašvaistė trukdė radijo trum
piau bapgų veiklai.

Amerikoje, Maine valstijoje, 
šiaurės pašvaistė prie Cape E|i- 
zabeth buvo taip skaidri, kad 
kai kurie žmonės paskaitė ją 
gaisru ir iššaukė Cape Eliza 
b.eth ugniagesių departamentą 
ugniai gesinti.

NEW YORK, N. Y., sausio 
26 — Laivas Leviathan Di
džiojo karo laikais daug kariu 
yfa nuvežęs į Francuzija iš 
Amerikos.

Praėjusio antradienio popie
tį, 4:47 valandą, Leviathan iš
plaukė paskutinėn kelionėn į 
Škotiją, čia jį sukapos ir lau
žą perlieję arba suvartos nau
jiems Anglijos karo laivams 
statyti, arba japonų karo me
džiagai.

Prasidėjo Tautų Są
jungos 100-s posėdis

GENEVA, Šveicarija.,, sausio 
26. — Ketvirtadienį čia prasi
dėjo 100-s Tautų' Sąjungos po
sėdis. Mažosios valstybės nori 
p. naik nti Tautų Sąjungos 
rybos 16 paragrafą, kuris 
mato sankcijas (bausmes) 
lįms
tais. Gi Francuzija ir Anglijai 
nori palaikyti paragrafą. Ma
noma, kad ginčas bus išlygin
tas kompromisu.

Australija pradėjo 
150 metų sukak- 

ties iškilmes
SIDNEY, Australija, sausio 

26. — Dvidešimt vienu šuviu 
iš patrankų trečiadienį prasidė
jo Australijos trijų mėnesių iš
kilmės tikslu atžymėti 150 me
tų sukaktį nuo įsikūrimo.

Kapitonas Arthur Phillip su 
800 kalinių ir 200 Anglijos ka
reivių išlipo į krantą dabarti
niame- Sydney mieste sausio 26 
d. 1788 m., t.y. 150 metų at
gal. .

nuskarusioms karo

ta- 
nu- 
ša- 
ak-

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

ri rezignuoti 
į sau- 

Tš patikimų ^altinių
kad vyriausiojo sUgrąžino permokč- 

tus taksus
W^SHINGTON, D. C., sau- 

ti. Prez. Rooseveltas patarė tei- šio 26. — Jungt. Valstijų iždo 
sėjui Cardozo, kuris dhbar ser- departamentas sugrąžino pilie- 
ga, palaukti su rezignacijos čiams permokėtų taksų viso 
įteikimu iki pasveiks, ir pa- $32,253,803. Tarpe kitų John p. 
sveikus spręs ei, ;
ar dar pasilikti teisėju.

MIAMI, Fla., sausio 26. — Į 
Spaustuvių darbininkų unija 
atsisako mokėti asesmeMus po 
1 centą nuo kiekvieno nario 
kas mėnuo kovai su C.I.O. Alu
darių unijos prezidentas Ober-; 
fell pareiškė, 1 
šiuos asesmentus mokėti tik dl-;ja. Paskutinę savaitę fabrikai 
džiausio spaudimo verčiami, Iš- dirbo 32V>, nuošimčių savo pa
lyginęs vidujinius ginčus, jėgos. Tačiau plieno biznis ne- 
A.D.F. pildančiosios tarybos. ,poj 
sėdis ' inlšis svarstyti 
klausimą.

Plieno fabrikų dar- washington. d. c., 
! šio 26. — _ 
•gauta žinia, y]

NEW YORK, N. Y., sausio teismo narys, teisėjas Cardb- 1 
__ Plieno fabrikų veikla, zo, pranešė prezidentui Roose-

bai gerėja
lORRS.

kad 'jie sutiko ' rekordai rodo, šiek tiek gere- veltui, jogėi jis nori rezignuo-

pl‘iėn'9

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

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

NAUJIENOS
. 1739 S. HALSTED ST.ar rezignuoti Rockefelleris gavo atgal $48,- 

C57, o prez. Rooseveltas $1,029.

jėgos, račiau plieno biznis ne
rodo niekur žymaus pagerėjF- 

C.T.O. mo,' sako “Irop Age 
pramonės, žurnalas.

te
Chicagai ir apielihkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Bendrai giedra; šalta kaip 
buvo; silpnėją šiaurės vakarų 
vėjai; saulė teka 7:08, leidžia
si 4:57 valandą.

LONDONAS, Anglija, sausip 
26. — Etiopijos legacijos pa
reiškimu ketvirtadienj, šiaurės 
ir šiaurės vakarų Etiopijos mū
šiuose per- paskutinius du mė
nesius žuvo 5,993 italų ir as- 
kari karių ir 16 karininkų. Tu
ri bėdos Mussolini su etiopais.
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Al. Margeris ' .

Pirma Diena Amerikoje
(Iš Romano Raulo Gobšo)
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Ofiso TeL Boulevard 5918

DR. BERTASH
756 West 35th St.

Cor. of 85th and Halsted Šts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:86 .;

Nedėliomis pagal sutartį
Rer. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. K«nwood 6107

I* » 
nusitrauksime pikčius, tai bus 
ir vakaras.” x

Trys stiklai ištuštėjo. Dėdė, 
dėdienė ir naujokas pakilo nuo 
stalo ir išėjo į krautuvę.

“Eikime, tėvai, pas lietuviš
ką žydelį. Tie svetimtaučiai— 
amerikonai, ką iš jų gauni, žy
delis nors kai kada užeina al
aus skunėrį išsigerti.”

“Tai šiur, kad pas žydelį. 
Raulukas galės ir lietuviukai, 
susišnekėti, baljis visaip moka.’’

> • (Bus daugiau)

PirK Šaltį 
Gydantį

“Orait, orait, Rauluk. Apie tai 
visai nevuoryk. Mes juk turime 
labai -daug gerų kostumerių, 
frėntų, kurie dažnai į musų sa- 
liūną ateina, tai paklausmėsinie 
paprašysime ir, matysi, darbą 
tuoj gausi, nors, teisybė, dabar 
didelis siekas, ba rudenį bus 
prezidento ėlekšinai. O siutas— 
tai prezentas.”

“Ką—dėdienėje^—ką ?”
“O, Rauldk, tau trubelis su

tuvoje ir ponai nevalgo”, gal
vojo jis sau. Ir jis- pats valgy
ti čia labai mažai tevalgė. Prie 
lėkštes, š; kūtes ir peilio, ,mat, 
nepripratęs,, painiojosi, jaudinosi 
ir daugiau dairėsi nei valgyti 
norėjo. Gobšienė tatai pamatė 
ir tuoj pradėjo jį raminti,, drą
sinti sakydamas “Rauluk, ne? 
buk toks nusigandęs, toks bes- 
ful. Nesibijok, nesisarmatyk, ale 
fylyk kaip namie. O gal valgis 
nepatinka? Dovanok, Rauluk, 
ksd geriau nepataisiau, čia, mat 
pietus valgome tik vakare,«ka
da vyrai pareina iš darbo, o 
per pietus valgome tik Rinčių, 
vadinasi, tik užkandame. Bet 
tai.4 drąsus trūksta naujoj kon- 
trėj. Išgerk dar vieną. Įpilk,

. „ i Met, brendęs.”
Visi susėdo apie stalą, Gob- 

šienc tuoj pripylė tris stiklelius 
trijų-devynerių, ir meiliai juos

■' " ■»

. (Tęsinys) išiuką su tėvu sėstis sakydama:
.linui pasakė GoMiukui keū‘*.?!yz’ .Ka,uluk’, sfkis šičia“ 

tis, ateit nusipraust, o paskui,’c a> va’ ?ale sta?> k“5 tSVas,vl- 
s.:kė, tucj ateisi^'tėvas ir visi fa(09\stda; ,S«sk’ ’r Jaask-ls’ 
sykiu vaisysiu pidus. Ir išėjo. ha*P savo tęviskėj O tu tėvai. 
O Gobšiukas atsikėlė ir pilnai a®sk te-»—ten. matai, tarp vai- 
apsirengė iš Lietuvos atsivežti- ( x
niais drabužiais—burnų nusi-L “Orait, orait, motin. Tik duok 
prausti visai pamiršęs. Jis tie- mums po rytmetinę, Raulu- 
siog pataikė į virtuvę, kur jau Kas, gal būt, dar nieko neraga- 
buvd susirinkusi visa • Gobšų vo ^i rytą. 
šeima, sakydamas: “Tdgul bus1 
pagarbintas Jėzus Kristus.” 
Gobšai, betgi, pasižiurėjo į vie- . .
nas antrą, o vaikai nusikva- 'sudaužę, išgėrė . į patį dugną.
tojo Amerikoje, mat, kad ir‘la- “Dar P<>-vieną, motin. Reikia 

• tai aklai tiki katalikai, kokiais I vakarykščios pagirios išskalau-
paprastai bu‘vo Gobšai', vis, dėlto u- 
nėra tokie jau naivus, 
sur kaišiotų Kristų. Gobšiukas 
nustebo ir užraudo. Jis labai su
sigėdo 
“Ant amžių amžinųjų, amen 
ir dairėsi manydamas: “Kas 
čia darosi? Ko jie dabar iš ma
nęs nori?” Bet Gobšas tuoj su
sigriebė tardamas: “Avaju, av- 
aju, Rauluk! Kaip laikini naują 
kontrę? Ar gerai 
Katram lange saulę 
kėlęs?”

‘‘Gerai — jes — 
grabėsi naujokas.

“My, my, būt he

Orait, orai t,-motin. Tik duok

V 1OS uvivv j . ’

kad vi-l išlenkė -PO vieną ir pra
irtojo valgyti. Vaikai dairėsi su 
pilnomis nepasitenkinimo, o vy- 

neišgirdęs iš jų lupų r^aus^ls neiškentęs žodžiu pasa- 
*»!kė savo jausmus: “Aš nelaikimi 

a J to šalto šolderio. Sakei, mama 9

ji V

U ' : -J‘ ’
Suvaržyk tą šaltį dabar! Veik!

5

išmiegojai?
radai atsi-

šiandien duosi porčapo.”
“Tai šiur, Džianuk. Be užsi

šnekėjau su Rauhi’ku ir nebe
turėjau kada iškepti. Vakarie
nei šiur gausi, o dabar valgyk,

“Mama, o kur keksai?” klau-
šiur—fain” s5 ^rgaitė.

Nugi, čia dabar,—ar jau ne-
Eik ir atsi-

*' •' **Ju rait, motin. Raulukui rei
kia ant drąsos. Jis, kaip ir visi 
grinoriai, ja učiasi fonil Sveikas, 
Rauluk. Išmesk vsą; čia geras 
štofas. šita try star brenda At
vežta iš Prancūzijos.’

Vaikai išbėgo į mokyklą.
() Gobšiukas švito,, švito ir 

prašvito: siidrąsėjo, su vyre j o. 
Nelabai tepataikydamas piešą 
šakute, pradėjo pirštais, atseit, 
kaip mokėjo iš mažų dienų ...

Da|)ar, galima sakyti, nors 
dar ir nebuvo jų nuotaika to
kia smagi kaip vakar vakare, , I f ‘ v
bet ne per daugiausia jau ir te
truko. -Senių Gobšų giminiški 
jausmai, pagaliau, gerokai pa
kilo ir juodu ėmė visai dėdiš
kai arba,. dėdieniškai šnekėti. 
Visų pirmiausia pradėjo G6b- 

jšiene sakydama:

Suvaržyk tą šaltį dabar! Veik! Pa
sek pavyzdžiu • tūkstančių, kurie su
silaukė pagelbos mio M-K, aukštai 
koncentruoto skysto vaisto, taip na
šiai gelbantį nuo šalčio, persišaldy
mo kosulio ir T ,
1918 metais, kada' Ameriką draskė 
influenzos epideinija, žymaus Illfrio- 
jąus Daktaro receptas buvo tiek vei
klus, kad tūkstančiai emS jos reika
lauti. "

' 1Ta didi formula dabar yra žino
ma kaij^o M-K ir yra pas jūsų vais
tininką. M-K sušvelnina įdegtus au
dinius, gelbsti užkįętejitri0. . ramina 
karštį ir neša pagėįbą. M-K parsi
duoda su tikru ;pi-ft’ 
nigų grąžinimo ga-y 
rantijos patenkini-, 
mu. Įsigyk M-K nuo 
savo vaistininko 
šiandien.

bronchialfų. dirginimų, angelcka kalba. Aš myninu, kad 
tada Amerika draskė „v . . • ... i 1 X 4” < V rN •k'V 1 1 r- IX X

.... p-J* 1

bežinai ? Pentrėj
mušt be a (nešk. Paimk ir pt/jų sykiu, ro-;

smart greenhorn. Did yon hear.'jdos, dar pusė yra.” vai, naujų — amerikanckų—Rau-
He speaks english,’’ patyliais! ]**—11 - 1 
šnabždėjo savo sesutei Jonukas, p-
pats vyriausias Gobšų vaikas, žąsis vaikelaitis tik laižėsi lauk- 
rodos, jau trylikos metų ber- dsmas.
įlinkas.

“Sure. Būt look, look, what(kitu stikleliu, jau trečiu iš ei- 
a funny cloths he has on,” tru- 1§S) įr įsivertęs į. lėkštę didelį 
putelį balsiau sušnabždėjo jo kumpio gabalą, piaustė ji la-

Reikia—reikia, manding, te-

Mergikė tuoj pašoko nuo ke7 Lukui drabužių.” 
dės ir nubėgo atsinešti, o ma- “r

Gobšas pasveikino..naujoką su

’ . * ...
bai stambiais kąsniais. Paskui 
storai užsitepė sviesto ant bal-

He looks likb a monkoy to^tos duonos, o garstyčios ant, 
me,” neiškentė savo (1 vylėkib'‘kumpio, ir vUlgė,""matyti,’ labai 
nepridėjęs ir patsai j agniausias I gardžiai. Gobšiukas žiurėjo lą- 
vaikelaitis. . (bai nustebęs,—kaip čia dabar

“Serap, vaikail Ko jus ten da-1 valgo,—ne tik pyragą su m<ėsą, 
Lar zurzate ir šaipotės?!” su- bet dar užsitepa sviesto ir gars- 
barė juos motina ir ragino Gob- tyčios! “Taip gerai tai jau Lie-

sesutė, tik vieneriais metais už 
jį jaunesnė.

4*

“Tai šiur, tai šiur, motin,—-t 
negi vaikinas vaikščios po atry
tus su grineriškais, kad visi fo- 
nes iš. jo darytų, ” ' patvirtino 
Gobšas, o Gtobšienė -atsisuko 

[tiesiog i naujoką ir tarė:
•“Tau, Rauluk, reikia naujo 

siuto, šiušų, marškinių, skrybė
lės ir'naktaizos, ba .turime eiti 
pas pikčerninką

Kaldras padaro
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus. 

39c yd
IR AUKŠČIAU

t

KALDROS 
2529-2531 South 
Pulaski Road ■
Tel. Crawford 4088 . r

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI’ 

Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 
Trečiadieniais iki 5.

“Ęą—dėdienei e—ką?” „
“Rauluk, mano • misis sako, 

kad tau reikia naujų siuto,, šiu
šų, naktaizos ir pikčių nusiimti,” 
paaiškino dėdė. •

“Palauk, tėvai, aš paaiškin
siu. Vaikas dar angelckai ne
moka,’ skubėjo su paaiškinimu 
dėdienė, “šiusai reiškia čevery- 
kus, žinai, kokius tik ponai Lie
tuvoje dėvi, o čia' visi šiusais 
dėvi, ba batai čia ne stailėj, 
Siutas reiškia kelnes kautą ir 
vestkę,—visą eilę, kaip senoj 
kontrėj žmonės sako. O naktai- 
za—tai naktaiza, kad pikčius 
nais išeitų.” z

“Ju rait, ju rait, motin. Rei
kia boisui ps aiškinti, kol an- 
gelėko liežuvio pramoks,” galvą 
linguodamas užtvirtino dėdė. 
' Naujoko galva visai štfmizgo, 
Jis atsidūrė mariose -ant laivo... 
ir prikaišiojo ,sau, kam daugiau 
nepramoko angliškai^ šnęketi

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNE” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja įik du ^doleriu melams,

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

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

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

ji liks. , i t .t -

“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią' 
blanką ir. būt jos skaitytoju. ' -

INSURANCE
;• - >■

(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą < auto
mobiliams

/ •bK'

O Apdraudą 
ugnies

■ • '!

• Apdraudą
• Apdraudą
• .Apdraudą langų <
• Apdraudą gyvasties

jusite J*'' \

namų nuo

rakandų
nuo vagių

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, / v Brooklyn, N. Y.
Gcrb. Administracija: < *

čia prisiunčiu .......už “NAUJĄJĄ GAIjYNg” ir
meldžiu ją siuntinėti ^sekamu adresu: t

Vardas
Numeris ir gatvė ..
Miestas ir valstija

raštinėje 
per A. Rypkevičių <

1739 S. Halsted St.
Raštinė atdara kas vaka- 

*ra$ iki 8^ vai. Sekma,die
niai^ puo 9 ryto iki 1 vai. , 

po : pietų
< ■ ■»|

’ 1 ‘ i " U ■. ''

nuo savo sankeleivio, seno ame- ' , . ’ ■* - < > » • ’ 

rikiečio, Juozo Brjdžiąus.
“Te, tėvai, uzboną,—-eik at

nešk byro. Mėsą, sausa, sunku 
nuryt. Tik skubėk, ba pavalgę 
tuoj eisime į štorą nųįįfkti Rau
luk ui Viską,' kas tik j aunam 
boisui reikalinga.

“Dėdienėlę,” griebė jai ranką 
bučiuoti Gobšiukas.

. ’ ■. i ’' C- ''

“No, iie, nereikia, vaikeli. A- 
meYike njekas taip ’riedaro. čia 
net ir kunigui rankos niekas 
nebučiuoja. Taip nedaryk dau
giau,” (draudė ji naujoką, glos
tydama palenktą jo galvą.. Jis, 
mat, toks panašus į 'Vyšiiiuką...

“Tai dėkui, labar dėkui, dė- 
dicnėle. Kai gausiu darbo—”

už siutą ir viską iš tavęs nieko 
neimsime—dovanosime.”

“O, j us man tokie geri! 
parašysiu apie jus savo 
liams. Dėkui, labai dėkui, 
ir dėdienėlei. Aš—aš—”

■“Nėr Ųž ką, nėr už ką, Rau
luk; Tu esi musų artimas gi
minė; tu dar tik grinerius, tai 
mufeų biznis rupiiitis, kad tu 
butum nais ir pradėtum Ame- 
rike gyventi be jokių trubelių.”

“Dac rait, dac rait, motin; 
musų biznis žiūrėti, kad Rau- 
Įukas, gerai starduotų Amerike 
gyventi.”' , -

“Ju bet, kad taip,” pasakė 
Gobšienė, išpildama paskutinį 
alų iš ubono. “Išgerkime ir ei
name į štorą. Kol nupirksime, 
kol nueisime pas pikčerninką ir

Tuoj 
teve- 
dėde:

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marąuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
> i • t 't f ! <

SENIAUSIA r IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

aMbulance
S” S ‘SfiENĄaK NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447-4 South Fairfield Avenue

Jei. LAFAYETTE 0727

i v-.i

------- 1 . v.4 koplyčios Visose 
KZ esi X Chicagos dalyse

. ..............................................  ■ -.......... ——.
Klausykite jnusų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
16:00 vai. vakaro iš W. H. F. C..stoties (1420 K.)—Pranešėjas, 

i P. ŠALTIM1ERAS,

NARIAI ’ - 
Chicagos, . j 

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių W 
Direktorių U 
Asociacijos '

T

M r s. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife 
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 tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

st.

■ *. O VA O vi < kJ
ADVOKATAS 

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

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

Ofise TeL Virglnia 0036 
Resideųee Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandose

2—4 ir nuo 6—<$ vai vakari 
Rezidencija: ,

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

nuo

8939

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė 
TeL Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 193U

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS
TMephone: Boulevard 2800 

463. SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS^ 

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn 
Room 1230 

Ofiso Tel. CENTRAL 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824
3390

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

, 6322 So. Western Avė, 
VALANDOS:

Panedčlj, Utarninke ir Ketverge 
1 nuo 2 iki 9 vai. vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo 12 iki (> v. v. 
Tel. Prospeet 1012

_____ Kiti Lietuviai. Da k t a r ai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS: IR CHIRURGAS 

... Ofisas (ir Rezidencija
3335 So. Halsted St

' CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7883 Pros. 1012

Dr. S.,Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Ambulancę ’ 
Patarnavi- 

k mas Diena 
B ir Naktį

W TURIME
F - KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

J. LIULEVIČIUS
4348 So. California Avenue , Phone Lafayette 3572

A.MAŠALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

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
*

A. PETKUS
Į 6834 Šok ^Vestern Avė. 

1410 South 49th Court
Phone Grovehill 0142

Cicero Phone Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 Sd. Halsted Street Bpulevard 4089

■' ‘ i U' •* . . i ' ■ ■ , -
■ ..................................... l,->' ^„11 !■ ............ .. ...... -a.......  ...p..................  , .................................. ... ........... e., ...II ........................ .

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 .
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St.

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

Nedėliomis pagal sutarti.
8

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

...... .......   -............ ’ " ■ y ;-----------------------*--------- ------------------------------------------------- ------------------

. .<■ I S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica'- Avenue Phone Yards 1138

LACHA WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

1 SKYRMIS: 42-14 Kast 1l>8».h Street
..J '^3^'W;. j'' ■I’;1'- ;į' 1 ,'v . .

- JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
-.4704 So. Western Ave«, ¥ Phone Virginia 0883

Tet Piillman H70

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

Sėredomis ir nedSl. pagal sutarti 
JRez. 6631 So. California Amonite

Telefonas Repliblk 7868

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:
W. 18th St., netoli Morgan

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ' ar Central 7464

1034

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIP^AY 2880
------- ' ■   l III M i— H I II ll ■■m I. u I       .i

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso ‘.valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 .iįd 8 po pietų 

7 iki 8 'vai. NldėV n«<> 10 12’
Rez. Telephone PLAZA 240fl 

. . ' v ■ ‘ ' ■ ■ .

10 iki 12 vai. lyto, nuo 2 iki 4

%
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CLEVELANDO i ŽINIOS 
« '

EDARBIŲ SKAIČIUS ŽYMIAI PADIDĖJO. — NE- 
POLITIKIERIŠKAI ELGIASI. — BAIGIA SLAU
GES MOKSLĄ. — GAUDO GIRTUS AUTOMOBI
LISTUS. — NORI PAŠALINTI Iš PAREIGU SE
NUS MOKYTOJUS. — NAUJAS ĮSTATYMAS. — 
TEISĖJAI DIRBA “OVERTJME”. — ORGANIZUO 
JA BOIKOTĄ JAPONIJOS PREKĖMS. — VISI 
BUS LYGUS PRIEŠ ĮSTATYMUS. — IR KAVA
LIERIUS SUSIPRATO. — PRANEŠKITE. — MI
RĖ STASYS ZABIELA.— KOKIOS TOS “VĖLIAU
SIOS ŽINIOS”.— POLICININKAS NUŠOVĖ ŽMO
GŲ.

Susirūpino bedarbiais
Miesto majoras Burton buvo 
vykęs į Washingtoną, kur ji- 
i pateikė smulkmenišką ra- 
rtą apie Clevelando miestą. Iš 
raporto matyti, kad Cleve

ide bedarbių priskaitoma iki 
eito astuonių dešimčių tuks- 
įčių (tą skaičių sudaro bedar- 
li ir jų šeimos). Majoras fe- 
ra’ės valdžios atstovams pa- 
škė, kad būtinai reikia prie 
PA dr.rbų paimti apie ketu- 
sdešimt tūkstančių darbinin- 
. Tada iš viso dirbtų apie 70,- 
). Dabar nedirba nei trisde- 
fit tūkstančių.
Mera reikalo aiškinti, kad ma- 
’as buvo nuvykęs tuo tikslu, 
d galėtų gauti Clevelandui 
ilgiau pinigu darbams finan- 
?ti.

Pasiryžęs yra sau algą 
sumažinti

Sulzmann yra senas politiko- 
veteranas. Su lietuviais jis 

r visą laiką gana glaudžius 
itykius palaiko ir yra jų la- 
i geras draugas. Pereitą ru- 
fiį jis liko išrinktas į miesto 
•ybą. Prieš rinkimus savo 
(bose jis pakartotinai pabrė- 
savo nusistž tymą, būtent, 

d miesto tarybos nariai ne
valo sau algas kelti. Jis sa- 

jog įnešiąs rezoliuciją, kad 
•os pasiliktų tokios, kokios 
> buvo‘seniau. Vadinasi, $1.- 
) per metus, vietoje trijų 
otenčių.
Pasirodė, kad Sulzmann nesi- 
ikina pažadais: jis stengiasi 
ištesėti savo pažadus, štai 
i miesto taryboje turės būti 
rendžiama jo '•ezoliucija algų 
mažinimo Klausimu. Toji re- 
iucija reikalauja, kad tarybi- 
ikai susimažintų sau algas i- 
$1,800 per metus. O tai dėl 
k: d daugumai •tarybininkų 

esto reikalai yra tik antraei- 
dalykas: jie paprastai prak- 
uoja kokią profesiją. Be to. 
laikai yra pusėtinai publogė- 
tad reikia atsižvelgti ir į pi

TIK SEPTYNIOS DIENOS 
Jei keliausite ekspresiniais garlaiviais:

BREMEN-EUROPB
Greiti traukiniai prie pat laivų 
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Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
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Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba
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pasiryžę ko

liečių pajėgumą mokėtis aukš
tus mokesčius.

Labąi maža vilties, kad mies
to taryba tą rezoliuciją sutiks 
priimti. Bet širip ar taip, jiems 
vis dėlto nemalonu, kad jų-tar
pe yra toks žmogus, kuris vi
sai “nepolitikieriškai” elgiasi.

šia proga bus pravartu pri
minti, kad anksčiau Sulzmann 
ėjo šerifo pareigas. Tarp cleve- 
landiečių jisai yra. itin populia
rus žmogus.

Jauna lietuvaitė baigia 
slaugės mokslą

Teko patirti, kad netrukus 
jauna lietuvaitė, p-lė Helen Gar- 
son, baigs slaugūs mokslą. Va
dinasi, musų profesionalų skai
čius ir vėl padidės. Yra smagu, 
kad musų kolonijos lietuviai 
progesuoja ir yra 
geresnio gyvenime

Medžioklė
Penktadienio ir šeštadienio 

naktimis policija daro tikras 
“medžiokles”. Tos medžioklės 
susiveda prie gaudymo girtų ir 
nieko nebojančių automobilistų. 
Pirmadieniais įvyksta teismai. 
“Sumedžiotų” automobilistų pa
prastai prisirenka iki dviejų 
šimtų. Vieni jų išsisuka su len
gvomis bausmėmis, o kiti tūri 
net šešiasdešimt dienų kalėjime 
praleisti.

Nori pratuštinti vietą jau
nesniems mokytojams

•

Clevelando mokyklų taryba y- 
ra pasiryžusi pravesti įstatymą, 
kuris siekiasi paleisti iš parei
gų visus mokytojus, kurie yra 
suk ūkę 60 ar 65 metų amžiaus. 
Žinoma, tie mokytojai nebūtų į 
gatvę išmesti: jie turėtų tik iš
eiti į pensiją.

Dalykas toks, kad kiekvienas 
mokytojas moka į pensijų fon- 
dą tam tikrą sumą pinigų. Ta
ryba mano, kad 1 asr .i fondas ga
lėtų pilnai aprūpinti to amžiaus 
sulaukusius mokytojus.

Jei tas sumanymas butų pri-
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BUS IŠDALINTA

BAZARE
KURI RENGIA

Chicagos

Sausio 28, 29, 30-1938

UŽSILAIKYK 
su

MALVAZ

Naują bailumą
KaAa Sukata Bus TMa

Pradžia SAUSIO 28 ir 29, 5-tą Valandą vakaro 
NEDeLIOJ, SAUSIO 30, 3 valandą popietų

daro Monareh Bear

S. Jei kas ką norite paaukoti bazarui, tai galite atvežti tiesiog 
į svetainę bazaro metu.

ti, tai “kavalierius” jau prade
da susiprasti ir sekti pavyzdžiu 
vietos korešpodentų. Jis jau ir
gi7 stengiasi daugiau spausdinti 
trumpesnių žinių. Tik visa bėda 
su juo yra ta, kad jis dažnai 
pasivėlina: deda tokias žinias, 
kurios daug anksčiau kitų laik
raščių Clevelando skyriuose pa
sirodo.

Nebegalės išsisukti
Iki šiol policijos viršinfnkas 

turėdavo teisę kai kuriuos nu
sikaltusius automobilistus pa- 
leisti be /teisėjo žinios. Dabar 
to jau nebebus: visi nusikaltę 
prieš trafiko įstatymus automo
bilistai turės reikalą su teisėju.

Tas patvarkymas užkirs ke
lią visokiems politikieriams, ku
rie galėdavo be-jokio teismo la
bai lengvai išsisukti.

t Jau gerai
“Dirvos” kavalierius dar ne

seniai kitų laikraščių Clevelan
do skyrių vedėjams (o ypačiai 
šio skyriaus vedėjui) bandė pri«; 
kišti, kad jie, esą, skoliną ži
nias. Ir tik pamanykite: skoliną 
tas žinias iš “Dirvos”!

Teko dėlei to praeityje išsi
tarti. Būtent, ka<| iš “Dirvos” 
nėra kas pasiskolint, krdangiji 
labai mažai žinių -teturi.

Kiek dabar galima pastebė-

, [ ACME-tNAUJIE'NŲ Foto |

“K O M ANDUOTO.TA” — 
Miss . Grace Fiėlds, Anglijos 
mūviu aktorė, skaito pa
sveikinimus, t augščiausiam 
Order of thc British Enipi- 
rc išrinkus ją savo vyriau
sia komanduotoja.

Kviečiu į talką
Prašau vietos lietuvius pra

nešti man svarbesnius įvykius. 
Jei 'kas atsit.nka įdomaus pas 
jus ar jūsų kaimynus, tai pra
neškite man. Praneškite man a- 
pie mirimus, gimimus ir kito
kius dalykus. Apie visa 'tai aš 
turėsiu progos laikraštyje perą* 
šyti. Tai prisidės prie žinių į- 
vairumo. Todėl Kviečiu visus 4 
talką. Mano adresas: 8815 Em- 
pire Avė. r

Mirė Stasys Zabiela
šiomis dienomis mirė Stasys 

Zabiela, sulaukęs vos 20 metų 
amžiaus. Paliko motiną, patėvį, 
seserį ir gimines. Gimęs velio
nis buvo Clevek nde.

Velionį palaidojo N. Wilkelio 
įstaiga, y

Kaip atrodo “vėliausios 
žinios”

“Dirva” skelbia iš Lietuvos 
vėliausias žinias. Tarp tų žinių 
randame pranešimą apie svies
tą ir kunigų palaiminimą, kurį 
suteikė šventas tėvas.

Atrodo, kad kavalierius labai 
pradeda rūpintis Lietuvęs svies
tu ir eina prie dvasios šventos.

Policininkui keliama byla
Policininkas John Julius Rai- 

ney pateko į bėdą: jis yra kal
tinamas John Mancusco nužu
dymu. Tragedija įvykusi gemb- 
leriavimo vietoje, kur policinin
kas susipešė su Mancusco, vai
sių pardavėju. Į savo auką po
licininkas paleido net keturis 
šuvius. —Jonas Jarus

eta™ Draugi
MOKSLEIVIŲ STIPENDIJŲ FONDUI IR KITIEMS 

KULTŪRINIAMS REIKALAMS

Gera sveikata duoda nauįą, žvi\gant\ 
dailumą kiekvienai moterei. Ji jau
čiasi puikiai! Ji atrodo geriau!

MMNATi 'neką daugeliui moterų 
kai tik tuos gyvuosius1 elementus, ku
rių jos ieSko . . . tai yra moksliškas 
maistas-gėrirnas, turintis mineralų ir 
vitaminų vertybes, kurie siekias! pa
laikyt normalų toną nervuose it ku- 

. turtingas kalorijų kiekis tei- 
gaivinanti maistą tiems fene 

lengvai pavargsta ir nusilpsta.
Dirbtuves griebtai 

laiko tikrinamieji 
M A1N AZ malonau;
formoj 
pats—■'

budai neša jums 
skonio, \takingoj

BandvV. MMNKZ. kartoną
" ŠianMeni Tai gaii feti inms 

tik tas, ko jns reikaiingii Pytaas
patenkinimU uitiktintas ar mm p- 
sų pinigai fes sugtas™1'-
24 Bnteiiu Kartonas W '15

42 Buteiiu Kartofes "

Chic. Lietuviu Auditorijoj
3131 SOUTH HALSTED STREET

imtas, tai : pie šimtas mokytojų 
turėtų išeiti į. pensiją. Tękiu 
bUdu šimtui‘naujų mokytojų 
atsirastų vakansijų, atseit, vie
tų.

Naujas įstatymas
Ohio valstijoje netrukus įeis 

į gailą naujas įstatymas, kuris 
reguliuos p. šalpas bedarbiams. 
Pasiūlymą įteikė pats guberna
torius, kad bedarbių šelpimas 
butų griežčiau prižiūrimas.

Iš tų pasiūlymų čia verta pa
minėti šie: 1. vis? pašalpos rei- 

✓

k. Jaują, žmones +urės sudėti 
priesaiką; 2. reikalavimas tuiė~ 
būti ataujintas kas devyniasde
šimt dienų; 3. aplikantai, ku
riems bus pripažinta p: šalpa, 
turės patys ją atsiimti; 4. atei
viams nebus teikiama pašalpa, 
jei jie neįrodys, Kad yra pasi
ryžę piliečiais tapti (atseit, turi 
“pirmus popierius”); 5.' visos 
išlaidas, susijusios su pašalpų 
teikimu, kiekvieną mėnesį turės 
būti/ spaudoje paskelbtos; 6. nė 
vienas žmogus negalės gauti pa
šalpos, jei nebus valstijoje išgy
venęs dvejus m«tus, o apskrity
je šešis mėnesius, ir 7. admi
nistracijų už pašalpų išdalini
mą nieku budu negali būti ski
riama daugiau kaip dvylika 
nuošimčių.

Iš paskutinio patvarkymo nu
manu, kad praeityje pašalpų iš
dalinimas atsieidavo labai bran
giai. Vadinasi, nemažą ddį pa
šalpų suėsda'vo administratyvis 
aparatas. Tai reiškia,-kad viso
kie politikieriai turėdavo progos 
“pašildyti nagus”.

Naujas įstatymas susilaukė 
ir aštrios kritikos. Jį labai 
smarkiai puolė visokie politikie
riai. Tačiau jų argumentai to
kie menki, kad neapsimoka a- 
pie juos ir kalbėti. Rimčiausiai 
kritikavo įstatymą p. Ramsey,' 
kuris yra Clevelando miesto pa
šalpų’ direktorius. Jis, labiausiai 
palietė tą įstatymo paragrafą, 
kuris yra taįkomas ateiviams. 
Būtent, kad nepiliečiai negalė
tų pašalpų gauti. . > ,

Ramsey pareiškė, kad tas pa
ragrafas žmoniškumo atžvilgiu 
yra visai netikęs. Yra šimtai ir 
tukstahčiai nepiliečių, kuriems 
fiieko negalima prikišti. Jie šios 
šdies' įstatymų nelaužo, gyvena 
ramiai ir tvarkiai. Daugelis, jų- 
yra išauklėję pavyzdingas šei
mas. Kadangi jie jau nebėra 
jauni, tai tepti piliečiais jiems 
nėra lengva. Juo labiau, kad jie 
turi keblumų su atvažiavimo re
kordais. šiaip jie yra pavyzdin-, 
gi darbininkai. Todėl ( bausti 
juos už tai, kad jie darbo negali 
gauti, nors ir nori" dirbti, butų 
nežmoniška.

Tenka pasakyti, jog tai labai 
logiškas ir pagrįstas samprota
vimas.

♦

Neapsidirbą
Kriminalio teismo teisėjas 

Corlet pareiškė, jog pailginamos 
valandos. Vadinasi, bus dirba
ma “overtaimas”. O tai todėl, 
kad bylų prisirinkę tiek daug, 
jog nebespėjamą jų išspręsti.

Dabar teismas nagrinėsiąs 
bylas iki penktos valandos po 
pietų. Seniau teismas užsidary
davo ketvirtą valandą.

Organizuoja boikotą
Clevelande bandoma suorga

nizuoti stiprus judėjimas, ku
ris sieksis įvykdyti boikotą Ja-' 
ponijos prekėms. Daugelis krau
tuvių jau . griežtai atsise kė iš 
Japonijos importuotas prekes 
pardavinėti. Aiškus daiktas, jog 
jos tai daro todėl, kad žmonės 
yra pusėtinai nusistatę prieš ja-? 
ponus.
Kandidatuosiąs į guberna

torius
*

Charles Sawyer, demokratų 
partijos žmogus, rengiasi staty
ti savo kandidatūrą į Valstijos 
gubernatorius. Vadinasi, jis bus 
konkurentas dabartiniam gu
bernatoriui Davey.

i fv
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‘Bendras Demokratinis Frontas” rencija, tai ji nėra pajėgi, nė
ra dar tiek įtakinga.

Visa tai sumetus netenka dė
ti vilčių, kad pajėgų konsulida- 
vimo bent kokios progos butų 
paliktos. Bus taip, kaip buvo. 
Reikia, manyti, kad ir busima 
konstitucija tik dar stipriau vi
sa užakcentuos, kas dabar yra.

šiais visais sumetimais ir 
krašte todėl nepastebiama bu
dimos konstitucijos pakeitimu 
nisidomejimas. *

Tokias reikia daryti visas čia 
suminėtas' išvadas ir iš šio tau
tininkų įvykusio suvažiavimo. 
Jis lygiai nieko naujo Lietuvos 
gyveniman nesiryžo įnešti..

Tai ir šie metai, nota ir ju
biliejiniai, jokių staigmenų ne; 
žada. Bepdrai ir šis tautininkų 
suvažiavimas visai tylomis pra
ėjo, jokio susidomėjimo nesuke
ls. —Betkas.

(GALAS) •

Lietuvos tautininkų suvažiavimas
-i ; \.........
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Tautų Sąjungoje
Genevoje prasidėjo 100-sis Tautų Sąjungos tarybos 

suvažiavimas. Tai reiškia — Tautų Sąjunga dar tebėra 
gyva, nors jau seniai apie ją nebuvo girdėti. IŠ jos pa
sitraukė visa eilė didžiųjų valstybių, kurios tempia pa
skui save ir įvairias mažasias valstybes/ ' , J ' j

Šis tarybos suvažiavimas galėjo virsti Tautų Sąjun- 
gos laidotuvėmis, nes kai kurios šalys norėjo, kad Tau? 
tų Sąjunga visai pakeistų ssavo konstituciją, panaikint 
dama sankcijas prieš taikos laužytojus, ratifikuotų 
Etiopijos užkariavimą ir atsisakytų svarstyti Kinijos 
skundą prieš Japoniją. Jeigu tuos fašistų inspiruotus 
reikalavimus Genevos suvažiavimas išpildytų, tai iš 
Tautų Sąjungos bepaliktų tiktai šešėlis.

Bet iš Genevos ateina žinios, kad Tautų Sąjunga 
dar nesirengia galutinai rezignuoti. Francuzijos ir Brj- 
tani jos valdžių atstovams pasikalbėjus, nutarta konce
sijų fašistams kolkas nedaryti. Britanijos valdžia, nors 

‘labai atžagarei viską, bet prisibijo savo visuomenės, ku
ri tvirtai stoja už Tautų Sąjungą ir , už griežtesnę de
mokratijų politiką prieš fašizmą..

Tačiau, nežinia, ką valstybių diplomatai, suvažiavę 
i Tautų Sąjungos tarybos •susirįnkipią, atliks slaptose 
derybose. Kad ir fašistiškos valdžios yra iš Tautų Są
jungos pasitraukusios, bet jos turi Genevoje savo agen
tus, kurie, be abejonės, darys spaudimą į anglus ir, ki
tus, kad jie neitų prieš Romos-Berlyno-Tokio “trikam
pį”. Sakoma, kad tų fašistų agentų agitaciją gali pa
remti ir Varšuva. -

Kaip gaila, kad, Arbėrika hera Tautų Sąjungos na
rys. Jos balsas labai sustiprintų demokratinių valstybių 
požiciją.

» - - —

Amerikos lietuviai nori, kad Lietuva butų 
laisva

Ant sveikų pagrindų demo
kratijos laikais pastatyta mu
sų ūkinė politika visiškai pa
keista. žemės reformos įstaty
mus pakeistas ta 1 prasme, kad, 
dvarininkaitis vėl grąžinami 
dvarai ir mokama milionai, ne
va tai nuostolių už nusavintus 
dvarus. . .\

Čia tik keliais Žodžiais aptar
ta dabartinė musų politinė ir 
ekonominė padėtis parodo, kad 
mes einame ne ta kryptimi, ko
kia visi lietuviai < troško anais 
laikais eiti. Smetonos ir Tūbe
lio fašistinė diktatūra pamynė 
tautos siekimus ir anksty vel
nius idealus ir pasidavė, demo-

■C1 p-'' •. / ■ ■ . '

Lietuvoje
« * ( . * 1 ■ <
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(Tęsinys iš 1 ptisl.)

kad tokiu būdų; ir demokratiz
mo idėjas galės išnaikinti. Bet 
minėtas ūkininkų judėjimas pa
rodė, kad demokiatizmas lietui* 
vių tautoje yra nenugalimas; 
nežiūrint visų tautininkų fašis
tinės diktatūros panaudotų prie
monių demokratinis musų tau
tos galvojimas nepasisekė iš
naikinti* demokratizmas ir to
liau pasilieka dabartinės dikta
tūros nenugalimas priešas.

Aišku, kad naujasai judėji
mas prieš diktatūrą turi būti
grynai demokratinis* Jo svar- 

" blausias tikslas — SUBURTI 
’ VISAS IŠSIBLAŠKIUSIAS DE

MOKRATINES JĖGAS Į STIP- 
i .....................- ,, , RŲ DEMOKRATINI FRONTĄ,kratuos Imkais parblokštiems pr.^ Uodžio 17 d. perversmą 
ištautejusiems dvanmnkams ir dewdtrt^nž visuomenė buvo 
kitokiam elementui, kuriam susiskaldžiusi j atskiras 
svarbus tik savo asmeniniai ren ^ Jojančias tarpusavyje, 
kabu, O ne tautos gerove. Gry- Be| dabar iikr(> d€_
nai lietuviškas ; elementas - mokrata svarbidusias uždavlnyg 
ukininkija ir, jai socialine pa- ATK0V0TI LIį<TuVAI DEMQ- 

KRATINĘ SANTVARKĄ.
tas tikslas turi, būti visų demo
kratų bendru šukių*.

šio laikraščio svarbiausias 
— SUBURTI VISĄ

luomas kietai laiko savo pozici
jas ir bijosi jas prarasti, todėl 
tik visame pritarimo, bet nesu- 
ritaririio dvasia veikia. Juk jei 
bet kokia politinė srovė susi
darys sau legalę progą veikti 
biurokratinį aparątą, tai aišku, 
kad šioji srovė pareikalaus ir 
sau atitinkamų kompensatą. O 
šiokia spraga galėtų' tuoj pa
laužti biurokratinio aparato ga
lybę* ir išardyti jų susigyvenu
sį lizdą.

Biurokratinio aparato saviap- 
saugos jausmas yra dar labai 
gyvas, ištižimo nesimato; Juo 
labiau, kad savųjų tarpe dar Ir 
didesnės konkurencijos Jr var
žybų dėl vietų nepastebiama. 
Jėi ir yra kokia nors konku

(Tęsinys)

“Demokratiškas^ seimas
Seimas bus buk renkamas 

demokratiniu budu. Bet kokiu 
budu demokratiniai jisai bus 
renkamas, įhinisteris pirminin
kas apie tai smulkiai nepasakė, 
o mes gerai žinome, kaip dabar 
^■ra jkaip kur “demokratiniu” 
budu renkami parlamentai... Ši
ta sofistika jau gerai žinoma, 
ir tokių rinkimų technika taip 
pat Europoje nėra svetima.

Bet vis dėlto reikšminga, kad 
i "žodis demokratija jau viešai 

pradedama vaitoti, ir jau ji
sai nėra tuo, baubu, kokiu iki 
šiol tautininkų tarpe buvo. Mu- 
siį laitams itai yra labai budin
gas daiktas. Taip pat negalima 
tylomis apeiti ir pareiškimą, 
kad nenorimą pasišauti vien tik 
Jįcrasiutinįu nacionalizmu ir vi
sai nesišvaistyta vado žodžiu. 
Matyti, kad vado žodis jau ir 
tautininkų tarpe įgyja tam tik
ro aistrumo. Suprantama dėlko, 
nes kitur šitas žodis jau virto 
tiesiog komiškumu ir bezdžio- 
navimu. ' /f

Gandai
Taigi, prezidento žodis vėl 

pradeda atgauti savo teises. Sa
kau žodis, nes gyvenimo tikru
moje taip dar nėra.

Labai atsargiai ministeris 
pirmininkas minėjo ir busimo- 
j e konstitucijoje bažnyčios vie
tą, o taip įįąt įr tikybų reika
lą. Aišku, eiliniai tautininkai 
provincijoje labai skaudžiai jau
čia katalikų bąžnyčios. klerika
lizmo įsigalėjimą 'ir jųx įkyrų 
veikimą mokyklose. Šiame tau
tininkų suvažiavime net kaip 
kas savo kalbose tai pabrėžė, 
kad katalikiški klerikalai per
daug akiplėšiški tapo, štai dėl
ko labai atsargiai visa tai su
minėta. Gandai eina, kad pa
ruoštą konstitucijos projektą 
buvo pernelyg jau pasišauta 
bažnyčią globoti, todėl dr buk 
tasai projektas . susilaukęs to
kios- aštrios kritikos. ,

Taigi, ministeris pirmininkas 
savo kalboje lyg ir mėgino tuos 
gandus, .paneigti.

x, Nauja dovana
Kadangi dabar veikiančioji 

konstitucija Šių metų gegužės 
mėnesyje turi būti peržiūrėta, 
tai šiais dvidešimt Lietuvos ne
priklausomybes sukaktuvių me
tais turėsime naują dovaną, 
tai kitą konstituciją. ( \

• Kokia ji iš tikrųjų bus, da- 
, bar net jos autoriai nieko tik

ro negalėtų pasakyti. Visa tai 
priklauso nuo krašte pajėgų 
santykiavimo. >O svarbiausiai— 
tai nuo pačių tautininkų tuo 
klausimu susitupėjimo. Dabar 
jų tarpe šituo klausimu vieno
dos nuomonės dar nesama.

1 Npabejotinai, kad čia veiks ir 
užsienio gyvenimo raida. Bend
rai reikia pasakyti, kad krašte 
esama tokios nuotaikos, kad 
busima konstituęija maža kas 
įdomaujasi. Pajėgų santykiavi
mas toksai, kad viltis jas kon- 
suliduoti jau visiškai*yra din- 

i gusi. Kaip kieno visai nesitiki
ma,' kad teisiniu budu butą ga
linga surasti bendrą kalbą. Juo 
labiau, kad dabar valdančioji 

f žmonių grupė, nerodo jokių no
rų tokios bendros kalbos su
rasti. Jie visame remiaši tik 
išimtinai savo sąjungos narių 
nuotaika, bet nepoja kitų žmo/- 
nių minčių ir jų porų. Vadina
si, neinama kramto pajėgą kon- 
sulidavimo keliu, bet. stengia-j 
n>asi monopolinės teises ir to-

' liau išsaugoti* , ■
Biurokratai

' Z , • • , J, . I

Nors reikia pasakoti, kad iš 
klerikalų tarpo yra tokfų, ku
rie deda pastangų surasti su 
tautininkais - bendrus interesus, 
bet iki šiol lai jiems nevyksta. 
Susidaręs gyvas biurokratijos

Seni vokiečių rūpesčiai
v (Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

kurie gali neigiamai paveikti. ir 
prekybinius reikalus. Viena jau 
dabar aišku, kad vokiečių spau
doje prasidės kova dėl Klaipė
dos krašto ir bus daug rašyta, 
buk vokiečiai čia visokiais bu
dais skriaudžiami ir persekioja
mi. ,

Tų-kovų atbalsiai, supranta
ma, pasieks ir pasaulio spaudą 
Vokiečių propagandos ministe 
rija veikia neblogai ir moki 
viską išnaudoti, kad tik sau pa 
lankią nuomonę sudarytų, ši 
tam reikalui vokiečiai lėšų ne 
sigaili. Bet kolkas Klaipčdo: 
krašte vokietininkai laikosi ga 
na atsargiai ir busiamų save 
rinkiminės kovos planų nerodo

Jei Lietuvos vidaus gyveni 
mas butų 'tinkamai konsoliduo 
tas, aišku, vokietininkams Klai 
pėdos krašte vesti propagand; 
butų kur kas feunkiau. —B.

dėtimi artima, darbininkija kuL 
turiniai ir ekonominiai vėl slo
pinamas.

Lietuvybės židiniai, nežiūrint 
žiauriausių carinės Rusijos per- uždavinys 
sekiojimų, užsiliko tik musų dUMOKRATINĘ LIETUVOS 
valstiečių tarpe. Lietuvių tautų VISUOMENE I BENDRĄ, OR- 
atgaivinti ir nepriklausopiybę ganiZUOTĄ DEMOKRATINI 
sukurti pasisekė tik per va/stie- ( FRONTĄ, KURIO UŽDĄVI- 
čius. Dabar mes drąsiai galime NYS BUTŲ ATKOVOTI LIE

TUVAI DEMOKRATINĘ SAN
TVARKĄ. ■ , '

šio tikslo siekiant, neturi bu- 
ti žiūrima demokratinės visuo
menės susiskaldymo pagal pa
saulėžiūrą ar ideologiją. Į de^ 
mokratinį frontą turi stoti visi 
demokratai, hėžiilrint nei pa
saulėžiūros, hei politinių įsitiki
nimų skirtumo.

Mes mandmė, kad demokra
tinė musų visuomenė nebus abe
jinga šiam mttšų paraginimui. 
Kaip reikia’ organizuotis, vi
siems parodas vietos susidėju- 
sios sąlygos. Gyvenimai verčia 
mus dirbti* Jokio aiškesnio dar
bo nepajėgsime atlikti būdami 
palaidi. Organizuokime platų 
demokratinį frontą, kuris vienu 
mostu parblokšti Lie
tuvai pražūtingą tautiškai fa
šistinę diktatūrą.

DEMOKRATAI, ORGANI- 
ZUOKIMĖS IR ŽENKIME IŠ
VIEN! • // -

tvirtinti, kad Liętuva galės iš
silaikyti nepriklausoma, jei vy
riausybė turės musij plačiosios 
visuomenės pasitikėjimą ir su
darys tinkamas sąlygas kultū
riniai ir ekonominiai ■» sustiprėti 
kaimui ir lietuviškai darbinin
kijai.

Dabartinė Smetonos ir Tūbe
lio fašistinė diktatūra, težiūrė
dama dvarininką interesų, visą 
platesnę Visuomenę kdlturiniai 
ir ekbridmiftidi ‘ ^lė^id ir diisina* 
Jie kerta, musų nepriklausomy
bei šaknis ir lietuvių tautą stu
mia j sulenkėjusių dvarininkų 
rankas, f

Ar šiandien gali būti abejin
ga Lietuyos visuomenė? Ar ga
lime sudėję rankas tylėti, kada 
matome tokią liūdną Lietuvos 
bu|dę? Ukininkija, visa tai ma
tydama, jau 1935 m. rudenį su
kilo prieš tą fašistinę tautinin
kų diktatūrą. Be jokios organi
zacijos, be viešos agitacijos mu
sų tautos lietuviškiausia dalis 

■— ukininkija sušuko: “Gana 
jau tautininkų diktatūrai grobti 
musų kruvinu prakaitu uždirb
tus centus^ duokite mums vi
sos tautos išrinktą Seimą, ku
ris butų aukščiausias musų val
džios organas!”

Tiesa, tautininkams pasisekė 
numalšinti ūkininkų judėjimą. 
Kai-kam gali atrodyti, kad jau 
nėra kitokių priemonių kovoti 
su dabartine fašistine diktatū
ra* Iki šiol visur girdime ne
pasitenkinimą ta diktatūra, bet 
niekas nesiima su Ja rimtai ko
voti. Kruvinai numalšintas ūki
ninkų judėjimas buvo visai gai
vališkas, be jokios organizaci
jos, be jokio kontakto. Tauti
ninkai uždarinėjo net savo sky
rius, kad ūkininkai nė per juos 
negalėtų susiorganizuoti. Ir tik 

Am. Lietuvių ačiū tam neorganizuotumui,

a

Kaip šios savaitės pradžioje pranešė Lietuvos gen. 
konsulatas, Smetona sušaukė specialią savo “seimo” Se
siją su tikslu duoti Lietuvai nąują konstituciją. Ta se
sija prasidėjo sausio 24 d. ir tęsis tik iki vasario 1 d. — 
vadinasi, už kelių dienų ji pasibaigs.

Jeigu smetoniniai “tautos atstovai” > nepasisiauš 
prieš “tautos vadą” (kaip kad jie padarė pereitoje “seL 
mo” sesijoje, kuomet jiems buvo įteiktas Šilingo paga
mintas konstitucijos projektas), tai nauja konstitucija 
Lietuvai bus iškepta.

Galima numanyti, kad ji bus nedemokratiška. Ta
me projekte, kuriam pasipriešino seimininkai, buvo siū
loma visai susiaurinti žmonių atstovybės teises ir pa
daryti Smetoną Lietuvos šeimininku iki gyvos galvos, 
t. y. faktinai karalium. Nuo šitų užgaidų “tautos va
das”, žinoma, ir dabar nėra atsisakęs. Todėl veikiausia 
tas konstitucijos projektas, kurį šiandie svarsto “sei
mas”, yra netikęs.. \

Bet Lietuvos žmonės viešai kelti balsą prieš fašis
tiškus Smetonos siekimus/negali. Taigi jiems į pagelbą 
turi ateiti Amerikos lietuviai. Mes gyvename laisvoje 
šalyje ir mes norime, kad ir Lietuva butų laisva. Dabar 
laikas tą savo nusistatymą pareikšti Kaunui.

Kai kurios organizacijos — pav.
Kongresas —- jau pasiuntė telegrafu reikalavimus, kad 
tautininkų seimas, svarstydamas konstitucijos sumany
mą, nepaneigtų tų demokratinių pagrindų, kuriuos nu
statė visų Lietuvos žmonių išrinktas Steigiaihas Sei
mas. Butų gerai, kad ir kitos organizacijos tą reikala
vimą statytų.

Bet reikia veikti urnai, nes, kaip minėjome, kon
stitucijos svarstymas Kaune turės pasibaigti iki vasa
rio 1 d. r z f. . "

Sąmokslininkų aukos

jiems pasisekė ūkininkų judė
jimą nuslopinti. . \

Visi ikišifoliniai nepasiseki
mai, tos skaudžiai pergyventos 
pamokos Verčia mus pradėti or
ganizuotis. Smurto /keliu paėmę 
valdžią į savo rankas, tautinin
kai pirmiausia griebėsi kovoti 
su demokratizmu. Paleido de
mokratiniais pagrindais išrink
tą Seimą, kuris atstovavo vi
suomenės nuomonę. Jie manė,

Vis labiau aiškėja, kad fašistų gaujos FrancUzijoje 
ruošėsi ginkluotam sukilimui. Užvakar Paryžiaus prie
miestyje Villejuif policija užtiko dar vieną slaptą gink
lų sandėlj* Bekraujant i kariuomenės sunkvežimi suras-

šitie 
nieko rimto 

siekiama įbau- 
k rašto gyven- 

savo balsus už

Rytoj “Naujienose” bus įdė
tas antras Svarbus laikraščio 
“Išvien” straipsnis, užvardin
tas: KO MES NORIME”, ir 
kai kurios įdomios žinios apie 
paskiausius įvykius Lietuvoje.

IŠ LIETUVOS
g- ■ -Į -Į - < j -

Bedarbiai ir vargšai
TAURAGĖ. —Prasidėjus žie

mai, atsirado bedarbių, kurių 
likimu menkai tesirūpinama. 
Greta' bedarbių Tauragėj yra 
ir šiaip nemaža suvargusių šei
mų. Tai našlės Su mažais vai
kais, negalinčios dėl silpnos 
sveikatos- dirbti ir pramaitinti 

j šeimų, o taip pat didesnes Šei
mos, kurių vienas asmuo tiek 
neuždirba, kad savo gausią šei
mą išmaitinti. Jei vasaros me
tu, kai vaikai bėgioja basi, vie
nais marškiiiiukais, kai kuro 
mažiau reikia, tpkios gausesnės 
ir suvargusios šeimos šiaip taip 
praverčia, tai jau žiemos me
tu tokių šeimų bulclč tikrai pra-. 
sta, jei nepasakyti tragiška.

Nors tokių labai vargingai 
gyvenančių šeinių skaičius v ne
mažas, tačiau Išmaldos prašau** 
čių nėra. 

■
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tas tame sandėlyje rankines gr'ahatas, įvyko baisi eks
plozija, kurioįę žuvb 14 žmonių.

Tai fašistiško sąmokslo aukos; Galima įsivąizduoti, 
kiek kraujo butų buvę pralieta, jeigu valdžia nebūtų to 
sąmokslo atidengusi ir fašistai butų gavę progą sukini!

—

Sekančiais metais bus rinki
mai į Klaipėdos krašto' seimelį. 
Jau dabar Klaipėdos krašte pa- 
tebiamas šioks toks bruzdėji
mas dėl busiamų <tų rinkimų. 
Vokietininkai arba tikriau ta- 
rus Vokietijos nacionalizmo ša
lininkai nerimsta ir baukštosi, 
kad savų pozicijų neprarastų,! 
tai yra, kad seimelyje daugu
mos netektų.

I Čia vokietininkams į pagelbą 
ateina: Vokieti jds nacionalso- 
cializmo propagandistai. Jau 
Tilžės krašte, anapus Nemuno, 
skleidžiami gandai, kad sekan
čiais nietais Klaipėdos kraštas 
busiąs prie Vokietijos prijung
tas, esą, Hitleris šitą atsiek
siąs anglams padedant, 
gandai, žinoma, 
neturi, bet jais 
ginti Klaipėdos 
tojus, kad jie
nacionalsocialistus ’ atiduotų. 
Mat, girdi, kas už juos nebal
suos, tai Klaipėdos kraštą prie 
Vokietijos prijungus bus jiems 
blogai, jie busią traktuojami 
kaip tėvynės išdavikai ir todėl 
tokių ateitis busianti aiški, ži
noma, kad šiokie gandai sma
giai veikia Klaipėdos krašto 
gyventojų daugumą, jie gerai 
žino, kas laukia tuos, krie ne
paklauso nacių propagandistų.

Vokiškasis fašizmas tiek pas 
save, tiek užsienyje veikia gy
ventojus smarkiu teroru. Iki 
šiol toksai teroras visame jiems 
padėjo. Ypač tokio teroro yra 
įbauginti Klaipėdos gyventojai, 
kurie politiškai mažai susi
orientuoja, be to, Vokietijos ta
riami užsienio politikoje pasi
sekimai juos savotiškai veikia.

Taigi, akivaizdoje busimų 
Klaipėdos krašto seimelio rin
kimų galima^ didelis vokiečių 
spaudos Lietuvos puolimas, jos 
koneveikimas, šmeižimas ir vi
soks grąsinimas.

Juk Vokietijai butų didelis 
tarpvalstybiniu mastu matuo
jant sukirstas smūgis, jei Klai
pėdos seimelyje jie prarastų 
savųjų ddugUmą. Tuomet jiems 
butų išmuštas vienas iš įrody
mų, kad Klaipėdos gyventojų 
daugumą sudaro vokiečiai ir 
kad jie nori Vokietijai priklau
syti. Tai suprantama, kad Vo
kietija ir šiuo atsitikimu, kaip 
ir buvusiuose rinkimuose, da
rys viską, ką tik gali daryti, 
kad seimelio rinkimus laimėtų. 
Todėl visai nenuostabu, kad jau 
iš ankšto šitiems rinkimams jie 
atsidėję ruošiasi. Neveltui jau 
dabar Tilžės krašte lankosi at
sakingi nacionaląocializmo apaš
talai, kurie Čia duoda nurody
mus, kas reikia daryti, kad bu
simuose Klaipėdos krašto sei
melio rinkimuose savo įtakos 
pozicijas nepraradus.

Todėl visai neteks abejoti, ir 
tai visai bus, natūralu, kad at
einančiais metais Lietuvos ir 
Vokietijos santykiai pablogės,

LIETUVOS ŽINIOS
STATYS AUTOBUSŲ STOTI

ZARASAI. — Dabartinė Za 
rasų autobusų ’ stotis įrengti 
sename garaže ir panaši grei 
čiau į šuns būdą, nei į stotį 
Žmonės šitoje “stotyje” netu 
ri kur pasidėti, nes vienas ga 
ražas kiauras ir vėjo perpučia 
mas, bufeto nėra, kasa ir sto 
ties kontora kituose namuose 
laukiantiems autobuso nėra kui 
pasėdėti* ir blogam orui esam 
reikia ieškoti prieglaudos gre 
timuose namuose ar parduotu 
vese. Tokia stotis ir patį Za 
rasų kurortą blogai reprezen 
tuodavo.

Dabar Bajorų gatvėje, mie
sto savivaldybės sklype, numa
tyta statyti moderniška 
stotis. Su Kelių valdyba 
veik susitarta. Stotis bus 
rinė, ir jos statyba bus 
dėta ankstyvą pavasarį,
iki vasaros sezono butų baig
ta. (s)
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Nauja
Kultūra No. 42
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Tik ką gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numerį.

TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof

J. Vabala-Gudaitis.
Sovietų naujoji 1988 m. konstituci

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

Leonas.
Šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant — 

tJ
Baltas takelis —k Salomėja Nuris*
Pasųuino pėdsakai Lietuvoje —* J.

Kernius.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adatas.
Daina — ,K. Jakubėnas.
Poputiarusis Mokslas.
Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI v 
galima gauti

Naujienose
1739 So. Halsted St.
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Pažinkime 
Pačios Save Rašo Dr. Johanna Baltrušaitienė

Mes sužinome apie savo ver
tę kaip Richter sako “nuo drau
gų, kurie myli mus.“ Bet mes 
kartu išgirstame nuc< jų ir apie 
vertybes, kurios visiškai ne eg-r 
zistuoja, arba girdime perdėtus 
išreiškimus apie musų vertę ir 
gabumus, kurie tik pasuka mus 
nuo kelio kuklumo ir tikro at
siekime.

Kiekvienam žmogui reikalinga 
priminti, aišku, draugiškoj, gra
žioj formoj, apie jo trukumus, 
defektus, klaidas... Jeigu drau
gai negali to padaryti, Ir retai 
tas yra draugų daroma, tai yra 
gerai turėti priešus, nežiūrint 
kaip skaudi, kaip perdėta jų 
kritika, kad priminus mums 
apie musų apribavimus.1

Trumpi patarimai, gal geriau
si kurie kada nors buvo suteik
ti žmonėms, buvo parašyti, se
niai prieš Kristaus gimimą, 
Egiptiečių dievnamio;

Niekame Neperdėk 
ir

Pažink Save!

ant

Šventas Tavo

posakį,Kadaise girdėjau 
“Šventas tavo Žodis’, kurį dabar 
kartoju—šventas tavo žodis,
draugė Normantaitė! „Norite, 
tai Galite!“ Aš tai savo kailiu 
patyriau, '*

Dirbu dirbtuvėje, 7 ir 8 va
landas. Kaip ir visos, turiii na-

1 .4 m T -m m>< VUf4.t — mq ruošą, valgi pagafninti, su
tvarkyti kambarius, o vasaros 
metu dar ir kiemą, kuris, galiu 
pasigirti, yra Švarutis. Pada
rau vieną-kitą /rankdarbį, pa
sisiuvu sukneles. Kadangi labai, 
o labai mėgstu skaityti, tai vi
sada surandu laiko ką nors dau
giau perskaityti negu laikraš
tį. Jeigu turėčiau pakankamai 
gabumų, tai nebūtų stokos lai
ko ir ką parašyti. ...... ..... .....

Gali pamanyti, kad tik pa
sigiri u. Ne, tai tiesa, kad laiko 
užtenka. O paslaptis tame, kad 
maž kur išeinu vakarais darbo 
dienomis, į pokilius mažai, o į 
“grand-openingus”—-visai ne. Už 
tai šventadienį ulioju.

Susibarę su draugais važiuo
jame į kokią parodą, pav., gė
lių arba į kokį muziejų. Tas 
man, po savaitės darbo, geriau 
veikia į nervus, ditoda daugiau 
malonumo, negu dažni triukš
mingi pakiliai. Tai žiemos pra
mogos. Vasarą traukiam kur j 
laukus, prie vandens. Kaip ten 
gražu, ramu! Tai bent poilsis.

žinoma, tokios pramogos ga
li patikti subrendusiems. Jau
nesniems geriau tinka linksmes
nės sueigos, kas ir nestebėtina. 
Buk jauna kol esi. Bet visgi 
gali ir jaunos surasti valandėlę 
rimties.

Ei, motulės, šen į darbą 
O, dukrelės, čion į tarpą!

Gražų Sidabrinį 
Setą

Dabar kiekviena moteris, ku
ri skaito^ Naujienas, gali įsigy
ti gražų sidabrinį setą* dėl šešių 
arba astuonių asmenų už 6 ku
ponus ir mažą primokėjimą. Si
dabras yra pagamintas geriau
sios ir garsiausios. ROGERS 
firmos. Atidžiai perskaitykit 
apgarsinimą, kuris kasdien tel
pa Naujienose.

Moterys Prieš šimtą Metų liįiškos pamokos. Moteris buvo 
R O MA 

' -t’ T ,
Pradžioj Romos laikų, moks*1

nuskirta j namų ūkio apyrubę, 
. arba galėjo pasirinkti vientioly- 

na. kur buvo nustatyta: “mo-1 . • . , . .. , na. Kur ouvo ' nusuatyu*:Jas buvo labai siaura® kaipmer/, , K ,, x

Mokytojais buvo tėvas ir ind- 
tina. Mokydavo kasdienių dari 
bų.* -

Įsteigus pradžios mokyklas, 
mergaitės kartu su berniukais 
mokėsi skaityti, rašyt ir skai
čiuoti. K . . ■

AugšČiau. mergaitės nešimo 
kino, kuomet beminkąs tęsė 
mokslus tolyn prie gramatikos 
arba ir prie retorikos.

Jis toliau® mokėsi gramatikos, 
istorijos, geografijos, etikos, fi* 
lozofijos ir, virš visko,, retori
kos (iškalbystės). Jei laimes 
duota, tai siekė' prie universite
to, gal Alenuose.

Nors moteries mokslas buvo 
aprubežiuotas, jos i ekonominis 
ir socialis būvis buvo svarbus 
ir rimtas. Ji nebuvo namuose 
verge, ji turėjo teisę, prie, ne
judinamo turto ir pinigų.

šeimos tvirtą paveldėjo lygiai 
dukters ir sūnūs, motina ir vai
kai. Moteris vistiek skaitėsi na
mų, o ne visuomenės asmuo. Ir 
namuose ji nebuvo pirmoje vie
toje.

Duktė tėvo globoje; moterė 
vyro globoje; ‘neištekėjusi naš
laitė giminiečio globoje. Moteris 
jiems, ne karaliui btfvo atsako- 
minga.

Namie, vienok, ji buvo gaspa- 
dinė, ne tarnaitė. <
' Tėvų atsakomingųmas už Vai

kus buvo rymiečių įstatymiškas 
reikalavimas.

Pastaraisiais dviems šimtme
čiais pagonų gadynės, Roma ki
lo, karai sekėsi, didelės permai
nos vyko, kurios artimai palie
tė moteries stovį.

Kietai nustatyti Šeimos įsta
tai pasiĖuosavo: meilužės su 
mielais berneliais buvo papras
tu dalyku. . A

Puošnus parėdai, padargai ir 
skaniausi valgiai užstojo romie
čių kuklų būvį.

Tuo pačiu laiku, žymiai pa
gerėjo moteries buitis. Augšto- 
sios kliasos moterys, < apeida- 
mos senuosius įstatymus, atsi
kratė nuo vyriškio globojimo.

Jos rūpestingai taupė dide- 
liausius lobius, namų luobą pa
likdamos toms,. kurioms tąs bu
vo įmanoma. Iki to laiko, gas- 
padinė pati buvo virėja; dabar 
teko tas darbas profesijonaliams 
virėjams; apie 171 m. pirm Kr. 
pradėjo kepyklos aprūpinti vi
suomenę duona ir kitais skanė
siais. Apie tą laiką pradėjo į 
Romą importuoti iš. kitų šalių 
maistą ir vyną. ’ ,

Moterys, praturtėj usios ir pa/ 
siliuosavuSios iš kasdieninio šei
mininkės gyvenimo, daugiau lai
ko turėjo lavintis protiškai.

Pompėjaus antroji pati buvo 
mokyta rašyboje, geometrijoje, 
filozofijoj, diskusijos ir vilbi- 
himu lyi-os; Calpurnia, žmona 
jaunesniojo Plinijaus, buvo mo
kyta literatė. Vienok, dą mo
terys augštus mokslus abelnid 
nesiekė, nors buvo pripažinta, 
kad moteris protiškai gali kil
ti, sekdama mokslus taip, kaip 
vyrai. .

Krikščionystei prasidėjus, mo
terų teisės tapo apribotos.

šventraštyje yra Pauliaus į- 
sakymas: “Aš neveliju moterims 
mokytojauti. Jeigu joms.rupi 
kas nors patirti, tepaklausia sa
vo vyro.“ šiame šimtmetyje jo
sios socialės ir nolifinoa foiana 
.tapo atimtos.

“Išmokti nieko negirdėti, nieko 
nekalbėti, kaip tik tai, kas pri- 
gnl baimei Dievo/’. “Neturi bu- 
£i supratimo nešvarių žodžių, ir 
jokios žinios apie liaudies pa
saulines dainas.“ ' • .

•*Ji privalo atsikelti naktį at
kalbėti maldas .ir psalmes“ ir tt.

Viėnok jau nuo 6-to iki 8~to 
ir vėl 12-tame Šimtmečiuose vie
nuolė® buvo išlavinamos būti 

i vertėj omis raštų, perr a šy to- 
jonts; kitos net politika užsiim
davo/ \ \ ’■ . '

Tarpe žymesniųjų vienuolių 
buvo Vienuolė Hrotsvith. Ji pa
raše kelioliką legendų, septynes 
dramas, ir tų laikų istorijos 
ruožus, vis eilėmis. 1 7

Dvyliktame ir tryliktame šimt 
mečii/ose tūlos vienuoles rašė 
mistiškus raštus.

Nors istorija prabyla apie 
vieną kitą mokytą vienuolę, bet 
apie laisvąsias moteris nieko 
negirdėti®’i bažnyčia jas nutildė 
taip, kaip tie tamsieji amžiai 
nutildė ir vyrus. -

Tamsiejie amžiai prasidėjo 
krikščionystei įsigalėjus apie 
500 m/ (š. K.) tęsėsi iki 1500 
m. dabartinio kalendoriaus, (re
formacijos laiko.).

Dr. Johanna Baltrušaitienė

i

^•lll>l»IIIIIIIHI'llllllll<IIIIIIIIIĮlillillllllll 111,11111111 lllllllllllll^

I LIETUVOS MOTE-1 
RU VEIKLA '

V. Byansįdene

Lietuvės Moterys
/ Lietuvių tautos istorija rodo; 

kad lietuvės moterys nuo neat
menamų laikų, yra pasižymėju
sios savo darbais amžių glūdu
mose spindi šviesite kunigaik
štienės Birutes—Kęstučio žmo
nos paveikslas.' Ji tautai išug
dė garbingą valdovą didįjį Kum 
Vytautą. Tautinio atgimimo 
laikais lietuvės moterys dirbo 
ranka į raniką su, vyrais, že
maitė; Lazdynų Pelėda, Šatri
jos Ragana ir kitos, tai,vardai, 
kurie musų tautiniame atgi
mime yra išvarę gilią vagą, 
Lietuvių literatūrą yra papuošę 
gražiais kūrybos žiedais.

Šiandien Lietuvoje nerasime 
nė vienos gyvenimo srities, ku
rioje moterys, nebūtų pasiro
džiusios savo darbais. Jos-ly
giai su vyrais rūpinasi krašto 
reikalais, spiečiasi i įvairias or
ganizacijas. Lietuvos moterys 
dirba didelį vargšų šalpos ir 
globos darbą, dažnai įdėdamas 
visas savo jėgas ir širdį. Taigi, 
tenka tik džiaugtis lietuvių mo
terų visų, sričių t darbais ir lin
kėti, kadzjoS toliau taip gražiai 
ir sėkmingai dirbtų ir puoštųsi 
savo darbo vaisiais.

Motery Literatūros ir 
Spaudos Paroda

Gruodžio 10, 1937 Moterų 
Ęliųbe, Jubiliejinio lietuvių mo
terų suvažiavimo proga/buvo 
atidaryta lietuvių moterų liter
atūros ir spaudos paroda. Pąror 
doje buvo išstatytos visų lietu
vių moterų rašytojų, (mirusiųjų 
ir gyvųjų) knygos, brošiūros, 
spausdinti ir nespausdinti kaš
tai, straipsniai, žurnalai ir kt. 
Parodine medžiaga užėmė du

Joms liko tik re kamblius

. <_ .J--A...../,;. " U' .Y.'-

/
s. Rašo ONA

Veda Dora VffldenS t
niinmainibrtMmniiMmiitrfTnmmnRii^

KAIP REIKIA KŪDIKIUS MAITINTI

; Buk Jauna, O Busi 
Graži

I.'" s - •/ - *

Yra moterų, kurios tankiai 
1 stebisi, kodėl jos pradeda rody
ti savo amžių daug anksčiau, 

i negu reikėtų. Jos stebisi, kodėl 
jų oda pasidaro sausa ir prade
da ’ rodytis raukšlės. Bendrai, 
jos pradeda atrodyti senesnės 
negu ištiktųjų yra.

Moteris yra kaip ir delikatna 
gėlė, kuri reikalauja kasdieni
nės priežiūros, kad palaikyti jos 
jaunystės, žydėjimą. Jeigu tas 
gėlių darželis neprižiūrimas, gė
lės pradeda džiūti, vysti. Taip 
pat yra ir su moterim.''

Kuomet moteris sulaukia 25 
metų amžiaus būtinai turi dau- 
giaus prižiūrėti sdvo odą ir 
bendrą išvaizdą. Genaus sak
ant kuo anksčiau moteris pra
deda atkreipti domės į savo1 iš
vaizdą, tuęr^ęresni rezultatai 
matosi vėleliuose metitose.

Moterims nėra reikalp atro-' 
dyti senoms šiais moderniškais 
laikais kuomę^ randasi tiek daug 
būdų sau pagelbėti. Niekuomet 
nereikia eiti,f. gulti >. nenuvalius- 
savo veido, nežiūrint kaip labai 
pavargusi butum. Užima tiktai 
kelias minutes nuvalyti veidą 
gerai ir tuomet įtrinti gero mai
tinančio kręrąpį Trink šį kremą 
iš palengvą kokias dvi minu
tes. Niekuomet netrink veidą 
per aštriai, kadangi aštrus tri- 
nimas yra blėdingas odai. į

Brausiant veidą, niekuomet 
nevartok per. karštą vandenį. 
Vartok drungną vandenį ir ne 
per stiprų muilą. Perdaug per- 
fun)Uoti muilai džiovina odą. 
Paskiausia, būtinai gerai per
pilk veidą šaltu vandeniu, arba 
pertrink su ledu, šaltas vanduo 
arba ledas palaiko odą tvirtą. 
Nepatartina vartoti maską, mo
lio arba kitko, nes šis per daug, 
stipriai traukia odą. . -

Gimnastika, vaikščiojimas ir 
astuonios valandos miego kas 
naktį gerai išvėdintam..kaniba- 
ryje, prisidės labai daug prie 
palaikymo to jaunystes skais
tumo amžiui gerai įpusėjus.

(Tęsinys)
Mėsa. Kūdikiui duodama jau

tienos, ąvienos, vištienos mėsa. 
Mėsa duodama skusta, sutaisyta 
į blynelį ir kepta pečiuje. Kada 
valgoma truputį druskos ir svie
sto reikia dadėt. Vištoj mėsa 
geriausia valgosi virinta arba 
kepta pečiuje. Mėsa turi būti 
supiau’styta smulkiai ir duo
dama kūdikiui nuo 3 iki 6 'šauk- 
Stelių. Iš jautienos mėsos arba 
avienos, vištienos' yra gerai pa
daryti zup^lę 2 kartų į savai
tę. Prie to gerai dadeti daržo
vės, bet reikia vengti aštrių, 
pipiruotų gardumynų ypač kū
dikiams.

Vaikai nepaprastai mėgsta 
valgyli mėsą ir kitų baltymų 
ir jiems mėsa beveik niekad ne
nusibosta. Jautiena, aviena ir 
vištiena yra labai maistingi, tai
pogi kepenys ir inkstai. Kiau
liena mė§a turi mažai vitaminų, 
jautiena . turi daug. Kūdikiams 
tinka ta pati mėsa kuri gamina
ma šeimynai.

Vaisiai. Mažiems vaikams vai
siai ypatingai tinka. Kasdien 
duodama nuo vienos iki trijų 
uncijų sulčių vaisių. Truputį 
cukraus galima dadėt ir vande
nį įmaišyti. Gerai duoti obuo
lius, persikus, aprikosus, su
trintus virintus, slyvų košelę 
arba gerai nunokusį bananą po 
pusrlčių .Verdant vaisius geriau- 

sis^bųdąąjyr^,perplauti kiekvie
ną vaisių į 4 dhlis ir su lupom, 
sėklom ar kauliukais virinti,pas
kui visa tai reikia perkošti. 
Tokiu budu virinimas vaisius 
nenustoja vitaminų nei minera
lų. Kūdikiai ypatingai gerai vaikui, 
virškina 4 vaisius kurių galima

gaut per visus metus, kaip C 
bt/olį, bananą, apelsiną ir po
midorą. Vaisių valgymas paska*, 
tina apetitą, bet nereikia da- 
dėt cukraus, kitaip cukrus so
tina, bet atima norų kitų val
gių. Vasaros metu—kūdikiui 
galima -duoti sunokusių braš
kių, mėlynių, persikui ir kriau
šių be lupenos. Geriau neduot 

i šviežių vynuogių, vyšnių, slyvų 
dėlei lupenos, sėklas ir kauliu
kų, kol vaikas neužaugęs ir ne
supranta kaip reik juos valgy
ti neprarijus lupenas, sėklas, 
kauliukus. Iki 5 metų amžiaus 
kūdikiui negerai duoti riešutų. 
Yra pavojus kad kūdikis gali 
užspringt! arba , susirgti vidu
riais. ■ <

Vėliau po dviejų metų am
žiaus, apart pieno, duonos, svie
sto, kūdikio valgis turi būti pa
įvairintas. Vaikai yra judrus, 
greitus, daug laksto jų begalinį 
energijos aikvojimas beaugant 
lyginasi su darbininku žmogu
mi. Toks vaikas turi pavalgyti 
gerus pusryčius iš košelės, ke-' 
penų, kiaušinių • arba blynų su 
dešrelėmis, pieno, vaisių. Pati* 
motina supras iš, ko geri mais
tingi pusryčiai susideda. Pra
dedant dienų su gerais pusry
čiais, toks vaikas nebus suvar
gęs nei piktas apie 11 valandą 
ryte kas dažnai matosi pas vai
kus, kurie negauna pakankamai 
pusryčių. Pietus iš mėsos su 
daržovėmis (kas pagaminta šei
mai ir vaikui tinka) vaisių ar
ba saldų patiekalą (dessert); 
vakarienės iš zupės, kiaušinių 
arba šaltą mėsą, sūrio, vaisių, 
du*onos, pieno pakaks vekliam

(Bus daugiau)

. Madų Patarimai
- v s
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I KINO TEATRAS I 

2. (MOVIES)
š _ • Adele

*. - '-------- r— '' 1

Pradedant šiandien, Apollo 
teatre, vidurmiestyj, bus rodo
ma labai įdomus (ypač chica- 
giečiams) kino kūrinys “In Old 
Chicago”. Pasaka piešia Chica
gos istorinius įvykius, taipgi ir 
legendą, apie Mrs. O’Leary su* 
jos šeima, ir ta užsispyrėle kar
ve, kuri buk tUi buvo priežas
timi didžiojo Chicagos gaisro 
1871 m. Kūrinys gerai drama
tizuotas, gražiai s kostiumuotas, 
ir vaidinimas pirmos rųšies, 
nes' sąstatą sudaro pirmaeiliai 
kino artistai. Kaip tai Alice 
Brady, Alice ,Faye, Don Ame- 
che, Tyrone Power ir kiti. x

"Am 
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Lietuvos Praeities Į
Moterų Siluetai 1

3 
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f r Donacams
2 puodukai pieno 

j % puoduko cukraus 
■ 1 šaukštukas druskos

*4 puoduko
1 šmotukas

puoduko
2 kiaušiniai
6- puodukai
Sušildykit pieną ir užpilki!- 

ant cukraus, druskos ir svie
sto. Atšaldykft truputį ir su
dekit mieles, kurios pirm to 
buvo ištarpytos vandeny. Pri
dėkit išplaktus kiaušinius ir 4 
puodukus miltų. Viską gerai su , • 
mediniu šaukštu išplakti. Pa
dėkit į šiltą vietą, kad 
tų. Nuimkit ir penkias 
tęs vėl plakit. Padėkit 
tegul tešla vei pakyla, 
kit likusius miltus. Paskui iš- 
minkykit ir tegul vėl pakyla.

Kaip prirengti tešlą 
pyragui? '

Paimkit tešlą ir padėkit ant 
sviestu išteptos blėties kokį 
pusę colio storumo, išlyginkit. 
Apiberkit mišiniu' iš 2 šauk
štukų cinamonų, 2 šaukštu cuk
raus ir puoduko smulkiai 
sukapotų riešutų^ arba saldžių 
migdolų. Apdekit šmotukais 
sviesto. Padėkit į šalį, tegul 
tešla pakįla. Kepkit nelabai 
karštame pečiuje 25 iki 30 mi
nučių.
toefdonacp
; Padėkit tešlą ant lentos ir 
iškočiokit. Su tam tikru prie
taisu išspauskit apskritus ritu- 
liukus. Padėkit ant miltais iš
barstytos blėties, duokit, kad 
pakiltų. Paskui virkit karštuo
se taukuose iki parus. Kai iš
virs, išimkit ir padėkit ant 
minkštos, baltos popieros, kad 
sugertų taikus. Jei patinka, 
apibarstykit smulkiu cukrum. 
Padarysit 3' tuzinus donacų.

sviesto 
mielių 
vandens

baltų miltų

pakil- 
minu- 
atgal, 
Pridė-

Daržovių Sriuba
Paimkit vieną kvortą pieno ir 2V6 

Šaukštų miltų. 2 valgomu 'šaukštu 
sviesto, 1 šaukštuką druskos, 2 puo
duku smulkiai supiaustytų ir išvir
tų daržovių, kaip tai: sugrustų špi- 
nakų (rakinusių)/ žirnių, šabelbonų, 
bulvių, selerų.

Imaišykit miltus į ištarpytą svie
stą ir sumaišykit su šaltu pienu. 
Sudekit į išvirtai daržoves ir vir
kit ant mažos ugnies iki sutirštės. 
Jeigu bus per tiršta, pripilki t dau
giau pieno.

• Prisiuntė V. Faiza.

Jaunesnėms, mergaitėms, ar
ba toms, laimingoms moterims, 
kurių figūros tiesios kaip ber
žų, -r—", yra labai didelis pasirin
kimas margo gėlių spalvomis iš
austo j vilnonio audeklo vadina
mo “challis”. — ši medžiaga y- 
ra importuota ir nepaprastai 
plona ir .graži., Suknele iš šios 
medžiagos gali - buri naudojama 
netik per žiemą,.— per vasa
rą — dėlto,, kad, nors ir vilno
nė, . medžiaga nepriduoda daug 
šilumos ir ypač reikalinga prie 
Chicagos klimato, kur vieną 
dieną šilta, o kitą šalta.

Naujausių batų parodoje Šte- 
yęns viešbutyje, Chicagoje, 
išdirbėjai pranašauja batukus 
su atdarais pirštų galais '(bpeii

Vaidinimas bus tik du kart 
į dieną, 2:30 P. M. ir 8 :30 P. M. 
Sėdynės rezervuotos, tad bilie
tus galima pirkt iš kalno. Bi- 
lietų kainos nuo 75c ligi $1.50. 
Kadangi veikalas gan ilgąs ir 
kAs nori jį matyt pilną be jo
kių sutrumpinimų, tad’ patar
tina matyt dabar, pirmam ro- 
dvmę. Tačiaus kiek vėliau bite 
gąlima matyt ir už daug žemes
nes kainas beąbejo kiek sutrum
pintą./ Matyki t.

'• t'.' • ■

Kitą savaitę pakalbėsim dau
giau. t

. r

Čiai naudojami su baitais pa
gražinimais. Naujausios spalvos 
dėl batų yra “marinė blue”, mė
lyna), raudonai ruda (russet) 
— Leize ir įvaikių spalvų kem-
linuotes su baltu vasarai

Taip pat simboliu, nors ir ki
tokiu, idealios žmonos, motinos 
auklėtojos, šeimos židinio sau
gotojas simboliu galime1 laikyti 
Kęstučio žmona BIRUTĘ. į

Birutės veidas tebėra apsup
tas skraiste, kuri neleidžia .j 
mums pamatyti jos tikrąjį V6N 
dą. Birutės legendos yra taip 
žymios ir gyvos, kad jos visai 
nustelbė istorinę tikrovę. Birus 
tė musų tautoje tokia populia
ri, jos asmuo toks vaizdus^ sun
ku net tikėti, kad visa tai, ką 
mes su Birutės asmeniu šie-, 
jame, yra legendos padarinys.

Tikrų žinių apie ją beveik 
visai nėra. Jos laikų šaltiniai 
nemini jos vardo.^Legendos apielgv Birutės asmeniu: 
jos grožį, apie jos šventosios: 
ugnies saugotojos pareigas,, 
apie jos susitikimą su Kęstučiu1, 
kaip ir jos vardas pirmą kar
tą atsiranda tik XVI a. įpusė
jus, o XIX a, poetai ir istorikai 
visus‘tuos padavimus, tapusius 
jau tradiciniais, pagražino ir 
išidealizavo.

Mes nežinome kur ir kadą ji 
yra gimusi koksai jos gyvenimo 
kelias, nežinome* net kada ir: 
kuriu budu* ji yra mirusi. Apie 
jos mirtį liko paties Vytauto 
liudijimų, bet, deja, jie vienas 
kitam prieštarauja. Apytikriai 
žinoma, kad jose dėdė, tėvo bro
lis' (ne tėvas, kaip legenda" 
skelbia) buvo Vidimanto var-

vienintelė Kęstučio žmona ir 
kad ji už jo ištekėt galėjusi, 
kai jis turėjo apie 50 metų. 
Kaip gaila legendų romantikos, 
bet ką darysi. z .

Taip ir turime lyg du skirtin- 
viena—

miglota, amžių paslaptyj pa
skendusį, tikrąją Kęstučio žmo
ną Vytauto motiną, ir, antpj, 
legendų Birutę, motiną auklė
toja, šeimos dorybių simbolį.

Sunku pasakyti, kiek jie vie
nas antrą atitinka. Kad ir bu
tų tarp jų kai kurių skirtumų, 
vis dėlto jie nebus tokie dideli, 
kokie yra skirtumai tarp musų 
Vaizduotėje sukurtojo Birutės 
grožio idealo ir plačiai paplitu
siais, nemeniškais, nieko ben
dro su grožiu neturinčiais, taria
maisiais Birutės vaizdais ... 
kad ir ne atsiranda mums dai
lininko, įcuris sukurtų naują 
meniškesnį ir lietuviškesnį Bi
rutes atvaizdą.
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Į Diena Iš Dienos Į

P-lė Valerija 
Ladigiutė Serga

GARFIELD PARK — P-lė 
Valerija apsirgo ir turęjo pasi
duoti dr. peiliui. Valerija nesi
jautė gerai jau kelios dienos 
praeitą savaitę, o šeštadienio 
vakare turėjo kreiptis prie gy
dytojaus. Ji turėjo 104 karščio. 
Gydytojas tuojau nenustatė li
gos, o sekmadienio vakare ligo
nė liko išvežta į Bethany ligo
ninę, 3420 W. Van Buren St. 
Padarė sunkia appendix opera
ciją pirmadienį, sausio 24 d.

P-lė Valerija yra nenuilstanti 
Naujos Gadynės narė ir daly
vauja nuo pat jo susitvėrimo 
gal tik kelias pamokas apleido 
dėl to, kad negalėjo. Ji negalėjo 
būti praeitą sekmadienį Racine, 
Wis., kur choras davė koncer
tą Chicagos Lietuvių Draugijai.

Kaip “N. G.” choristai, taip 
visi draugai aplankykite drg. 
Ladigiutę, Bethany hospital, 
3420 W. Van Buren St.

Ona Jogminienė 
Ligoninėje

šv. Kryžiaus ligoninėje buvo 
padaryta sunki operacija O. 
Jogminienei, 3356 S. Emerald 
iAve. šiomis dienomis ligonė 
pradėjo greitai sveikti ir už po
ros ar trejetą savaičių galėsian
ti grįžti namo. Mr. Jogminas 
labai linksmas, kad jo žmona 
greit vėl bus sveika.

Keturios Chicagietės 
Išvyksta Floridon

Ateinant) < šeštadieni, sausio 
29 dieną, iš * Chicagos vyksta 
į Floridą p-nios Della Kiiraitie- 
nė, Eva Kelną r, Ethel Young 
ir Jennie Mason. Tą kelionę 
jos mano atlikti Buick auto
mobiliu.

Praleidę porą savaičių arba 
daugiau Floridoje vėl grįš Chi- 
cagon.

. c

Skambės Sidabriniai 
Varpai

GARFIELD PARK — Jonas 
ir Ona Samolioniai minės savo 
25 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktuvę. Kadangi pp. Samo
lioniai yra malonaus budo ir 
draugiški žmonės, tai tikimas, 
kad sukaktuvių iškilmėse da
lyvaus daugelis svečių. Iškilmės 
Įvyks sekmadienį, sausio 30 d-,
Parkholme Community Ilouse, gijos. 
Ciceroje. J. G. *

Antanas Čiapas Grjžo 
iš Ligoninės

Prieš du mėnesiu Chicagos 
Universiteto ligoninėje buvo pa
daryta operacija A. čiapui, 
3638 So. Union Avė. A. čiapui 
buvęs išimtas vienas inkstas ir 
mažai buvę vilties išlikti gyvam, 
bet patyrusių daktarų priežiū
roje jis išlikęs gyvas ir manąs, 
kad greitai visai busiąs sveikas.

A. čiapas dirba strytkarių 
kompanijai ir sekantį mėnesį 
mano galėsiąs vėl pradėti dirb
ti. J. A. S.

Mokyklos 
Pabaigtuvės

BRIDGEPORT.—Wm. ir 
Nainis, 558 W. 37th St.,
gia parę savo jaunai dukrelei 
Genevieve.

Mrs. 
ren-

ir aukštesnę

šią savaitę ji užbaigia pra
dinę mokyklą. Netrukus pra
dės lankyti High School, o ką 
darys užbaigusi
mokyklą, tai dar nežino. .

Pp. Nainiai yra geri naujie- 
niečiai ir visa šeima priklauso 
prie Chicagos Lietuvių Drau

VBA.

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IKfĮ

Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikėm elektrikinį Kabinetą, karštus ir garo 
elektrikinius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai 
utarninkais. /

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St

kambarius; suteikiam 
sveikatai VIOLET 

prieinamos; Moterų diena

- Klajoklis

kuris

Radio ak-

ir Kastas
Amerikos

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

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

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

KAS PENKTADIENI YRA LAIMES DIENA

LAUNDRY

DAMP WASH

49c
Už 10 SVARŲ 

4c už kas svarą virš to

votojai” . buvo Julija Markovą. 
4437 So. Wood St.

Visą laiką kėlėme “taures” to 
įvairaus “skystimėlio” ir gir
dėjosi varduvių obalsiai “svei
ka Julija Markę-za”. “Ląi gy
vuoja musų gerbiamas drau
gas naujienietis Vincas Kaspa
ras”. šokini čempionė to vaka
ro buvo Vinco uošvienė Juzefą 
Jokubauskienė, 75 m. amžiaus. 
Nepraleido nei vieno šokio. Ir 
nuovargio nesimatė -r- yes, tai 
bent senutė. Dieve duok ja. 
sveikatą ir visai jos šeimynai.

— Steponas. >

Baigimo proga pp. Kriščiū
nai rengia pabaigtuvių vakare- 
'.į savo gabiai dukterei Chris- 
tine. Jis Įvyks šį šeštadienį, 
sausio 29 d., Kriščiūnų namuo
se, aukščiau paduotu adresu.

Išsiėmė Leidimus ■ 
Vedyboms 
(Chicago je)

Walter Zmuda. 21, su Mary
Bizoza, 24

Charles Prasėda, 53, su E!i- 
zabęth Coburn, 54

SPECIALUS
j,

Antoihette Shepherd,
Adam Balau, 27

Philip Ryan, 26, $u
Zaites, 21

27, su

Estellc

Reikalauja Vedybas 
Panaikinti

»

Kazimer Tamošaitis nuo Ce-
:ilia Tamošaitis

Atsižymėję Lietuviai 
“The Krone Bros”- -■ 
Kosty and Al.

Kiekvienas lietuvis
yra susidomėjęs Radio progra- 
mais, yra girdėjęs viršminėtus 
vardus. Bet gal mažai kam at
ėjo į mintį, kad tie 
toriai yra lietuviai.

A!ex A. Krone 
Krone yra žinomi
Radio muzikos srity, kaipo pro
fesionališki Hawaiian gitaristai. 
Jų programai girdimi iš Radio 
stočių W. J. R., Detroit, W. K 
B. F. ir W. F. B. M., Indiana- 
polis, Ind, W. I. N. D., Gary, 
Ind., W. W. A. E., Hammond, 
Ind., W. S. B. C. Chicago ir 
iš daug kitų Radio stočių.

Broliai Alex A. Krone, Kosty 
Krone ir jų grupė neužilgo pa
darys lietuviams surprizd, nes 
šiuo laiku daro tik repeticijas 
ir turi padarę kontraktą su žy
miomis Radio stotimis, per ku
rias dyos nuolatinius progra- 
mus ir lietuviai galės -tuom pa
sididžiuoti. '. ■

Broliai Kroniai gyvena 6501 
So. Rockwe?l St. Abu yra nau
jieniečiai ir gražiai vartoja lie
tuvių kalbą. Abu skaito “Nau
jienas” ir niekam neužsigina 
savo tautybės.

Jų fcrupė susideda iš 4-rio 
Hawaiian gitarų profesion <!’ų 
skambylojų. Alex A. Krone yra 
jų instruktorius ir šiuom laiku 
užima instruktoriaus vietą Con- 
servatory of Music, Kimball 
HalJ. Apart to, turi <dar; 2 skir
tingus 
duoda

skyrius (studijas), kur 
privatiškas lekcijas.

— Steponas.

Daugiaus Apie

Serga Loyola
Glinskis , ’

Baltrus -Kadžius man prane
ša, kad sunkiai serga jo krik
što duktė Loyola Glinskis, 2425 
W. 45th St. Krizįs jau praėjo 
ir yra vilties, kad jaunoji Lo 
yola neužilgo pasveiks.

•— Steponas.

Pp. J. P. Varkąlai 
“Grandma” ir “Pa”

Iš Bridgeport, Connecticut 
ątėjo žinia, kad pp. R. Kelly 
susilaukė 8l/2 svarų dukrelės. 
Kūdikio motina p. Helen Kelly 
yra duktė chicagiečių, audito
riaus J. P. ir p-os Varkaly.

F. H. S. 
r '■ 1 r 11 - '|; *' *

Baigia Lindblom 
High School

TOWN OF LAKE. — 17 me- 
tų Christine Kriščiūnas, duktė 
pp. Chas. Kriščiūnų, 4501 So 
.Ashland avenue, šiandien bai
gia mokslus Lindblom High mo
kykloje. Ji išėjo keturių metų 
komercinį kursą. Rengiasi mo
kslus tęsti, bet dar nenuspren
dusi ar pasirinkti buchalteriją 
ar auditorės profesiją.

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam
Žmogui

Šmotu

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

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

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

“Faun”
Design >
Gražus

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repnblic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(Seroenedl .................  tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

v . . . TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- ĮĮĮĮ •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- H 
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba M| įĮ 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu.
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asm6- as
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų. - Su 6 Kuponais

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 ,

I—■ I II I ■   I ■ .1 ■ ■

MADOS

m

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

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

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

šmotų ROGERS.
Sidabro Setai

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $j,.75 

su 6 kuponais

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

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

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams- 

pažjstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Eutopos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėh svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

Lare* Sarvlng-Spoon 
Butterknlfv, Sugar SpoM

Dar
Mary Stukas Parę ,

Et, jau to korespondento dar
bas tai jau “škaradniausiss ama
tas”. Nori įtikti Redakcijai, tai 
prasižengi visuomenės- epini j ai. 
Laikraštinė etika reikalauja ra
šyti “trumpai” ir “storai”. Bet 
trumpai rašant negalima viską 
sužymėti. Dalykas yra tame: 
šiais Viešpaties Metais, Sausio 
15-tą d. įvyko Parė pas Mary 
Stukas, 3238 So. Halsted St. 
Didžiuma parės dalyvių buvo 
geri naujieniečiai.

Korespondentas Steponas su
žymėjo tik dalį dalyvių. Kitus 
praleido “dėl vietos stokos”. Ir 
kas-gi? Daugelis iš dalyvių pro
testuoja ir užmėtinėja Steponui 
Už “skupumą”. Na, kad norė
jot, tai Mary Stukas parėj, 
apart pirmiaus pažymėtų daly- 
vių,- buvo dar ir sekanti: Mrs. 
ir Mr. Kalvaičiai, Mr. ir Mrs. 
Uliai, Mr. ir Mrs. Palioniaį, Mr. 
ir Mrs. Razgiai, Mrs. Benga- 
llenė, Mr. ir Mrs. Jonai^fai, 
Mrs. Užkurienė, Miss B. Za- 
gurskienė, Mrs. M. Kulikaus
kiene, Mrs. L. Yurkienė, Mrs. 
M. Lydžius, Mr. A. Raškaitis, 
Mrs. A. Budginienė, J. Rimku- 
nas, A. Ivanauskas, J. šapelis, 
A. Gučas, J. Vertelka, K. Va
laitis, ir Mrs. Kirdienč.

— Steponas.

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pa* 
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Cana] 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu <ik jų bu* 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS 
studija įrengta pir
mo? rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis, 

arba* garantuotas 
426 W 63rd ST 

WNG x 5R«« -5846

No. 4473 — Graži ir elegantiška 
suknelė. Sukirptos mieros 10, 12, 14, 
16 ir 18 metų amžiaus panelėms ar
ba jaunom moterim.

I ■■' ■ ■ \ ,

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

• LIGONINES
HOSPITALS

- VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS* ’ 1
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

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

f

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

už ........... ..............
PALAGUI PAGELBA

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...........
’^RZAMINA VIMAS

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

1900 So. Kedrie
TeL Lawndale

’12
$50
$20

kuponus. Taipgi pinigaisSiunčiu
BAIGIMAS

Adresas(Vardas ir pavardę

fiestas(Adresas)

(Miestą* ir valstija)

Atsiųskit man 
'. i

Vardas

HOSPTTĄI

Avenne 
5727.

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

826 West 32nd Place. Telefonas BOULEVARD 0046.

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

Čia |dedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..—
Mieros .. per krutinę

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Prosyti. •

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER
**ArcA«r Alma t

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. A. NORKUS, Savininkas

TeL Vlctory 9670

Valstija

Sausio 27 d.

m

AIR-FREED DAMP 
WASH Linksmos Varduvės 

’ Pas Naujienietį 
Vincą Kasparą

Sausio ,21-mą dieną susirinko 
gražus būrelis Vinco Kasparo 
draugų ties num. 1714 W. 46th 
St. ir tinkamai “pavinčiavojo” 
jį varduvėmis-.

Muzikantai buvo F. Kuzmar- 
skis, Harry Rėksnys ir J. Žu
kas (sportininko tėvas). Žy
miausi Vinco Kasparo “vinčia-

Kupono No.
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AMERIKOS LIETUVIU KONGRESAS IR 
DABARTINE LIETUVOS VYRIAUSYBĖ

Pasiuntė Telegramą Seimui Reikalauda
mas Laikytis Demokratinių Principų

Stropiai ruošiasi nepriklausomybės paminėjimui

Antradienio vakare, sausio 25 mes įžeisti ir pažeminti akyse 
d., įvyko Chicagos skyriaus A- pasaulio. Juk ten išlaukinio nei 
menkos Lietuvių Kongreso vai- vidujinio pavojaus niekuomet 
dybos ir kai kurių komisijų po- nebuvo—kam tas režimas? 
sedis pasiruošti prie Lietuvos Kiekvienas lietuvis turėtų pa- 
20 metų Nepriklausomybes ap- sirašyti ant peticijos reikalam 
vaikščiojimo. Vietoj lik© nutar- jančios paliuosuotia politinius 
ta rengti'kaip galima iškilmin- kalinius ir Am. Kongresas taip 
gesnį paminėjimą su šauniu* ir jau turėtų pareikalauti panai- 
tam tikslui pritaikintu progra- kinimo karo stovio valdžios Lie
tau. Bus pakviesta net keturi tuvoje. Lietuvis
chorai, solistai “Lietuva” Benas | 
ir trys kalbėtojai. Bus paruošta 
ir išneštos kelios rezoliucijos. \

Parengimas įvyks Lietuvių
Šįvakar Jaunimo CHEVROLET dirbtuvėje—ieškoma /neįžiūrimų įsprogimų magnetizmo pagclba. 

Kairėje operatorius deda auto “kliučo” spiruoklį į magnetizmo lauką, Vidury — 
magnetizuotas spiruoklis dedamas į gelęžies dulkių vaną, o dešinėje inspektuoja
mas. . /, •/ ’' ■ ' 'j

36 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 FUR CO.
166 No. Michigaą Avė.

Chicagos didžiausis kailių pirklys.

Miscellaneous
Įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome visek.’os 
rųšies stogus, taipgi dirbame blSties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.'

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Stieet

CLASSIFIE.D ADS

AR IEŠKAI SVEIKATOS?
Išmok maitintis ir užsilaikyti. Gauk 
knygą “Gera Sveikata ir Ilgas Am
žius Be Vaistų”. Kaina ....... $1.25

Gaunama pas J- LAUKIS,
3328 So. Lowe Avė., Chicago, III.

For Rent
4 KAMBARIAI PEČIUM' ŠILDO; 

MI, vana, antram aukšte —115.00 į 
menesį. 923 West 33rd Place.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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, 
Radchffe 7471.

Auditorijoje, 3133 S. Halsten 
st. Pradžia 7:30 vai. vakare, va
sario 16 dieną. įžangos nutarta 
imti tik po 1.5 centų nuo ypatos, 
kad tik pakaktų padengimui ren
gimo lėšų.

Telegramas Seimui
Taip jau* nutarta tuojaus pa

siųsti telegramą tik susirinku
siam Lietuvos seimui reikalau
jant, kad svarstydamas pakei
timus Lietuvos konstitucijos, 
seimas nedrįstų nutolti nuo st 
giamojo seimo nustatytų demo
kratijos principų.

Vėliau, nutarta pasiųsti sei
mui reikalavimas kad minint 
20 metų nepriklausomybės ju
biliejų, birtų suteikta visiems 
Lietuvos politiškiems kaliniams 
amnestija. Juk jie nieko mus 
tėvynei Lietuvai blogo nepadarė, 
o tik reikalavo steigiamojo sei
mo paruoštoj konstitucijoj 
jiems garantuotų teisių—laisvės 
žodžio, spaudos, susirinkimų, ir 
organizacijų. O dabartinė netei-* 
suotoji valdžia, sutrempusi vi
sas tas laisves, kalina prakil
niausius Lietuvos sunūs. 5f?
uTkisi Daugiau Negu 100,000 

Parašų Peticijose
■ Parėmimui to svarbaus rei

kalavimo yra renkama parašai 
aht peticijų per visą Ameriką 
ir tikima surinkti daugiau ne
gu šimtas tūkstančių parašų, 
irodimui, kad Amerikoje gyve
nantieji lietuviai negali pakęs
ti tokio neteisingumo.

Kad Lietuva jau pergyveno 
20 metų, kaipo savaranki ir ne
priklausoma tauta, tai visi tuo- 
mi džiaugiamės ir didžiuojamės. 
Vienok, jei ten nėra demokrati
jos ir valdžia pasilaikimui per 
laikus turi valdyti šalį karo sto
vio priemonėmis—tuomi jaučia-

Krepšinio Lygos 
Trečias Susirėmimas
Vieta: St. Augustine Gimnazija

“JAUNIMO” Lietuvių krepši
nio lygos žaidimai bus tęsiami 
šį vakarą St. Augustine gimna
zijoj, 50th ir Bishop Streets. 
(1 blokas į rytus nuo Ashland 
Avė.). Barskio Ali Stars ban
dys nugalėti 13-to Wardo De
mokratus, Roosevelt Furniture 
persiims su Bridgeporto C.Y.O. 
ir stiprus Petki<*s BoosįerS su
sitiks su lygiai pajegingaiS' 
Bridgeporto Vyčiais.

Pirmas lošimas prasidės ly
giai 7:30 vai. Įžanga as/neniui 
25 centai. Plačioji Chicagos lie
tuvių visuomenė kviečiama gau
siai susirinkti ir pamatyti sa
vuosius sportininkus akcijoj.

J. I. S.

Lietuvių Jaunimo 
Kultūros Ratelio 
Šokiai

Kaip jau pirmiau buvo rašy
ta, L. J. K. R. rengia trumpus 
šokius kas antrą sekmadienį. 
Ateinantį . sękmądįęnį, , sausio 
mėn. 30 dieną, tokie šokiai Mil
dos, salėj, 3142 Šo. Halsted St.

Tie L. J. K. R. šokiai nėra 
taip rengiami kaip paprasti šo
kiai, kurių pradžia yra nuo ko
kių septynių ar aštuonių ir tę
sias iki vidurnakčio. LJKR šo
kiai kirti e yra rengiami kas 
antras sekmadienis prasideda 
antrą vai. po pietų ir tęsias iki 
septynių. Tai tik praleisti links
mai liuosą po piet. laiką, ku
rio aš manau visi turi. Taigi, 
kodėl neatsilankyti šį sekmadie
nį į Mildos svetainę, 3142 So. 
Halsted St. ir praleisti linksmai 
tą liuosą laiką—Nesivėluokite!

Alfred’as J. Butkus

SERVETKĖLĖS STALUI PADENGTI

fCROCHET£D DOILIES . PATTERN 1671

No. 1671—Šios scrvetkėles dabar labai madoj. Galit var
toti baltus arba kitos spalvos siūlus. \

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT.
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.

No. 1671

Adresas

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Personai
Asmenų Ieško

BARGENAS,. kas pirmas tas lai
mės! Parsiduoda Meat Market — 
Biznis cash.

1811 West 35th Street._• J ________

cfGARŲ, SALDAINIŲ ir Mokyk
los reikmenų krautuvė su fontanų 
—lietuvių apylinkėj. Pigiai.

Prospect 2748.

“Bijūnėlis” Važiuos 
Oak Forestan 
Vasario 23

Bazaras -r- Dovanos

Prie Ekskursijos Prisideda Dvi
* Kitos Organizacijos

NOKTU SIDE — “Bijūnėlio’' 
choras, po sėkmingo pirmuti
nio šio sezono parengimo, įgavęs 
dau*giau ūpo ir drąsos, uoliai 
ėmėsi rengtis prie daug dides
nio ir šaunesnio darbo—prie
perstatymo gražios operetės-— 
“Tetos D.ursęilos Darželis.” 
Choras buvo nusitaręs 23 d. 
sausio vykti į Oak Forest prie
glaudą aplankyti ten esančius 
lietuvius senelius ir juos kiek 
palinksmint. Gaila, bet nuo vir
šininkų įstaigos gautas* prane
šimas kad nebus galima ten nu
vykti anksčiau kaip 23 d. vasa
rio, mat ten esama auditorija, 
kirtion seneliai susirenka sutikti 
lankytojus, bus užimta kitų 
lankytojų. Tiek ir t#, -Bijūnė
lis” tame laikotarpyje ? turės 
progų, geriau ^pasirenglr 7 savo 
užduočiai. ‘ ; 1 -/

Malonu, pažymėti, kad .prie 
tos ekskursijos prisideda dar 
dvi. organizacijos: būtent Gar- 
field Parko Lietuvių; Pašalpos 
Kliubas ir Nor.thwest Moterų 
khubas. šios abi organizacijos 
teiksis seneliams parodyti savo 
impatiją suteikdamas medžiagi
nę paramą. Važiuosime 23 vasa
rio. —Draugas

Sll-

Pavogė 20 
Ridikiulių * r

Sheffield stoties policija
ėmė 20 metų jaunuolį Edward 
Seig, 944 Leland aveiiue, kuris 
apiplėšė 20 moteriškių, atim- 
dams nuo jų* ridikiuliUs su pi
nigais. Paskutine jo auka buvo 
Elizabeth Hamer, 545 Melrose 
avė. -

Nušautas Plėšikas
Policisto Sunūs

Vakar paaiškėjo, kad, jaunas 
plėšikas, kuris buvo nušautas 
prie 31-mos gatvės ir Dearborn, 
buvo sūnus policisto John P. 
Curran’o 1225 W: 71st streėt. 
Penkių valandų< tlaikotarpyje 
jis apiplėšė penkis taxį šoferius, 
žuvo beplėšdami s šeštąjį. Nu
šautojo vardas Philip Curran, 
31 metų amž.

LOVEIKIS SS 
Dalis.

KV1ETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams. ’ r < 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadieni (sausio 28, 29 ir 30 
dienomis) įvyks milžiniškas ba- 
zaras Lietuvių Audtiorijoj, 3133 
S. Halsted St. Rengia Chicagos 
Lietuvių Draugija tikslu, kad 
paremti Moksleivių ’ Stipendijos 
Fondą, ir kitiems kultūriniams 
.reikalams. >

Laimėjusiems bus išdalinta 
$600 vertės dovanų, kaip tai: 
$225.00 nuolaidą aut Pontiac 
automobilio iš Milda Auto 
Sales, 806 W.,31 St.; $140.00 
parlor šet iš Roosevelt Furniture 
po., 2310 X W. Roosevelt Rr.; 
$99.50 Crosley; Radio setas 11 
tūbų iš Joseph F. Budrick, Ine., 
3417-21 KS. Halsted St.- $42.50 
Bulovą rankinis laikrodėlis, vy
riškas ar moteriškas iš P. No- 
var, 4148 A^ięū Avė.; dar 15 
žymių dovanų, ir daugybės ma
žesnių bus sukeikta laimėju
siems su įžaiigbs ii kietais.

Be šių bus dar
šimtai įvaį^ausių |?ertįngų sir 
naudingų dalykų guriuos bu*s 
galima gauti, už keletą centų at- 
s’laukusiems pbazarą. Kiely vie
nų vakarą k^dįųbrs teks po gy
vą kurkirią-tuj’kėy. •

Kiekvienus' " ^turėtų būtinai 
dalyvauti tame '‘bązare ir pa
remti draugijos kilnų siekį -ir 
tuo pat kartu už keletą centų gal 
teks stambi dovana

Nutarė Prisidėti Prie
Kongreso Rengiamo
Vasario 16 Vakaro

Iš Humboldt Parko Kliubo
Veikimo

’ PA1EŠKAU PUSBROLIO Balies- 
lovo Teišerskio. Iš Lietuvos paeina 
iš Radviliškio. Malonėčiau, kad at- 
sišauktumėt—turiu svarbių reikalų.

Kazimiera Teišerskaitė, 
Kazimiera Horkof

1700 So.- Washtcnaw Avenue, 
Chicago, III.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir Gro- 
sernė už pirmą teisingą pasiūlymą. 
Priežastis—liga.

3401 Lituanica Avenue.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Savas .

Už $10 Nįžudė 
72 Metų Gary 
Moterišką
Ją nudarė iJiėsininko peiliu.

Indianos ir Illinois policija 
vakar sujudo ieškoti žiau
raus piktadario, kuris z apiplė
šė ir žiauriai nužūdė netur- 
tingą Gary, Įnd., krautuvinin
kę (Thercsa Borelli. Ji buvo 
72 metų amžiaus.

Nužudytoji užlaikė maisto 
kf au tuvę ties ! 1737 Jcfferson

v ę/atėjo plėšikas. Iš įrodymų, 
kuriuos jSasiscke surinkti, po
licija pasakoja, kad įvyko 
štai kas. Plėšiko užpulta mo
teriške, nežiūrint savo metų, 
pradėj o gi n jis. x Pagriebęs įnė-

mėsos skyriaus, plėšikas sTpo- 
-ge su juo moteriškei penkis 
kartus, o su rankena ome jai 
daužyti galvą. Moteriškę taip 
nužudęs, plėšikas pasiėmė $10

N,ii vežtis senelę ligoninėn, 
daktarai atrado, kad piktada- 
ris peiliu/pęry erė inątęriŠkęs 
širdį tris kartus.

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms 
—Banknotams—Laidotuvėms— 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

. Phone LAFAYETTE 88'00

NORTH SIDE — Praėjusio 
ketvirtadienio vnkare, ’ sausio 
20 d., įvyko Humboldt Park Lie
tuvių Politiško Kliubo susirin
kimas naujoje buveinėje—ma
žoj, bet jaukioj svetainikėje, 
prie kampo North ir Central 
Park avės., užpakalinėje namo 
dalyje, antram aukšte. Gal būt 
dėl to, kad pirmą kartą naujo
je vietoje, o gal dėl to kad no
rėta “pašventint” naują buvei
nę—narių susirinko daugiau ne
gu kuomet pirmiaus. Svetainė 
patiko visiems nes yra jauki, 
paranki, nebrangi ir ' nuošaliau 
nu*o triukšmo.

Nauja Valdyba
J. * Kurevičius, vice-pirminin- 

kasj atidarė susirinkimą ir atli
ko 'įveSdil’tfmlįY naujosios Valdy-7 
bos 1938 metams, pareikalauda
mas nuo kiekvieno po “spyčių” 
pas 4<yt. Pasirodė, kad valdybon 
išrinkti visi senieji valdininkai, 
apart pirmininko, kuriuomi liko 
išrinktas Antans Valskis. Jis 
ir lįko pakviestas perimti plak
tuką. Kiti viršininkai yra: nu
tarimų sekretorius, A. Lungevi- 
čius; finansų sekretorius, S. 
Bėneckis; kasininkas, A. Zilie; 
T. Kubilius maršalka. Perskai
tyta protokolas ir išklausyta 
raportai Įvairių komisijų; prie 
naujų reikalų skaitoma laiškas 
kviečiantis dalyvauti 16 vasario 
Lietuvos Nepriklausomybės 
metų sukaktuvių vakare Lietu
vių Auditorijoj, kurį rengia 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Chicagos Skyrius. Vienbalsiai 
nutariama dalyvauti apvdikščio- 
jime ir įgaliuojūma pir. A. Val- 
skį atstovauti kliubą oficialiai. 
Taip jau sutinkama parinkti pa
rašų peticijai, reikalaujančiai 
amnestijos Lietuvos politiškiems 
kaliniams, i

Pasiūlyta, kad kliubas prisi
dėtų prie “Bijūnėlio” rengiamos 
ekskursijos į Oak Forest ap
lankyti < lietuvių senelių. Nors 
kliubas; tam ir pritaria, bet pa
tyręs, kad jau 3 organizacijos 
rengiasi bendrai ten važiuoti— 
kliubas šį kartą nutarė nepri- 
sidėtį, ,

v Rengs Vakarą
Pasiūlyta, kad kliubas, arba 

pavieiiiąi nariai paaukautų kiek 
pagelbėjimui buvusiam kliubo 
nario suhui, kuris yra ligos labai 
suvargintas. Pasirodė, kad di
džiuma kliubiečių' jau savo par
eigą yra išpildę.

Nutarta surengti pasilinksmi- • 
himo vakaras ir išrinkta tam ' 
komisija..

Pagal įsigyvenusią tradiciją,

♦ Help Wanted—-Female 
 parbinink^ Rel kia 

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

Stewart 8559.

namų

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

1136 So. Kedzie Avenue.

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. 33rd St., Tel. YARds 2790 
arba

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 6686

PATYRUSI MERGINA namų dar
bui; skalbimas; savas kambarys, 2 
suaugę. Beverly 3282.

REIKALINGA MERGINA pagel
bėti siuvėjai.

Tel. Boulevard 3367.

Help VČanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS BARBERYS, mo
kantis savo amatą. 2621 West 71st 
St. Barber Shop. ,

REIKALINGA ŽMOGAUS į ta
verną pagelbeti prie paprasto dar
bo; kambarys, o užmokesnis kaip 
susitarsime, i; - i- * ■ ■ ■■t ' w < 

2552 W. 63rd St. Antanas Linkus.

REIKALINGA 
raly seilsmano-. 
viškai.

Ram.ova * Food 
3528 So.

PATYRUSIO ge- 
Turi kalbėti lietu -

and Liųuor Mart 
Halsted St. ,

REIKALINGAS BUČERIS — gei
stina, kad butų jaunas ir mokantis 
savo amatą. 1980 Canalport Avė.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai 1

IŠPARDUODAME BARŲ FIKčE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coli 
Baksais ir sinkom. Taipgi. Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

S. E.
1915

SOSTHEIM & SONS 
SO. STATE STREET 
CALumet 5269.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

’ «‘N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASDIEN NUO 8 V. RYTO 

.IKI . /-
7:30 VAL. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

si susirinkimo dalyviai gyi*ė 
komisiją už jos gerą darbą ...

—Svetys

WPA Paskyrė 500 
Moterų Siuvimo 
Darbams

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

VIENO PAGYVENIMO gražų 
medinį namą, karštu vandeniu ap
šildomą Marąuette Park kolonijoj 
mainysiu ant biznio arba už cash.

Tel. Grovehill 1965.

Business Service, 
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
metai ^patyrimo. Blėkorius ir 

stogų dengėjas.
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET 
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORCIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA^ 
riON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 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

MINE RUN ................... ...
BIG LUMP .......................
EGG .... ........................... —■
NUT ............. '.................. -
SCREENINGS .........-........

PIRKIT DABAR!!

s

2,

B 
I

$6.40 ‘
$6.40
$6.40 
$5.25 ;

I
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ } 

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE į.

Tėl. ARDMORE 6975
n--------------------------------------------—

JEI TURIT
KA PARDUOT

Radio Patobulinimai
Parkų Policijai

Chicagos parkų distrikto val
dyba autorizavo $12,438 patai- knygų peržiūrėjimo ^komisija 
symūi radio stoties ir įrengimui kas niet gavusi atlyginimą už 
policijos automobiliuose apara- ^avo’darbą,-apverčia tai į sky- 
tų, kurie gali priimti ir siųsti stirną ir paaukauja susirinki- 
pranešimūs. -■ ' . ’ . mui—tas ir šįmet padaryta. Vi-pranešimus. 1

WPA viršininkas Chicagojc 
H. K. Seltzer praneša, kad 500 
Chicagos moterų, kurios dal 
bar gauna pašalpą, bus paim
tos siuvimo darbams, 200 iš 
jų dirbs ties 326 S. Market 
Street, o kitos bus pristatytos 
prie darbo siuvyklose ties 510 
E. 51 st Street ir 307 W. Hu- 
ron st.

Darbas yra apmokamas W. 
P. A. sąlygomis, o pagaminti 
rūbai dalinami pašalpą iman- 
tienis bedarbiams. - X F

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE 

į JEI IEŠKOT
BARGENŲ

e sI

I

. NAUJIENAS

NELAUKIT 
ILGAI

Pašaukit mus .tuojau

CANAL 8500
Apgarsinimų kainos pri
einamos. Už ' pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESO 
TELEGRAMOS LIETUVOS SEIMUI

Amerikos Lietuvių Kongresas, vykindamas antradienio, sau
sio 25 d., susirinkimo nutarimą, pasiuntė Lietuvos Seimui seka
mo turinio telegramas:

LIETUVOS SEIMUI
KAUNAS LITHUANIA
SVARSTYDAMI NAUJĄ KONTITUCIJĄ IN
KORPORUOKITE DEMOKRATINIUS PRIN
CIPUS PAREIKŠTUS STEIGIAMOJO SEIMO 
PRIIMTOJE KONSTITUCIJOJE. TO REIKA
LAUJA AMERIKOS LIETUVIŲ KONGRESAS 
SU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ NARIŲ

VALDYBA
JULIUS MICKEVIČIUS
R. ŠNIUKAS
L. JONIKAS
E. MIKUžIUTe
DR. A. MONTVID 
J.-SARKIUNAS
F. ABEKAS

" I
LIETUVOS SEIMUI
KAUNAS LITHUANIA

CHICAGOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJOS SU 
PENKIOLIKA TŪKSTANČIŲ NARIŲ REIKA
LAUJA KONSTITUCIJOS KEITIME LAIKY
TIS DEMOKRATINIŲ PRINCIPŲ, PRIIMTŲ 
LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO

DR. A. MONTVID
PIRMININKAS

n

Chicagos Lietuvis
Saugo Amerikiečius
Kinijoje
Yra Jungtinių Valstijų Marinų 

kapitonas

Iš p-os Julia Andrulienės, 
3139 Emerald avenue, teko pa
tirti, kad karo draskomoje Ki-j 
nijoje tarnauja Chicagos lietu

vis Kapitonas Jonas Andrulis- 
Andersonas. Jis yra Jungtinių 
Valstijų nfarinų kapitonas, p-os 
Andrulienės vyro , V. Andrulio 
pusbrolis.

Kapitonas Andrulis-Andėrson 
pastatytas amerikiečių ir Ame
rikos turto sargyboje. Teko gir
dėti, kad bu‘vo apsistojęs šan- 
gbajuje, bet dabar su savo kuo
pa veikiausiai persikėlė į Ki
nijos gilumų, kur amerikiečius 
ir jų turtų pavojųn pastatė pir
myn žygiuoja japonai.

R.

Kalba Apie Bedarbių 
Pirštų Antspaudų
Ėmimą
Pažangios orgair'zaei joę šu

nį anginą smerki a
Leo M. Lyons, bedarbių šel

pimo administratorius, sų* 
mane daryti pirštų antspau
das visų tų bedarbių, (dau
giausiai perėjūnų), kurie krei
piasi prie pašalpos stočių pra
šydami pastogės i>r maisto.

Jis užklausė miesto advoka
to Barnet Hodes, ar šęlpimo 
departamentas turi teisę to
kias antspaudas imti. Hodes 
atsakė, kad miesto taryba gali 
labai lengvai tokį leidimų 
duoti, pakeisdama šelpimo įs-
tatus. ' *

Tuo tarpu pažangios orga
nizacijos Cjiicagojc ėmė pro
testuoti prieš sumanymą- Ar
gumentai prieš antspaudas di
džiumoje pamatuoti mintim, 
kad' negalima traktuoti kai]) 
kriminalistus tuos žmones, ku
rie ne per savo kaltę ‘ neturi 
darbo ir negali užsidirbti pra
gyvenimo.

Du Žmonės Užmušti 
Automobilio-Buso 
Nelaimėje

Septyni Sužeisti
Neatsargus automobilistas, 

naktį iš antradienio į trečiadienį, 
įvažiavo į autobusų, užmušda
mas du žmones, sužeisdamas 
septynis.

Nelaimė įvyko prie Cicero ir 
Foster avenue. Tarp užmuštųjų 
yra automobilisto žmona Bei- 
tha Zuehls 66 metų amžiaus, 
5449 Pensą eolą avenue ir jos 
sesuo, Mrs. Elviną Pahnke, 154 
Wille St., Mount Prospect.

Nelaimėje Zu’ehls1 persiskėlė 
galvų ir manoma, kad mirs.

Prie Jackson ir Kildare auto
mobilistas Norm-aų Jorgenson, 
26, 3014 West'63rd Street, m’r- 
tinai suvažinėjo 76 metų mote
riškę Eilėn MacNalis, kuri gy
vena prie 4213 W. Jackson Boul.

.NĄUJrKNbS> Chieago, III, 

Škarletina Pasirodė 
Chicago je

Sveikatos departamentas 
praneša, kad bėgyje paskuti
nių 24-rių valandų Chi- 
cagoje 59 žmonės susirgo 
škarl’atina,'vienas mirė. Ty
mais serga 213, mirė vienas- 
Viso Skarlatina serga 97-žino
vės- Tai dviejų dienų skaitli
nė, neapimanti susirgusių pir
miau-

' - --------  —-■ —-f - - -- - - ,

Susikruvino, Kad 
Laimėti Merginos 
Meilę

---- . į . .'r 
“herojiškas” žygis Nepasisekė

Berwyn teisėjas McOracken 
nubaudė 20 metų . jaunuolį Al- 
vin Nagel, 3143 Kųįiolworth ave
nue, sumokėti ?$40.; pabaudų už 
betvarkį užsilaikau.

Buvo taip. Nagel myli 17 me
tų merginų Gertrude Sliska, 
2428 Home avenue. -Bet mergina, 
jo nemyli. Pasiryžęs žut-biA; 
laimėti jos meilę, jaunuolis už
vakar vakare iškirto štai koki 
šposų.

Išvažiavus su mergina auto
mobiliu, Nagel sustojo prie vie
nų namų neva nbrėdamas ap
lankyti savo draugų. Nuėjo į 
namo užpakalį .pabuvojo „ ten 
kelias minutes ir ėrfiė bėgti at
gal prie automobilio šaukda
mas nesavo balsu.

“Mane užpuolė, mane peiliu 
subadė, atėmė $23 dolerius ir 
riorėjo tave užpulti” aiškino jis 
merginai. “Bet aš nusprendžiau 
žūti, o neleisiu jiems tavęs pa
liesti.”

■ • /

■į. < ■■■ i .

“Herojus,” mergina pagalvo
jo ir ėmė meiliomis akimis žiū
rėti į vaikinų. Bet jai neilgai te
ko džiaugtis jo didvyriškumu. 
Policijos kamantinėjimas, jau
nuolis prisipažiAb, 1 kad jokių 
plėšikų nebuvo. Jis pats skustu- 
vuku persipiovė Šonų. Viename 
kišeniuje policija rado tų skus
tu vukų su kruvina nosine.

u • ' • * 7 '
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Slapto “Bravoro” 
Sprogimas Išmėtė 
6 Šeimas Gatvėn

/ i - r -i -- •

Nuostoliu padare apie $5,000 
. ------\—

Vakar anksti rytų ties 11718 
Indiana avenue, įvyko slapto 
bravoro Sprogimas, kuris ap
griovė du namus ir išmetė še
šias šeimynas į gatvę.

Alvykiisj nelaimės vieton 
policija rado, kad bravoras, 
kuriame nežinomi asmenys 
gamyno alkoholį, buvo įreng
tas tunelyje, kuris buvo* iškas
tas ’po- išsprogdinto namo skie
pti.. Jame buvo apie 200 galio
nų mįšinio alkoholio gamini
mui, apie 100 galionų paga
minto spirito ir daugybė tuš
čių skardinių.

Įėjimas į tunelį buvo iš na
mo ties 11722, kuris priklau
so vienam Stephen Ostrowski.

Naujausias 
“Katekizmas”
Vedusioms Poroms
Pavojinga Turėti Perdaug Pini

gų ir Per mažai Pinigų

Chicagos Universiteto profe
sorius Ernest W. Burgess iš
siuntinėjo ankietas 526 vedu
sioms poroms Illinois valstijoje. 
Sugrupavęs atsakymus ir juos 
išanalizavęs, profesorius skel
bia patyręs, jog:

Tos poros gyvena laimingai, 
kurios

1. Turi vaikų (kuo daugiau 
vaikų, tuo daugiau laimės)

2. Yra apsišvietusios
3. Gero auklėjimo

- 4. Turi vidutines įplaukas 
(Negerai kai įplaukos ma
žos, bet negerai kai pini
gų perdaug.)

5. Sugyvena taikoje su tėvais 
ir uošviais .

6. Nesusituokė skubiai. Kuo 
ilgiau sužieduotinių roman
sas užtrunka, tuo daugiau 
jie turės laimės.

TEISMAS LEIDŽIA PAKELTI GASO KAI-
• NAS CHICAGOJE16%

Pakėlimas sudarys apie Tris Milionus
; Dolerių Per Metus

Cook apskričio Crcuft teis
mo teisėjas Stanlev H. Klar- 

owski vakar suteikė teisę 
Peoples Gas ĮJglrt and Coke 
Company bendrovei pakelti 
gaso kainų 16%. Nuosprendis 
paliečia 806,000 Chicagos ga
so vartotojų, o pakėlimas su
darys apie $3,000,000 per mo
tus. Chicagiečiai turės tiek 
pinigų išmokėti į metus dau
giau negu praeityje.

Teisėjas taipgi pareiškė, kad 
už keturių ar penkių dienų 
pasirašysiąs injunetioną, už
drausdamas lįlinois Commer
ce Commission pakėlimo įve
dimų trukdyti.

Peoples Gas bendrovė pra
dėjo reikalauti pakėlimo' porą 
metų atgal, bet tam pasiprie
šino Illinois Commerce Com- 
mission, kuri prižiūri visuo
menės aptarnavimo įmonių 
veikimą Illinois valstijoje. By
la nuėjo- į Aukščiausį teismą-,' 
kuris grąžino ją persvarsty
mui Circuit teisme.

Bedarbis Supiaustė 
Žmona, o Pats 
Nusižudė

Tratfedija gąrfieldparkiečių 
šeimoje.

GARFIELD PARK — To- 
mothy McCarthy, kai kuriems 
lietuviams žinomas garficld- 
parkietis, užsirakino kamba
ryje su žmona ir pasigriebęs 
skustuvą ją puolė. Skustuvu 
žmoną skaudžiai sukapojo, o
vėliau pasigriebęs kojų ją dar 
skaudžiui apdaužė- Po to Mc- 
’Carthy tuo pačiu skustuvu* 
pats pasipiovė.

Atvykusi policija rado Mc
Carthy negyvą, o žmoną, gu
linčią be sąmones, ant kam
bario grindų. McCarthy ir 
žmona, abu buvo bedarbiai.

Gyveno ties 3228 Congress 
Street.

Teisėjas pareiškė, kad Peo
ples Gas dabar “teuždirba 3.3% 
ant įmonėse investuotų pini
gų, o ji turi teisę pelnyti 6%.”

Pcoples Gas savo turtą įver
tina $147,497,418, o Illinois 
Commerce komisija tvirtina, 
kad jis vertas $120,000,000.

Janius M. SJattery, komisi
jos pirmininkas pareiškė, kad 
komisija apeliuos ir tuo rei
kalu pradėjo tartis su Illinois 
prokuroru Otto Kerncr. Slat- 
tery toliau pareiškė, kad, jei 
teismas rašysis draudimą 
prieš Komisiją, tai jis reika
laus, kad Peoples bendrovė 
skirtumą tarp pirmesnių gaso 
kainų ir naujų, pakeltų kai
nų, laikytų specialiam fonde, 
tol Kol apeliaciniai teismai 
neišneš galutino nuosprend
žio. Jei aukščiausias Illinois 
teismas Circuit teismo nuo
sprendį pakeistų, tai. pinigai iš 
fondo turės būti grąžinti var
totojams.

NAUJIENŲ
METINIS '

KONCERTAS
ŠOKIKŲ SVETAINĖJE

N U O T Y K I A I PAV E I K S L A I S
T
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SIDABRINĖ TAURĖ — UŽ KĄ? — Už ŽUVIS — 
San Diego, Cal., surengė metinį žuvavimo tmrnyrą mo
terims. Laimėjo graži Miss Normai Ellis, sugavusi 
žuvis. Jai teko sidabrinė taurė.

22 -
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ROSSO LAIDOTUVĖS — Scena Chicagos Rosehill kapinėse laike pagrobto ir nužudyto Charles S. Ross laidotuvių. Priekyje, dviejų 
draugų vedama, nuo duobės eina našlė Mrs. Ross, šydu užsidengusi veidą. *
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