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20,000 Žmonių Reikalauja Amnestijos Lietuvoj
Ko Reikalauja Demokratinis Frontas
Paruoštas Amnestijos Projektas, 

Renkami Parašai
Lietuvos Kalėjimai Perpildyti, 

Statomi Nauji
Kaip vakar “Naujienose” jau buvo pranešta, Lietuvoje or

ganizuojasi Bendras Demokratinis Frontas, kuris leidžia slap
tą laikraštį “Išvien”. Pirmas jo numeris, išėjęs šių metų sau
sio mėn. 1 d., tapo atsiųstas “Naujienoms”.

Tarp kitų įdomių straipsnių tame Demokratinio Fronto or
gane rašoma apie Lietuvos žmonių kovą dėl amnestijos politi- 
niems kaliniams. Tame straipsnyje sakoma, kad teisininkų gru
pe paruošė amnestijos įstatymo projektą, po kuriuo renkama 

• parašai. Iki Naujų Metų jau buvo surinkta 20,000 žmonių pa
rašai — nežiūrint to, kad spauda negali apie tai rašyti, kad su
sirinkimus laikyti uždrausta ir policija daro visokias kliūtis vei
kimui! £....... ......... ........

Straipsriyje aprašoma pasibaisėtinos sąlygos kalėjimuose ir 
taip pat tas naujas “tautiškos minties” išradimas, apie kuri 
anądien buvo pranešta “Naujienose” — kalinių žudymas nuo
dingomis dujomis.

Čia tą straipsnį perspausdiname ištisai.

pSTuosk1Xwam’ Lietuvos demokrati

_____ _______________ — 

Atžagareiviai senate 
atakuoja svarbų dar
bininkams įstatymą

WASHINGTdN, D. C., sau- 
šio 27. — Senato teisių komi
tetas pradėjo klausyti lindy
nių ryšium su senatoriaus Ed- 
ward R. Burke rezoliucija, ku
ri reikalauja padaryti tyrinėji
mą National Labor Relations 
Board veiklos.

'Šen. Burke (iš Nebraska), 
reprezentuojąs atžagareiviškiau- 
sius elementus kongrese ir vi
soj šalyje, kaltina Nacionalią 
Darbo Santykių Tarybą ugdy
mu kovos tarp darbininkų ir 
samdytojų pramonėje. Jis, be 
to, kovoja x tikslu panaikinti ar
ba pakeisti Wagnerio darbo 
santykių aktą, kuris
darbininkams teisę organizuo
tis ir streikuoti.

duoda

Green nepriima Lew- 
iso pasiūlymo įstoti 

Į Federaciją

LOJALISTAI PRADĖJO NAUJA OFENSY 
. VA ZARAGOZA FRONTE

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 27. — Ispanijos respubli
kos gynėjai ketvirtadienį pra
dėjo ofensyvą pietinėje Zara- 
goza provincijos dalyje. Loja- 
listai užklupo sukilėlius staiga, 
netikėtai, kaip kad užklupo 
gen. Franko kariuomenę Terue- 
lio fronte mėnesį laiko atgal.

Naujas ofensyvas, ilgai ir at
sargiai planuotas, atkreipta 
prieš miestelį Villanueva de 
Huerva, 75 mylių atstumoje į 
pietų vakarus nuo provincijos 
sostines Zaragoza.

Zaragoza, būtent provincijos 
sostinė, randasi sukilėlių ran-

Užsimušė Edward A. 
Kenney, New Jersey 

kongresmanas

koše nuo civilio karo pradžios 
ir yra svarbus jų karo jėgų 
koncentracijos punktas, kaip 
kad buvo Teruelis svarbiu pun
ktu 160 mylių atstumoje į pie
tus nuo Madrido, iki jis pate
ko į respublikos gynėjų ran
kas.

Pirmieji Ispanijos valdžios 
pranešimai sakė, kad lojalistai 
išmušė priešus iš pozicijų ir 
užėmė naujas vietoves prie 
Villanueva miestelio. Sukilėlių 
pranešimai, kaip paprastai, nu
ginčijo lojalistų laimėjimus ir 
paskelbė, jogei lojalistų ataka 
buvusi atremta.

Jungt. Valstijos vėl 
protestuoja japo

nams
WASHINGTON, D. C., sau

sio 27. — Užsienio reikalų de-

1935 m. Suvalkijos vSlstie- 
čių sukilimas turėjo nemaža pa
sėkų. Tautinė-fašlstinė Lietuvos 
vyriausybė buvo labai nugąz- 
dinta, nes panorus panaudoti 
kariuc-menę žmonėms malšinti, 
pamatė, kad kareiviai gali sa
viškiu — kaimiečių nešaudyti. 
Viena iš to sukilimo pasėkų yra 
Seimo sušaukimas. Per sukili
mą nelabai tikėtinu budu din
go tautininkų šulas Jonas La
penas. Mat, karo vadovybė, no
rėdama nuraminti sukilusius 
valstiečius, pareikalavo iš mi- 
nisterio pirmininko Tūbelio, kad 
J. Lapeną suimtų, jo turtą kon
fiskuotų. Tūbelis sutiko: Joną 
Lapeną nuteisė, nors jo nusi
kaltimo teismas negalėjo įro
dyti. Lapenas iš susikrimtimo 
pasimirė — širdis neišlaikė. Mi
rusiojo byla buvo dar kartą 
svarstyta, ir Lapeną teismas 
išteisino; (Kaip lengvai vadai 
išsižada savo rėmėjų!) Jau ir 
anksčiau, o ypač po suvalkie
čių Sukilimo, į kalėjimus pri
sirinko tiek daug politinių ka
linių, jog jie net į visus kalė
jimus nesutelpa. Lietuva dabar 
turi daugiau kalėjimų, kaip ca
ro, laikais. Neseniai netoli Kre
tingos buvo įrengtas dar vie
nas, naujas kalėjimas — dar
bo stovykla. Tai bene bus bjau
riausias, iš Hitlerio pasiskolin
tas kalėjimo tipas — darbo sto
vykla. čia blogai maitinami ka
liniai verčiami dirbti sunkius 
darbus: skaldyti ir tašyti ak
menis. Blogas maistas, nehi
gieniškas darbas iščiulpia pas
kutinius kalinių sveikatos 
vus. Iš šalies maisto įnešti 
leidžia.

(Nukelta į 4 pusi.)

sy-
ne-

jos reikalavimai... . ,
Visų Lietuvos demokratinių 

srovių bendras frontas savo or
gane “Išvien” stato, kaipo S'd- I 
vo artimiausiųjų siekimų pro
gramą, tokius reikalavimus 
straipsnyje —

KO MES NORIME
Kviesdami visus dėtis į de

mokratinį frontą, čia duodame 
keletą reikalavimų, už kuriuos 
mes kviečiame visus demokra
tus kovoti:

1. Demokratinės valstybinės 
santvarkos — Seimo, kurį iš
rinktų tais pačiais pagrindais, 
kaip ir anksčiau buvo renka
mas Seimas, ir kuris butų aukš
čiausia krašto valdžia. Tikrų 
savivaldybių ir nefalsifikuoto 
prezidento. Partijų atstovą kal
bų mes nebijome. Jos yra nau
dingesnės, kaip kad dabartinių 
valdovų įgrisusios kalbos ir in- 
trygos.

2. f Laisvos, tik prieš teismą 
atsakomingos, spaudos, nes ji 
iškels naudingų valstybei su
manymų ir nušvies ne vieną 
dalyką, kurio dabar cenzūra 
neleidžia iškelti. Be to, ji pa
dės kovoti su kyšininkais ir su 
kitais valstybės nenaudėliais.

3. žodžio, susirinkimų, drau
gijų ir sąžinės laisvės, nes da
bar be policijos ir šnipų daly
vavimo neleidžiama niekam 
prasižioti, nei su draugais pa
sikalbėti. Tai sunkus laisvam 
piliečiui jungas ir mes jo 
pakelsime.

4. Nepriklausomo teismo 
prisiekusiais posėdininkais, 
tuo gali būti įgyvendintas
sėtumas, įstatymų gerbimas, 
teisėj’ų sąžiningumas*

(Nukelta į 4 pusi.)

iPAVOJUJFl — Vaizdas garsaus tarptautinio tilto. 
International Falls View tilto per Niagara upės, tarp . 
j. V. ir Kanados, kurį sus’grudusios ledo lytys ėmė 
J. V. ir Kanados, kurį susigrudusios edo lytys nu
griovė. Plieninius tilto stulpus ledas <sulaužė lyg 
vieks.

Mooney padavė. pra-( Generalio advokato 
šymą Vyriausiam 

teismui
vietai rekomendavo 

R. H. Jacksoną

MIAMI, Fla., sausio 27. — 
Trečiadienį kalbėdamas anglia
kasių suvažiavimui John Lewis, 
angliakasių unijos prezidentas, 
pareiškė,) kąd/; jeigu Amerikos 
Darba, Fędė^įęi ja. nori taikos, 
tai’ visi C.I.O. 1,000,0(10 narių 
įstos į Federacijų; arba Ame
rikos Darbo Federacijos nariai 
gali įstoti į C.I.O. 

u
Ketvirtadienį William Green, 

komentuodamas Lewiso pareiš
kimų nurodė, jogei įstojimas 
C.I.O. į Federaciją faktinai per
keltų kovą iš šalies, iš oro pu
sės į Federacijos vidų.. Todėl, 
pareiškė Green, Lewiso pasiū
lymo'Federacija negalinti pri
imti.

WASHINGTON, D. C., sau
sio-27. — Atstovų buto narys 
iš New Jersey, Edvvard J. Ken-j partamentas paskelbė ketvirta- 
ney, iškrito pro langą šešto dienį, jogei Jungt. Valstijų ani- 
aųkšto Carleton viešbučio ir 
užsimušė anksti ketvirtadienio 
rytą. Naktį į ketvirtadienį jis 
dalyvavo New Jersey politikie
rių ■ bąliUj e, surengtame tikslti 
pagerbti naujist paskirtą <iš New 
Jersey senatorių Miltoną. ;;

basadorius Joseph C. Grew vėl 
užprotestavo japonams dėl to. 
kad jie nesiliauja plėšę Jungt. 
Valstijų piliečių savastį Kini
joj užkariautose japonų sri-

Niagara tiltas su
griuvo

NIAGARA FALLS,

ne-

Kunigai naktinių 
kliubų biznyje

WASHINGTON, D. C., sau
sio 27. — Thomas Mooney ket
virtadienį įteikė Jungt. Valsti
jų Vyriausiam teismui prašy
mų paneigtu Kalifornijos vy
riausio teismo sprendimų išneš
tą spalio mėn. 1937 m. Mooney 
advokatai peticijoje Vyriau
siam teismui pažymi 28 Kali
fornijos tėismo klaįdas.

Mooney aiškina . Vyriausiam 
teismui, kad jis buvo pasmerk
tas remiantis kreivais liudy- 
mais ir kad Kalifornijos teis
mas tiksliai ir sužiniai 
pė tikruosius faktus.

užs.c

Spaustuvių darbinin
kai gali išeiti iš Fe

deracijos

su 
nes 
tei-

Sausio 
27. — Niagara vandenkrįčio 
tiltas, kuris pasižymėjo tuo, 
kad jį skaitlingai lankydavo 
jaunavedžių poros, ledo lamdo
mas sugriuvo ketvirtadienį.

Nubaudė už vaikų 
mokymą

VILNIUS. — Švenčionių Sto
rasta už vaikų • mokymų lietu
viškai, kaip tėvų samdomą na
miniam mokymui, šukeliškės 
kaimo, Melagėnų valse., gyven
tojų Antanų Steckų nubaudė 
100 auksinų pabaudos.

MIAMI, Fla., sausio 27. — 
International Typographical 
Union atsisako mokėti ases- 
mentųs po .1 centą kas mėnuo 
nuo nario kovai su C.I.O. A.D. 
Federacijos, prezidenfas ' Wm. 
Green pareiškė, kad kitam Fe
deracijos suvažiavimui spaus
tuvių darbininkų unija neturės 
teisės siųsti delegatus, Charles 
P. T. Hovvafd, spaustuvininkų 
unijos prezidentas atsakė, jo* 
gei iki tam laikui jo unija gal 
nebepriklausys Federacijai vi
sai. Suprantama, klausimas ku
riai srovei priklausyti — Fede
racijai ar C.I.O. — bus paleis
tas nariams nubalsuoti. Bet 
neabejojama, kad spaustuVininr 
kai pasirinks C.I.O., jei tektų 
balsuoti.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 27. — Prez. Rooseveltas 
ketvirtadienį rekomendavo J. 
Valstijų generalio advokato vie
tai Robertų H. Jacksoną. ši 
vakancija atsidarė, kad pirmes
nis generalis advokatas Stanley 
Reed tapo paskirtas į Vyriau
siąjį teismų.

, ’ ' Z > -h

Jacįcson iki šiol tardavo kaip 
generalio prokuroro padėjėjas 
ir vadovavo byloms prieš trus- 
tus, jų tarpe tai .bylai, kurioje 
1G aliejaus kompanijų buvo pa
smerkta.

Rusai sulaikė pašto 
siuntinius Japonijai

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 27. <— Matvei D. Ber- 
man, susisiekimų komisaras, 
painformavo japonų pašto ir 
telegrafų ministerijų, jogei so
vietų vyriausybė įsake sustab
dyti pristatymų visų .siuntinių, 
siunčiamų iš Rusijos Japonijon 
arba iš Japonijos Rusijon.

;orr:ta-

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

t Giedra; ne taip šalta; pietų 
iki pietų vakarų vejai; saulė 
teka 7:08, leidziąsi 5:5$ valan-

Amerikos Darbo Fe
deracija pradėjo 

statybos vojų
MIAMI, Fla., sausio 27. — 

Amerikos Darbo Federacijos 
statybos departamentas pasky
rė specialų komitetą veikti kon
takte su real estate vertelgo
mis, fabrikantais ir namų sta
tybai medžiagos paskirstyto
jais. Komiteto tikslas yra pri
sidėti prie išjudinimo statybos 
visoje šalyje.

■ . t >

Clevelando statybos unijų 
taryba paskelbė, kad per dve
jus metus jos atstovaujamos 
unijos nereikalaus algų pakėli
mo. Ar kitose vietose statybos 
unijos padarys tokių pat tari
mų, kol kas nežinia.

MILVVAUKEE, Wis., sausio 
27. — Milvvaukee bažnyčių pa
storiai nutarė atidaryti Golden 
Pheasant naktinį kliubų, kurį 
uždarė federaliai agentai pro- 
hibicijos laikais.

Pastoriai sako, kad jie steng
sis įrodyti, jogei svečiai pasi
tenkina 10 centų arbatos puo
deliu vietoje 50 centų likerių 
stiklelio. Jie pasamdys prižiū
rėtojas moteris jaunuomenei 
vietoje vaišintojų, kurias laiko 
karčiamos. Jei šis kliubas tu
rės pasisekimo, tai ir daugiau 
panašių kliubų bus atidaryta 
mieste.

•Japonų sargybinis kirto ant
ausį Jungt. Valstijų ambasados 
Nankihge trečiam sekretoriui 
John M. Allisonui, kai ši§ mė
gino įeiti į namų, kurį sargy
binis saugojo. Prisibijoma, kad 
ir dėl to gali įvykti rimtas 
Jungt. Valstijų ir Japonijos ne
susipratimas.

Uždarė nacių patai 
pas Vienoje

VIENA, Austrija, sausio 27. 
— Vyriausybė uždare ketvirta
dienį Austrijos nacių patalpas 
Vienoje ir konfiskavo $11,400. 
Naciai prisipažino, jogei pini
gai buvo skiriami demonstra
cijoms organizuoti Austrijoje 
sausio 30 d., ryšium su pami
nėjimu 5 metų sukakties niro 
to laiko, kai Hitleris paėmė į 
savo rankas Vokietijos vald- v • zią.

Gyduolė nutuku
siems

Nepraėjo sumany 
mas filibusteriui 

suvaržyti
WASHINGTON, D. C., sau- 

šio 27.- — Ketvirtadienį sena
tui buvo paduotas įnešimas ap
riboti laiką kalboms pietinių 
valstiją senatorių, kurie palai
ko filibusterf ' anti-linčiavimų 
biliui. Už įnešimą balsavo 52 
senatoriai. Prieš balsavo 37. 
Kadangi įnešimui priimti rei
kėjo y dviej ų trečdalių senato 
daugumos, tai jis nepraėjo.

Įdomu, kad pietinių valstijų 
senatorius parėmė ir senatoriussenatorius
Lewis iš Illinois

Rezignavo republi- 
konas senątorįus

WASHINGTON, D.' C/,‘; sau-
BOSTON, Mass., sausio

— New England Journal of I
Medicine išspausdino straipsnį,!8^0 27. — Jungt. Valstijų se-

* ‘ i • ’r—n i • » < y

27.

kuriame sako, jogei tam tikras 
vaistas, eksperimentuotas Bos
tono ligoninėje ilgoką laiką, tu
ri ypatybių mažinti apetitą ir 
didinti žrpogaus energijų. Nu
tukusiems vyrams.ir moterims 
sakyto žurnalo straipsnis tur 
būt yra maloni naujiena.

natorius Frederick Steiwer (re- 
publikonas iš Oregon valstijos) 
rezignavo iš senatoriaus vietos 
ketvirtadienį. Steiwer ateityje 
mano užsiimti privačia advj- 
k^ito praktika.

Didelės sniego pusnys
VILNIUS. — Prieš Naujus 

Metus Vilniaus krašte buvo la- 
bai didelės sniego pusnys. Su-Į 
sisiekimas tarp miesto ir kai. 
kurių provincijos miestelių tu
rėjo būti - visiškai nutrauktas. 
Lenkų — Sovietų pasienyje dėl 
užpustytų kelių trys bolševikų, 
pasienio sargybiniai paklydo' 
ir atsidūrė lenkų valdomose že
mėse. ^laikytieji sargybiniai,

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.
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Pirma Diena Amerikoje
(Iš Romano Ratilo Gobšo)

persons learn to ąuiet dovim on 
Sunday mornings.
H A VE YOU HEARD?!??

ren'ts. about this next Sunday 
morn’?)

M,

Penktadienis, saus. 28, ’38

(Tęsinys) 1

Naujokas ėjo viduryj, o 
Gobšai iš šalių. Kratųvininkai 
smalsiai žiurėjo pro duris, pfo1 
langus, laukdami, bene tik “mis
ter” ir “misis” Gobšai užeis pas 
juos su “grinorium” ir daug 
prapirks. Jie beveik visi buvo 
smulkiu mažo miesto vertel
gos ir tykojo tokių progų. Jie 
kartais net susivaidydavo ir ap- 
sistumdydavi dėl naujokų be
sivaržydami. Štai ir dabar visų 
pirmiausia pripuolė prie Gobšu 
Mozė Švarcas, bet laimėjo Mak
sas Leibovičius, nes šisai buvo 
Pašęs upių kilimo, tai viena, o 
antra, jis nors 
Gobšo smuklčn 
penkis centus 
Mozė Švarcas gėrimui—ne cen
to! Ne gana to, jis piktai sa
kydavo, jog ‘‘tik gyvuliai ge
rią,” nors, rodos, ir puikiai ži
nodamas, kad gyvuliai tokių, iš
tvirkavimu, kaip girtuokliavi
mas' visai neužsiimdinėja, ir 
kad čia jų dorovingumas yra 
labai aukštas. Na, o smukli
ninkai už tai ant jo pykdavo 
ir naujokų “parėdyti” Į jo krau
tuvę nesivesdavo.

“Niu, mister Gobšas, misis 
Gobšas, avarrrju. Prašom, pra
šom į mane—niu, prašom į ma
no štorą. Niu, aš dabar turiu 
tokių siutų, tokio gudco, kokio 
niekas čia neturi. Niu’, grinorius, 
koks dailus boisas! Jam reikia 
gero siuto, gero gudco.

kada-ne-kada 
užsukdavo ir 

pragerdavo, o

MADOS

* “Tai šiur, mister Leibovič, 
jiur. Mano brolio sūnūs: vien
turtis. bagotas, čia tik pavan- 
dravoti atvažiavęs. Duok jam 
vieną ov da best/’

“Oi, tamstos tikro brolio tik
ras šunus, naslie^nikatSj bago-- 
tas—oi, niu, jam reikia tik ge
riausio iš geriausių, štai šitas 
tamsiai mėlynas—oi, koks gud- 
cas, kokia gelumbe, tik tdmsta, 
misis Gobšas, pačiupinėk, štai 
pačiupinėk—-oi, kokis gudcas, 
kokia gelumbė!’/

1 Ponia Gobšienū čiupinėjo 
švarko skverną ir lingavo gal
vą.
“Niu, mister, prašom apsiv'lkt, 

prisimieruot.”
Gobšiukas nusivilko lietuviš

ką, kaimo siuvėjo nudrėbtą tri
nytinį švarką ir apsivilko ge
lumbiniu, gražiai miestiškai pa
siutu, šviesiai žydriu—ameriko
nišku.

“Oi, kaip fain ant jo stovi, 
misis Gobšas, prašom pr ž'urėt, ,■ 
kaip fain stovi. Kaip primieruo- 
ta, kaip ant jo pasiūta, oi, kaip 
fain stovi!”

“Ale tikrai pteikiai stovi,” ne
iškentė nepagyręs ir patsai 
Gobšas.

“Niu, mister Gobšas, kaip gi, 
nestovės, taip fain pasiutas, to
kia fain gelumbė, tokš gud gud
cas.”

Gobšiukas žiurėjo į save prieš 
didelį veidrodį atsistojęs, bijo
damasis pasijudinti, neišdrįsda
mas žydriojo pirštais paliesti, 
tarsi jis butų buvęs stiklinis, o 
ne vilnonis.

“Dabar, mister, kelnes, niu, 
štai ir kelnės. Prašomjnisis Gob 
šas, pirma pačiupinėti, pamatyt, 
koks fain matarijolas, oi, koks 
gut gudcas, kokia fain gelum-

J 
mečy tų?” 

Ji, mat, no- 
bi?tų iš vie

reikia plein,

' [ ACME-NAU JIENŲ Foto )

POLICIJOS LIGONVE- 
ŽIMIAĮ. — Meras Kelly į- 
sake 50 didesnių policijos 
automobilių taip pertaisyti,' 
kad jie g&letų vežti ligonius 
ir sužeistus žmones, kada 
negalima prisišaukti polici
jos ambulansų. Pertaisymas 
kainuosiąs $15,0’00. Tokių , 
automobilių reikalų parodė 
vieno sužeisto žmogaus 
'mirtis, įvykusi dėl peršali
mo, nes neįstengiant prisi
šaukti policijos ligonveži- 
mio, sužeistasis sniege bu
vo išlaikytas apie 45 min. 
Patvarkymai gi draudžia 
sužeistuosius gabenti pap
rastais policijos automobi
liais.

NAUJIENOS, Chicago, UI

BIJŪNĖLIS 
Hi-Lites

. ■ ,■

• Much to our disappoint- 
ment we were not able to go 
to Oak Fąrest on Jan. 23rd as 
that date AVas takeli. VVe were 
told we could- appear on Feb. 
13th, būt we couldn’t go then 
either, as that is the date of 
Naujienos’s concert and all our 
members are planning to go 
there. We asked for another 
date to be offered ' and they 
graciously sėt aside Fėb; 27th 
for us.

\ — Just about everyone agrees 
that Lavergne. Tumosa is the 

the chorui. Her 
blonde hair, and 
ejzes, do 
very fair

indeed 
young

Lucille

P. S. We are seriously 
siderihg the prospect of 
ing a Bunco Party in the 
ftfture. We \vould likę 
opinion on this subject!

cpn-
hav-
near
your

Ofiso Tek Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos duo 1-3 nuo 6:30-8:39

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tai. Kenvrood 5107

ir pernelyg ilgų kiškų galus už
raitojo kalbėdamas:

“Niu, ar netinka, ar riemėči- 
na, ar neatrodo taip, kaip mister 
Gobšos,' niu?”

“Fain, fain, mister Leibovič; 
ir fitina, ir mečina,
sakysiu, kaip tik ką nuo ada
tos,”’ tvirtino Gobšas.

“Tenk ju, tenk ju

ir atrodo

°beąuty” of 
rosy cheekš, 
pTetty blue 
make her a 
lady.

— Our. new member,
Apokas, has already paid her 
dues. That certainly shows she 
will continue Corning to Bijū
nėlis. I hope you always enjoy 
it, Lucille!

(That’s a tip for. other mem- 
bers! liemember we expect $.50 
ducs every month, from you. 
How about reminding your pa- /• z1 ' ' į Z ' ’ - ' 
—---*_______ _ _______ ___ ................  .. . ...................— ■UI—

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So, Westeni 
Avė., 2nd floof 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e at
meni ir magnę- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ofise TeL Vtrgintl 0036 
Rėsidence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos;

nuo

8939
Rezideųcija:

SOUtH CLARĖMO1NT AVĖ
Valandos—9—10 A. M.
Nedelioj pagal sutartį.

transportątion.
re'ason, somoone

next Sunday, 
and tell me if

’ ' . . ; A V'- ""

furnish
If for 
cannot 
pleaše 

you 6r

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

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

TeL Seeley 7339
Namų telefonas. Brunswidk 0597Skelbimai Naujienose 

duoda . naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

SKUBĖK! NEPRALEISK! 
PASKUTINĖS 7 DIENOS 
Sovietų Rusijoš didžiausias 

paveikslas
“PERTAS PIRMASIS” 

Tolstojaus Kūno ir Kraujo apysa
ka apie Petrą Didįjį, karžygį, mei
lužį, imperatorių ir apie- tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cąrieųe Katre I.
SONOTONE

> 66 E. Van 'Buryn
Tęsis nuo 11 A. M. iki’’ vidnaličio;

25c iki 1 P. M, Šiokiom dienom

ADVOKATAI
Dr. A. J. Storokus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. nuo 2 iki 4 y. p. p, ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
TeL Lafayette 8016

Now, we are asking all mem- 
bers -and parents to please at- 
tend the next rehearsal to dis- 
cuss various matters eoricern- 
ing oųr progfam f to be given 
a t Oak Forestį Also by neit 
Su’nday we mušt know how 
many children are going with 
the chorus and how many pa
rents will be able to 
auto 
some 
come 
,write
your parents are going. Adress 
letters to Irene, C. Maukus,. 
4027 So. Maplewood Avė.

• The songs from our new 
operetta are Very pleasing — 
būt — the orte thing that spoils 
our rehearsals is that some 
pėople i soon get restless and 
begin demanding an intermis- 
sion. This is aggravating, not 
only to our teacher, būt also 
to the children that wish to 
sing and learn something. 
Here’s hoping these certain

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

Ofiso vai.; Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 9 
vak. Nedelioj pagal susitarimą

Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu Tek: Prospect 1930

a. v# vj a
ADVOKATAS 

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

KIUS RADIOS
Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas —-atitekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams..

Marąuette Radio
AL ENZULLS

5610 So. Maplewood Avenje 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

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

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

Telephone: Republic 9723

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

mister 
Gobšas. Tamsta turi fain teis
tą, tamsta kaip geras, bego
tas biznierius,—niu, tamsta ži
nai ką kalbi.”.

O Gobšienū dabar nieko ne
besakė, nes ji žiūrinėjo kakla
ryšius ir džiaugęsi labai mar
gomis jų spalvomis.

“Niu, mister grinoriau, pra
šėm da sykį eik už audeklo ir 
užsimauk šituos marškinius, o 
kalnierių aš paskui uždėsiu ir 
Aaktaizą gražiai -parisiu.”-

Gobšiukas užraudo ir nuėjo 
su languotais marškiniais ran
koje. Kai grįžo, Leibevičiu’s jau 
laukė su gumine, blizgančia, 
kaip baltai palituruotas puodas, 
apikakle ir ratuotu kaklaryšiu. 
Apikaklč buvo labai, aukšta ir 
kieta, tai kąi uždėjo ant kaklo, 
Gobšiukas laikė galvą aukštai 
ir tiesiai, rodos, kiaušinį ant 
viršugalvio išlaikyti mėginda
mas. Jo dėdė žiurėjo i jį ir džiu
giai tarė:

• “Ale tai, sakysiu’/ kaip koks 
klierikas . . . ale tai viskas pui
kiai fitina ... ’

“Terik ju, tenk ju, mister 
Gobšas. Tamsta turi gerą teis
ią. lamstės gimine atrodo, kaip 
princas. Tik dabar reikia jam 
žibančių šiušų ir kietos skrybė
lės. Prašom tamstą čia sėsti, 
tuoj prifitysiu šiusus,” parode 
jis tam tikrą suolą Gobšiukui.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
I SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

mMbulancb
i. DIENĄ IR NAKTJ : ......... '

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

> rz > < Tel. LAFAYETTE 0727

KL. JURGELIONIS
.ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso TeL CENTRAL 1824
Namų Tek—Hyde Park 3395

Kiti Lietuviai D^^^ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• Ofisas ir Rezidencija
3335 So. Halsted St1

. .^uGHIGAGO, ILL. / jKAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

Panedėlį, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare.

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

TeL Prospect 1912

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 8483T’~x— _ 1 koplyčios visose

L -J Chicagos dalyse

“Kad ryžos. Ar neturi plein 
takių, kad kautą 
paklausė Gobšienė. 
rėja, kad visa eilė 
no stukio pasiūta..

“Niu, misis, kam
kam reikia, kad mečytų. šitos 

< kelnčs pasiūtos iš importuoto 
gudcc—iš Anglijos, iš Londono. 
O dryžiai labai t’nka; niu, mi
sis, tik žiūrėk, kaip jie šitom 
fain kelnėm pritinka. Gi, koks 
čia gud gudcas!”

“Aš nesakau, kad gudcas yrą 
noogut, aš tik sakau’, kad neme- 
č na,” nenorėjo pasiduoti Gob- 
šiene.

“Niu, misis, mister Gobšes 
giminė yra tagotas, nasliedni- 
kas. fain vyras. Siutas, kurio 
kelnes mečina kautą, jam ne- 
mečys,—tikėk, • misis, mano žo
džiui. Jam reikia poniško siuto, 

’ kaip mister Gobšos, su dryžom 
kelnėm ir marga vestke.”

“Ju rait, mister Leibovič, ma
no brolvaikis ne piemuo; jam 
reikia siuto su vyriškom kelnėm 
ir balta vestke.”

“Tenk ju, tenk ju, mister 
Gobšas. Tamsta žinai, ko tam
stos giminei reikia. Jei šltrs 
brangias kelnes imsite, šleikas 
magaryčių duosiu’.”

Gobšięnč nusileido,
“Niu, mister, eik dabar ten— 

ten,už audeklo, ir įsistok į šitas 
fain kelnes.”

s Gobšiukas pasiėmęs kelnes 
nuėjo, o Leibovišius dėjo ant 
vitrinos liemenę, marškinius ir 
kaklaryšį. ,

“Ar neturi, kokios naktaizos? 
šitos dryžuotos aš nelaikįnu.” 

. “Niu, misis, ji labai nais, ji 
prie dryžų kelnių mečina. Bet 
jei tamsta jos nenori, tai pra
šom. šitą mėlynąją—šitą su bal
tais-ratukais. Ji mecys prie mė
lyno kauto. O praisas. niu, prai- 
šas tamstai tas pats.”

Tuo tarpu’ ir Gobšiukas pasi
rodė dryžose kelnėse, kurios 
buvo labai ilgos, bet** siauros. 
Leibovičius tuoj prišoko prie jo

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

P. ŠALTIMIERAS.
AKIU SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

rakandų

(Vardai ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, HL

Cfa {dedu 15 centų ir praiau 

atsiųsti man pavyzd] No...... .......
MMoroa ___________ per krutinę

numų nuo

Tek 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 stibatomis

Nuo
vak po piet ir nuo 7 iki 8:30 vąl. 
vakaro. Nedėliomis UUo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10. iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4

8

LIETUVIAI

DALYSE.

S. P. MAŽEIKA: .. '■ Yards 1139
3319 Lituanica Avenue

1410 South 4‘Jth Court Cicero Phone Cicero 2109

J. LIULEVIČIUS
4348 S o. Califbrnia Avenue

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street \ Phone Boulevard 5566

/ s
Phone Boulevard 4139

Phone Monroe 3377

Boulevard 4089

Tek Pulhnan T£70

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

. - i 1

Chieagos,!
Cicero

Lietuvių
Laidotuvių
Direktorių
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi
mas Dieną

if Naktį

TURIME
KOPLYČIAS 

visose Miesto

INSURANCE Phone Lafayette 3572
No. 4684—Mergaitėm suknelės. Pi

giai pasišiusit savo mergaitei suk
nelę. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 
10 metų meigaitėms.

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- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa-/ 
vyzdžio kaina 15 centų.’ Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys
iu u. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

(APDRAUDA)

Pilną \ apdraudą auto
mobiliams
Apdraudą 
ugnies
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą
Apdraudą

gausite

3307 Lituanica Avenue
A. MASALSKIS

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 karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atVda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos,.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDALIOJ nuo 10 rvto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard" 7589.

A. PETKUS
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142

nuo vagių 
langų 
gyvasties

raštinėje 
per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštine atdara kas Vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie 
niais nuo 9 ryto iki 1 vai 

po pietų

3354 Sb. Halsted Street
P. J. RIDIKAS

Phone Boul. 5203

DR. G. SERNER
LIETUVIS AfclŲ 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 sutartį.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS r

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

TeL Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superioję 9454 ar Central 7464

718, West 18th Street
S. M. SKUDAS

Phone Yardš 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23r<l Place .
SKYRIUS: 42-44 East lOftth Street

Phone Canal 2515

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė tPhone Virginia 0883

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

________firaųgijoa, .NAriaL
Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų
’7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2400
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' NAUJIENOS, Chica

KĄ ŽMONES MANO
nigais pastatytas bažnyčias lie 
tuvių nutautinimų. . •
' Be to. kai kurie lietuviai Ro

'rijų Cicero Parapijonų Pasikalbėjimas
-Tik girdžiu, kažkas barški- užrašomos ant vysk ugpo vardo, 
į duris. Pradarau. Nagi, žiu- *kaip pas Romos katalikus, kad 

, mano susiedai Petras su Jo- musų broliai lietuviai užrašė di- 
Ot, sakau tai gerai, kad šį delius turtus ant airių Romos 

:arą atėjote pas mane. Mano vyskupų vardo, — baigė savo 
r. išėjo ant pares, tai 
ėsime pasikalbėti savo 
is klausimais.
-Taigi, taigi, Jokūbai,

bažnyčių

dabar klausimą Petras.
svar- j —r įaj a§ suprantu, 

apie ką jums turiu aiškinti, —- 
mudu pradėjo Jokūbas. — Valdytojas 

Jonu užtai ir atejova pas ta-'arba galva Amerikos lietuvių
— prrdėjo Petras. Matai, Š katalikų bažnyčios yra arki- 

p praeitą sykį mudom paža- i vyskup: s Steponas A. Geniotis. 
ai išaiškinti taip svarbų'Jo raštinė yra 831 N. Damen 
asimą, atseit, skirtumą tarp Avė., Chicago, III. Į klausimą, 
nos lietuvių katalikų bažny-.kam priklauso Romos bažnyčių 
; ir Amerikos lietuvių katali- ’tuitai, tai šiai kaip yra: Lietu- 
b žnyčios, todėl buk taip ge- Romos katalikų
dabar tai padaryti. Vedu turte i, priklauso ne lietuviams, 

ii norėtumėm apie tai žino- nors lietuviai darbininkai dau- 
Xa, pagaliau koks gi yra tas giausia sudėjo tas dideles su- 
rtumas tarpe tų dviejų baž- *mas pinigų, už kuriuos išstatė 
ių, — baigė savo klausimą' puošnias bažnyčias, mokyklas ir 
ras. 1 svetaines. Tačiau jų valdyme
-Mano drauge, Petrei. TuįRe neturi jokio balso. Visi tie 
n statai šį klausimą labai^ra užrašyti ant Romos 
ha prasme, pe.aiškink man, vyskupų daugiausiai airių var

gi tau butų svarbiausia ži- do, ir jie jas valdo visai nieko 
i?
-Pirmiausia, Jokūbai, tu pa- 'čiausius 
unk mudviem, krs valdo A-; 
rikos lietuvių katalikų baž-; 
ią, kur yra jos raštinė, kam j 
užrašomi tos bažnyčios tur- j 
kaip va: bažnyčios, mokyk-' 
svetainės ir t.t. ? Ar jos yra

nep: isydami, ir lietuvių šven- 
reikalus niekindami, 

kaip tai įsakydami lietuviams 
Romos bažnyčios klebonams pa
naikinti lietuvių kalba evangeli
jas, pr mokslus, giesmes — via- 
nu žodžiu, varo per lietuvių pi-

Šių. Metų
Ekskursijos Lietuvon

Kadangi labai daug kas klausia apie 
į metų ekskursijas,:tai čia ir paduodame 
ek galinta smulkesnes žinias apie jau pa
irtas ekskursijas ir jų kainas.

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

t gegužio 3 d. laivu “Europa”, i Breme- 
i, iš ten gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą, 
so per 7 dienas. Kaina iš New Yorko i 
tuną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
igsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

Antra ekskursija gegužio 28 d. laivu 
Iripsholm”, tiesiai i Klaipėdą per 11 die- 
į, kaina $206.00. Bet grįžtant atgal po 
gsėjo 25 d. bus sugrąžinta $5.75.

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
licagos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai- 
“Britannic” i Franciją, iš ten gelžkeliu 

Cauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai- 
i $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
is sugrąžinta $5.75.

Vėlesnės ekskursijos bus Liepos pirmą 
eną, Švedų linija per Gottenburgą i Klai
dą.

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

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
gal kainuoja $32.40; Amerikos pasas 
0.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks- 
irsijos yra užgirtos per Lietuviu Laiva- 
>rčių Agentų Sąjungą.

Čia dar atkreipiame atydą Lietuvos pi
ečių į tai, kad užsienio pasui gauti reiks 
ūkti apie 2 ar 3 mėnesius. Todėl pasisku- 
nkite.

■ IT

mos bažnyčios r klebonai,- kad 
galėtų daugk u pasigerinti ai
riams vyskupams ir kad gauti 
aukštesnį nuo airių vyskupų ti
tulą patys pradėjo naikinti lie
tuvių kalba laikomas pamddas, 
kaip evangelijas, pamokslus ir 
giesmes.. Ir dėl to, kad lietuvių 
bažnyčios yra užrašytos ant ai
rių Romos vyskupų vardo/tai 
lietuviai parapijonai negali sa
vų lietuvių Romos bažnyčios 
klebonų sulaikyti nuo tok‘o iš- 
gamiško darbo.

Tačiau tokio dalykų stovio 
nebus ir nėra kur yra Ameri
kos lietuvių ka talikų bažnyčios 
įsteigtos. Ten bažnyčias, mo
kyklas ir svetaines valdys pa
rapijų išrinkti žmonės arba 
trustistai. Ir jokis airis ar vo
kietis nega’ės ant lietuvių sudė
to turto bosauti, ir lietuvių 
švenčiausius t: utinius udealus 
niekinti. —

—Čia Jokūbą pertraukė Jo
nas sakydamas, kodėl, girdi, lie
tuviai Romos katalikai parapi- 
jonai sudarę komitetus nesi
kreipi:, pas vysKUpųs ir nepa
reikalauja, kad- lietuviai Romos 
klebonai nustotų niekinę lietu
vių kalba pamaldas? — .

—Ot, čia Jonai' tai ir yra vi
sa nelaimė su musų lietuviais 
Romos katalikais. Jų protas ir 
iniciatyva yra taip užmigdyta 
Romos kunigų klebonų, kad jei 
kas jiems ant galvos ir kuolą 
tašytų, tai ir tr.da jie, tur būt, 
tylėtų ir nieko nesakytų, -—■ pri
dėjo Jokūbas,

—Na, tai kas reikia daryti, 
Jokūbai, kad Amerikos lietu
vius sulaikyti nuo tos nutauti
nimo nelaimės, — paklausė Jo
nas.

—Mabo patarimas yra štai 
koks. Kur tik lietuvių Romos 
katalikų bažnyčių klebonai nai
kina lietuvių kalba' pamaldas, 
tuojau ten steigti parapijas ir 
nepriklausomas nuo Romos ai
rių vyskupų. Juk'Amerikos lie- 
tuvių katalikų bažnyčia yra in
korporuota Illinois valstijoje, ir 
jos negili kontroliuoti jokis 
Romos airis vyskupas.- Ir Ame- 

/

rikos lietuvių katalikų bažny
čioje yra ne tik visos pamaldos 
laikomos lietuvių kalba, bet net 
ir mišios yra laikomos lietuvių 
kalba.

—T: i p, Jokūbai. Tu mudviem 
su Jonu labai puikiai išaiškinai 
skirtumą tarp Romos katalikų 
bažnyčios ir Amerikos katalikų 
bažnyčios, — pabrėžė Petras.

—Jokūbas jciu norėjo baigti 
pasikalbėjimą, kaip šmakšt Jo
nas įsikišo su nauju klausimu. 
Sako, girdi, Romos katalikai 
kupigai dažnai bažnyčiose sako, 
buk Jėzus Kristus įsteigęs ausi
nę išpažintį, -ir todėl visi turi 
eiti be išimties ir pasisakyti ku
nigui, ką yra blogo padarę. Tai
gi, Jokūbai, ką tu manai, ar ir 
Amerikos katalikų bažnyčią, 
kurią valdo ark. S. A. Genio- 
tis, irgi Vers eiti ausinės išpa
žinties, ar ne? — baigė savo 
klausimą Jonas.
'—žinote, mano mieli drąugai. 

šį klausimą aš negaliu atsakyti 
taip, ar ne. Aš turėsiu pats su 
juo arčiau susipažinti.

Ir taip Petras su Jonu, padė
koję Jokūbui už platų bažnyčių 
klausimo išguldymą, išsiskubi
no namo, o Jokūbo boba jau 
beldėsi virtuvėje parbėgusi iš 
parės.

SHARPS and FLATS

© The lašt concert given by, 
Pirmyn at Melrose Park went 
over with , a bang. The chorus; 
gavę “all” in the lašt numberj 
which the Melrose Park Lithua- 
nians applauded loud and long, 
creating an everlasting impres- 
sion.
© The Spirit of song prevailed 
throughout the evening, in 
both the bar room and else- 
where. The Mayor and the Chief 
of Police of Melrose' węre well 
taken care of. Victor Bender 
sang the Mayor’s favorite song 
“Trees”, and Johpny Rukstals 
sang “Tumba” with Andy Nor- 
but and Pirmyn members ac-' 
companying him.
© One of Pirmyn’s soloists wiis 
unable to appear at Melrose 
Park because of Illness. -Lct’s 
all wish Albina Trilik a speėdy 
recovery.
© Joe Žukas’ tonsils were re- 
moved recently. Hence, explains 
his absence from Ęirmyn.
© Charlie Matekunas stopped 
smoking those horrible cigars. 
Sūrely, Ida didn’t object? Did 
she? Charlie?
© Johnny Zickus thinks that hc 
has to murder someone in the 
chorus in order to get his name 
in this column. Well, Johnny, 
we’re «always willing to thwart 
crime. (For the small sum of a 
((lime we’ll put it in again next 
wcek.)
© Whate'ver has hajppened to 

,A1 Stupar? He seems to have 
completely disappeared.

Our sočiai chairman Aldona 
Grigonis has promised to ar- 
range a roller s^ąting party 
soon. How about-jjthis coming 
Su’nday afternoon, Al?
© The Kultūros Ratelis Girls 
Organization have’ ąsked Pir
myn to support thfeir dance on 
Saturday, 'Feb. bth at 72 E. 
Eleventh St. Time* 9:00 P. M. 
to 1:00 A. M. \
© Also along with these affairs 
come our concerts. One 
ven • in Roseland next 
then the Naujienos
Feb. 13th, and finally our own 
in March.
© Therefore do not forget re- 
hearsals twice a week on Tues- 
days and Fridays, promptly at 
eight

Will be seeing you at rehear- 
sals Friday. Until then, Au Re- 
voir. Raskey Huėy

to be gi- 
month, 

Concert

Cicero Jokūbas

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
’rad pačios Naujienos 
wa naudingos.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Taupymas
ANT MAISTO KOKYBĖS

SPECIALUS IŠPARDAVIMAI MIDWEST KRAUTUVĖSE 
' PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, SAUSIO 28 ir 29

“MIDVVEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS TYROS GRIETINĖS
ft • ■ i Kasdien Šviežias J-Sviestas 35c
“MIDWEST” GERIAUSIOS KOKYBĖS

Miltai 24,/! Sv
“SNIDER’S” CATSUP Didelis butelis Į5C 
“CAMPBELL’S” Tom a to Juice 14 unc. kenai 3 už 200 
“CbLLEGE INN”
SRIUBOS įvairios 14% unc. ken. 2 už 19c
“ČR1SCO” 3 sv. kenas 51c. Svaro kenas 19£
“QĄT ADA” JU0DA jARBĄTA mažas 9C-iz oALAUA BR0WN label pa k. ... SV. 1 ac
“Domino” Cukrus orWbrownSv. pak. 2 už 15c
“SUNSWEET” Minkšti Slyvai Sv. pak. 1 (Jc
“MUSCATINE”
RAUG. KOPŪSTAI Did. 2^ ken. 2 už K9C 
^‘FARMLAND” TOMEITĖS Dideli 2i/2 kenai 2 už 230 
“SHURFINE” ČIELI APRIKOTAI Didelis 2'/z kenas ......    19c

“Midwest” Slyvai Didelis 2į4 kenas ]7o 
SALIERUS Fancy Florida Dideli Stagarai 2 už 9^ 
SALOTOS *Fancy California Didelė galvutė 5č 

.._____ ___ v ___ _ __ _________ _____ _______ S
“SUNKIST” GRANDŽIAI • Didelio dydžio .................. Tuz. 25c

“ROME BEAUTY” OBUOLIAI 4 sv................ 170
“OSCAR MAYER’S” LIVER SAUSAGE ..........  sv- 190
“SUNBRITE” GLEANSER ..............   3 kenai 140
“PRIDE” PLOVIMUI MILTELIAI Didelis pak. • 100 
“SWEETHEART” MUILAS ................  .. ... 3 už 190
UGOLD DUST” Didelis pakas nį 
“Super Suds” Reg. Raudoni pak. 3 už g7c 
DYKAI — CANNON COMPLEXION AUDEKLAS SU 
PALMOLIVE MUILAS ........ : 4 už 23 c

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ, SAVAITĘ 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

MIDWEST
350 -

’ PIRK NUO (MĮDWESjj NES PIGIAU

“STORES
USB

rouRmS
Write for Free Eye Book

Night and Morning |
Promote a Clean, Healthy Condition g
Del Akiu suerzintų nuo Saulės, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletą lašų Mu
rinę. Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins.

Sale for Infant or Adult. At all Druggists. p 
Murino Company, Dept. H. S., Chicago

Rengia Metinį

i ' = sekmadieny ———

Vasario-Feb. 13 d., 1938
\ '/ v ■■ ■■ ■ -

SoKoIuį Svetainėje 
2345 South Kedzie Averiue Chicago, Illinois ‘ . -

iiiimiii lininiui iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiHii

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

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
IŽAGARIEČJŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pajęelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W.
3 3th St.. Chicaero, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaitč, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkč — Ona 
Uškuraitč, 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1216 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III.; Ka- 
sierka — Ona Niprikienė. 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Maršalka— 
William Putr«s, 4730 So. Snring- 
field Avė., Ch’cago, PI.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis,
1525 So. 51 st Avė., Cicero, III ; 
Steponas Niprikas 852 West 33 

' St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena syki 
į mėnesj kas ketvirtą, nedėldieni 
pirma valandą noniet HoUywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

' GARF’ELD P^PK LIFT’TVTU VY
RU TR MOTERŲ PAŠALPTNIO 
KLIUBO VALDYBĄ 1938 M - Pir*».

George Medalinskas 2335 Central 
į Avė.: Pinu P^rolb. Frank St°- 

nionis. 3950 da^vs A ve. t Prot. 
Pašt. Marv Med^Mnskas. 233 So. 
Central Av#» ; 'Fm. Pašt. Chas. 
Kattalo 4676 W. EnH Avė.; Kont. 
Puošt. Vincentas Manikas. 17 So. 
Sr»t*in<*'Held A ve.; G^obė^i; 
Mike D-vidonis, 3917 Vth St., 

ąpO" W Po’k •
v n Arinis M’ke Kn’’.hm°s. 3rO8 

on Ąve.. Bew'nrn. 1,1 ;
M-Jnrozn’Tjp, 7’lbO5T’^’VS 
5°0 So. Lnwndale taleri
Jro7.°na«s Waski. 1^51 V”n

St. ''tstovaus G°rfield Pa*k 
JprtvvGi Vvrn ir Motor11 P°švi
nini Kh'uba Nfn.iieru š5r;rrinku 
sns’T’’r»k’m*1. Fbihps f-rr*- f-ic 
n’mirk^s no vn-^n Garfield P?*V 
T,i«t Janitorhi KRul-o ta*1 vardas 
liekas permainytas j Garfield* Pk. 
Kbuba.

(DRAUGYSTES TAUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIET. IR LIETU
VAIČIŲ 1938 METŲ VALDYBA: 

Pirmininkas Petras Ukockjs; Pa- 
gelbininkas Stanley Stoškus; Raš
tininkė Lucy Diktus; Finansų 
Raštininkas Bruno Judaiko; Ka- 
sierius P. Pikturna; Kasos Globė
jai: K. Cibulskis ir F. Venckus; 
Sudžia F. Diktus.

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1938 METAMS:

John Jackas— pirmininkas. 6504 
So. Rockwell St ; Adam Subaitis 
—vice-pirm.. 1947 String St.; 
Gasper Pakelti s—nut. rašt. 4019 
So. Artesian Avė.; Frank Micklin 
Jr. —, f'nahsų rašt/ 4917 South 
Komensky Avė.: F.ank Medalins- 
kis—kasjerius, 8159 Emerald Av.; 
Frank Maiigevfčia—kontr. rašt, 
4348 o. Washtenaw Avė.; B. J. 
Jakaitis

• 826 W. 34th PI.
Tamavičia 
Trustees.

Auditorijos atstovas, 
A. Subaitis, A. 

ir P. Augustinas —

SEND 10^
... FOR 20-DAV -į j 

' TRIAL TUBE and j 
BUDE CONTAINER '

2'/»
INCHES 

HICH

This offer good In U. S. A. onlyZJfiMlSifclbffir

To get you to try Listerino Shaving 
Cream, we make this unusual bargain 
offer-------Used-razor-blado Container of
Senuine porcęlain, designed by Esųuiro 

lagazine sculptor, Sam Berman . .. and 
20-day trial tubo of Listerino Shaving 
Cream . . . both for 10^, which barely 
covers cost of packing and mailing.

^Listerine Shaving Cream is great for 
tough beards and tender skins. A half- 
inch billows into a face-full of soothing, 
bcard-wilting lather. Loaves face cool, 
smooth, and eased.

Send 10<f in coin to get your 20-day 
trial tubo and porcęlain used-blado Con
tainer. It’s a big bargain!

LAMBERT PHARMACAL C0., Dept M F, St. Louls, Mo.

LISTERINE SHAVING CREAM

LIETUVON
Siunčiame Pinigus Paštu 
ir Telegrama. Patarnau-

• ’ 
jame Greitai, Pigiai ir 
Saugiai.

Parduodame Laivakortes 
ant visų Linijų.

NAUJIENOS 
1739 SOUTH HALSTED ST. 

CHICAGO, ILL.



Penktadienis, saus. 28, ’31

Lietuvos Demokrati- Naujų metų naktį
(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

vargą įkritus užtik-

elektrifikuo-

LIETUVOS ŽINIOS Grut

normos po- 
jie iki 1948

Socialinio draudimo
Darbininkų apsaugo-

likimo
ramina įsidrąsinu-

iki
nes 
jau yra iškirsti,

' ■

•

by
'X

Politinių kalinių amnestijos reikalu
Liberalų nesusitarimas senate

Vyriausybininkų armija stipresnė

Apž va
SLA. “GLOBĖJAS”.

turi

atseit p. P. Jurgė-

na- 
šita

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

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

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

minia’
dėjo kooperuoti. Taip jie Su*- Kąikurių gamybos šakų suval- 
prantri “kriksčioniskos artimo1 
meilės” prisakymą!

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

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

1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8500

konstitucijos paragrafu jisai 
$8 oo bus j°s išriestas. O jeigu 

4^00 neįstojo, tai reikėjo taip ir pa- 
2-OJĮ sakyti, užuot kolidjęsis', M 1.50jjfg i , .......

“ ' VYSKUPŲ IR KUNIGŲ AŲDI- 
- JENCIJA PAS MUSSOLINĮ.

... 75c —**——

Užsakymo kalnai
Chicago je—paštu:

Metams .....
Pusei metų ..........
Trims mėnesiams
Dviem menesiams ____
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoję per išnešiotojus:
Viena kopiją ...... __ ___
Savaitei .........._
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose,, ne Chicagoj, I 
. paštu: \

Metams .........................-.... . $5.00
Pusei metų ........   2.75
Trims mėnesiams .................. 1.50
Dviems mėnesiams ......... ..... 1.00
Vienam mėnesiui ............  ,75
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ................. _.........  $8.00
Pusei metų ............... ....... .’.....  4.00
Trims mėnesiams ............... 2.50
Pinigus reikią. siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

“The Manchester Guardian” 
rašo, kad sausio 9 d., sekma
dienį, Italijos diktatorius pri
ėmė 60 Italijos vyskupų ir 2,- 
000 kunigu.

“šituos Kristaus bažnyčios 
tarnus”, rašo laikraštis, “pasL

. / .--- -------„-----r---

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
Kad padaryti kalėjimuose 

vietos politiniams kaliniams, tei
sėjai yra įpareigoti bausti są-’ 
lyginėmis bausmėmis. Dažnai 
tenka skaityti laikraščiuose, kad 
teismas vagišius atleidžia nuo 
bausmės. Galima pamanyti, kad 
čionais yra teismų žmonišku
mas. Bet tikrumoje tik dabar
tinio teisingumo ministerio,

Jau beveik trys savaites, kai'pietinių valstijų sena-, 
toriai daro obstrukciją (filibusterį) prieš įstatymo su
manymą, kuriuo federalinė valdžia yra įpareigojama 
kovoti su lynčiavimais. Tie senatoriai vienas po kito 
laiko ilgas kalbas senate, neprileisdami prie balsavimo.

Pagaliau vakar vienas daugumos atstovas pasiūlė, 
kad debatų laikas butų apribotas. Tokiam įnešimui rei
kia dviejų trečdalių daugumos balsų. Ųž įnešimą paduo- Į jaunomis dienorpis j socializmą 
ta 51 balsas prieš 37. Tokiu budu sumanymas sustabdy
ti obstrukciją nepraėjo.

Aiškus dalykas, kad prieš jį balsavo visi atžagarei
viai, kurie nenori atimti pietinių valstijų gaujoms “pri
vilegiją” be teismo karti negrus. Bet nuostabu, kad 
tarpe senatorių, balsavusių prieš debatų apribavimą, 
yra ir tokie žinomi liberalai, kaip Ernest Lundeen 
(Farmer-Labor partijos atstovas, iš Minnesotos) ir 
George W. Norris (nepriklausomas, iš Nebraskos).

Keista, kad senato liberalai nesusitaria net tokiais 
paprastais klausimais. To rezultate laimi atžagareiviai.

Ispanijos respublikos armija, prieš Kalėdas staigiu 
ofensyvu išmušusi sukilėlius iš Teruelio, vakar netikė
tai pradėjo naują puolimą prieš’ svarbią fašistą tvirtovę 
Zaragoza (arba Saragossa), —'tuo tarpu kai Franco 
armijos dar vis tębebando atkariauti Teruelį.

Atrpdo, kad . šįąndie vyriausybininkų, ginkluotosios 
jėgoš Jau yra stipresnės už frankistų?

Tokią nuomonę neseniai išreiškė ir buvęs Ispanijos 
premjeras Portela Valladares, kuris stovėjo vyriausy
bės priešakyje 1936 metų parlamento rinkimų laiku. Il
gą laiką apie jį nebuvo girdėti, bet Ispanijos liberalų 
tarpe jisai iki šiol tūri daug įtakos. Vienam anglų ko
respondentui jisai pasąkė:

“Mano nuomone, respublikos armija yra stip
resnė, negu sukilėlių armija. Aš tai esu pasakęs 
prieš tris menesius, ir dabar Teruelio paėmimaš 
įrodė tai visam pasauįiui.”
Jeigu vyriausybininkai dar paimtų Zaragozą, tai 

gen. Franco turėtų eiti “ant burdo” pas Mussolinį. ..

KOLIOJASI, BET TIESOS 
NEPASAKO.

Asmuo, kuris nėra SLA. 
rys (jisai pats neseniai 
faktą “V-ėję” paskelbė) ir ku
ris nieko nenusimano apie tos 
organizacijos tvarką, vistiek 
bando kišti savo nosį į SLA,

* reikalus
la. Jisai agituoja už tautininkų 
kandidatus į Susivienijimo Pil
domą Tarybą ir sako:

“Taigi, šių metų birželio 
mėnesį SLA. tautįnė visuo
menė turės laikyti brandos 
ekzaminus: išrinkti, tautinin
kus į savo vadovybę ir tuo 
budu gražiausiai apvainikuo
ti Lietuvos Nepriklausomy
bės 20 metų sukakties minė
jimą Amerikoje.” 

į ■ , '.

iBet tas asmuo nežino, kad 
SLA. nariai renka Pildomąją 
Tarybą kovo ir balandžio mė
nesiuose, visuotinu balsavimu.

• O birželio mėnesį įvyks sei
mas, kuris išrinktuosius virši
ninkus tik patvirtins.

Pirma negu ėmęs ruošti 
SLA. narius prie “brandos ek- 
zamino”, p. Jurgėla turėtų pats 
šio-to pasimokinti.

Buvo spaudoje žinių, kad An
tanas Bimba įstojo į Amerikos 
Darbo Partijos skyrių Brook- 
lyne. Bet kadangi tos partijos 
nariams yra griežtai draudžia
ma tuo pačiu laiku priklausy
ti kitoms politinėms .partijoms, 
tai aiški iš to išvada yra ta, 
kad lietuvių centro biuro se
kretorius turėjo pasitraukti iš 
komunistų partijos. .

Į jtuos ' spaudos pranešimus 
dabar Bimba atsiliepė, vadin
damas gandą apie jo * rezigna
ciją iš komunistų partijos '‘be^- 
gėdišku melavimu”. Bet jisai 
nepasako, ar jisai įstojo i New 
Yorko American Labor Party, 
ar ne.

Vienas tos partijos konstitu
cijos paragrafas skamba taip:

“No peršon shall be ėjigible 
to become or remain a mem- 
ber of the Party while affil- 
iatcd with any other political 
party.”
Jeigu? Bimba į Darbo Parti

ją įstojo, tai

J / •< t

tiko Mussolinio sargyba, sa
liutuodama iškeltais kardais;i *i i
Jie buvo kviečiami padėti H1O* fronto Reikalą-
‘daugiau kūdikių’ kampanijo- v Vimai
j ė (delikatnas uždavinys ku- _____
nigarn^ prisiekusiems laiky- (Atkfilta iš t } 
tjs celibato), kadangi tik di
delės šeimos gali parūpinti 5. Valdininkų sąžiningumo, 
‘didelius pulkus, be kurių darbštūrio, pašalinti išdidumą 
negali būti pergalės’.” ir sauvaliavimą.

J. ‘ k • • •
• . . I f

Na, ir ta vyskupų ir kunigų 6. Civilinės metrikacijos.
“entUzi!®ti^£ 7. žemes ūkio globojimo.

įkopti neįstengė) nieko kito ne
veikia, kaip į tik bijosi ir drebi-! 
na kinkas,/-Naujieji nežmoniški 
įstatymai: spaudos, draugijų, 
valstybės ir tautbs saugumo ir 
kt, kokių nematėme net prie 
caro, valdokų baimes padiktuo
ji. Teismai visai neteko nepri
klausomybės; teisėjai, prokuro
rai virto pataikunaiš. Pagaliau 
teismai pasidarė ir nereikalin-

linkusio, St. šilingo įsakymas 
teisėjams, kad, paleidžiant va
gis, padaryti vietos politiniams 
kaliniams. •

Nuodijimas dujomis, vietoje 
šaudymo

i . ■ . ■

Kalėjimams praretinti, įtur 
būt, praktikuojama ir mirties 
bausmė politiniams kaliniams. 
Seniau karo lauko teismų pa
smerktuosius šaudydavo karei
viai. Po Suvalkijos valstiečių 
sukilimo kareivius . tam reikalui' 
naudoti pasidarė pavojinga. Ir 
štai naujas, grynai lietuviškąi 
fašistinis išradimas — šaudymą 
pakeisti nuodijimu.

Surado specialistą nuodytoją, 
įtaisė 1-me forte Aleksote dujų 
kamerą ir pradėjo darbą. Iki 
1937 m. lapkričio mėnesio jau 
trys nunuodyti. Kuo nuodija 

į nesako, Net jk^i^era slepiama: 
laikraščiai skelbia, kad toji o- 

i peracija atliekama IX forte. Ga
lima manyti, kad nuodai yra 

i tikrai tautiškai lietuviški, ir 
vardas jiems tiktų “tiiutinimas” 
(nuo žodžio tautininkas), nes 
jais žmogus ne iš karto nunuo
dijamas. Jis ilgai., kankinasi 
prieš uždusdamas. Tai įrodo ir 
tas faktas, kad žudymo scenos 
baisumo, paveiktas kameros sar
gas nusišovė.

Lietuvoje kaliniai kas metai 
išsėdi apie 200,000 parų. Antra 
vertus, . tautinei valdžiai labai 
trūksta pinigų. Kai Suvalkijos 
ūkininkai pradėjo bruzdėti, pri
reikė daug naujų ąnipų. Bet kur 
gauti jiems apmokėti pinigų? 
Juos vidaus reikalų ministėris 
paėmė iš socialinės apsaugos 
kreditų. Mokesčių inspektoriai, 
kurių priviso, kaip ir šnipų, iš
tisa armija — gyventojams jie 
darosi tikra Egipto plėga, rado 
naują valstybės pajamų šaltinį 
— apdėjo mokesčiais kalinius, 
kurie už prasėdėtą parą 
mokėti po tris litus!

Kaliniai sumoka 600,000 lt. 
valdžiai

Pamanykite, 200,000 parų po 
tris litus — per metus sudaro 
600,000 litų! Tas naujas, būdas 
papildyti išeikvojimais nuuba- 
gintą valstybės iždą irgi gundo 
padidinti kalinių skaičių. Tik 
bėda, kad kalėjimų maža.'

Nemažą rolę kalinių daugini
me vaidina ir šnipų, provoka
torių veikla bei musų valdovų 
nepaprastas bailumas. / Musų 
valdovai bijo komunizmo, tai 
glosto per Darbo rumus darbi
ninkus. Bijo kariuomenės, dėl 
to davė suėsti savo ištikimą 
šulą Joną Lapeną. Bijo riet tau
tininkų studentų organizacijų, 
nes tarpe neolithuanų ir jiems 
panašių yra daug voldemarinin- 
kų. O šnipai reikalauja vis nau
jų kreditų, kad musų rieprino- 

| kęs Mindaugas JII (pirmasis 
m., arit- 

sostan
viešpatavo 1236—1263 

sulig šituo jos i rasis — Urachas

stybinimo 
išplėtimo.
jimo nuo išnaudojimų. Pragy 
venimo į
rinimo.

8. Kultūrinės it 
tos Lietttvos.

9. Miškams 
ilsio davimo, 
metų normos
ir Lietuvai gręsia miškų ba
das:

10. .i Gyventojų darbingumo 
saugojimo ir jų sveikatos val
stybiniu mastu taupymo.

11. Gyvenimui pritaikinto 
gi: juk į kalėjimus sodinti, pi-1jaunuomenės apmokymo. Tik- 
nigine 
licija, 
kt.

z Nuo
įsiviešpatavo tautininkai, nėra 
nei teisėtumo, nei pilietines 

, laisvės, štai iškalbingas pavyz
dys: per šešis su puse £>eimo

bauda bausti gali ir po- ro universiteto, 
komendantai, šnipai ir . . v, 12. Naujos 'žemes reformos,
to laiko, kai Lietuvoje k*d v?nas ^muo negalėtų tu- 

' reti daugiau 80 ha., nes že
mės neužtenka daugeliui ma-

■ | žažemių ir bežemių.
13. Apsisaugoti nuo išorinio 

valdymo metų Lietuvoje nebu- priešo stiprios, tinkamai apru- 
vo nė 'vieno sukilimo prješ vai- pintos ir mechanizuotos, nepo- 
džią, o per 10-tį tautininkų litinės ir partijų užsimojimais 
valdymo metų astuoni: S ta- nesuinteresuotos kariuomenės. 
lioraiėio^Klimaičfo, Pajaujo, t Klaingdos krašto ir vie. 
y'v 1 VI • V • "VA 1 • V • T" T* I -I- • J-Y. X C4 X Į J V l UI O JvJL Cv O Lt/ -II. V XUzPlečkaičio, Petruicio, gen. Ku- . 1 . . .. ..... ’ . . . • , , . nintelio musų uosto susiartim-biliuno, Suv. ūkininkų, darbi- . T. ,. . A , mo su Didžiąja Lietuva,ninku per Arnauskio laidotuves, I
Voldemaro atentatas. Tai tokie yra pagrindiniai
TZ .... .... . musų norai. Gerai juos apgaLKova dėl amnestijos pohtiniems .. . V1 . _ . .

kalinama vokime ir ryžkimės juos Įgy-
Rimams vendinti. Kliūčių turėsime. Ne-

Tokioms aplinkybėms esant, | naudeliai geruoju iš vietų ne- 
grupč žmonių sumanė prašyti 
Seimo apsvarstyti politiniems 
kaliniams amnestijos projektą. 
Nors musųfiSeimas nevertas sa
vo vardo, nors beveik visi jo 
nariai pataikūnai, kinkų dre- 
bintojai, bet kad išlaisvinti ka
linius, reikia visokių priemonių 
bandyti. Pagal 1928 konstituci
ją, kad ir neteisėtai išleistą, 
25,000 gyventojų turi teisę pa
tiekti Sęimui įstatymo projek-

(Kauno miesto įspūdžiai)
\

Naujų Metų naktį apytam
sius Kauno miesto gatvės. Vi
sos parduotuvės reklamines 
šviesas užgesina. Biznis baigtas, 
reklama praranda savo prasmę. 
Kino teatrai neveikia, juk. tai 
Naujų Metų naktis, kas juos 
lankys! Kūra biznio, nėra švie
sos. (

Apytuščios gatvės. Dar toli 
iki vidurnakčio. Visi tuno na
muose, ruošiasi eiti sutikti Nau
jus Metus.

Veik kiekvienos gatvės ker
tėje stūkso, melsvoje uniformo
je (tvarkos dabotojus policistas, 
žmonių, fonka pramintas. Iš to
lo baltuoja prie jo šono priseg
ta guminė lazdele, bananu žmo
nių vadinama. Oi, daug daug 
kas iš žmonių šio banano yra 
ragavęs.

Išdidus, augalotas tasai zfęn- 
ka. Jis savo vertę žino. Letai, 
savim pasitikėdamas jisai žing
sniuoja gatve.

—Bukie ramus, buržujau, 
gatvėje fonka tvirtai vaikštinė
ja, tavo (turtui jokis pavojus ne
gresia! Iškilmingai ruoškis su
tikti Naujus Metus!

—Yra kas akylai saugo tavo

norės pasitraukti. - Būdami or- 
ganizutoti ir drausmingi, mes 
rasime priemonių juos pašalin
ti. Išviėn į darbą!

(Rytbj “Naujienos” paduos 
daugiau įdomių žinių Lietuvos 
žmonių kovą dėl demokratijos 
atgavimo.)

Lietuva amnestijos įstatymo 
nematė nuo 1926 m. Gi jis rei
kalingas: ištuštintų musų kalė
jimus, išgelbėtų tūkstančius 
žmonių nuo džiovos, sugrąžin
tų juos / prie normalaus darbo. 
Visa tai, aišku, išeitų valstybei 
į naudą.

Seimo nariai patys amnesti
jos įstatymui išleisti iniciaty
vos nesiima. Kai kurie jų pa
klausti, kodėl, atsako:1 “Susi
mildami neveikite musų į, tą 
bėdą, nes galime, netekti duo
nos kąsnio!”

Aukščiau minėtoji žmonių 
grupė, nors daug ko ir nesiti
ki, darbą jau pradėjo. * Teisi
ninkai jau paruošė tokio įsta
tymo projektą ir visur renka
ma parašai. Jau yra surinkta 
apie 20,000. Kad greičiau butų 
•surinktas reikalingas kiekis, 
reikia’ kad vietose butų para
ginti .žmonės po tuo įstatymo 
tekstu pasirašyti. Kai kur po
licija trukdo parašus / rinkti: 
atiminėja* sąrašus ir visokiais 
budais grąsina. Bet iš pačio 
teksto galite spręsti, kad čia 
nieko pavojingo nėra. Dėl to 
visi prisidėkime prie šio darbo.
----- r------ -—  :—,r‘——- 
Keliose stotyse pastatė 
naujus keleivių bustus

•...................... -■---------------- -

KAUNAS. — šiomis dieno
mis geležinkelių valdybos ko
misija priėniė iŠ rangovų kelis 
naujai pastatytus trobesius. Ke
leivių trobesiai užbaigti statyti 
ir komisijos perimti šiose vie
tose : Jūrės, Varlaukio, Tryš
kių, 'Skuodo ir Medininkų ge- 
lėž. stotyse.

Darbėnų gelež. stoty ūkio 
budu statomi, keleivių trobesiai.

jAto’ .•Y;ŪK,X

“Pluoštas” priv a 1 o iš
mokėti darbininkams 

34,000 lt. kompensacijų
KAUNAS. — Sustabdyto šil

ko fabriko “Pluošto” darbinin
kai pateikė Kauno m. darbo 
inspektoriui Neverauskui raštą, 
kuriame nurodoma, kad -“Pluo
štas” privalo išmokėti eiliniąms 
darbininkams 27,635,41 Lt ir 
kontoros tarnautojams bei mei
steriams :— 6,674,8 Lt kompen
sacijų.

“Pluošto” fabriko adminis
tracija pareiškė, kad darbinin
kams kompensacijų visai nega
lėsianti išmokėti, nes fabrikas 
neturįs pinigų. Todėl Kauno 
m. darbo inspektorius į “Pluoš
to” darbininkams išdavė pažy
mėjimus, kad jie per teismą, 
skubos tvarka, galėtų ieškoti 
priklausančių kompensacijų, 
prisijungdami prie kitų kredi
torių reikalavimų. Jeigu pasi
rodytų, kad visų darbininkų 
reikalavimų išmokėti kompen
sacijas negalės patenkinti lik
viduojant bei parduodant 
“Pluošto” turtą, likusiems dar
bininkams kompensacijos bus 
išmokėtos iš prie Vid. reik, ra
jos esančio kompensacijų fon
do., »

“Pluošto”, fab. administraci
ja, prieš sustabdymą fabriko 
veikimą, visiems savo darbinin
kams atlyginimui tvarkingai 
sumokėjo.

“Pluošte”, li^i jo sustabdy
mo, dirbo 169 eiliniai darbiniu- 
kai ir 22 kontoros tarnautojai 
bei meisteriai. Darbininkai ■— 
daugiausia moterys.

—Ir gyvybę!
—Gyvybė ne turtas, buržujui 

toksai daiktas mažai rupi. Biz
nis tai jau kitas reikalas.

Išsiprausęs, išsipuošęs, kve
palais išsišlakštęs, su savo da
momis skuba Kauno buržujus 
sutikti geriausiame restorane 
Naujus Metus. Dūzgia įvairių 
pasaulio firmų Kauno gatvėmis 
auato, skamba rogutės, prunkš
čia, arkliai. Gatvės atgyja. Trau
kis iš kelio, Kauno buržujus 
skuba sutikti tyaujus Metus!

Jo laukia gausiai apšviesti 
restoranai. Putoja prancūziškas 
šampanas, Jie jas italų vynas, 
šnabžda šilkai. Groja muzika. 
Buržujaus nuotaika šauni, jis 
nesiskundžia praeitų metų biz
niais.- Fonka gatvės kertėje ne
snaudžia, tai geriausias baidas 
biznio sekinei.

Ir vargo kamuojamas skuba 
darbo žmogus, čia gatvėje prie 
karo muziejaus sutikti Naujus 
Metus. Nors vieną naktį per vi
sus metus jis skuba Čia pakryk- 
šti, pajuokauti, savo vargus pa
miršti. {,

Slinko mėnesiai, bėgo dienos, 
ar seniai jis čia buvo? Jau me
lai. ir štai toji paskutinioji me
tų valanda, kaip prailgo. Nera
miai deibia akis į karo muzie
jaus bokšte esamą laikrodį, o 
tasai lyg tyčia dabar neskuba, 
jo valandų rodyklės taip pama
žu slenka.... Metai ūžte praūžė, 
rodos, jo gyvenime jokio pėdsa
ko nepaliko, o štai toji pasku
tinioji valanda taip ilgai slenka. 
šAlta, trypia, šildos prie degan
čios smalos statinės, šildos ir 
juokauja.

—Valio, valio musų vadas! 
Klykia, tryškia, šaukia pamatę 
Kauno gatvės driskį.

—Kam gi tyčiotis, kam gi 
juoktis iš nuskriausto 
žmogaus ?
sius minioje vaikėzus.

—O kuo jisai ne musų va
das? Kuo jisai blogesnis už ki
tus vadus, turi nuolatinę vals
tybinę duoną ir nakvynę! Valio 
musų vadas L

Driskis netikėtai tapęs visų 
dėmesio centru iš pradžių ne
drąsiai jaučiasi, bet vėliau ir 
jisai geros nuotaikos pagautas 
atsikerta.
---Varvalai, nesityčiokite iš 

savo vado! Jei jau sykį vadas, 
tai leiskite pasišildyti!

Kas tik įmanydamas čiumpa 
vadą ir velka jį prie smalos (te
kančios statinaitės. Vadas džiū
gauja, jis patenkintas jam skir
ta savotiška pagarba.

—Ačių, vyrai, valstybinė liep
sna visiems maloni! — Dėko
ja vadas.

—Valio vadui? Ir daugyb 
rankų sukibę į vadą kelia jį 
aukštybes. Braška jo drabuži 
siūlės, atsipalaiduoja lopai.

—Vyrai, atsargiu, juk U 
mano krauju uždirbtas turtas 
Aukščiau visų galvų pakilę 
šaukia vadas.

—Ramiai, visi klausykite, 
vadas prakalbą sako! — Klyki 
minia.

Vado išblyškusiame veide ž 
ba kupinos gyvybės akys.

—Na, tark žodį, vade! Ka 
bėk vadų vade, karalių kari 
iiau!....

Muziejaus bokšte laikrodi 
muša dvyliktąją. Staiga visi m 
tyla. Suskamba amerikiečių la 
s vės varpas ir ... iš, visų kn 
tinių pasipyla garsai: Lietuv. 
tėvyne tu musų! Tuos žodžh 
Ivdi orkestras. Visi nurimsta u
tasai vadų vadas, kaip gyvi 
išsitiesia ir kartu su visais ka 
toj a Vinco Kudirkos žodžius.

Ar tikėjos, ar . sapne sapn; 
vo Vincas Kudirka, kad tie ; 
žodžiai, taps Lietuvos himnu 
atsikėlusioje Lietuvos valstyb 
j e skambės jos visuose kar 
puošė?

Atsistačiusioji Lietuvos vai 
tybė įžengia į dvidešimtuosii 
metus!

—Laimingų Naujų Met 
kartoja visi. Kartoja juos ir v 
das driskis. Ir 'jis tasai drisk 
kitiems linki laimingų metų

Padangėje sproginėja įvairi 
spalvės raketos.

Tai taip metai į metus, št 
prie karo muziejaus kuriam 
nepriklausomos Lietuvos gyv 
nimo naujos tradicija-, nat 
papročiai, čia tame kampely 
sunešta, kas tik buvo galir 
surinkti, sunešti ir parody 
kaip kėlėsi Lietuvos valstybė 
savo letarginio miego.

< - I . , , /■ , f

(Bus daugiau) ,

Pirmoji žiemos paga 
bos rinkliava praėj 

gana sėkmingai
MARIJAMPOLĖ

16 d. čia įvykusi žiemos r 
galbos rinkliava davė per 8 
Lt pinigais, daug drabuži 
avalinės, maisto produktų 
kt. Gatvėj piniginė rinklia 
gruodžio 19 d. davė apie 3' 
Lt pajamų. Be to daug pajan 
gauta iš valdininkų ir tarna 
tojų, apsidėjusių 1% mokc 
čiais varguomenei šelpti f o 
dui. Pats dosniausias aukot 
jas buvo cukraus fabrikas, k 
direkcija paskyrė žiemos p 
galbai 4 maišus cukraus, ta 
nautojai surinko kelius šimt 
litų. Žemės ūkio dr-ja davė 1< 
kg dešrų, br.. Levinai po ceri 
nerį miltų ir kruopų. “Šešupė, 
audykla už 60 Lt medžiagų 
kt.

Surinktieji daiktai ir pinig 
gruodžio 22 d. buvo paskirst 
ti ir atiduoti labiausiai pašė 
pos reikalingiems vargšams.

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome iš Lietuvos Na 
ją Kultūros numerį.

TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — pr<

J. Vabala-Gudaitis.
Sovietų naujoji 1938 m. konstittn 

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

Leonas. y
šulinys—Petras Cvirka. 
Kultūros kryžkelėse besidairant •

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

Kernius.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — j 

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

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St
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LIETUVOS ŽINIOS
IS DETROITO PADANGES Šiurpi žmogžudyste

Iš Detroito lietuvių veiklos
Mari

ORU ATVAŽIAVIMAS

OI

PAIN-EXPELLER

Pečių muskulus gelia? 
Petys ištampytas?

Penktadienis, saus. 28, ’38

Amerikos Lietuvių Piliečių 
Klubo parengimas

HAMTRACK, MICH___ Sau
sio 8 d. Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas buvo surengęs me 
tinį parengimą lenkų ’ veteranų 
svetainėje. Programą pildė De
troito dailės choras. Buvo su
vaidinta labai juokinga komedi 
ja “Frentai iš Amerikos”. Vai
dinime dalyvavo visi dailės cho
ro nariai. Būtent, vaidino N. Si- 
deriutė, J. Pilka, M. Jurkiutė, 
J. Česka, P. Dilis ir H. Dilienė. 
Vaidintojai savo užduotį atliko 
tikrai gerai. Vienok vis dėlto 
reikia pasakyti, jog daugiausia 
juokų pridarė p. Dilis ir Dilie
nė. Publika jiems tikrai nesi
gailėjo aplodismentų: plojo taip, 
kad net svetainė drebėjo.

Po vaidinimo choras p-lei Ma
salski utei vadovaujant sudaina
vo kelias daineles. Išėjo gana 
vykusiai, žodžiu, programa pu
blika buvo visai pat'eskinte.

Paskui buvo šokiai. Publikos 
prisirinko pilna svetainė. Atro
do, kad klubui turės likt ir gra
žaus pelno.

Keturių metų gyvavimo 
paminėjimas

Detroito lietuvių dailės cho
ras keturių metų gyvavimo pro
ga rengia šaunų vakarą, kuris 
įvyks vasario 6 d. Bus suvai
dinta šauni komedija “Netikėtai 
sugrįžo”. Tos komedijos autorė 
yra pasižymėjusi scenos vetera
nė, p-ia M. Dundulienė.

Be to, choras mokosi dainuo
ti visai naujų dainų. P-lc Ma- 
salskiutė su didžiausiu atsidėji
mu moko chorą. Taigi choro va
kare išgirsime ir naujų gražių 
dainų. ’ ’ “ .' 5'

Kai programa pasibaigs, tai 
prasidės šokiai. Tuo pačiu metu 
bus pagerbta lietuvaitė, kuri 
pereitą vasarą ?horo piknike 
buvo išrinkta kaip Detroito gra
žuolė.

svetainę, tai p-ia 
tuoj pasitiko ma- 
kad, esą, turime

Aplankė Detroitą
šiomis dienomis Detroitą ap

lankė p-lė Stefanija Vaitkiutė 
iš Melrose Park, III. Tąja pro
ga ji dalyvavo ir LSS 116 kuo
pos bankiete.

Kai įėjau į 
Dermaitienė 
ne su žinia,
viešnią iš Chicagos. Nors chica- 
giečiai man ir žinomi, tačiau ap- 
sidairiusi nė vieno jų ten nema
čiau. Pagaliau pastebėjau jau
ną, gražią ir inteligentišką pa
nelę, kuri kalbėjosi su detroi- 
tietėmis. žinoma, supratau, jog 
tai ir bus viešnia.

P-lė Vaitkiutė yra Dermaitie- 
nės brolio Vaitkaus duktė. P-ai 
Vaitkai yra pažangus žmones: 
skaito “Naujienas” ir remia 
progresyvį judėjimą.

Per visą vakarą p-lė Vaitkiu
tė buvo drauge su p-le Masals
ki u te, Dailės choro vedėja. At
rodė, kad tai dvi sesutės, — 
tiek jos panašios viena į antrą.

—M. Kemešienė
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lifornija, New Jcrsey ir Texas 
turi panašų įstatymą, kuomet 
Connecticut, Massachusetts, 
Michigan, Pennsylvania ir kitose 
valstijose reik laukti penkias 
dienas po padavimo aplikacijos 
iki išdavimo. Tikslas tų įstaty
mų yra sustabdyti per greitus 
apsivedimus.

Klausimas—
Kaip ir kur ateiviai, atvykę 

į šitą šalį oru, yra egzaminuo
jami? Su kokioms vizoms jie 
keliauja?
Atsakymas—
. Darbo Departmentas paskyrė 
kelis oro stotis prie Kanados 
sienos ir toliau į vidų, kaipo 
uostus ateiviams, kurie atvyksta 
į Su‘v. Vai. oru. Ten immigra-' 
ei jos oficieriai juos išegzami- 
nuoja. Tokie ateiviai privalo tu
rėti paprastas vizas, kurias iš
duoda Suv. Valstijų Konsulai 
užsienyje.

PANEVĖŽYS. —• XII. 22 d. 
“L. ž.” atstovybėje Panevėžy 
gauta šiurpi žinia, kuri atatin
kamose įstaigose patikrinus, pa^ 
aiškėjo šitaip: gruodžio 21 d. 
netoli Rokiškio geležinkelių sto
ties1 savo namuose rasta žiau
riai, kirvio smūgiais nužudyta 
apie 27 metų Genovaitė Gud- 
liauskienė.

buvusiosios ypač galvos kau
lai kirvio penties smūgiais su
triuškinti, — paliestos ir ki
tos kūno dalys. Namuose rasta 
piktadario nepaliesta 6 mėne
sių mažametė dukrelė, žuvusio
sios vyras tarnauja Akc. ‘‘Mai
stas” b-vės Panevėžio fabrike. 
Šios žinios pasiektas išskubė
jo į namus. Gudliauskai gyve-

no pasiturinčiai. Manoma, kad 
baisi žmogžudystė buvo pada
ryta pasipelnymo tikslu.

Įvykį kriminalinė policija 
stropiai tiria.

PAIN-EXPELLERIS 
parduodamas po 35c. ir 70c. 

visose vaistinėse.

W o R l o T A M O U S

L! N I M E N T

fGERB. Naujienų įkaityto-' 
Jo* Ir skaitytojai praiomi 
pirkinių reikalais eiti i tai 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Reikia manyti, kad šis vaka
ras bus sėkmingas ir sutrauks 
daug publikos. Dailės choras vi
sada stengiasi duoti gerus pa
rengimus, o ypač šį kartą bris 
pasirūpinta suruošti gražią pro
gramą.

Skambės vedybų varpai
Vasario 5 d. suskambės ve

dybų varpai ir bus užmegstas 
neatmezgamas mazgas tarp 
Benjamin Schiller ir p-lės R. 
Radzviliutes. Vedybos įvyks 
jaunojo tėvelių ūkyje. Pabroliu 
bus jaunojo geriausias draugas, 
Vitaldas Dermaitis, kuris spe
cialiai į vedybas atvyks iš Bu- 
ffalo, N. Y. Pamergės pareigas 
eis jaunosios sesutė.

Reikia pasakyti, jog p. B. 
Schiller yra labai rimtas ir ma
lonaus budo jaunuolis. Jisai yra 
baigęs universitetą ir turi ge
rai apmokamą darbą. Seniau y- 
ra daug veikęs prie Dailės cho
ro. Vienu tarpu buvo choro pir
mininku. Ir reikia pasakyti, jog 
choro reikalus jis nepaprastai 
sumaniai vedė. Jam tikrai 
klauso didelis kreditas už 
kad šiandien choras gerai 
vuoja.

Pastaruoju laiku p. Schiller 
buvo lyg ir pasitraukęs iš lie
tuvių judėjimo. O tai dėl to, 
kad per kai kurį laiką nesijautė 
gerai. Vadinasi, jo sveikata bu
vo truputį pakrikusi.

P-lė Radzviliu te yra baigusi 
aukštesnę mokyklą ir turi gerą 
darbą. Ji yra gera lietuvaitė. 
Vadinasi, dalyvauja vietos lie
tuvių judėjime.
. Nuo savęs jaunavedžiams lin
kiu kuo geriausio pasisekimo ir 
laimingo gyvenimo.

Arpą

pri- 
tai, 
gy-

Gerai pavyko
LSS 116 kuopos bankietas, 

kuris įvyko sausio 22 d. IAS 
svetainėje, visais atžvilgiais ge
rai pavyko. Svečių prisirinko a- 
pypilnė didžiulė svetainė. Apie 
9 vai. vakaro J. Pilka pakvietė 
svečius susėsti prie stalų. Rodo
si, ilgų stalų buvo apie dešimt, 
vienok toli gražu visų svečių 
nebuvo galima susodinti. ' Vik
rios panelės lyg vijurkai nars
tė, tačiau ir joms buvo sunku 
susyk aptarnauti apie pusę tūk
stančio žmonių. Tokiu budu kai 
kuriems teko palaukti, kol pir
mieji pavalgė vakarienę.

Ši vakarienė dar kartą paro
dė, jog LSS 116' kuopa Detroito 
lietuviuose turi nemažą įtaką.

žinoma, šeimininkėms teko 
pusėtinai sunkiai padirbėti, kol 
jos tokiam dideliam skaičiui 
žmonių patiekė vakarienę.

—Mariutė

Rengia balių
Detroito Lietuvių Pašalpos 

(Pil.) Klubas rengia didelį me
tinį balių sausio 30 d., atseit, 
kitą sekmadienį. Balius įvyks 
Lietuvių svetainėje. Prasidės 5 
vai. popiet. Bus suvaidinta pen
kių veiksmų drama “Du broliu”. 
Drama vaizduoja lietuvių gyve
nimą Amerikoje. Veikale daly
vauja 26 asmenys. Numatoma, 
kad veikalo suvaidinimas truks 
3 valandas. Vaidinimas prasi
dės lygiai 5 vai. po pietų.

Sakytas klubas turi apie 400 
narių. Kiekvieno nario pareiga 
yra dalyvauti savo organizaci
jos metiniame baliuje. Ne tik 
patys dalyvaukite, bet raginki
te ir savo draugus bei pažįsta
mus atvykti į parengimą.

Amerikos Lietuvių Kongre
so skyriaus konferencija
Amerikos Lietuvių Kongreso' 

Detroito skyriaus konferencija 
įvyks sausio 29 d. Vadinasi, ki
tą šeštadienį. Konferencija bus 
laikoma Lietuvių svetainėje. 
Prasidės 8 vai. vakaro.

Visi draugijų atstovai būti
nai dalyvaukite konferencijoje, 
kuri bus tuo svarbi, kad rink- 
siftie naują valdybą. Be' to, bus 
paskirti darbininkai rengia
moms Lietuvos nepriklausomy
bės dvidešimt metų sukaktu
vėms. Sukaktuvės bus paminė
tos vasario 19 d.

Atstovai, kurie yra paėmę pe
ticijas parašams rinkti, yra pra
šomi konferencijos metu tas 
peticijas grąžinti.

—Detroitiėtis

Remkite tuos, kurie
- garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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PRIEVARTA VĄLGYDINA — šie dii paveikslai paro
do skirtumą pasninkaujančio' kunigo Išracl Harding Noc 
veide—prieš pasniką ir po. Kunigas yra 47 metų amžiaus 
gyvena Memphis, Tenn. Išpasnikavęs suvirs 20 dienų, 
taip, nusilpo, kad vos nenumirė. Draugai išgelbėjo kunigą 
valgydindami jį per prievartą.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
VETERANAMS NATŪRALI
ZACIJOS PRIVILEGIJOS
Klausimas— \

Tarnavau Amerikos armijoj 
laike pasaulio karo ir turiu gar
bingo paliuosavimo certifikatą. 
Aš vis ketinau gryžti atgal į 
tėviškę, ir dėl to niekad nepra
šiau nei nemąsčiau apie Ame
rikos pilietystę. Bet dalykai 
šiandien visai kitoki, ir dabar 
noriu ant visados čion gyven
ti. Noriu tapti piliečiu. Ką tu
riu daryti?
Atsakymas—

Kadangi Kongresas 
tais metais leido palengvintą pi
lietystę veteranams, tai gal be 
jokios bėdos tapti šios šalies pi
liečiu*. Tau nereik prašyti “pir
mų popierų”, bet tuoj gali pa
duoti prašymą dėl pilietystės. 
Reik turėti du liudininkus, bet 
nereik mokėti jokių natūraliza
cijos išlaidų.

man teikiama kokios nors privi
legijos?
Atsakymas— į

Tokia palengvinta pilietystė 
(be pirmų popierų) teikiama 
tik ateiviui,‘kuris apsivedė su 
Amerikos piliete po gegužės 24 
d. 1934 m. arba kurio svetim
tautė žmona tapo pilietė po tos 
dienos.

ATVAŽIAVIMAS PRIEŠ
1906 m. i

PILIETYSTĖS NATURALIZUO- 
TŲ PILIEČIŲ SVETUR GIMU
SIŲ VAIKŲ
Klausimas-—

Pereitais metais tapau Ameri
kos piliečiu. Turiu sūnų Euro
poje. Jis man'vis rašo, kad no
ri atvykti į Ameriką ir stoti 
kolegijom Ar mano pilietystė 
ir jį įima?
Atsakymas—

Svetur gimęs vaikas neįgyja 
Amerikos pilietystės nuo tėvų— 
tėvo ar motinos—t,ik jeigu vai
kas jau gyvena šioje šalyje,' 
kuomet tėvas išsiėmė pilietystę, 
arba jeigu vaikas atvyksta į 
šitą šalį gyventi, po tėvo natu- 
ralizavimo, jeigu vis dar nepil
nametis. Pagal dabartinės tvar
kos svetur gimęs vaikas netam
pa Amerikos piliečiu jo tėvo ar 
motihos naturalizavimu tik jei
gu jis atvyksta į Su v. Valstijas 
gyventi dar neturėdamas 16 
metų (ar mažiau). Jo Ameri
kos pilietystė prasideda tik po 
penkių nąętų po atvykimo į Suv. 
Valstijas.

SKAITOT Naująją Gadynę"?
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis
“NAUJOJI GADYNĖ” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug.
“NAUJOJI GADYNfi” 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.
“NAUJOJI GADYNĖ” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNĖ”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija:

Čia prisįunčiu $.............. už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Klausimas—
Aš gerai žipau, kad atvykau 

ki~, į šitą šalį 1899 m., bet be me-

uz 
at

UŽREGISTRAVIMAS ATEIVIŲ 
KURIE ATVYKO PRIEŠ 
LIEPOS 1 d. 1924 m.
Klausimas—

Ar Kongresas autorizavo 
registravimą ateivių, kurie
vyko į šitą šalį prieš liepos 1 d. 
1924 m.?
Atsakymas—

. Ne, garsusis “Dies Bill” turi 
tokį aprūpinimą. Astovų Butas 
pravedė tą bylą. Tikima, kad 
Senatas svarstys ją tuoj po nau
jų metų. Tuo tarpu* tik tie, ku
rie nelegališkai atvyko į šitą 
šalį prieš birželio 3 d. 1921 m. 
gali užsiregistruoti.

tų, aš nieko daugiaus nepame
nu,—nei dienos, nei laivo var
do. Man sakė, kad jeigu galė
čiau pristatyti įrodymą, kad aš 
tais metais atvykau4, tai galė
čiau tapti piliečiu be atvažiavi
mo certifikato. Iš ko tokis įro
dymas susideda?
Atsakymas—

Jeigu pameni, kur ištikro gy
venai 1900 m., tai Suv. Valstijų 
Census Burėau gal galėtų pa
tikrinti tavo apsigyvenimo vie
tą iš cenzo rekordų. Pasiųsk 
laišką į “Bureau of 
Deparment of the 
Washington, D. C.” su 
cijoms, kur gyvenai
1900 m. cenzas , buvo imtas

Census, 
Interibr, 
informa- 

kuomet

ANGLŲ KALBOS
KURSAI

APSIVEDIMO LEIDIMAI
Klausimas—

Ar teisybė, kad naujas įstaty
mas apsunkina išdavimą apsi
vedimo leidimų Amerikoje?
Atsakymas—

Gal tamsia kalbi apie įstaty
mą, kuris dabar veikia New 
Yori<o valstijoje. Neapsunkina 
išgavimą apsivedimo leidimo,/ 
bet pagal jo apsivedimas gali

Klausimas—
Kur ateivis, užbaigęs kolegi

ją Europoje, gali rasti angių 
kalbos kursų?
Atsakymas—

Beveik kiekviename didesnia
me Amerikos mieste galima ras
ti anglų kalbos, literatūros ir is
torijos kursų, kurie pritaikinti 
augštesnį mokslą užbaigusiems. 
Augštesnio mokslo x mokyklos 
siūlo vakarinius kursus ir WP 
A apšvietos programas siūlo die
nines klases augusiems. Svar
besnės apšvietos įstaigos irgi 
turi kursų, bet už juos reik 
mokėti. Pav., Columbia Univer
sitetas, New Yorke. Mokestis 
siekia nuo $20 iki $30 u*ž se
mestrą.

Vardas ....................
Numeris ir gatvė ...
Miestas ir valstija .

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

PALENGVINTA PILIETYSTĖ
AMERIKOS PILIETĖS VYRUI
Klausimas—-

Aš apsivedžiau 1923 m. Mano- įvykti tik po 72 valandų po iš-
žmona gimus šioje šalyje. Ar)leidimo apsivedimo■leidimo. Ka-

•*

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

. APSIDRAUSK pats save ir savo šeimos narius, tuomi užtikrinsi eau 
rytojų. v ,

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150

‘ iki $5,000.00, Ligoje pašelpos gali gauti $6.00, $9.00 ir $12,00 
savaitėje. . ,

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitinį, laikraštį ‘‘Tėvynę”.

Informacijas, suteikia veltinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i 
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA 

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

PASKOLOS PILIEČIAMS
Klausimas—

Dabar gyvenu ūkyje, jį ren- 
davoju, bet man taip ji patin
ka, kad noriu nupirkti. Supran
tu, kad neseniai Kongreso pri
imtas įstatymas duoda pasko
lą tokiam tikslui. Aš turiu savo 
“pirmas popieras”. Ar galiu 
prašyti ir gauti paskolą ?
Atsakymas—

“Farm genant Įstatymas” 
sako, kad vientik Amerikos pi
liečiai gali prašyti ir gauti pa
skolos tamstos minėtam tiks
lui. ' —F. L. L S.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938

SAKALŲ Svetainėje

' '
& S

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

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

$106.50
$206.00

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

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių
/ Sąjungos.

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

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

Chicago, Illinois.

$152.00
$289.00

1
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NAUJIENOS, Chicago, III

ket-

sa-

MADOS

ge-

jaunuolis

Larg. Servlng Spoon 
Buttcrknlf Sugar SpoMi

Atėmė Kūdiki Nuo

s

pranešta 
nuovadai, 

surasti, 
padaryti.

šeimyna —
Savings ir 

West Sidėj, 
So. Leavitt

K. 
ap-

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

teis "jas 
tiek kal- 
kick jo

j setai, 
su prekybiniu ženk- 

Storai

Grobis Mažas; Matyt, Plėšikus 
Kas Tai Nubaidė

Įdomus Federalio Teismo Nuo
sprendis

$200 per 
nusikalti- 

o du’ktė— 
visus tuos

Naktį, iš trečiadienio 
virtadienį, Chicagos miesto sen- 
tro teatrų distrikte kilo gaisras.

Du chicagiečiai vakar mirė 
širdies liga atėję į valgyklas 
pietupis. Valgykloje prie ,1933 
Clybourn avenue mirė 38 me
tų Peter Marshall, 1939 Cly- 
bourn avenue. Ties Wells ir 
Division mirė Willjam Mar- 
thens, 1036 N. La Šalie st.

SPECIALUS

TIKTAI Už

99 Setas

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

■ ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint, gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. .

Diena Iš Dienos
prie pirmos progos turi gauti 
darbą. Pinigų tėvui nebereikės 
atiduoti. Tųm tikrą sutartą su
mą jis mokūs jam už butą ir 
pragyvenimą o kitus dės į paš
to taupymo sąskaitą.

Didelis Gaisras 
Miesto Centre

enktadienis, saus. 28, ’38

Baigė High 
School

CHICAGO LAWN. — Vakar 
diplomą iš Lindblom High 
School gavo 18 metų Elena 
Kančauskaitč, duktė pp. Joseph 
Kančauskų, 5907 South Kolmar 
avenue.

Ji išėjo keturių metų gensral 
Science kursą, žada eiti uni
versitetan, bet Šakos dar nepa
sirinko.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicago je)

• Arthur Janus, 31, su Lillian 
Smoller, 31

John Stuparas, 23, su Elsie 
Holtz, 18

George Skuturna, 28, su Phi- 
lomene Lucas, 28

Tai e sf erti Wichiulis, 24, 
Natalie Jakstes,23

Norman Collins, 24, su Mar- 
garet Lokaitis, 21

Charles Zuback, 23, su Fran- 
ces Nowicki, 23

“Burdingieriaus 
Meilė

su

Elena Bartkaitė pereitą 
vaitę pasižadėjo pamokyti Bart
kų “burdingierių”, Igną, “gen- 
tlemoniškumo” — nes jis ren
giasi išvežti “ant deito” Ponią 
Lingienę ir nori kuogeriausiai 
jai pasirodyti. Tėvas Bartkus 
kasdieną pradeda daugiau ir 
daugiau užsirūstinti prieš Igną, 
kadangi tas nenori daugiau 
kalbėti apie jų biznio veikimą, 
o ypač todėl, kad Ignas jam 
daugiau lašų neperka. Gali būt, 
kad šįvakarą abu susidurs.

Šaltimiero Bartkų šeimyna, 
apart Vėlesnių žinių ir smagios 
muzikos, bus transliuojama iš 
WHFC Stoties (1420 k.) šįva
karą, kaip 7-tą valandą ir tę
sis iki 8-tos. Ištikrųjų, verta 
pasiklausyti.

Stambesnieji garsintojai pro- 
grame yra sekami: Pasaulio ži
nios — Marks Vyrų ir Moterų 
Drabužių Krautuve; Muzikališ- 
ka dalis — New City Furniture 
Mart, o Bartkų 
Standard Federal 
Loan Asociacija, 
po numeriu 2324
Street, pirmininkauja Justinas 
Mackevičius.

Klausytojas.

Šiandien Atsidaro 
Įdomi Aviacijos 
Paroda
Demonstruos “Aklą Skraidymą

Štai Žmogus, Kurio 
Galva Nepramušama

Užsidegė kinietiškas restora-] 
nas Hoe Sai-Cai, ties 85 W. Ran-', 
dolph Street. Gaisrininkai pra-i 
kaitavo per dvi valandas kol 
liepsnas suvaldė. Per visą tą lai
ką susisiekimas teatrų distrik- 
te buvo sustabdytas.

EXTRA

[ACME-Na\jJIENŲ Foto]

x NUŽUDYTAS SEADLUNDO TALKININKAS — Pir
mas paveikslas James Atwood Gray, jaunuolio iš Ken- 
tucky valstijos, kurį Ross’o pagrobikas John Seadlund 
nušovė. Jaunuolis Gray pagelbėjo Sėadlund’ui chica- 
gielį pagrobti.

Apiplėšė Ritz 
Distributing Co. 
įstaigą Roselande

ROSELAND. — Ritz Beer 
Distributing Gompany, kuri 
randasi 10111 So. Michigan avė. 
ir kurios savininku yra J. 
Sharkey, anksti rytą likosi 
vogta.

Vagys atplėšė užpakalines
ležines duris, per kurias įsiga
vo į vidų ir paėmė iš sandėlio 
puodynę siaus, vertės $2.00, ra
šomą paišelį, taipgi $2.00 ir ge
rą rašomąją plunksną, ■ vertės 
$4.00.

Kaip iš rodo, mažai nuostolių 
padaryta. Gal norėta ir Jau
gia us ką paimti, bet turbūt ne
turėjo laiko ar kas kitas vagis 
nubaidė. Apie įvykį 
Kensingtono policijos 
kuri prižadėjo vagis 
Kažin ar pasiseks tai
Kartais pasitaiko,, kad apie tai 
suinteresuoti žmones daug ką 
žino, bet nuduoda nieko nežiną.

Motinos ir Atidavė
f

Prietėviams

Chicagietis Gus Anderson,1 
1628 Madison strėet, yra tikrai 
nepaprastai kietos galvos žmo
gus. Vakar su keliais pagelbi- 
ninkais jis nešė šaldytuvą iš na
mų 6625 North Artėsian ave
nue. Anderson paslydo nusirito 
laiptais, o paskui jį ir šaldytu
vas, nukrisdamas jam tiesiai 
ant galvos. Atsikėlęs, Anderson 
pabaigė šaldytuvą nešti iš na
mop

Mirė Atėję . 
Valgyklosna

Traukinys Užmušė 
Vyrą, Moteriškę

Jeigu Tėvas Nep^si- 
taisys, Tai Sūnų 
įkalins

Chicagos federalio teismo tei
sėjas John P. Barnes išnešė 
įdomų nuosprendį, kurio esmė 
yra maž-daug tokia, “jei tėvas 
nepasitaisys, tais tęįs.ųiąs užda
rys jo sūnų kalėjime.” „

Buvo taip. VVilliam Drum
mond, 20 metų jaunuolis, betar
naudamas Jeffersoh pastos sto
tyje už pagelbininką, išeikvo
jo $75.79. Suimtas, 
prisipažino.

Jaunuolį beteisiant, 
surado, kad ne sūnūs 
tas už prasižengimą 
žiaurus, piktas ir nepastovus 
“tėvas”, A. D. C. Drummond, 
nuo 7005 Osceola avemte.

Apskričio teisėjau Edmund 
Jarecki atėmė 21/ž metų mergai
tę nuo motinos ir atidavė ją 
prietėviams, Pairi ir Thelma 
Richteriams, nuo 1917 South 
Christiana avenue.

šiandien, didžiuliame Chica- 
gos Amfiteatre, prie 41-mos ir 
Halsted gatvių, atsidaro labai 
įdomi aviacijos paroda. Tarp 
eksponatų bus visi nujaušios <
konstrukcijos lėktuvai—keleivi-1 Mergaitė yra Florence Ąnn, 
niai ir karo, įvairus aviacijos duktė Mrs. Della Novak, nuo 
įrankiai, instrumentai, etc. 5021 South Hermitage avenue. 
. Tam tikri instruktoriai rodys Kūdikis gimė, kai motina dar 
publikai kaip lakūnai skraidžio- buvo nevedusi. Negalėdama jos 
ja vien su radio arba instrumen- auklėti, motina atidavė mergai- 
tų pagalba, visai nematydami te prietėviams, vėliau bandė at- 
žemės. gauti.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam 
Žmogui

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

■

Šmotu

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liųuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

URANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė, 

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
tS^rpened) .................  tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .............................  •

Perkant 5 Tonus ar Daugiau 
/— ........  ' 1 111 . !... S

“Faun”
Design
Gražus

Morton Grove priemiestyje 
Milwaukee. priemiesčių trauki
nys užmušė John Walker, 1107 
Gleveland avenue ir Rernice 
Iverson, 1115 Lincoln St., Glen- 
view.« Jų automobilis paslydo 
ir įvažiavo į traukinį.

Teisėjas nuteisė berniuką 
trims metams kalėjimo, bet pa
keitė nuosprendį trijų metų 
probacija. Per tą laiką Drum- 
mond senasis turės pasitaisyti 
ir jeigu nebus geras tėvas, tai 
teismas probacija sunui pakeis 
kalėjimu.

Teisėjas Barnes surado, kad 
Drummond uždirba 
mėnesį. Sūnūs prieš 
mą uždirbdavo $125, 
$60. Tėvas atimdavo
pinigus nuo savo vaikų ir duo
davo abiems $10 “spending mo- 
ney” mėnesio laikui. Jeigu vai
kai tam pasipriešindavo, tai tė
vas juos iškoliodavo, mušdavo, 
drausdavo. Teismas prisakė tė
vui, kad jis turi pakeisti elge
sį su vaikais, o sūnūs VVilliam

DON’T 1
NEGLECT
ACOLD

Su 6 Kuponais

M*atF*rtl

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrini^ daiktų 

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

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

4686
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 Šj Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

—- Augesnei motereiNo. 4686 
madni suknelė. Sukirptos mieros 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną *ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Galiai ite pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus, 
žetria kaina. Musų Darbas ga- 
a lituotas. Taipgi pristatom an

glis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

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

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ 
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
šis skyriui yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti įvairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8509 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvvood šviesomis. 
’ >arbas garantuotas 

420 W. 63rd ST 
rP| ENG B«8R-fiR40

• LIGONINES— 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE .....
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...........
EKZAMTNAVIMAS

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

>12
$50
$20

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

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstrą 
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
niui prijstatyti į ofisą. Tie, kurte gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

Avenue
5727.

RĘSTA UR ANT AI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street
A. A. NORKUS, Savininke?

Tel. Victory 9670

mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 •
So. Halsted St., Chicago, III.

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti į nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole; Musterole NĖ
RA tik mostis. Ji yra “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk- 
'i. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktaru it ąūrsių. Visose 
aptiekose.

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzd} No..._____
Mieto* _____ ___ __ per krutinę

siančiu a kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man
M Vardas

Adresas(Vardas ir pavardė)

Miestas(Adresas)

, (Miestas ir valstija) Kupono

— 9:00 VAL. V AK. 
-—10:00 VAL. VAK.
— 7:00 VAL. VAK.

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ—
• PENKTADIENĮ—

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

Valstija

■Hm ■/M

No. 38 Sausio 28 d.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje



Penktadienis, saus. 28, *38 NAUJIENOS, CMcago, lū.

BAZARAS - 
LAIMĖJIMAI

Chicagos Lietuvių Draugija 
rengia milžinišku bazarą sausio 
28, 29 ir 30 dienomis (penkta
dienį šeštadienj ir sekmadieni) 
Lietuvių Auditorijoj, 3131 So. 
Halsted Str. Bazaro tikslas— 
sukelti kiek pelno Moksleivių 
Stipendijų Fondui ir kitiems 
kultūriniams reikalams^įtei
gimui jaunuoliams lietuvių kal
bos mokslainių ir bendrai ap
švietei.

Bazaro Rengimo Komisija tu
ri supirkusi ir nuo geros va
lios biznierių bei narių auko
mis surinkusi šimtus įvairiau
sių dalykų, kurie yra skiriami 
dovanomis tiems, kurie pasi- 
pirks serijų, tikietų visur dabar 
pardavinėjamų. Kainos niro 6 
iki 25 centų, pagal pirkėjo lai- 

• mikį. Viso dovanų bus išdalinta 
$600.00 vertės. Be šių dovanų, 
dar bus daugybės įvairiausių ki
tokių būdų gavimui smulkesnių 
dovanų kiekvienų dienų. Taip 
jau kasdien bus leidžiamas lan
kytojams laimėti didžiulis gy
vas kurkinas—turkey.

Kiekvienas narys ir geros va
lios lietuvis palankus rėmimui 
ankščiau minėtų tikslų, turėtų 
atvykti į bazarų, kad galėtų iš
bandyti savo laimę ir paremti 
prakilnius draugijos tikslus.

—Narys
- \

Suėmė Tris Jaunus 
Berniukus už Mer
gaitės Išgėdinimą

Shakespeare stoties policija 
suėmė tris jaunus berniukus, 
kuriuos viena motina apkaltino 
jos 15 metų dukters išgėdini- 
mu. Suimtieji yra Matthevv Po- 
laski, 5439 Dempster Road; 
Steve Schultz, 2032 N. Winches- 
ter Avenite, ir Edmund Bogden, 
1816 N. Honore Street.

Rado Negyvą Kūdi
kį Gatvėje Pamestam 
Krepšelyje

Prie Morgan ir 107-tos
Ūkininkas R. J. Hoekstra, ku

ris gyvena 10731 So. Halsted 
Str., ties 107-ta gatve, netoli 
Morgan, netikėtai pastebėjo po- 
pieros krepšelį (shopping bag). 
Mane pats sau, kad kas gal ir 
labai naudingo bus. Pažiūrėjęs 
į vidų krepšelio ir patsai misi-

Pagelbėkite! 
“Kareiviai” Nori 
Naujų Uniformų

žinios iš Cicero Lietuvių 
Gyvenimo.

CICERO. — Šį šeštadienį čia 
bus nemažas sųjudis. Garsus 
Karei viai-Uniformiečiai turi sa
vo “šųrum-burum” nąujoj vie
toj, prie 16-tos gatvės ir 48th 
Avenue, Demokratų buveinėj. 
Sako labai paranki vieta ma
žiems parengimams. Ateikite 
visi.

Dėl šio parengimo, kaip ir 
visados, aukauja statinę alaus 
geri prieteliai, J. Saulis ir J. 
Mikulis. Tiesa, Kareiviai turi 
daug rėmėjų, biznierių draugų. 
Ir šis parengimas yra gausiai 
remiamas, nds Kareiviai nori 
įsitaisyti naujus rubus.

šiame parengime muzikantai 
čia gimę ir augę, jaunuoliai. 
Gros angliškus ir lietuviškus 
šokius po vadovyste jaunojo 
Barčaus. Jų tarpe figūruoja ir 
pats “papa Barčus”, patyręs 
muzikantas. Užtatai ir siVnus 
eina tėvo pėdomis. Ir dar kaip!

Maskaradinis Balius.
Liuosybės svetainėje bus 

maskaradjnis parengimas biz
nierių lygos, lietuvių ir kita
taučių. Tai pirmas jų didelis 
pasirodymas ir tikisi turėti 
tūkstantinę publikų: ir sako: 
“Visi gaus dovanas.” Biznie
riams labai lengvai su dova
nomis. Jų krautuvės pilnos vi- 
soko. Tai verta tą parengimų 
atlankyti ir dovanas pasiimti. 
Aš busiu: ateik ir tu, ir visi!

Klovainiečiams.
šį sekmadienyje metinis su

sirinkimas Klovainiečių Kliubo, 
J. šameto svetainėje, 1500 So. 
49th AvemVe, Cicero. Kliubo 
nariai ii’ norintieji įstoti atei
kite antrų valandą po pietų. 
Kadangi susirinkimas metinis, 
tai turėsite progų išgirsti at
skaitų iš* Kliubo apyvartos ’ ir 
sužinoti kur Kliubo turtas ran
dasi. O jisai randasi saugioje 
vietoje ir neša gerų nuošimtį 
Simano Daukanto “Savings and 
Loan Association.”

K. P. Deveikis.

25 Metų Sukaktį 
Kuri Švenčia 
Moterų Draugija

dar-Nuveikė ■ daug naudingų 
bų, daug pergyveno

BRIDGEPORT — Draugija 
Šv. Petronėlės rengiasi prie 25 
metų Dr-jos gyvavimo jubilie
jaus šį sekmadienį, sausjo 30, 
7:30 vai- vakare, Lietuvių Au
ditorijoj, 3131 So, Halsted s t.

Prieš 25 melus, 1913, p’-ios 
R. Maželiaųskienė ir p-lė P- 
Zaulevičiutė sumanė suorga
nizuoti moterų ir mergaičių 
draugijų. Pirmiausiai, pirm 
negu pradėjo veikti, nuėjo 
pas a. a. diakonų M, krąučiu- 
nų t pasiklausti ar galima su
organizuoti kitų draugijų, šv. 
Onos Dr-ja tuomet jau gyva
vo. Diakonui pritarus, tos dvi 
moterys stojo į darbų.-Per sa
vaitę laiko, nuo namo ligi na
mo vaikštinėjo ir ragino pa
žįstamas, gražias lietuvaites 
prisirašyti prie Dr-joS. Surin
ko 36 paneles.

Taigi, sausio 5 dienų, 1913 
metais, įvyko pirmas susirin
kimas. Buvo išrinkta valdyba 
iš sekamų moterų: Pirminin
kė Petronėlė Zaulevičiutė; 
Vice-pirm. Julia Mickeliunai- 
tė; Iždininkė — RozalijaMa- 
zcliauskienė; Prot. rašt.—bu
vo jauna mergaitė, kurios pa
vardės nepamenu-

Susirinkimai buvo laikomi 
kas menuo. Į kiekvienų atei
davo po kelias naujas nares 
įsirašyti į draugijų. Nuo mė
nuo iš mėnesio draugija augo 
narėmis. Rengė įvairius pa
rengimus, į kuriuos atsilanky
davo daug žmonių, padaryda
vo puikų pelnų. Tuomet drau
gija pradėjo aukoti įvairiems 
geriems tikslams, k. t. našlai
čiams, seserims, etc. Prisidėjo 
prie labdaringų bazarų, ku
riuose 1917 m., laimėjo pir
mų dovanų (klebonaujant ku
nigui Vaičiūnui ir kun. Alba- 
vičim). luom laiku pirm, bu
vo R. Mazeliauškiėnė, kuri 
daugiausiai prisidėjo savo pa
sidarbavimu prie laimėjimo 
dovanos.
Bitautiene pirmininke penkis 

metus-

gando. Viduj buvo vos kelių die
nų kūdikis. Negyvas. Tuojas 
pranešta Morgan Parko polici
jai, kuri tyrinėja ar ne suras 
kam tas kūdikis priklauso.

BS.

1923 metais pirm, buvo 
Ko t. Klimienė. Jai mirus, vietų

[ACME.NAUjiENŲ Foto]

KALEJIMAN U,Ž BLOGŲ 
ČEKIŲ PLATINIMĄ — 34 
metų moteriške Veronica 
Davis, kurių Chicagos Fe- 
lony teismas nuteisė 60 die
nų kalėjimo už platinimų 
blogų čekių Piąlmer Houše \ 
viešbutyje. Nuteistoji Čhica- 
gon atvyko iš Alabamos, 
kur atsėdėjo 90 dienų už 
panašų prasižengimų.

užėmė vice-pirm. B. Bitautie- 
nė. Jinai pirmininkavo per 5 
metus. Tais metais surengtas 
vakaras pelno davė $295.00. 
Tie pinigai buvo nusiųsti Ge
ležiniam " Vilkui Lietuvoje.

Draugija vprisidėdayo prie 
kiekvieno kilnaus darbo. Se
kėsi parengimai, buvo turto 
įgijusi apie $10,000. 1933 mo
tais narių buvo virš 300.

Užėjus bedarbei, kai kurios 
narės neturėjo užtektinai lėšų 
užsimokėti duokles. Turėjo at
sisakyti iš draugijos. Prispaus
tos depresijos, narės pradėjo 
sirgti ir išėmusios dideles su
mas pašelpos nebegrįžo drau
gijom Draugija nyko per be
darbę skaitlius narių. Suren
gus kokį vakarų, jau nebuvo 
galima uždirbti,' o nariai vis- 
fiek sirgo ir mirė. < Sergan
čiai narei į savaitę yra moka
ma $5.00, o pairusios narės gi
minėms iš kįiJbs išmokama 
$500Q. Siunčiama automobi
lis palydėtiM^kąptis —$20.00. 
Užsakomos ’itaišįb's kiekvienai

• ■ ■ Jfį kV • ’ .narei. *’
$1,400 Ųpivąrsdl banke. J 

Universal ^tate Bank užda
rė apie \$l,4Q0; niorgičių iš 
to banko •išpirkta už $3,500, 
kurie jokio ^pęlno draugijai 
neatnešė ikiv&iai dienai. Pertai 
Dr-ja nupuolė skaičium narių, 
o svarbiausia turtu.

Dabar turime Hariu apie 
200. Iš pirmųjų narių draugi
joj! dar tebepriklauso:' R. Ma- 
zeliauskieiiė,y. O. Taiifynienė,

M. Talakauskienė; išbuvusios 
Dr-joj 10 metų: A. Aukstaitie\ 
nė, A. Žalkauskienėy B. Barz- 
dienė, K. Vainauskienė, M. 
Banienė, A. Misevičienė.

Valdyboje raštininkauja jau 
beveik 15 metų: E. Churienė 
fin. rašt., A. Kliučinskaitė, 
Laurinavičiutė, prot. rašt.; D. 
Wizgard—kontrolės rašt.; A. 
Sabaliauskienė išbuvo iždinin
ke per 10 metų. Šįmet atsisa
kė, jos vieton ; išrinkta kita 
iždininkė.

Draugija per 25 metus yra 
išmokėjusį sekančias sumas: 
Ligos pašalpa — $8,364.00; 
Pomirtinių —$14,090.50; Alga 
valdybai, $^,659.00. Aukuota 
įvairiems reikalams $1,474.33. 
Įvairiems Dr-jos ireikalams, 

’k. t. karima ir kitokie dalykai 
$2,243:59.

Turi namą.
Dabar Dr-ja už niorgičių 

paėmė namų, kuris kainuoja 
apie. $6,000. Visa padėka pri
klauso gerbiamam advokatui 
J. Grish.

Sekanti ašmenys yra valdy
boje šiems metams: R> Maze^ 
lauskienė, pirm.; A« Dulevich, 
vice-pirm-; A. LąĄrinapich, 
protokolų rastr; E. Čhuras, fin. 
rast.; D. Wizgųrd, koiit, rast.; 
A. Nesteckienė, kasier,ka; yE. 
Jucienė, kasos globėja; A. Vai
čikauskienė, maršalka; J. Ku- 
kuraitienė, ligonių lankytoja-

Sukaktuvių bankieto komi
sijoj yra: Pet. Kvietkienė, A. 
Dulevich, ir A. Laurinavich.

Išsiųsta pakvietimų į ban- 
kietų šioms Dr-joms: Šv. O- 
nos, Teisybes Mylėtojų, Vytau
to, Saldžiausios Širdies ir Pa
laimintos Lietuvos. Prižadėjo 
atsilankyti iš šių Dr-jų pirmi
ninkai ir kai kurie nariai.

Viena iš Pirmųjų Narių.

Sekmadienį Legio 
nierių Šokiai

CLASSIFIED ADS
Miscellaneous

Įvairus

*Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTfi

Mes dengiame ir pataisome vitektos 
rųšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. . ;

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

Dariaus ir Girėno American 
Lėgion * AWiHary rengia šokius 
sekmadienį vikare, xHollywood 
salėje, 2417 West 43rd street. 
Parengimo pelnas. yra skiria
mas labdarybės tikslams. Pra
džia 7 vai. vakare. Bilietai 35c.

Visi lietuviai yra prašomi at
silankyti ir linksmai praleisti 
vakarų.

..................... .. ■ . ...... ....................~ —

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA pilnai įrengta Gro- 
sernė ir Bučernė — arba mainysiu 
į troką ar automobilių.

2841 So- Leavitt St. 1

REIKALINGA 
ralų seilsmano. 
viškai.

Ramova Food
3528 So.

FURNISHED ROOMS
RENDON 2 KAMBARIAI virtuvė 

ir miegamasis. 3515 W. 59th PI.

RENDON KAMBARYS. Karštu 
vandeniu apšildomas. Gera tranš- 
portacija. 4624 So. Maplevvood. Pir
mos lubos. Tel. Lafayette 41'89.

PARENDUOJU FLATĄ 5 kamba
rių, moderniškai ištaisytas, maudy
nės ir elektriką, nebrangiai.

3934 So. Rockwell St.

F°r Rent
4 KAMBARIAI PEČIUM ŠILDO; 

MI, vana, antram aukšte —$15.00 į 
menesį. 923 West 33rd Placc.

RENDAI TAVERNAS su visais 
barais ir įrengimais. Rėnda nebran
gi •— apšildomas. 3220 So. Wallace 
Street.

Personai 
Asmenų Ieško

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

Kazimiera Teišerskaitė, 
Kazimiera Horkof

1700 So. Washtenaw Avenue, 
Chicago, 111.

MONIKA ANUŽAITĖ paieškau 
brolio Jono Anužio, paėjusio iš Lie
tuvos, Skuodo miesto, Kretingos ap
skričio . Žmones, kurie’ žinote ką 
apie jį arba adresą praneškite, busiu 
labai dėkinga. Gyveno Chicagoje.

M. PATUNAS, 
Medaryville, Indiana.

Help Wanted— Female
Darbininkių Rel kia

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

Stewart 8559.

REIKALINGA MERGINA pagel
bėti siuvėjai,

Tel. Boulevard 3367.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA ŽMOGAUS į ta
verną pagelbėti prie paprasto dar
bo; kambarys, o užmokesnis kaip 
susitarsime. z

2552 W. 63rd St. Antanas Linkus.

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

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

Prospect 2748,

PARDUOSIU BUČERNE ir gro- 
sernę su namu ar be namo. Biznis 
išdirbtas, graži apielinkė. Saukite 
Palisade 4633.

PARDAVIMUI GROSERNĖ, ge
roj vietoj — biznis išdirbtas. Prie
žastį patirsite ant vietos.

3856 So. Washtenaw Avė.

Real Estate For Sale 
N amai-žemė Pardavimui.,

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

PARSIDUODA BIZNIAVAS NA
MAS dviejų štorų taverno biznis ir 
du flatų gyvenimui arba mainysiu 
į rezidencijos mažesnį ar didesnį na
mų* 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.

REAL ESTATE — WANTED
IEŠKAU PIRKTI BUNGALOW— 

kas turite gerą bungalow, kreipkitės 
laišku. PAUL, 6621 So. Ashland 
Avenue.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

PARDAVIMUI už CASH arba 
mainais 37 akerių farma South West 
30 mylių nuo Chicagos. Yra vasar- 
pamis-' ir ' rezidencija, visos farmų 
mašinos, arti maudynių ir Rund gol
fo course. šaukite Victory 6375.

Financial
Finansai-^Paskolos

PATYRUSIO gė- 
Turi kalbėti lietu-

and Liąuor Mart 
Halsted St.

MIEGKAMBARIUI KAURAS

No. 1672 — Micgkambariui mėgstąs kauras. Jei tampriai 
numcgsit, laikys visam amžiui.
«■■■ — *■■■ aHMM ■■■■ MMB ■■■■• MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM

I X. 1NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1672 j
1 1739 So. Halsted St, Chicago, III.
i ■ !

čia jdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No....................... |
■ * •'

| Vardas ir pavarde ......... .........       |

| Adresas ................-.....    -.........   -......... |

I Miestas ir valstija aa« • «•«••••«•••••••••««■*••»«•■*•<■<*• ••••••••••• ••••»•••»»•*»••♦«<•••••••••••••••
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JONAS SNARSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 27 d. 1988 m., sulaukęs 
43 amž., gimęs Panevėžio aps
krity, Ramygalos parąp., Ja- 
dikonių kaime.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Agotą po tėvais Chu- 
raitę, 2 brolius Petrą, Snars- 
ki ir Juozapą Marozą, brolio 
sūnų Edwardą Snarskį, švo- 
gerką ir švogerį Aleną ir Kas
tantą Vaičiūnus ir jų šeimy
ną ir kitas gimines, o Lietu
voj seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas koplyčioj, 
3354 So. Halsted St, Laidotu
vės įvyks Panedėlį, Sausio 31 
d., 1:30 vai. po pietų. Iš kop
lyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Visi a. a. Jobo Snarskio gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, broliai ir kitos 
Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138.

Žilvitienė, M. Dabrdvolskienė, 
F. Kontutienė, M. Adonlaitie- 
nė, A. Depsevičienė, E. Draz- 
dauskienė. O iš antro susirin
kimo: O. Urbonienė, J. Jon- 
kienė ir O. Jurkevičienė.

Draugija kas metai suren
gia vakarų pagerbimui savo 
narių, išbuvusių Di'-joje 10 ir 
20 metų ir neėmusių pašelpos 
ligojei ŠįĮiict bus pagerbtos 
šios narės, išbuvusios Dr-joj 
20 metų V Al žabaliaųskienė, 
E. Churienė, O- Skaudvilienė, 

...... . .. . .. ..... ............. v

Schools Vakar Baigė
REIKALINGAS BUČERIS — gei

stina, kad butų jaunas ir mokantis 
savo amatų. 1980 Canalport Avė.

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

1739 SO. HALSTED STREET

Furniture & Fixtures
Rakandai-Jtaisai

Prirengiamosios Kolegijos Iš
leidžia 505 Arbiturientus

I fl i f r I m Siunčiam GėlesLOvEIKIS
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Banlcietams 

x ir Pągrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe I
Gėlės Mylintiems—‘Vestuvėms 
—Ęankietams—Laidotuvėms^—

Papuošimams j
4180 Archer Avenue j

Phonė LAFAYETTE 5800 '

ELENA MASUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 26-tą - dieną, 1938 m. 
sulaukus 25 metų amž., gimus 
Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudųne 
mylimą vyrą Jęną, brangią 
motiną, Anelę, patėvį Juozapą 
Kruvelį, pusšesėtę Prancišką, 
pusbrolį Juozapą ir kitas gi
mines, draugtls ir pažįstamus.

Gyveno po ąntrašu,3656 So. 
Emerald Avė. Kūnas pašarVo- < 
tas Masalskio koplyčioje, 3307 
Lituanica Avę.

LaidottivčS įvylęs šeštadiehį, 
Sausio 29-tą d., 1-mą vai. po 
pietų. Iš kopĮyčios bus nuly
dėta į Tautiškas kapines.

Visi1 a. a, Elenos Masus gL 
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

•jai paskutini patarnavimą ir 
atsisveikiiiimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, motin.a, patėvis, pusse

serė, pusbrolis ir gimines
Laid. Direktorius A. Masals
kis, Tel. Boulevavd 4139.

36 Chicagos aukštesnės mo
kyklos (high schools) vakar o- 
ficialiai užbaigė pirmą mokslo 
metu pusmetį, išleisdamos į pa
saulį 8.071 abiturientus.

Kiti 505 studentai baigę" Chi
cago Normai College, Wilson 
Junior College, Washburn Con- 
tinuation School ir dvi kitas ko
legijas.

Beveik visų high school abitu
rientai gavo diplomus vakar po 
pietų arba vakar vakare. Ko
legijos diplomus padalins šįva
kar.

Didžįausias laidas turėjo 
Lane Technical High (456) ir 
Austin High (421);

Tarp mokinių, baigusių Chi
cagos Southsidės mokyklas, yra 
ypatingai didelis skaičius lietu
vių. Visų jų vardai bu’s paskelb
ti “Naujienose” ateinančios 
vaitės pradžioje.

IŠPARDUODAME 13ARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais . ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, registeriu^ ir ice 
baksius. Cash arba ant- išmokėjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirkai
te kitur.

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

sa-

kitur.
S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

PARSIDUODA BUČERNĖS ir gro- 
sernes fikčeriai, 1 svarstyklės, 2 ka
lades, mėsos ir kavos malama maši
na, Slicer mašina — 2 groserio. 
ėountcriai, candy case, bakery case. 
Visos lentynos ir stakas—viską sy
kiu arba atskirai.

6001 So. Carpenter. St.

CLASSIFIĖD
SKELBIMUS

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

IKI 
7:30 VAL. VAK.

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

vai, vakaro.
Tel. CANAL 8500

COAL 
Anglys

Kainos Numažintos
MINE RUN ..................... $5.75
BIG LUMP ....................... ,. $6.00
EGG ......................................  $6.00
NUT ....................r................ $6.00
SCREENINGS ...................... $5.25

PIRKIT DABAR! 1 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975

JUS GALIT
PELNINGIAU 
P APBITATT ± AKU U v 11

Pabėgo, Kadangi 
“Motina Nemyli”

Perspėja Saugotis 
Pasiutusio Šunies

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

Vakar is namų pabėgo 9 
tiį mergaitė Mary Agnew, 2210 
Bissell štreet. Palikusi motinai 
raštelį ir kumštelyje su'gniau- 
žysi 15c., mergaitė išėjo į pa
saulį, kurie “jų mylės.” Laišku
tyje ji sako1, kad pabėgo, ka
dangi motina jos nemyli.

mė-
Chicagos Sveikatos depart- 

mentas perspėja chicagiėčius 
saugotis mažo rudo šuniuko, 
kuris porą dienų atgal sukan
džiojo peAkis vaikus 74-tos ir 
Ellis gat vių apielinkė j e. Šuo yra 
pasiutęs. Asmenys to šunies 
įkasti, privalo neatidėliojant 
kreitis į sveikatos departmentų.

NAUJIENŲ
GARSINIMUS .
VISI SKAITO-.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidų.
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APIE LIETUVOS ŽMONIŲ VARGUS SU 
AMERIKIETIŠKAIS SIUNTINIAIS

V >

Įdomus Chicagietės p. Dovgin Sesers Laiš
kas Apie Siuntinio “Odisėją”

NAUJIENOS, Chicago, TU 
i--—-  ----—----- ----—;----

ENGLEW00D — Prieš Ka- 
ledas, p. Anna Dovgin, 6108 So. 
State Street, gavo dovanų nuo 
savo sesutės Lietuvoje pan. Pe
tronėlės Yurevičiutės, siuvėjos, 
gyvenančios Šiauliuose. Siunti
nys susidėjo iš saldainių, grybų, 
dešrų, lietuviškų audinių ir 
dvieju kostiumu p. Dovginienės 
dukrelei Genevieve, kuri yra ge
ra akrobatiška šokėja. P-a Dov
gin už tą siuntinį užmokėjo 
$1.27 muito Chicagos paštui.

s Atsilygindama sesutei, p. 
Dovgin pasiuntė jai dėvėtą šil
kinę kapą lovai, kelis vartotus 
rubus ir konservuoto maisto. 
Susidarė ryšulys sveriąs apie 
30 svarų.

Gavusi tą siuntinį, pan. Yu- 
revičiutė Šiauliuose turėjo su
mokėti 190 litų muitų—apie $35. 
Tuo reikalu ji atrašė laišką p-ai 
Dovginienei, kuriame aprašė 
visus vargus, kuriuos su siun
tiniu turėjo ir prašo Seno Petro 
perspėti kitus amerikiečius apie 
nesmagumus, kuriuos Lietuvos 
žmonės turi pergyventi už jų 
siuntinius.

Senas Petras p. Yurevičiutės 
prašymą išpildys. Nuo savęs tu
riu pasakyti, kad jau teko daug 
tokių nusiskundimų girdėti. Už- 
senus rubus Lietuvoje paskai-

o kartais, kol siuntiniai pasiekia 
žmones,^ tai kai kurių daiktų 
trūksta.

Lai p. Yurevičiutės laiškas 
pats už save kalba:

P-lės Yurevičiutės Laiškas
“Brangioji Onutė!

“Keletą dienų atgal gavau 
iš tavęs laišką, kuriame rašai, 
kad išsiuntei man siuntinį ir 
kad jau gavai mano siuntinį. 
Man malonu išgirsti, kad jums 
patiko mano saldainiai ir deš
ros? Tik gaila, kad dešrų ma
žai buvo. Parašyk man, grybai 
ar patiko ir ar tau .reikalingi? 
Ar turit Amerikoje tokių bara- 
vikų,. kaip mes Lietuvoje ...

“Dabar parašyk man ar labai 
brangiai primokėjai pašte. Dė
koju už ‘Naujienas’, kurias gau
nu. Po ilgo nesimatymo links
ma su jomis susitikti. O dabar 
pakalbėsim apie siuntinį, kurį 
tu man išsiuntei. Kai tik per
skaičiau, kad išsiuntei konser
vuotų vaisių ir želę, tuojau* pa
maniau, kad man reikės daug 
už muitą sumokėti. Bet kok
sai man buvo vakar džiaugsmas 
kai gavau pakvietimą primokėti 
tik 3 litus. Tuojau nuėjau į 
paštą, pasiėmiau siuntinį ir par
ėjus namo tuojau vieną dežu-

Penktadienis, saus, 28, ’38

CENTRAL MANUFACTURING BANKAS 
ŽADA ATMOKĖTI DEPOZITORIAMS 

VISO 60%
, Trumpu laiku atmokės 5%; mokės ir 

Boulevard,, Brookfield Bankai

: a“Taigi, as šiandien iš ryto NtllljiCIlOSG

nepriimu siuntinio ir duosiu lira-' AltgllSkclS Ž1IUU

Skyrius

užsigardinom. Pasidžiaugiau su sumažinti.
i r"’ '‘į!

A?-'Ji.

nurojau ėjau į pąš'tą ir‘pasakiau, kad
visais daiktais ir padėjau mat, 
kaip ateis simpatija, f 
jam parodyti.
10 Litu Muito už 2 Šmotelius 

Muilo
“Siuntinį atsiėmiau 10 vai. 

ryto, o 12 vai. atbėga iš pašto 
išbalęs valdininkas ir rodo man 
raštą, kurį jisai neperžiurėjo, 
kad man reikia muito sumokėti 
190 litų. Jisai sako, aš labai ap~p.,—----- ------- ....
sirikau, man didelis nemalonu-, valgau, ir keletą padėvėtų rūbų, 
mas. Arba tuojau'sumokėk- 190 Prašiau sumažinti muitą. Dabhr

1 šymą, kad sumažintų muitą, oI 
jeigu ji atidariau, tai nebuvo 
mano kaltė, bet valdininko apsi
leidimas. Siuntinį sugrąžinau ir. 
pasiunčiau prašymą pačiam fi
nansų ministeriui, rašydama, 
kad) man sesuo Kalėdų dovanų 
atsiuntė vaisių, konservų^ ka
dangi aš sergu ir mėsiško ne-

to nepaprastai aukštus muitus, tę pralaužiau ir su mergaitėmis Jtui ir paduoti prašymu muitą

litų arba grąžinkit man siunti- tą siuntinį nusius į Kauno mui- jaunam 
e z i . __ 1 . . . \ ~ . ____n1. J
Grąžinti nenorėjau. Turėjau 

išviso tik 100 litų ir jam ati
daviau, o kitus prižadėjau ati
duoti vėliau ..'. čia džiaugsmas, 
kad gavau siuntinį, čia piktu*-, 
mas, kad tokia neteisybė. Jie, 
muitą uždėjo štai kaip: už mėly
ną kapą,- kapą paskaitė už nau
ją—120 litų; už dėžutės kon
servuotų vaisių—30 litų, o už 
želę—10 lt; už tuos du raudonus 
šmočiukus muilo—10 lt. Tikįs 
muitas už rankšluosčius ir mar- 

I 

škinius.
“Aš nieko nesakau, už viską 

užmokėčiau, bet labai man bu
vo sunku už kapą sumokėti 120 
litų, kaip į vandenį įmesti. Tu 
nenusigąsk, čia ne viskas, is
torija eina dar toliau. Nesiner- 
vuok ir nepyk.

“Neužilgo ateina mano sim
patija. Aš jam viską paaiškinu 
ir prašau paskolinti man 100 
litų. Jis mane išbarė, kad už
mokėjau, išvadino karštakošė ir 
patarė siuntinį sugrąžinti paš-

Pradedant rytojaus numeriu, 
“Naujienose” kas šeštadienį 
tilps angliškas puslapis, pašvęs
tas žinioms apia Chicagos lietu
vių jaunuolių, jų organ zacijų 
spėrią ir mokslo įstaigų veiki
mą. Puslapis bus įdomus, i ius- 
truotas ir patiks kiekvienam 

čiagimusiam “Nauj.e-
,'tinę. Ten iš naujo peržiūrės ir skaitytojui 
aš tikiuos, kad sumažins man j 
muitą. Tai tiek .

Sekite “Naujienų” Anglišką 
Skyrių kiekvieną šeštadienį.

Edward J. Barrctt, valstijos 
auditorius, vakar paskelbė, 
kad Central Manufaeturing 
District State Bankas, kuris 
veikė Bridgeporte (prie 35-os 
gatvės, netoli upės) netolimo
je ateityje atmokės depozito* 
riams apie 5%.

Calumet City State
Central Oak Park State, ir 
Chatfield Trust and Sainngs

' Baportas apie Vnive.rsal 
State Banko stovį bus paskel
btas už kelių dienų.

— R.

Daug Panašių Atsitikimų 
Lietuvoj

“Tu, OnUt, pasakyk tam po
nui Senam Petrui, lai jis para
šo gerą straipsnį ‘Naujienose’ 
ir perspėja visus Amerikos lie
tuvius, kad jeigu savo giminėms 
ką siunčia, tai lai nesiunčia nie
ko naujo, o labiausiai šilkinio, 
nes už tą labai didelis muitas. 
Mat, Lietuvoje yra keletas fa
brikų, .tai nori, kad butų saviš-" 
kiams darbo, iš užsienio nieko 
nepralejdžia. Ųž padėvėtus ru
bus neima muito, bet ne visi 
gali susiprasti parašyti prašy
mą kur reikia ir nelabai tų pra
šymų* jie išklauso. Lietuva yra 
maža ir biedna, neturi aukso ir 
kitų kasyklų, neturi ką parduo
ti, tad iš ko algas mokės vi
siems valdininkams? Plėšia kur
gi Ii. Gavę siuntinį, žmonės verk-'labai daug ir amerikiečiams ver
dami išperka. Kaip atgal siųsti, ta apie tai žinoti... . ”

Politines Partijos 
Jau Ruošia Sąrašus 
Nominacijoms
Jos Įvyks Balandžio Mėnesį

Auditorius raportuoja, kad 
bankas ikišiol atmokėjo 35% 
bet yra galimybės, kad iš vi
so atmokės tiems depozito- 
riams, kurių pinigai buvo už
daryti/ apie 55 ar G0%.

Dabartiniu laiku bankas tu
ri apie $57,000 “anf rankų.”

Dvi stambiosios. Chicagos par
tijos jau ruošia kandidatų są
rašus balandžio mėnesio nomi
nacijoms Chicagoje1. Republiko- 
nai vakar vakare susirinko kan
didatų reikalu LaSalle viešbu
tyje, o demokratų Cook apskri
čio komiteto nariai—Morrison 
viešbutyje.

Republikonų tarpe didesnių 
ginčų nėra, bet tikimasi aštrių 
susikirtimų demokratų rateliuo
se.

Kili du bankai, kurie netru
kus atmokėsią po 5% ar dau
giau yra Boulevard State Šo
vinys Bank ir Brokįield State 
Bank. -V

Bankai, kurie tuo tarpu dc- 
ppzitoriams negrąžins pinigų 
yra:

Brighton Park State
Brainerd State
B ryn M aivr S ta! e *
Builders and Merchants

Bank and Trust Coinpany

METINIS
KONCERTAS

širdį skauda? Tokių atsitikimų Senas Petras

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
SOKOLŲ SVETAINĖJE
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IPAS AULINI AI NUOTYKIAI PAVEIKSLAIS
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[ACME-NAUJIENŲ Foto]

TŪKSTANČIAI TONŲ LĘDO — Paveikslas parodo ledą, susfgrudusį, prie 
Kanados-J. V. tarptautinio tilto per Niagara upę. Ledo svoris ir spėka tą tiltą 
nugriovė; Jis buvo pastatytas prieš 39 metų ir visą laiką ištikimai tarnavo.

(ACME-NAUJIENŲ Foto)

KUMŠTYNĖS CHICAGOJE — Po pereito ketvirta- 

dienio kumštynių New Yorke, kurias laimėjo Jinnny 

Braddock, (kairėj) o pralaimėjo Tommy Farr (deši

nėj), promoteris* Jacobs nutarė atgaivinti kumštynių 

biznį Chicagoje. Jis poruos boksininkus garsiam Sta

dione, kur įvyksta žymesni sporto parengimai Chicrgoj.

MEILĖ NUGALI VISOKIUS KEBLUMUS — Kairėj 
Billy Curtis, 3 pėdų aukščio nykštukas cirke ir jo žmo
na, buvusi Lois Defee, šešių pėdų aukščio. Žmona sve
ria 181 svarus, o nykštukas — 79. Vestuvės įvyko Mia- 
mi, Floridoje.

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

LAIMĖJO TEISME — Po- 
licistas Joseph Patrick Co- 

. v v ■ '. , iane teisme su žmona ir dur < = ' Kg 
krele Mary. Coane laimėjo 
įdomią bylą Harry M. Fish- =
er teisme, kuri išsivystė iš 

| zjo prašalinimo iš policijos 
departamento. Coane nete-< ę 
ko tarnybos, kai policija Į 
patyrė, kad jis platino La- 
bor Party literatūrą darbo 
valandomis. Teismas nu- | 
sprendė, kad policijos de
partamentas neturėjo, pa
mato Coane prašalinti ir > 
įsakė jį grąžinti tarnybon. 
Policijos departamentas 
apeliuos. dentas buvo dalis iškilmių.

“IŠGELBĖJO KRYŽIŲ” — Laike Makcdonų-Bulgarų bažnyčios iškilmių Steeltoių Pa., miestelyje, į šaltus 
Susąuehanna upės vandenis buvo .mestas kryžius. Trys drąsus vyrai, nusimetė rubus ir puolė kryžių gelbėti. Iš 
kairės dešinėn, Tony Stoyanoff (su kryžium rankoje), Denio Anastosoff ir MichacI Yancheff. Kryžiaus inci




