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Sovietai pašalino tūkstančius šeimų nuo rubežiaus
■ " !• / .• | ’ ' • ' . .• '___________________________________________________________________________________________________________________________________ ___ __________________________________________________________

NEGYVENAMA ZONA 6 MYLIU PLATUMO 
PADARYTA SUOMIJOS, ESTIJOS, LATVI

JOS; LENKIJOS IR RUMUNIJOS 
PASIENIAIS

Rusijos rubežių saugo trys eilės sargų, 
treniruoti šunys ir slapti elektrikiniai laidai

RIGA, Latvija, sausio 30. — 
G.P.U. (Sovietų Rusijos slap
toji policija) jau iškėlė kaimų 
gyventojus parubežiu Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos ,ir 
Rumunijos. Gyventojai - iškelti 
šešių mylių platumo ruožu į 
gilumą šalies nuo rubežiaus.

Sovietų spauda nesako, kiek 
iš viso šeimų buvo iškelta.

Bet pranešimai Suomijos, 
Estijos, Latvijos, Lenkijos ir 
Bumunijos pasienių sargybos, 
neseniai tilpę tų šalių spaudo
je sako, jogei dešimtys tūk
stančių šeimų pašalinta iš jų 
gyvenamų vietų. Kai kuriais 
atvejais keliamieji rodė prie
šingumo ir buvo nubausti mir-; 
timi. . -h

tas atvyko ru^ai ir dirbo jų 
žemes. Tačiau šią žiemą ir jie 
pašalinta. Nugriauta ištisi sod
žiai. Iš buvusių iikių rusai pa
darys ganyklas.

Kai kur ši zona yra tvirti
nama.

Bendrai, pasienius rusai sau
go labai rūpestingai. Ilgi ruo
žai, neskaitant trijų eilių sar- 
gybos, kuriai padeda daboti 
sieną specialiai išlavinti šuns, 
yra apsaugoti slaptomis elek
trifikuotomis vielomis. Visa tai 
daroma tikslu sulaikyti neleis
tus perėjimus rubežių. Tik pe
reitą savaitę rusai sugavo dib^ 
svarbius šnipus Latvijos ir Len
kijos parubežiu. Nugabenti į 
Vitebską suimtieji prisipažino

Tūlas skaičius asmenų, ažuofcjbuvę priešingų Bosijai valsty-' 
rkti j Rusijos gilumą, pabę- bių agentai. Juos rusų vyrįau-vykti į Busijos gilumą, pabė

go užsienin, šie pabėgėliai taip
gi aiškina, kad Rusija jsįpigia 
vakarų parubežiu* nė^yyenamą, 
atsidaJinimo šešių mylią - platu ' 
mo zoną.- y

Pirmiausia buvo iškelti iš pa-
rubežio vietų tautinių mažumų į kokie nepažįstami žmonės. Už 
gyventojai, kaip suomiai, estai, sugautus šnipus sovietai moka 
latviai, lenkai ir kiti. Į jų vie- dovanas. i

sybė nužudė.
Prie šios apsigynimo ar at

siskyrimo zonos gyvenančių 
šeimų--vaikar *yra mokinami ko
operuoti su G.P.U. ir pranešti 
vyriausybei kai tik pasirodo

Ispanijos valdžia siū
lo paliauti civilių 
gyventojų žudymą

J. Valstijų valdžia 
gal pirks senus 
automobilius

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 30. — Jungt. Valstijų vy
riausybės rateliuose svarstoma 
pasiūlymas valdžiai supirkti

BABCELONA, Ispanija, sau
sio 30. — Praėjusį šeštadienį 
Ispanijos valdžia įteikė pasiū
lymą sukilėliams paliauti lėktu
vų atakas miestams, kurie ran- 3,000,000 automobilių, šeptynių 
dasi atokiau nuo mūšių ruožo metų senumo ar senesnių, mo- 
ir nėra sustiprinti mūšiams, kant kiekvienam po $30. ši- 
Pastarųjų laikų lėktuvų atakos toks supirkimas, sumanymo au- 
prieš Barceloną, Valenciją, Sa- toriai sako, sukels pareikalavi- 
lamanką,' Sevillę ir kitus ma
žiau svarbius miestus — suki
lėlių 
rodo 
kąip 
inas.

ir lojalistų pusėje — nu- 
valdžia, yra ne kas kitas, 

nekaltų žmonių žudy-

Kovo mėnesį paims 
rusus šiaurės tyrinė

tojus nuo ledo

mą 1,000,000 naujų automobi
lių.

Tatai duos naujo biznio au
tomobilių dirbtuvėms, kurios 
skundžiasi nebeturinčios užsa
kymų ir negalinčios dudti dar
bininkams darbo..

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 30. — Rusų, šiaurės 
lio tyrinėtojų ekspedicija, 
rią ledynas iki šiol ■ atnešę 
Grenlandijos pakraščių, bus 
imta fino ledo kovo mėnesi,
si ekspedicijos nariai yra svei
ki iki šiol. Juos paims'lėktu
vas. * .

po- 
ku- 
iki
pa- 
Vi-

Japonai išmušė 3,000 
kinų dviejuose lai- 

mojimuose

sausio 
prane- 
48 va-

Chicagai ir apielinkei f<ede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; smarkaus šalčio ban
ga; povai silpnėją Šiaurės va
karų vėjai; saulė teka 7:06, 
leidžiasi 5:01 valandą.

SHANGHAI, Kinija, 
30. — Japonų atstovas 
še, kad per paskutines 
landas dviejuose susidėmimuo
se su kinais japonai užmušė 
mažiausia 3,000 kinų. • '

Vienoje vietoje, '■ į vakarus 
nuo Mingkwang, 5,000 kinų su
sirėmė su japonais, kinai pa
bėgo, palikdami mūšio lauke 
2,000 užmuštų ^saviškių. Kitą 
kinų būrį, kuris puldinėjo ja
ponų karo reikmenų pristaty
mo“ ruožą, japonai apsupo ir 
išnaikino, čia žuvo 1,000 kinų. 
Šis susirėmimas įvyko' pietuo
se nuo *Soochow ir apie 50 my
lių į vakarus', nito Shangha- 
jaus.

*
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LYGIAI ŠIMTAS — John M. Horan, šimto metų su-
laukęs JMihyąuKęe senelis pjauna “biirtlįdąy^cake”, kurį x

- '^cdrdtigfti .įjum ^jadovatiojo-.-dšgyvenęs ^iinMietį, Horan; f i- , z 
lozofiškai pareiškė, kad “pirmas šimtmetis' visuomet 
sunkiausias.’’ Mano* pagyventi dar geroką laikr. ; :

NACIAI APVAIKŠČIOJO 5 METŲ
? .SŲKAKTlWES:V^^<//;;į

•r‘l ■ 1 ------- T"- ■ -i .

Jausdama trukumą gyvenimo 
reikmenų nacių valdžia mokina 
taupyti visokias- išmatas, kau
lus, geležgalius, popierius, etc.

(Vadindama tai nacionalios ne- 
! priklausomybės pląnd. ' Darbo 
žmonės skursta. ’

Karo mašinerija, kurios dy- 
sakoma

BERLYNAS, Vokietija, sav^r; Žydai, išvyti i§, politinių^ ^ąr- 
si° 30, Sekmadienį Vokie-Ostinio ir profesijų gyvenimo, 
tijos naciai apvaikščiojo 5 me- dabar yra vejami ir iŠ biznio, 
tų sukaktį nuo to Įąiko, kai 
Hitleris paėmė į savo rankas 
šalies valdžią. Prakalbos^ para
dai, kariuomenės žygiavimai ir 
pasigirimai atsiektais laimėji
mais įėjo programom

O tikrumoje koks yra Vokie
tijos gyvenimas?

Nacių partija šiandien Vo
kietijos gyvenime yra Vienin- dis tikrai nežinomas, 
tėlė legali partija. Nacių par- suimanti tiek daug žmonių, kad 
tijos nariai užima svarbiausias ateinantį pavasarį būriai italų 
vietas valdžioje. Opozicijai ne- bus atgabenti i Vokietijų ūkių 
leidžiama nuomonių pareikšti J darbams dirbti. Politikoje Hit- 
Visų gyventojų veikla ir viešo- lerio valdžia, susidėjusi su Ita- 
ji mintis kontroliuojama Hitle- lija ir Japonija,v sudaro taikai 
rio. didžiausią pavojų.

sausio
Niagara upės' ledų su-

Ledai padarė 
$600,000 žalos

LEWISTON, N 
30
sigrudimaš šeštadienį sunaikino 
30 vasarnamių , ir Canądian 
Steamship Co. dokus 
los turtui padaryta 
Be to, ledai sugriovė 
vandenkričio.

Gi Niagara Fa Ils

čia yra Jungt. Vai
Viso ža- 
$100,000. 
tiltą prie

elektros 
stočiai padaryta žalos $500,000.

Užmušė 200 japonų
SHANGHAI, Kinija, sausio 

30. — Kinų pranešimai sekma
dienį skelbė, kad jie užėmė 
naujas pozicijas Lunghai gele
žinkelio nuože, išvydami japo
nus iš miestelio Mengyin. Ki
nai, užėmę Mengyin, rado ja
me 200 užmuštų japonų. Japo
nai pripažino, jogei kinai po
vai slenka Tsiningo linkui, ki
taip sakant, kad japonai trau
kiasi atgal.

Gal iškels Jungtinių 
Valstijų konsulatą 

iš Valencijos
VALENCIJĄ, Ispanija, sau

sio 30.
stijų konsulatąs. Kadangi pa
staruoju laikų sukilėlių lėktu
vai nuolat' mėto į įpiestą bom
bas, tai praėjusį šeštadienį 
Jungt. Valstijų atstovai svar
stė klausimą, ar neiškelti kon
sulatą ’ iš Valeficjjos. Neseniai 
anglų konsulatąs buvo iškeltas 
į miestelį, kurįs yra 18 mylių 
atstumoje nup Valencijos,, ir 
konsulas atvykstą J VąlCnciją 
tik porai valandų darbo kas
dien. . -

Lindbergui 36 metai
NEW YORK, N. Y., sausio 

30. — Ateinantį penktadienį, 
vasario 4 dieną, garsiajam 
transatlantiniam lakūnui, pulk 
Charles Lindbergui, Sukaks 
metai.

Lindbergui, sukaks

1,000 VAIKŲ UŽ
MUŠTA ISPANI

JOJE
BABCELONA, Ispanija, sau

sio 30. — šeštadienį Ispanijos 
valdžia pasiūlė sukilėliams liau
tis atakavus miestus, kurie 
randasi atokiau nuo mūšių li
nijos, nes tokiose atakose nu- 
kenčia civiliai gyventojai.

Sekmadienį sukilėlių lėktuvai 
padarė dvi atakas Barcelonai. 
350 miesto gyventojų buvo už
miršta. J^ tarpe žuvo 100 vai
kų buvušių vaikų daržely (nur- 
sery). Sukilėlių bomba patai
kė į patalpas vaikams. Patal
pų stulpai sutruko ir stogas nu
virto ant vaikų. . -

Persekiojimas žydų 
Rumunijoj nesi- 

liauja
BŲCHĄBEST, Bumunija, 

sai/sip 30. —' Prie suvaržymų, 
kuriuos antisemito 
Gogos valdžia paskelbė pasta
ruoju laiku, pridėta dar nau
jas: šiomis dienomis darbo mi- 
nisteris išleido įsakymą drau
džiantį 'valgykloms, kavinėms, 
barams ir piragaičių krautu
vėms samdyti žydus darbįnin-

darbininkes., Be to,zįpl-. 
turos ministeris lon Lupas pa
skelbė, kad susituokimai žydų 
ir rumunų gal būt netolimoj 
ateityje, bus uždrausti.

BRITANIJA PASIUNTĖ 40 KARO LAIVŲ 
Į VIDURŽEMIO JURĄ

Gandai plinta, kad Italija siųs naują1 
armiją į Ispaniją

LONDONAS, Anglija, sausio 
30. — Praėjusį šeštadienį ne
skelbiami, kuone slapta, išplau
kė iš Anglijos uostų 40 karo 
laivų. Jų kelionės tikslas — 
Viduržemio jura, čia jie darys 
manievrus.

Tačiau Anglijos karo laivai 
pasiliks -Viduržemio juroje net 
iki balandžio mėnesio pabaigos. 
Dalykas toks, kad Londone kal
bama, jogei Hitleris ir Musso- 
lini rengiasi pavasarį vėl sių
sti armiją į Ispaniją gen. Frau- karo metu, dabar pasiųsta vėl 
kui. gelbėti, ši ^arrpija buslnti į tą jurą.

iki šiol.
Ispanijos
Jie nieko

kad Ispanijos suki-

likimas 
neturi

daug stipresnė, negu jėgos, ku
rias Franco gavo iš MussOlinio 
ir Hitlerio

Anglijai 
nesvarbus, 
prieš tai,
lėliai laimėtų. Bet ji bijo, kad 
italai neužimtų kokių strategi
nių vietų Viduržemio juroje, 
ypač prie Gibraltaro, štai ko
dėl anglų karo laivynas, stip
resnis nėt už eskadrą laiky
tą Viduržemio juroje Etiopijos

JUNGTINĖS VALSTIJOS NEPRIĖMĖ 
PLANO TEIKTI KINAMS GINKLŲ

WAS1IINGTON. D. C., sau- tamentui iš Genevos. .Jungtinių 
premjero ;sio _ jungtinės Valstijos į Valstijų atsakymas buvo pasių- 

šeštadienio vakare atsisakė pri-!-s^as Benevon taipjau nefoima- 
_________________________ Atsakymą, kaip manoma, 

psdiktavęs pats prez. Roosevel- 
tas konferencijoje, kurioje da
lyvavo prezidentas, užsienio 
reikalų sekretorius Hull, sek
retorius asistentas Welles ir

C I
imti planą, pagal kurį Anglija,
Francuziją ir Sovietų Rusija 
turėtų teikti Kinijai karo me
džiagos.
..-Sakytą planą minėtos trys

vi šalys, n^orindliaįatsiuntė .Jung- Norman Davis, generalis* prez. 
tinių Valstijų užsienio dfepar- Roosevelto ambasadorius.Roosevelto ambasadorius.

Studentai kelia riau 
šes Egipte

50 užmušta, 300 su
žeista amu n i c i j o s 
eksplozijoj Italijoje

29,000,000 motorinių 
vežimų Jungt. Val

stijose

CAIBO, Egiptas, sausio 30. 
— šeštadienį šio miesto uni
versiteto studentai sudaužė mo
kyklos baldus ir užsibarikada
vo mokyklos patalpose. Kelis 
policijos puolimus studentai at
rėmė. , .

Suirutė prasidėjo dėl to, kad 
penktadienį kai kurie studen
tai, kara'iaus šalininkai, įžeidė 
buvusį premjerą Mustapha Na-, 
has Pasha. Studentų, dauguma 
yra buvusio premjero šalinin
kų. Tad jie kitą dieną, būtent 
šeštadienį, ir parodė demon
stratyviai savo pritarimą prem
jerui.

SEG.NI, Italija, sausio 30. — 
Praėjusį šeštadienį šiame mie
ste, Pariodi Delfino amunicijos 
dirbtuvėse, įvyko koletais eks
plozijų. Dėl eksplozijų kilo ir 
gaisras.

Oficialiai pranešta, kad žu
vo 15 darbininkų, o 200 buvo 
sužeista. Tačiau nuomonė reiš
kiama, kad skaičius žuvusiųjų 
pasieks 50, o sužeistųjų 300 as
menų, kai nuostoliai bus p‘1- 
niau patikrinti.

Trenksmas, sukeltas eksplo
zijų, buvo taip stiprus, kad 
miestelio viduryje namai apar
dyti arba kitų stogai nukelti.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 30. — Viso Jungt. Valsti
jose dabartiniu laiku yra tar
nyboje 29,000,000 automobilių 
ir trokų. Iš jų 4,975,000 yra 
padirbtų 1937 metais. Kita gru
pė 4,016,141 automobilių yra 
padirbtų 1936 metais. 20,000,- 
000 automobilių ir trokų var
tojama senesnių jnetų. Ir šio
je grupėje randasi 5 258,708 
motoriniai vežimai padirbti 
1931 metais. Jei valdžia 3,000,- 
000 šios grupės motorinių ve
žimų supirktų, tai inžinierių 
apskaičiavimu, atsirastų rinka 
1,000,000 naujų automobilių, o 
ir daug nelaimių iš vieškelių 
pašalintų.

IŠ LIETUVOS
Už arklio vogimą l'/z 

metų kalėjimo
■KAUNAS

valsč. Alešiškių kaime 1934 m. 
buvo pavogtas iš ganyklos ūki
ninko Kazlausko arklys, o iš 
kiemo — pakinktai ir vežimas. 
Kitą dieną arklys jr vežimas 
rasti viename ‘miške. Įtarti vo
gę J. Juozapavičiūtė ir Jonas 
Lenkauskas. Juodu, bijodami 
bausmes, pabėgo j okupuotą 
Lietuvą. Po kiek laiko Juoza
pavičiūte grįžo, buvo suimta ir 
išteisinta, nes įrodė, kad ne ji, 
o Lenkauskas .vogė. Kadangi 
Juozapavičiūtė buvo išteisinta, 
Lenkauskas, . tikėdamasis taip 
pat išsisukti, grįžo.. Jis aiški
nosi arklio nevogęs, bet jį “pa
siėmęs”, kad greičiau į Teikia
mą vietą nuvažiuotų... Apy
gardos Teismas Lenkauskų nu
baudė pusantrų metų sunk.

kalėjimo.

Aukštadvario

darbų

Bedarbiai demon' 
struoja Paryžiuje
PARYŽIUS, FrancUzija, sau

sio 30. «—" Keletas tūkstančių 
bedarbių ir pasenusių žmonių 
šeštadienį demonstravo Pary
žiaus gatvėmis. 200 bedarbių 
buvo užėmę Montepellier mie
sto salę ir išbuvę joje keletą 
valandų.

Kai kurių korespondentų pra
nešimais, demonstrantams 
dovavę komunistai.

Austrija-Serbija už 
darė rubežiu

VIENA, Austriją, sausio 30. 
— Neseniai Austrija uždarė 
rubežių į Jugoslaviją. Praėjusį 
šeštadienį Jugoslavija atsilygi
no Austrijai tuo pačiu,, t.y. ji 
uždarė rubežių į Austriją.

va-

Japonija vysis Jungt.1 
Valstijų laivyno i 

statybą
TOKIO, Japonija, sausio 30.) 

— Japonų dienraštis Nichi Ni- 
chi sekmadienį pareiškia, kad 
jeigti Jungt. Valstijos statys ( 
karo laivyną pralenkdamos 
tarptautinės sutarties ribas,1 
tai aišku, kad ir Japonijai teks 
imtis panašių priemonių.,.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.
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AL Margeris '

Pirma Diena Amerikoje
(Iš Hoftiano Kailio Gobšo)

"Tik žiūrėk, Kailiuk, Viską 
pasiimk: trinyčius čėbatus— 
ni'ėko hepalik—-o kam ?—sbSi; 
^#dys juk,“ rūpinosi poiiia

i
“Ne, dėdienėle, ne; štai, ro-

Gpbšiehė.

in

(Tęsinys) , s
Dabar jau viskas bu*vo pa

daryta, kas teikėjo padaryti, 
būtent: drabužiai išsirinkta, su
lygta ir užmokėta. O kadArigi 
darbas buvo sunkus, įkirus ir 
itin varginantis tą 'vargšą bur
nos darbininką—liežuvį, tai šla
pios magaryčios viliojo VisUš, 
bet ir patį Makarą Leibėvičių, ku
rio /kišeniuje graudžiai verkė 
dvy grivinos, lyg rodos, nujaus
damos sau* galą Motiejaus Gob- 

^so Smuklėje. Pinigai, mat, paro
do savo tikrąją ineilę tik tiems, 
kurie myli juos labiau Už sa
vo kūną, kraują ir sąžinę... 
Bet čia dvi grivini klydo, nes 
Motiejus Gobšas buvo ne kiek 
nemenkesnis pinigų mylėtojas,, 
aukštintojas* ir dievintojas už 
Maksą Leibovičių.

I -

Visi jau ruošėsi eiti magary
čias sugerti, kaip, štai, žiuri-— 
žiuri, kad Gobšiuk'o nebėra. 
Gohšienč ti?oj pradėjo šaukti: 
“Rauluk, Rauluk, kur tu nu- 
kly'dai?!” Ir kaip visi nustebo, 
kai jis pasirodė su lietuviškais 
trinyčiais, batais 
stambias ašarų 
tuose.

“Rauluk, kam 
klausė Gobšienė.

“Tai—kad—dėdiene — liepė
te,“ pro ašaras spai/Jė žodžius 
sumizgęs vaikis.

“Rauluk, mes tik fulinomės, 
tik monkinomes. Tu nesupranti 
biznio. Eik ir apsirėdyk. Viskas 
jau sulygta ir užmokėta kėš.“

Vaikis pradžiugo ir bėgte nu
bėgo už audeklo. Kai jis išėjo, 
Gobšienė tarę: “Atsistok, Hau-

ant rankos ir 
lašais skruos-

tu nusircdei?”

NAUJIENOS/Chičago, UI • s f Į

pasižiūrėk, kaip atrodai amer- 
kanrekuose drabtižiiiuse; ■ ar vis- 
kas gerai fitina. Duok, šitaip 
reikia pataisyti naktai?a, o skry
bėlę laikyk biskj aht viėft'ds au
sies pakraipęs, .Ui ^Važiau at- 

1 rodys. Taip visi fortai dėvi. 
Aš noriu, kad tu atrodytum 
smart boisas 
rišiukus šubytyttfiif.,/

"Gobšiukas staipesi, 
naujoje miestiškoje 
prieš veidrodį,—jo

kad visus ai-
■ .

kraipėsi 
eilutėje 

manymu,
džiaugsmu4 ir laimėj—prieš vi
są Ameriką! Jis ftegATėjo atsi
gėrėti šviesiai žydriu švarku, 
dryžomis kelnėmis ir pilkamar- 
ge liemene. Be galo patiko jam 
ir ratuotas kaklaryšis, ir lan
guoti marškiniai, ir daker'uoti 
pusbačiai, ir kieta, kaip špižas, 
skrybėlė: Su taip puikiai žiban-; 
čiais pusbačiais ir skrybėlė jis 
tematė tik ponus Lietuvoje, o 

žiūrėk—-ir, jis ... Jjs grie
bė ir dėdei ir dėdienei 'rankas 
bučiuoti, bet ne vienas nesida
vė, o dėde pro juokus tarė : “Aš, 
vaike, ne kunigas—nereikia, ne
reikia,“ giliai laikydamas 
Vanki kelnių kišeninėse, 
šildėsi viską galį ir Valdą 
leriai...

“Kai tik užsidirbsiu, kai 
užsidirbsiu dėdhle ...”

“A, fdrget it,” pasakė dėdė. 
“Einame su mister Lėibbvičium 
į salfurią/ o paskui eisime pas 
pikčerhinką pikčių nustitraūk
ti. Einame, tništer Leibovič.“ 

“Niu; šiur, niu šiur, mister 
Gobšas, einaihe-, aš magaryčias 
fundysiu. šleikas magaryčių 
daviau#!’ visai patyliais iškošė 
pro .nukarusius usus Maksas

Juk, prieš Veidrodį. Dar J$arĮą..JJeibdvičius.
lįiįfau- —— ---------------------------- -----------------------------
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Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDA

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos

LAIVAKORČIŲ KAINOS 
Trečia Klesa: 

Iš New Yorko į Klaipėda .........
I abi ptfses ...... ...... ..............................

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į.KIaijpėdą ......
į abi puses..... .................................. ..

Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra l'abai!. populiariška, nes 
kas motai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra- negirta 'Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

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

NAUJIENAS
1739 SOUTH riALSTED STREET

ChiėagOį Illinois/ ,

$106.50
.. $206.00

$152.00

doSy Viską thriu,“ rbtte jis tri
nyčius ant vienos rankos, o il
gus auluotus batus ant kitos.

Dabar jie išėjo; Gobšas su 
Leibovičium ėjo pirhia, o (iob- 
šienė su naujoku paskui. Nors 
ir visai arti jiems eiti tereikėjo, 
vis dėlto su .vienu kitu pažįsta
mai šaliagAtvyje susitiko. Bet 
pašįsakė “^lio“, “alio“, ir nu
ėjo kas saiA Leibovičius šyp
sojosi. Susitiko betgi ir su to
kiais, kurie buvo labai, dažnus 
Gobšų smuklės lankytojai, ‘čia, 
žin'oma, ne tik paprastas man
dagumas, bet ir biznis akstino 
Gobšą paprašyti juos eiti drau
gėj; juo labinu, kad jie labai 

i “gri-

Mg .e

$
$

f

Pirmadienis, saus. 31, 1938
ant grinbriAus sveikatos ir lai
mės-, kad dievas padėtų jam ge
rą darbą gauti ir netrukus , kitą 
siutą nusipirkti I”

X

(Bus daugiau)

to ir nėlaiihė. Nhb tos ligos yrA 
tik vienas vaistas: tuoj duoti 
žinovui sulyginti stabdžius— 
pataisyti. (Skelb.)

Stabdžių priežiūra
JUOKAI

smalsiai žiurėjo į haujUs 
hbriaus“ drabužiui ir, b'e Abe
ju, pu'lkiai susivokė, jo£ eina
mą jučš “aplaistyti.“ Prašomi 
mitelai sutiko, nes, iš tiesų, tik 
to ii* telaukė. O L'ėibovičius lio
vėsi sypsojęsiš. Smuklėje jie ra
do dar keletą gerų lietuvninkų. 
Dabar Leibovičius stipriai spau
de du dešimtuku kišeniuje ir. rū
pestingai žvilgčiojo į duris. Bet 
vis dėlto jis padėjo 
smulki!^ pinigėliu ant 
paklaustas, ką gers, 
“niu, prašom trumpą
Bet Gobšai, tarsi kažkieno su
gundyti, pasiėmė po degtinę. Ir 
Gobšiukas, • manydamas* kad 
dera daryti tik taip, kajp daro 
jo dėde ir dėdiene, irgi -pasi
ėmė degtinę, Makso Leibovi- 
čiaus kojos pradėjo tirtėti, o 
du jo dešimtuku ant baro la
bai susigėdo. Bet vis tai butų 
buvę tik vieni niekai, jeigu ne 
vakarykšti muzikantai, kurie 
tuoj ir pradėjo:

“Na, kas čia dabar?! Visi su- 
laistykime naują grinoriaus siu
tą! Taip puikiai fitina; taip gra
žiai atrodo; toks puikus „ boi- 
sas!” šuktelėjo visų pirmausią 
Julius Tatarauskas, smuiką, 
kaip ir visada, pažastėj laiky
damas; nes galvojo žmogus, kad 
pasibaigus darbo dienai ir atė
jės vakaro dykumai, dar bus 
tęsiamos vakar pradėtos “gri- 
noriaus“ suląuktuves; o be 
smuiko ir muzikos—jis tvirtai 

šilto

[ACĄIE-NAUJIENŲ'li’oto J

MTONbOi talkinin
kas —- Trebič> Lincoln, bu
vęs Anglijos " pairiamentt) 
narys, dabar budistų vi e- 
nuolis Chao Kuhg. Jis ban
do paimti Tibetą aavp kont
rolei! ir krUštą. .pęrdudti Ja? 
ponijai. Tibetas yra prie In
dijos, ku>rią valflpi Anglija-

šiuodu 
baro ir, 
atsakė, 
alutį.”

Lei-

tikėjo—visi busią lyg be 
kraujo ...

“Tai šiur, šitir! Mister 
boyičius yra labai geras, tei
singas ir ,bagotas biznicrius,--- 
jis visus lietuvninkus Aprėdo ... 
jis visur * džentelmono pasiro
do,“ tuoj pritarė Tatarau'Skui 
Pašešupių Strazdukas, kurio ar
monika žvilgėte žvilgėjo ant ba
ro išsitiesus.

“Šiių> šiur, Strazdukas teisy
bę sako. Kai mister Leibovičius 
išeina į svietą, tni jain doleris 
—iiepinigasputė pagyrikų 
burbulą ir JuOzaS, Matulaitis, 
rankoje laikydamas aukštai pa
keltą klarnetų, aišku, kad visi 
matytų, jog jis čia ne dykai 
gerti atėjo. Lietuviai mežikan- 
tai, mat, tais laikais ir neprašy
ti ba^bdydAvo visur, kur tik 
nujausdaVo progb išsigerti 
saVb krašto brolių bei ^esučių 
išsiilgusias širdis pakelti...

“Na j'O, jo,“ tarė ir Pričkus 
Vilkas, Klaipėdos krašte užau
gęs, bet Amerikon atvažiąvęsb 
su lietuvninkais susigyvenęs ir. 
labai karštu tautiečiu virtęs, 
“aš^sakau, kad mister Leibovi- 
čii/s yra garbingoje Lietuvos 
žemėje gimęs ir augęs, ir todėl 
taip jau gerafe lietuvninkas, 
kaip ir mes visi. Jis labai korek- 
tingai biznį tarp lietuvninkų va
ro ir visur parodė didelę savo 
širdį ir gilų kišenių, kur tik 
Reikalingas tėra sportiškumas 
bei duosnumas. Valio, irtister 
LeiboVič!“ sušuko jis, o , po
draug ir visi, net ir'Gobšiukas.

Tai, žinoma, buvo labai gra
žu. ^et ponas Leibovičius ... 
Tiesa, j am, labai patiko lietuvių 
komplimentai ir pinigai, bet 
vieršas pasakymas, kad jis pasi
rodytų ^u “plačia širdžia ir gi
liu kišenių”', kas, be abejo, reiš
kė nupirkti gerti visiems Čia

susirinkusiems, buvo jam per 
dAug, ir jis apstulbo, tarsi kas 
mietu butų jam per galvų smo
gęs . .. šiaip taip atsikvošėjęs^ 
ilgai kišeniuje knisosi, matyti, 
bAhdydamas' atskirti vieną do
lerį nuo storo bumaškų ralio, 
kurį jis dAžnai ,nešiodavosi ki- 
šeniPj, kieta i gumąliastįko rais
teliu suveržęs. Pagaliau ištrau
kė Vienuką ir drebančia ranka 
padėjo, ant baro garsiai saky- 
dAmas: “Niu, broliai lietuvnin
kai, gėri mano košt limenai, praA 
šėm išsigerti, ba aš f undinių už 
čielą dolerį! Niu, visi sveiki—

............ ..... F: , ■ ffc, i.......... į., .., . —---------' j . ■ ■ U... _____

Chevrolet auto gamybos ben
drovės haciohaiiš - patarnavimo 
direktorius C. W. Wood dažnai 
spaudai paduoda savo patari
mu^ kaip aiitomobilius prižiū
rėti, kAci jie butų atšakesni sa
vo užduočiai.

Viename rašiny jis sako, kad 
automobilių savininkai nėvien- 
aip sugeba savo mašinas prižiū
rėti: vieni yra sd mechaniškais 
palinkimais ir, todėl, sugeba 
gerai auto prižiūrėti, kiti ma
žai arba visai nesupranta maši
nos priežiūros darbo.

Šięms, tad, jis ir skiria savo- 
patarnavimą. Jo nuomone, nuo 
stabdžių gerumo priklauso it 
važiavimo gerumas ir saugu
mas. Jei stabdžiai nevienaip 
veikia stabdant, mašina ima 
suktis^į vieną kurią nors pusę, 
o jei tai pasitAiko žiemos metu 
ir paledytu keliu, gali įvykti iš

GERAS MAINAS

Paneles tęvas: Jei aš duosiu 
savo dukterei gerą kraitį, ką 
temsta man už 'tai duosi?-

Paneles bernužis: O, aš duo- 
ąih .tamstai pakvitavimą!

M r s. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

' and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd fldor

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo natriuo
se' ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
riient ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir met- 
ginomš patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

4D

TAISOME VISO
KIUS RADIOS ’ 

Eksperto radio taišyirias—dykai 
apsUfaičirivimas — atitekama : jūsų 
namuose—Visas darbas užtikrin
tas vieniems irietamš.

Marųuette Radio
AL ENZUJ.IS

15610 Šo. MapIeWood Avenje 
Kalbame Lietuviškai. 
Hemlock 2343

ADVOKATAS
ofisas—127 N. Dearborn St 
1431-14&4—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

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

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
■ ' . ■ ~' ■■■ ■ ' ■■ ■John F. Eudeikis

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

. .-A|4»ULANČ^ 
x * DIENA IR NAKTĮ , 
Viši Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitagė Avė. 
4447„|j0uth Fairfield Avenue

Tel. T.AL AVRTTfi! 0727 '
i ----------- r . .............. ........................ ... -

koplyčios visoseį “| > _J koplyčios visose4<1—-^25^ Chicago3 dalyse
. b >■ ■ ,■■■■■. į-‘- -   -

/

Klausykite iriusų Lietuvių radio programų Pirriiadieriio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. II.z F. C. stoties (1420 .K.) — Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių pirektoriai
NARIAI
Chicagosį

Cicero r 
Lietuvių.

’ Laidotuvių 
Diręktorii| 
Asociacijos

■

; A. MASALSKIS .
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

Ambiilahce 
Patarnavi
mas Dieną 
it Naktį

TURIME 
.KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

t A. PETKUS
6834 So. .WeSftetii Avė.
1410 South 4$li Goūrt

Pho ne Gro vėli iii 0142 
Cicero IPh'one Cicero 2109

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsl.cd Street z Boulevard 4089

. ; f i. j. zolp
1646 West flith Street

Phone ĘoiTl.1 5203
Boulevard ‘5506 z_________________

t į S. M. SKUDAS ,
718 Wcst 18tį Street ' Phone Monroe 3377

' ; t S. P. MAŽEIKA ■ Yards 113b
3319. Lituąnic^ Avenue x Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street * Tel. I'ullman 1270

JUOZAPAS. EUDEIKIŠ IR TĖVAS
4704 So. Wesįęrii Aye. Phone Virgin ią 0883

* J. LIULEVIČIUS
4348 So. Califoriiia Avenue . lshonc Lafaycltc 3572

................... ......... ........................... .. ......* ...............   i i. IHIUK

Ofiso Tel. Boulevard 15913

JLJJlw« JtiJoJlwJL
750 West 35th St '

Cor. of S5th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8

N’ėdfclfomfš pakai sutarti , 
Refc, 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TpJ Rpnwood 5107
----—... ...... ............................
„ Ofise TeL Virginia 0936 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

nrio 2;—4 Ir ndo 6—8 vai vakari 
Rezidencija:'

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

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS
Tdephone: Boulevard 2800 

4631 iSOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockvell St.

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
advokatas

7 So. Dearborn St.
Room 1230

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

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

» Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

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

TeL Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Storokus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
•Tek Lafayette 8016

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir huo <5 iki 8 
v ak. Nedėlioj pagal susitarimų 

Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930

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.

KiH Lietuviai DakUrai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktj

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo i 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10, iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisds ' ir Rezidencija
3335 Šo. Halsted St.«i

, CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted Št.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso..

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 1'0 iki 4, nuo 6 iki 

.Nedaliomis pagal sutartį.
—........... . 4 Į Į Į^.i U į........... ■■■■■—

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTTSTAI 

AmerikoB Lietuvių Daktarų

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7$0 vai. vakaro 

Tel. Canal 31ip 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

8 ■

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rcz. 6631 So. 'Califortiia Avenue 

Telefonas Republic 7868

3!

Dr. Charles Sega!
. OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO. ILL.
/ OFISO VALANDOS:

NUO 10 iki 12 vai. ryto; mię 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10, iki 12 
valandai dieną. .

Phone MIDWAY 2880

/

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofisto valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vai. NedSl. riųn 10 iki 12 

. Rcz, Telephone PLAZA 2400
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Pirmadienis, saus. 31, 1938 NAUJIENOS, Chicago, III,

ĮDOMUS KLAIPĖDOS ATVADAVIMO 
DOKUMENTAI

Kaip buvo paskelbta šaulių 
mobilizacija

Sausio 10/dienų, , prasidėjus 
Klaipėdos sukilimui, kai kurio
se Lietuvos vietose buvo išmė
tyti klaipėdiečių sukilėlių atsi
šaukimai, kuriais Lietuvos šau
liai buvo kviečiami į pagalbų su
kilėliams. Kai kokiu budu tuo
jau tų atsišiukimų gavo anglų 
ir prancūzų atstovybės Kaune. 
Anglijos ir Prancūzijos atsto
vai atvyko pas Lietuvos užsie
nių reikalų ministerį, jam paro
dė sukilėlių atsišaukimų į šau
lius ir pareiškė, k;.da jų žinio
mis, Klaipėdos sukilime jau da
lyvauja šauliai ir kad už sukili
mų busianti atsakomniga Lietu
vos vyriausybė. Užsienių reika
lų ministeris santarvės atsto
vams atsakė, kad Lietuvos vy
riausybė apie šaulių dalyvavimų 
sukilime neturinti jokių žinių, 
pažadėjo klausimų išaiškinti ir 
paž. dėjo sustiprinti rubežiaus 
sargybas, kad iš Didžiosios Lie
tuvos. šauliai kartais slapta ne
perbėgtų į Klaipėdos kraštų. 
Netrukus ministeris pirminin
kas pareikalavo, krd šaulių Sų- 
junga skubiai paaiškintų, ar 
tiesa, kad šauliai einu sukilė
li ams pagalbon ir kad šaulių Sų- 
junga turinti sudrausminti šau
lius, kad jie į sukilimų neįsivel
tų ir neužtrauktu vyriausybei 
tarptautinių diplomatinių sun
kumų.

Suprantama, kad visoje Lie
tuvoje, visuos gyventojų sluok
sniuose buvo reiškk mas Klaipė
dos sukilimui didžiausias prita
rimas ir noras kuo kas gali su
kilėliams padėti. Tuo labiau 
reiškėsi nerimas šaulių tarps. 
Tačt u, vyriausybė diplomati
niais sumetimais, turėjo laiky
tis nuo sukilimo kuo toliausiai 
ir vengti už jį atsakomybės. 
Šaulių Sąjungai buvo keblus už
davinys — duoti Vyriausybei to
kį atsakyčių, kurs patenkintų 
S: ntarvės atstovus ir neužkirs- 
tų kelio šauliams kokiu*nors 
bud u sukilėliams pagelbėti. Ge
rai pagalvojusi, šaulių Sųjunga 
rado tokių išeitį, kad liko ir vil
kas sotus, ir avis sveika... Bū
tent, šaulių Sujungi stačiai pa
skelbė šaulių mobilizacijų, pa
skelbdama į šaulius atsišauki
mų, kuriame įpynė ir pačių klai
pėdiečių sukilėlių atsišaukimų 
Vyriausybei šaulių Sųjunga at
sakė, kad šauliai, gavę klaipė
diečių atsišaukimų, pavieniui ir 
būreliais slapta bėga į Klaipė
dos kraštų; nors tokius bėglius 
ant rubežiaus sargybos sulaiko, 
bet galimas dalykas, kad tam 
tikras skaičius šaulių jau bus ir 
perbėgęs pas sukilėlius. Atsaky
me buvo dar pareikšta, kad 
Šaulių Sųjunga norėtų oficia
liai bent 5,000 šaulių pasiųsti 
sukilėliams pagalbon, bet tuo 
tarpu savo atsišaukimu Šaulių 
Sųjunga šaulius esu c traminusi. 
Štai anas garsusis šaulių Sų- 
jungos atsišaukimas, kuris tuo
jau visoj Lietuvoje buvo išpla
tintas ir iš kurio matyti, kaip 
anuo metu viešai buvo padary
tas Klaipėdos sukilimui šaulių 
savanorių surašymas:

LIETUVOS ŠAULIAI. Sausio 
10 dienų Lietuvių Tautos ir val
stybės gyvenime išmušė reta is
torinė valanda. Tų dienų musų 
Broliai Klaipėdiečiai, netekę vil
ties savo švenčiausias teises 
kantrumu ir ramiu budu apsau
goti, ėmės ginklu spręsti Alinto
jo krašto likimų. Vyriausias Ma
žosios Lietuvos Gelbėjimo" Ko
mitetas, suorganizavęs vietos 
gyventojų sukilimų, pasiskelbė 
Klaipėdos krašto valdžia. Tokį 
svarbų ir prieš visų Lietuvių 
tautą atsakomingų žingsnį da
rydamas, Gelbėjimo Komitetas 
kreipės j Lietuvos šaulius su 
šiuo atsišaukimu:

“Broliai šauliai. Pasauliniam 
karui besibaigiant, Rusų naguo
se buvusioji Didžioji Lietuva 
savo sūnų pastangomis išsiva

UŽGJRTA
SKlCio

FORMULA
Baisiosios 1918 metų influenzės 

epidemijos metu, kada tūkstantiui 
žmonių mirė, žymaus Illinojaus dak
taro formina na^ž^mfio ir aąvo-yAlk 
la patraukė viso krašto dėmės;. Nę- 
paprastai didelis reikalavimas pri
vertė tą daktarą sutaisyti tuos vais
tus i pakelius po M-K vardu. Tūk
stančiai, dėkingų vartotojų nuo tada 
ėmė savanoriai rašyti paliudydami, 
kad “niekas neprisilygina prie M-k, 
gvdant persiš i"vn)o Kosulį kniP^ės 
slogą ir bronchialjus dirginimus.”

M-K nėra tik paprastas “švete 
ninantis syrupas,” bet moksliškas, 
aukštai koncentruotas skystas vais
tas nuo šalčio ir yra toks našus, kąd 
jo gamintojai ėmė par'davinėt su tik
ra pinigų grąžinimo 
garantija. Sulaiky
kit šalt; su M-K 
šiandien. Visi vais
tininkai turi.

kas butų ir mums prie Lietu
vos glaustis, krip tai anuomet 
Santarvė žadėjusi buvo, l Lel 
mums apie tai draudžiama net 
užsiminti. Svetimšaliai pradėjo- 
negirdėtai mus spąitstį, nelei
džia.mums laisvai susirinkti, 
dra udžia mums lietuviškus atsi
šaukimus bei lapelius platinti, 
pagalios ima drausti net pra
bilti lietuviškai. Buvo lokių at
sitikimų, kad mus kalėjiman 
dėjo vien dėlto, kad valdžios į- 
staigose prabilome lietuviškai, 
ir tas viskas dėjosi ne gilioje 
senovėje, bet šiais 1923 metais.

Tokiai padėčiai - sūsidarius,; 
truko ir musų kantrybė.

Mes griebėmės ginklo, ryžda- 
miesi sau liuosybę išsikovoti 
arba mirti. .

Broliai. Jus žinote, kad musų' 
mūzai, kad mes esame neprisi- 
ruošę ir neprityrę kovotojai, 
dėlto mes šiandien šaukiamės 
Jūsų pagelbos. Mes tikimės, 
kad vardan musų motinos Lie
tuvos labo jus ateisite, sustip
rinsite silpnas musų eiles ir pa
dėsite mums iš nepakenčiamos 
verguvės išsivaduoti.”

šauliai. Pirmu usia musų pa
gelbos šaukdamiesi, Broliai 
Klaipėdiečiai mums suteikė ne
paprastos garbės, jie neapsivy
lė tikėdamiesi, kad vardan ben
dros motinos Lietuvos labo> jų 
šauksmas ras musų širdyse gy
vinusio atbalsio. Ir tikrai.

Gavome žinių, kad visose to
se vietose, kuris musų Brolių

davo iš vergovės jungo. Dėlto 
jus dabar esate laisvi ir laimin
gi. Tuo pačiu motu ir mes būtu
me galėję išvien su jumis stoti 
ginkluoton kovon ir išsivaduoti, 
bet, nelaimė, mes tuomet pa
klausėme kilnių pažadų, ir tikė
jomės likti laisvi per Aukšto
sios Santarvės malonę. Mažoji 
Lietuva buvo atskirta nuo Vo
kietijos ir,mums buvo žadėta, 
kad Lietuvos Respublikai susi
tvarkius ir mums bus leista 
prie senosios savo močiutes pri
siglausti. Todėl mes tuomet nu
sigriebiame ginklo ir kantriai 
kentėjome svetimšalių viešpata
vimų musų krašte, tikėdami ši
tai musų vergovei ateis greitas 
galas. •

Apsivylėme. Tuo tarpu, kai 
Didžioji Lietuva, nors buvo ru
sų, bermontininkų bei lenkų at
vejų — atvejais puldinėjama ir 
draskoma, apsigynė ir išlaikė 

/ 

savo nepriklausomybę, o paga
lios ir ekonominiu žvilgsniu ge
rokai sustiprėjo, mes, Mažosios 
Lietuvos gyventojai, palikome 
vergai ir įpuolėme į neapsako
ma skurdų. Mūšų krašto gyve
nimas ‘paliko visai nepakenčia^ 
mr.s, kadangi, mes privaryti ligi 
galutinio bankroto. "

To negana. Dabar Lietuvos 
Respublika galutinai susitvarkė 
ir viso pasaulio pripažinta. Lai- balsas pasiekė, šaulių tarpe kilo

svarbius Lietuvai įvykius. Klai
pėdoje. Reikalingu momentu ji 
pašalins visas kliūtis ir neleis 
Broliams x Klaipėdiečiams jūsų 
pagelbos laukti, kada toji pagal
ba bus jiems tikrai reikalinga.
Lietuvos šaulių Sa-gos Centro 
Valdybos Pirmininkas

V. KRĖVĖ-MICKEVIČIUS 
Prezidiumo nariai*

A. BRUŽAS,
A. GRAUROGKAS, 

Sekretorius,
A. MARCINKEVIČIUS.

s Tsb.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1938 Metams
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K LIETUVOS
Žemaičių ruože keliai 
nuo sniego prakasti ilp 

Kryžkalnio
didelis judėjimas ir skubus ruo
šimasis teikti prašomųjų pagel-

ŽAGARIEČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1988 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras v Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, IU.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St.. Chicago, UI.; Protokolo 
Raštininkė — Sofija Ambrozaitfe, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, A 1329 North Dearbom 
St.. Chicago III.; Finansų RaŠti- 
ninkės PagelbininkS 
RamašauskienS, 1216 South Inde- 
pendence Blvd.. Chicago, III ‘ 
sierka —• Ona Niprikienė, 4915 W. 
13th St.. Chicago, III.; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Snring- 
field Ave„ Chicago, Į1!.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court. Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, UI.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St, Chicago, UI.
Susirinkimai laikomi viena syk; 
į mėriesj kas ketvirtų nedėldieni 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

Emilija

Ka-

Bet toji p: gelba bus sėkmin
ga tik tada, jei ji eis organi
zuotu keliu.

Todėl Centro Valdyba kviec a 
šaulius ir apskritai jaunuome
nę burtis į laisvanorių burius, 
ir pranešti apie tai per Skyrių 
vadus Centrui. 1

Šruliai. šiuo retu musų 'taf
tai momentu nesi vaduokit vien 
upu ir jausmais; saugokitės ne
apgalvotų ir netvarkingų žings
nių, susiorganizavę ramiai lau
kit parėdymų.

žinokite, kad Sąjungos VadO-
vybė budriai seka ir seks taip šeinių

KAUNAS,, sausio 3. -— Jau 
trečia savaitė įcai žemaičiuose 
valomi užpustyti keliai. Vien 
autobusų savininkai už sniego 
kasima darbininkams sumokėjo 
apie 300—400 lt. šiandien ry
tų gautomis iš Kaulio užmies
čių autobusų stoties žiniomis 
autobusų susisiekimas dar te
bebuvo nutrauktas su daugiau 
kaip 25 miestais, miesteliais ir 
sustojimo punktais. . žemaičių 
ruože keliai nuo sniego prakas
ti iki Kryžkalnio.

Del naujai iškritusio sniego 
vakar autobusų susisiekimas 
kiek pasunkėjo Kauno — Ra- 

Jurbarko ruože.

No. 4455 — Augesniai moterei 
suknelė. Sukirptos ųjeros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 8 colių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti. savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te . pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago,’ .111.

GARFTELD P ARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PASALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1988 M- Pirm.

Georgė Medalinskas 2335 Central 
Avė.: Pimi P*c-elb. Frank Sta- 
nionis. 3950 Gladvs Avė.: Prot. 
Rašt. Marv MecHinskas? 233 So. 
Central Avė.; Fm. Pašt. Chas. 
Kattalo 4676 W. En^ Avė.; Kont. 
Pjašt. Vincentas Manikąs. 17 So. 
Snrinp-field Avė 
Mike D^vidnnis, 

Bru'’1'"".
V '«R’«»riu*> 
<T’in',P’,c,on 
M>r8«lka
530 So. Ln^mdale Av«"uet ta i n pi 
Juozapas Waski, 1^51 W. Van 
B’men St. atstovaus G°rfield Park 
Lietifvbi Vvm ir Motėm Pašai
pi™’ KHuha Nantiern šsrin*nku 
srsIrinVmč. Klubas mr’ t><<« ?Zrus 
n’T»irk«s ▼'p Garfield PoT,c
T.i^t Janitorhi Kl’ul'.o. ta° tardąs 

permainytas į Garfield Pk.
Kliuba.

; Grobei^i:
8917 Pth St., 

gpor. Pn’k •
M’kę K^zhin^s, 3ą08 

a v®,, Ber,”^rr'. U!.; 
Jun’rnnpp. 7!nbovWus.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

INSURANCE
(Al’I)RAUDA)

rakandų
nuo vagių

«

langų
gyvasties

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

Čia įdedu 15' centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No 1----- ,r„,
Mieroa ... ..... .... ..... per krutinę

namų nuo

• Pilnų apdraudų auto
mobiliams ;

• Apdraudų 
ugnies
Apdraudų
Apdraudų

•. Apdraudų
• Apdraudų

gausite

jmMMMattJiliL

ta-n A t*ttTTS7KA ' C* v»_
HTTCi WAPT»AP T TVT Tp ▼ TPTT!- 

1Q3R METU VA’UYPA: 
p;^-w>*n?nĮr^š TTk''/*V:<s: Pa-

r>'ni'h'^;nVn9 Stan1”*’ Stoskr-* Ra^- 
+:rnnV3 T.vrv Vitin-hc,,
Paštinipirpc Prpnn Tnda’Vn* Ka- 

p p|Vf.„rpn. V-r'n- fllnhS-
• v ip p VeT'rkT>^?

p. THHhs

Savaitmiai

Lawrence Tibbett

Deems Taylor
Paul Douglas

5//^ elektriškas defrla
■zemlaus parodytas ^e^.Vas 

pirštų “pafyt^i^ 20 
^hestcrfield ir išmeta

nors vienam^ 
ti'ukstii Iį'dretitt ko

kud'rh1^8 dalyku

duoti geresnį cigaretę.
t^kas, ką tik Mokslas ^ino J

Jieias lengvesnį ir

Radio Programai

Andre Kostelanetz
Paul Whiteman

Jūs rasite DAUGIAU MALONUMO 
Chesterfe/ds lengvesniame

Copyright 1938, Liggbtt & Myku Tobacco Co.

geresnį skonį
K&įj

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St
Raštinė atdara k^ts vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

orECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Doub/e lestediDoub/eActionf

IfiR BAKING
POWDER

Sime Prfcc Todayas45 tearsAoo
25 ou neės for 254

Full Pack • No Slack Fillin^
MILL1ONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BYOUR GOVERNMENT

jh ‘‘.ir<»1 jAt v

' 'i-jū JTil1. ■. i ■ £7J^Uh jfeuJ]

DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1988 METAMS:

John Jackas.— pirmininkai, 6504 
So, Rockwell .St.; Adam Subaitis 
—vice-pitan., 1947 String St.; 
Gasper Pakeltis—nut. rašt.. 4019 
Scr'Artegrian Avė.; Frank Micklin 
Jr. — finąpsų rašti., 4917 South 
Komensky Avė.; Frank Medalins- 
kis—kasierius, 3159 Emerald Av.; 
Frank Matfgevi'čia-—kontr. rašt., 

. 4348 o. Washtenaw Avė.; B. J.
Jakaitis — Auditorijos atstovas, 
826 W. 34th PI.,* A. Subaitis, A. 
Tamevičia ir P. Augustinas — 
Trustees.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGI
JOS SKYRIAUS ROSELANDO LIE
TUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS jvyko, 

sausio-Jan. 7 d. 1938 /n., kūpame 
išrinkta valdyba 1938 Mietams se
kančiame sąstate: Pirm. —Anta
nas Sūdentas, 10036 So. State St.; 
Vice-pirm. —, Mike Sinko, 115— 
E/ 104th PI.; Nūt. Rąšt.—Frarias 
PuČkorius, 10881 So. Edbrooke 
Avė.; Sekr. ižd.-—Stasys Yurčius, 
209 — E. 107th St,; Iždo Glob.— 
Walter Stulpinas, Petras Krasaus- 
kis; Maršalka ■—Kastas Remutis; 
Skyriaus kasierius — Magdalena 
Sūdentas; Atstovas j Lietuvių 
Kongresą — Antanas Norbutas, 
1033 W,. 103rd St. Draugijos su
sirinkimai kas naujo mėnesio pii^ 
mą ketvirtadienį, 7:30 vai. y 
Darbininkų Svetinėje, 1041 
Michigan Avenue.

So.

F SENO 1(K
(b ...FOR 20-DAY i

IRIAI TUBE and j 
BLADE CONTAINER ’

2!4 
INCHES 

HIGH

į^riiRnp

į į
jlThls offer good In U.S.A. ęnly fiEffll

To got you to try Liaterine Shaving 
Cream, wo make this unuaual bargain 
offer-------Used-razor-blade Container of
Senuine porcelain, deaigned by Eaąuire 

iagazine seulptor, Sana Berman ... and 
20-aay trial tube oi Liaterine Shavibg 
Cream . . . both for 10d, which barely 
covcrs cost of paakiną anęj mailing.

Liaterine Shaving Cream ia great for 
tough bearda and tender akina. A half- 
inch billows into a- face-fuli of aoothing, 
beard-wilting ląther. Leavea faoe oodi, 
amooth, and eąaed.

Send 10< in coin to get your 20-day 
trial tube and porcelain vsod-blade Con
tainer. It'a a big bargain!

LAMBERT PHARMACAL PO., Btpt MF. St Loult. Mo.

LISTERINE SHAVING CREAM
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IMUUIENOS
The Llfhtlanian Daily Neva 

Publiahed Daily Eacept Sunday 
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ine.

1739 Sbutlr Halsted Street
Telephone CANAL 8500

SubaeHption Ratea:
$8.00 per ydsir In Canada
$5.00 per year outsidė of Chicago
$8.00 year in Ckicago 
3c per cbpy; >

by

Ch ieagoje—paštu r 
Metami 
Pusei metų 
Trims meriešTariib J,_
Dviem mėnesiams 
Vienam menesiui

ChiGagoje per išnešiotojus 
' Viena kopija ____

Savaitei -----------
Menesiui ......u...................

Suvienytose Valstijose,. ne Chicdgej*, 
paštu':

;. $5.00 
2... 2.75 
..... 1.50 
.... 1.00 
.u... .75

..... $8106 
....... 4.00 
........  2.00 
....... 1.50 
........ ; .75

....... 3č 
_....... 18c 
........_ 75c

ĖntereJ as Second Class Matter 
March 7th 1614 at the Post Office 
of Chicago, Hl. under the act Of 
March 3rd 1879,

.. .m .l'.'L -2..7TZZ
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius.. Leidžia Naujienų Ben
drovė,: 1789 S. Halsted St.. Chicago, 
JU. Telcforias Canal 8500.

Metams
:Phsei metų ____
Trims mShesiams ....
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesini ~
Lietuvoje ir kitur užsieniuose1

(Atpiginta)
Metams $8.00
Pusei metų ................... . . 4.00’
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto MOney

Orderiu kytu su užsakymu.

Kalbos apie trečią fermiai
Daug kartų buvo pasirodę spaudoje gandai, tad 

tai tam tikri sluoksniai demokratų partijoje/ tai kitų 
srovių žmones nori prikalbintu prezidentą KooseVėltą 
kAndidatūoti trečiaip terminui. Šit^ klapsimą dabar pa
kėlė ir angliakasių unija — United* Mine SVorkers — 
savo konvencijoje Washingtone‘.

Konvencijoje buvo įnešta rezoliucija;, kad delegatai 
pasisakytų už Roosevelto kandidatavimą į prėzi^eAtus 
1940 m. Tačiau konvencijos vadai, pasvarstę klausimą 
tarpusavėje, nutarė tos rezoliucijos nestatyĮi balsavi
mui^ Jie sako geriau bus patekti, iki ateis prežidento 
rinkimų metai — tuomet bus aiškesnė situacija..

j . . ■ ■ </’

Gerai, kad angliakasių unija tą rezoliuciją atidėjo. 
Bet butų dar geriau, kad apie* trečią terminų butų visai 
paliauta kalbėti. ‘ ;

Jau nuo Jurgio Washingtono laikų Amerikoje įsi
gyveno tradicija, kad rinkti tris* kartūs į prezidentus tą 
patį asmenį butų pavojinga demokratinei krašto tvai
kai. Jeigu Roosėveltas mėgintų šitą tradiciją sulaižyti, 
tai jisai įsigytų daug priešų ir beteik tikrai pralaimė
tų. Jisai duotų progą laimėti republi'konams.

Be to, jeigu jisai kandidatuotų, tai daugelis darbi
ninkų organizacijų, kurios dabar pritaria Darbo Parti
jos idėjai, remtų jį —- ir prakištų kartu su juo.

Tegu Rooseveltas tiktai padaro visa, ką jisai gali 
darbo5 žnlonių labui, per šituos ir ateinančius dvejus 
metusi tai jisai bus savo pareigą atlikęs. Perdaug iš vie
no žmogaus norėįijięgalinla. .

** ■ -į . ......... ’ cjfc *
’ ' - z .

Apžvalga
,i i, , i—..... i.i ■ liiWieti.į

[klausimas, nes reikia laukti ir 
i tikėtis, kad italai ir vokiečiai 
čia nežiopsos ir reikiamą pa- 
gelbą tuoj suteiks, tuo metu kai 
.kitos valstybės laikysis savo 
griežto ^leitraliteto...

Šitas kitų valstybių neitrali- 
tetas jau žymiai pamokė v$- 
Yfaušybmjnktiš ir jie mėgina sa- 

Į’vO pajėgomis apsieiti ir j<ag 
darė; Sutvarkė šavb kariuome- 

taę, kuri jėft, nebepriklauso ku-

1 ’ 4 . i ' r, j 4-*lr11937 metų piktoji dvasia
rekomendu'otus darbus. Bet tik (
iškvotęs ■ Maūrūšaftį, tuoj au j į 
įskundė ft* išdavė žvalgybai. 
1936 m. rugpiūčio 27 d. jį nė- 
daukfai ėžklu^b1 keli dėsėtkai _ v < i
ginkluotų žvalgybininkų pas bui lygiai nieko nepadarę. Ant- 'kraujas nenustoja besiliėjąs, ji- 
ūkininką Botyrių, Triobiškių raipr tais metais visame pašau- ‘ponai, pilna žodžio prasmė ir fd- 
iaite,- Liūdvinėvo valšč. žval- ,Iyje. Ūrptautiniai santykiai dar liau kinus skerdžia.
įybiininka-i; bijodami eiti į tro- labiau paaštrėjo, negu 1936 me-į Kraujas tai rie doleriai. Žm6- 
bą, smarkiai apšaudė Bbtyriaus tais, šitas tarpvalstybinių san-i riių kraujo galima ir nesigailėti-, 
ndmą žr suėmė Sužeistąjį Mau- .... v

-• . * ne vien tik Europos valstybes, rie savoje teritorijoje. Taip U. tau, bė't fik klauso stfvo' kariškos
- Remiantis žvalgybos* agento | beit viso pasaulio valstybes pa- įS.A. 193’6 metais į Japoniją yra :vadovybės; Toji kariuomenė 

išyežusi už 850 milijonų jenų išmoko ir sugebėjo su-I B. . ' . /«• A , i; . L •. .L,..f rt I

jriija š. Amerikoje vos penktą I’pramonę. Kiek šioji pramonė 
ĮdUį tiek įpirkti pajėgė... hmjėg^aptfu^mti kariuomenę, 

Šitokiais atsitikimais manda- į tai riėtdypm atėitis5 parodys. ■ 
yra vėjū^w*®x““rTiC*/ * poko. Jau atsirado tokiu vaisty----- ----------- /™;. ’—2V" | _Ta^ Jf I10‘

ap&ltinimų vertingumą, bi kuriose ^ragt0 apsaugos Ga!lma JaP<>nus keikti, galiriial'VeSi sAukęst į pasaulio sąžinę, O 
kad 19’3^ iri. liepos 3,0 dv nubaudžia reikajams skiria'viso penkiasde-Puos barbarais vadinti, hunų r Stiprina savo geležinį kumštį.

' a. Aleksandrą Maurušaitį p^ocentų visų kitų biu-Į var(^ jiems prikergti, bet tai lšiuO atsitikimu, nors ir Sąžinė 
1 mirties bausme. Apeliuojama į ta£efe numatytų išlaidų. Kitaip teorijoje, o praktikoje su jais geras daiktas^ bet neparemtas 

Tribunolą, f bet ir pastarasis; tarus, pusę jš gyventojų suimtų reikia kaitytis, nes jie - geri savo stipriu' kumščiu tik didelis 
spaudžiamas riš 'viršaus, patvir- L-g■ati<iuOda. ginklavimosi rėi- prabangos reikalas. Tasai pra-

Anglija UŠA ilgai kentėję ir [ Staig<ttenys kaštuoja ir daug reikalauja
Reiškia,'|n5 Cistine valdžia-dujų ka-1 atsargiai ėję prie ^nklavimosiJ J®3? PaWa ir at: ^"^ Visai jata kitas

meroje negirdėtai žiauriai nū- sfaiga 16Š7 metais savo biudže- ^ai kurių staigihenų. štai dalykas,* kai šita sąžinė yra pa- 
O; - ' ‘ „C tus papildė nauiomis išlaidomis,tokiu stipriii argumentu,

šis žiaurus, fašistinės valdžios skirtos ‘išimtinai tik ka- I1*’ 1a* yra kaip ™ viet& lš kaip šavas kletas kumštis. Tai 
[aktas išplėšė iš Suvalkijos ūki- ;riu6menėS didinimui. W Vokiečiams ir italams ge- žiaurus daiktas, bet šiais lai-

‘ \ * ? * taiaiiskti buvo gabenti geležies k kais* gal tai1 tik vieriiritėtis iš-
I atsidėjusį kovotoją už demoJ Trys valstybės, kurios hškaserias: Betar fiėms pavyks [ganymas.
[kratizmą. drumsčia ramybę tai ištekyti, tai dar didelis (Bus daugiau)’
L žiaurus a. a. Mąurušaičio Ii- j Karo’ galimumus neabejotinai F.-— - .r —-f :.............. r* ■
Ikimaš neturi gąz&nti kitų. Be Lagreftin0 Ispanijos įvykiai ir1

Vadai nepripažįsta |auk^ ir Pasišventimą nieko nė- japonijbš Užpuolimas Kiniją* £S □ lOLll HO VI €S ĮJŪ llj O S

t savo* teisių Vytautu Didžiojo
' Universitete. Jię reikalavo,
, kad Teologijos-Filosofijos Fa

kultetas butų visai uždary
tas. Todėl vargu katalikai

. galėtų dėtis su tokiais gai
valais, 'kurie tiR sau (!

l&d.) reikalauja laisvės,
o katalikams vergijos pan
čius rioretų užnerti.’*
Kiek buvo galima pastebėti 

iš diskusijų Lietuvos spaudoje 
(nors tds diskusijos,'žinoma,!/,v... 
buvo, pusėtinai suvaržytos), rtisaitl-

• . f ' » t I

apie teologijos lakulteto uzda- | Mickaus ir apsayg0S policijos I juto kai'o siaubo artėjimą. 1'išyežusi už 850 milijonų jenų |fgj£ išmoko ir šugduėjo «u-'
S nž“onėsate*a^ Visų, valstybių' karo reikiU^0 Prė^> «*» P^uMirti ii* i*VO karo

Už'visus Suvalkijos lamS;Uarba kraš1x> apsaugos rei- ’'"*' S “
, kalkms škirįambs biudžetuose

..... < . a lėšos kaip kur net keleriopai pa- .
.tnaš ! žvalgybos mes- šoko Jau atjtedo toKilJ valsty. g,u? atsiprasymas visai vietoję..

«į»ltinimų vertingumą, bilJi kuriose krašfo apsaugos GaIlma j«P®n«s keikti, gali A

■pA^odymai's, Maurušaitis ąptial

-u. A

s (Musų1 specialaus korespondento)

DiAgo 1937 mėtai taikos U-Jr vėl viskas apsnūsta ir kinų 

.raip, tais metais visame pašau- ponai, pilna žodžio prasmė ir fd- 

labįau paaštrėjo, negu 1936 me- Kraujas tai ne doleriai, žmd-
« ' I) I jį Z V • ‘ —

tykių paaštrėjimas palietė ja*u I o ypač jei jis liejasi ne savas ir pių nors partijų' cėhtrų komite-

Toji kariuomenė

kad nebūtų susiaurinta unive^T1"^- . 
**; :«?--*• i. *«• .rasan, 

pamušta.
Bet pažymėtina tai, 

“Draugas^’ stoja- piestu priėšlį 
civilinės mė trikdei j os reikalavi
mą. Jisai gerai žilio, kad civi- 
liio nietrikacija įtėdraustų ti-Į 
Hntiemsiems timlttio bažnyČio- tlna' karmtataienės teismo spren- | ka]ams. Tokios valstybes kaip 
ė iT Ididdti numirėlius su ........ - >-

nytinemis apeigomis: nvioo.o, 
katalikų teisių ji nepaliestų, o 
tik duotų fei‘sę netikintiems at
likti tas ceremonijas, neVar-j 
žant sdvO sąžinės. Ir vistieki . . - .. r
Marijonų laikraštis sako, 
vyskupams ii katalikų visuo
menės “vadams” tokia metri
kacija nepriimtina!

Reiškia, vyskupai ir katalikų|i 
visuomenės ------ _._r__r _e_„ T v. . > — . - - ■
laisvamaniams lygių teisių su ima pasiekti. Ir čia mes tu- k• ■ Tikrieji: karo ruošos- kaltiniu-' 
katalikais. Jeigu taip, tai aiš-:r*me atsiminti dr. Vinco Ku-taa^ kaip buvo taip'ir pasiliko-1 
ku, kad- jie nėra- demokratybėsį^1^0®’ koV(^°j^ už|‘tfyg valstybės; būtent, Vokieti-]
šalininkai ir 
fronto nesidės.

Bet “Draugas” klysta, jeigu 
jisai mano, kad tokia siaurąg- 
protiška. yra plačioji katalikų 
visuomenė.' Tūkstančiai katali
kų Lietuvoje politikoje yra pa
žangus žmonės ir

reiKUlcVIIlB BJM1JLCV VABU pcil( .. / .. . I ....... . • . V..
1 Aleksandrą Maurusaitj' prOcentų visų kitų biu- vard$ Jiems prikergti, bet tailSIū'O atsitikimu, nors ir sąžinė

atS^v! yinfQ; Kų;;pai’ kaip buvo taip'ir pasiliko11

i- prie1 'demokratinio | i’e^uvm tautos laisvę, žodžius: I ja> itali j a ir Japonija. Šios trys 
valstybės, gerai išuostinėję kitų 

| didžiulių valstybių silpnąsias
l į tas 

skaudžiamąsias vietas ir jau 
nuo1 seniau numatytą programą 

i drąsiai vykdė.
Anglijos kariuomenės genera- 

į lite tas aiškiai pražiopsojo-Ita-

“Jeigu audrai ištikus verstų 
stulpą vieną,

Iš tų, ktarie prilaiko jusu. namo |ivietas, pradėjo mušti 
sieną, . .'.'I.”

Namas negrius — iš’ baimės: 
jus neišlakstykit,

__ gerėW|Tikj vieM an0 stulpo tąją 
krikščionys už vyskupus; tirih1
ne paskendę savo luomo egoiz- rf&hne fa kital^^ Jurose sustiprėjimą ir to
me. Jie suprantu kad yra nėM locte\ QKlme tą Kimų |į "ifylri 14 i o 4 rii4"<ri -i TAvnrl.ninn T c<
teisinga nepripažinti fatieihs ^‘derbokratiją ir dar
to, ko jię^ęik^t|aysau. -<We$n® entuziažmū tęski-

I mė j(^MirWą*terbą. toliau.
“ * (Iš Lietuvos Bendro Demo-

Dujomis nunuodytaskratini0
A. Maurušaitis

KAM TIE PRASIMANYMAI? nijime partinių varžytinių, ren
kant Pildomąją Tarybą.

Dėl to, kad du senieji Pild. 
Tarybos nariai susidėjo Su tau
tininkų srove ir Vakarų Komi
tetas atsisakė jubdu už tai to- 
liaus indorsuoti, tai paminėta- 
sai komunistų šulas plepa,- kat 
to komiteto vadai “subankru
tavo”. Jisai, matyt, nesupran
ta, kad' Šitaip nachališkai už
gauliodamas veikėjus organiza
cijos, kurtai- jisai nepriklauso, 
jisai pasirodo turįs daug tul
žies, bet mažai smegenų.

Neturėdama ką pasakyti, 
“Sandara” verkia-, kad Susivie
nijime petuvių Amerikoje jau 
dingusi' demokratija ir esąs- 
praktikuojamas “politinis tero
ras” -— toks; kaip pas Staliną, 
Hitlerį ir Mussolinį. Ir ve kaip' 
ji surado tą bolševikiškaiJašis- 
fišką- terorą:

“...S. L. A. dabartinės Pil- 
dbmos Tarybos didžiuma' ir 
tos didžiumos rėipejai palei
do sava spaudoj ir kuopose 
grąsinimus (? —- “N,” Red.), 
kad opozicija prieš jUos ne
bus- toleruojama (? — 
Red.}.- Ir tie, ką statys ir 
rems skirtingus kandidatus 
bus apšaukti' ‘fašistais’.”
Kam šitokius niekus prasi

manyti-?. Juk tai yra- tiesiog 
šmeižtai šakytir kad Pildomos 
Tarybos dauguma/ ir jos rėmė
jai skleidę kokius ten grąsini
mus. Jeigu' p. Vaidila* butų pa
kviestas įrodyti, kada ir kur 
bent vienas iš jo įvardintųjų 
Pildbmos Tarytos jnarĄ Varto
jo- kokius nors grąsihimiis prieš 
tuos SLA. narius, kurie statys 
priešingus jiems kandidatus, 
tai jam butų pusėtinai nėsma- 
gm

KATALIKAI Į “DEMOKRATI 
NĮ FRONTĄ4 NESIDĖSIĄ.

VIS “KOVOJA”.

SLA. reikalai dar vis neduos 
da miegoti mūsiškių komunistų? 
dvasios vadui A. B;, nors iš tos 
organizacijos jisai jau daug 
mėtų kai yra išmestas (o vė
liau išsivedė ir daugumą savo* 
vienminčių)., Jisai plusta Grit 
gai t f it Vakatų Komitetą už* 
tai, kad jie ragino SLA. narius 
dėl šventos ramybės ir organii- 
zacijoš gerovės nekelti Susivie-

“Draugas’’ perspausdino iš 
“Naujienų” Lietuvos Bendro 
Demokratinio Fronto reikalavi
mus, bet iš 14 punktų jisai kal
ba tiktai apie Vieną — tą, ku
riame kalbama apie civilinę 
metrikaciją. z

Tą punktą* Marijonų laikraš
tis laiko negeru, nes > prieš ci
vilinę metrikaciją stoja “vy
skupai ir katalikų visuomenes 
vadai”. Jei toks reikalavimaš 
yra Demokratinio- Fronto pro- 
gramė, tai esą abejotina, ar ka
talikai prie jo* prisidėję.

‘‘Nors’ rašoma’**, sako “D- 
I gas”, “kad* į tą. sąjūdį įeina 
■ ir katalikai',* tačiau mes tu- 
! rime pagrindo kelti abejonių, 

nes matome, kad vienas* iŠ 
keturiolikos' punktų* yra rei- 
kal'aVimas civilines metrika
cijos-, prieš ką yra pasisakę 
vyskupai- ir katalikų Visuo
menes — “N.” Red;) va
dai. Abejojame da ir dėl to, 
kad kairieji t.y. liaudininkai 
ir sččialdėmbkratai pasirėdė 
nedžentelmenai tuto momentu,i

(Musų specialaus korešpondento Lietuvoje)
__________e f • * • i

I Al

Visiems stipriai kalte kalama, vaiz’doje buvo tai gėlimą' dary 
kad SSSR yra tašai kraštas, ti.
kur žodžio laisvė yra laiduota, 
kur piliečiai turi pilną laisvę. 
Didžiausi neišmanėliai šito
kiems tvirtinimams gali tikėti.

I LKą jau čia bekalbėti apie* eili
nius SSSR žmones, jei rinkti ir 
pašaukti, kuriems nors dides
niems darbams atlikti, jei' tik 
jie išdrįsta Bent kiek atviriau 
išsitarti, tuoj kažkur dingsti.

štai 1935 mėtais, vasari^ mė
nesyje tarybų 7 sėsi jos‘^suva
žiavimas išrinko konstitucijai 
surašyti 2^ asmenų komisiją.

. .. , . -Dar d‘u: riiėtaf nė^Vaslinko, koh-’
išdirbtu■ ^planų ^aškėlbta1, fcet tos kon-

įStitėČij’Oš- tašiušiĄ projektą v68
1.1^. . !I1' ąMėiią tetiko Nesuimtų ir
|tAngn ja čia tinkamai savo^riėž*- gyVy asmenų

jtepe liko* patša:i; Stalinas, 'Vo- 
'rošilovašy Vyšinskišy Zdanovas, 
sKagaųovi^ Kalinių, Litvinoff, 
iMikojan,- Mofotoff, Ėetroyski ir 
;čubar.
! Kita: aŠtuoAioHka; Vyrų jau iš- 
įimtf iš apyVai*foš; Štai jie: E- 
įnUkid'zė Vos keliėms posėdžiams 
* komisijos susirinku^ tuoj buvo 
iatiėište iš visų pareigų ir iš 
i partijos? pašalrritąš. Dabar apie 
i jį nieko negirdėti-. Aitanoff, In- 
sramoff^ Moatiekoff, Rahiiųba- 
eff, Hodžeff išmešti iš partijos 
ir paškėlte kaipo btųžuaziniar 
haėibiiatistail Apie' juos šiuo 
įmetu' yisaf nieko negirdėti.
i Čėry&kovts tavo paskelbtas 
ikrašfo išdaviku' ir patsai nusi- 
sžudė. Golodiedy Bielbrusijos sav- 
AarkčmO f>iirOiittitdt<s, “dingo be 
įži^iOS^. Radėko, Bucharlno li- 
ifeiinaS višiėbis žinomas.
j Sūtimbff/ftusijos respublikos 
ĮSovnąrkomo pirmininkas, taip 
-pat šibis metais dingo be žinios. 
; Bubnoff, kuris dar laikėsi iki 
šių metų rudenio, jau taip pat 
neturi ką veikti, kitaip tarufe 
“dingo be žinios ’.

Sena bolševike Stašova irgi 
jau nebežino, kas reikia dary
ti. Krylenko eina nežinomais 
keliais. Ką jis veikia ir kur, jis 
nieko tikro negali pasakyti.

Akulovas “susirgo”. Jakovle
vas nežinia kur dingo. O apie 
kitų komisijos likimą niekas 
•tikro negali pasakyti. Bet jų 
,‘pavAId^fų iiiėktlr‘ nėgik’dėti.

Kame gi dalykais, kame rėk 
ĮkWš, kad kai kuriuos tos gar
sios komisijos narius ištiko- 
itokS'skaudus likimas?

------ šitie vyrai

r f dėt Italijai atvirai pradėjus Is-
> ėntitefažttiū- tęski- Panijos generolui Frankui pa- 

' ?Jf ' ' ' de^ij^n'glijtekita nieko nebe-
I liko, kai^- tik mėginti belsti ta
riamai vadinama nesikišimo po
litika,

Tai pastebėjus Japonija stai- 
šėnū- šaW. į

T puolė Kiiiijąr, Tai yra pudlė vie-
£<1111 vp IjIV III V vd | jiautrešnių Anglijos' vietų.

i < ą^Į1...r......

SusioTgAatzftvo Lietuvos Ka, po žodžio; t>airėiftsW hegjalžjo. ir' 
ihenės pirrtiuhų sįMga riė^ali, n'eS’ ff savo laivyno riė-

KAUNAS. — Didžiojo Karo J *oltow"s

Musų tautos išsivadavimo- įiš 
fašistinės diktatūros istorijoje 
amžinai pasiliks; įrašytas a. h. 
Aleksandrb Mau-ruša/iČio yar-'l' •s,• , • *
das. Ar gali būti Užmirštas toks ; . iVZiVJ1NZiO _  i^iuz.iujo
žiauZus aktas F A. a. Maurušaį- afcirado dkuaibu realiu nefeutų kassaugų Jų did'žiūbsius 
tis yra žvalgybos provokacijbš vpčių Lietuvos nepriklausoihy- |Viduržemio’ jOrų' Juk čia- 
auka. Net pati^žvalgyba pripa- taei atgauti.; Litetuviai kariai', Ltyko- Italija' ir liauktė 
žįsta, kad Mickus, kuris išda- tauo,••r^cįu tarnavusieji svetimo*-- d&uta, kad'a Visiškai galės Vk 
vė Maurušaitį, buvo jos pasam- se kariUofrf^nėše, juto, kad kon-• rdbrž'ėmib* jurbj'e įsigalėti' ir tuo 
dytas agentas., žvalgyba,' kuri1 ]<retj jėga Lietuvos nepriklaik varyti
Lietuvai kaštuoji ą^ie 25 nuli- sotybės idėjai realizuoti ir ją.kolonijalę palitiką. 
jonūs litų (per metus*), norilapginti yla kariuomenė.■ Sveti- Aliglija ir 
kuo- ribrs pateisinti savo'veikktaoj^g kariuomenėms pradėjus _. .... ¥. \ x

JILužsiima-pįdvdkacijomis. Įtriįfi; .pah.jjotlJ į>tiV0. pradgtos Pereitamfe šimtmetyje AHgit-
Tokios prėvokaci j oĄ ataka' ft11h- orfcawiždbtfalskiros lietuviu da- P® Ži«taiW btadta įsigijo viSMhe>AĮ.t.a„d™ k“rj“ 

. • - vykti įLmutaĄ jos
Aleksandras Maurušaitis gi- mybę gintie .Diitagidusia toki!j Į“fnasl ertl Italya. rtahjos dik- 

mė I9T2’metais Pasudanio km., rdUtių btiYo organizuota plačio- tiekartą visUi ne-
S. Kalvarijos valšėiuje: BuVb ijbj• kusijdį kurios, kad ir nė-pasišakęšy ko- 
tikfas lietuvis; liaudies sūnus? tiesioginiai', 
tai yra, smulkus ūkininkas fr, Lietuvos- kariuomenės branduo
lį esant darbo hamuose;, vel'iorii šllį Daug ka& ii^rganižubjteoS t . ....... , .
dirbo-4 pas- kitus ir vertėsi' sta-; 'kariuomenės dalyvių skaudžiai ■-M'°S u simojiUius Anglija ii- 
liatčš amatu; ■nukeritejo padėdami savo gyvy-1

Nors buvo baigęs tik dU aky- i bes ant TeVynes aukuro, l^a-l
riu pradžios mokyklos, bet mė- kvyzdžiU' gali- būti, kad ir Lietu-L ,L ,, . .. y. ;; -. j
go skaityti ir buvo viėnaa ištaių Kdrių .Bafalijonas Sibire,-f 
šviesesniųjų tos apylinkės jau- kurio vaduž' ir d^lj karių bblše- f;1’ YlsaJ rin^ta1' ^mklubtis. Savo į 
nuoli-ų. Gyvendamas kaime, se- ivikai išžudė. Dabar Suorgani 
kė visą musų visuomeninį gy- Įzuota Lietuvoje tų pirmutių są 
venimą; Budimas didelis idear į junga, 
listasr negalėjo pakęsti dabar- r --------———

Savo di

sudarė nirmosio<Pfe siekia, italių jėl ite- vi’ėto- • • e pirmosios U
, hglljoš ryžtasi Aitsiįtdfe ŠitūbS i-

gai tik ironizavo; bet kaip tik
i Itali ja savo pasirgtais pfadė*- 

/ [ jo dalinai’ vykdai Anglijai jau

nuolių. Gyvendamas kaime, se-l;vikai išžudė. Dabar Suorgani-1 kariubmeneš generalinf štabą, 
kė visą musų* višuomeninį gy- Įzuota Lietuvoje tų pirmūnų są> !fF.!s s’enatvėš pražiopsojo 
venimą; Budimas didelis idear į jungai mili'tannių! pajėgą stip-
listasi negalėja pakęsti dabar-1 -——-—kelėriais
tinė^. priespaudbš* ir > jai neprM Vilkai <JimaTkiai naiki’ PaJūuninti./ Anglijos tra-

ms Mt, ,.»f inaU na_sttrn"s 
ūkininkų judėjimui,’ Velionis pa* y KALNAS. — šių metų žič- 
rodo jam palankumo. Jis ,nepalanki ir stirnoms, 
ir visi kiti apylinkės ūkininkai,, nes jas fengyfou sugauna vil- 
ėmėsi organizubti, ūkininkų pa- kak stirnų kojfes plonos 
syvų pasipriešinimą —. ukinin- & jes kai; kuriuose miškuose 
kų boikotą. Dėl ;to net patek- klimpsta giliau į sniegą. Vilkai 
vo į žvalgyte nemalonę ir, tapdami platesnes kojų pėdas 
kad išvengti nuolfeMių perse- i^ sniegą klasta palyginti ne- 
kiojimų, nUO1 PU pavasa- giliai. Todėl- plėšrieji daug sū
rio pradėjo* Vengti? pplibi’jbs* ir paikina stirnų. Pravėniškių, 
nesirodyti Viešose Vi’ėtae. • ^^Kaišiadorių; Budų ir Kąjnėnų

Jam taip besišlUpSitan^ p» apylhki^ pamiškių gyventojai 
jo prisiplakė žvalgybos a'gėm irąnda Sudraskytų stirnų liku-

tarė.

kada katalikai vedė kovą dėl [ tas * Mickus. Apsimetęs didėliu' rČiųr.

diėiniame gyvenime tai veik ly
tau savos rūšies revoliucijai.
• Tuo pačiu metu Japonija įsi
drąsinusi- j‘au ne tik anglų lai
vus apšaudė, bet net USA karo 
laivą paskandino.

Kr&rj&s i't
Pasipylė griežti protestai ir 

•dar aštresnės riotošy o kaft'a' ft? 
visuomenės didhbs .susijaudini
mas. Kaip kas tikėjosi^ kad* štai' 
po šių įvykių Japonija Ims pa
grindiniai sudrausta, bet pasi
tenkinta tik nuostolių sumokė
jimu ir mandagiu atšiprašymu'.- pą»ieak-ytiv negu' Stalino aki-

UgL paprasta, 
tos komisijos metu turėjo neat
sargumo daugiau pasakyti ir

i štai j-unjs ir tariamoji laisve 
Juk tie vyrai buvo rinkti tary 
bų suvažiavime, taigi tuo pačii 

: jiems buVo uždėta pareiga i 
prievolė komisijos posėdžiuos 
pasisakyti, juk tarybų suvažia 
vimas žinojo, ką renka ir k 
jisai iš išrinktų reikalauja. Ju 
reikia mankyti, kad konstituc: 
jos projektui’ ruošti buvo pi 
rinkti geriausi ir atsakingiaUj 
(komtibistai, kurie ’ turi galva 
ant pečių, o ne puodynes jų vi t 
toj nešioja. Bet pasirodo, ka 
jų •butą neištikimų, nes kitAi 
butų nereikėję jų vienus šaudj 
rti, kitus į kalėjimų dėti, tr< 
įčius iš 'Valstybinių pareigų ai 
-leisti.
: Keista, kad' net vyrus, kuri 
buvo' pašaukti rašyti konstiti 
ei jos projektų reikia dėti į ka 
Įėjimą. Ir iš tos komisijos tel: 

!ko nepalie'stų vos 40%.

K LIETUVOS
Didelis pavojus jau

niems sodams

KAUNAS. — Storam snieg 
Sluoksniui* kietai apdengus ž< 
mę, kiškiai niekįrr negalėdąn 
Susirasti maisto, skverbiasi 
sodus ir be pasigailėjimo- naik 
na jaunus vaisinius medeliu 
Koks šią žiemą yra badas kis 
kiams, galima spręsti iš to, ka 
net jie bėgioja pę miestą : 
kur radę kokį medelį grauži; 
Nemažesnis badas kankina i 
kurapkas,* kurios ptdkais bėgi< 
ja apie trobas ir ješko maisto 
Yra daug gailestingų ir ger 
žmonių. Gražų pavyzdį čia p? 
rodė daugelis prad. mokyki 
mokytojai, kurie pirmieji pri 
/mokyklų įtaisė kurapkoms h 
sykius. Taip pat išbadėjusierr 
:pa/ukščiamte daug padeda esat 
/tieji’ mokyklose paukščių bičit 
flių bnrėlfui;
Į ...t-..'.

I
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Skaitė Save piliėčltr •

KORESPONDENCIJOS
---- A— ba—..—*     .. į . ■ ■ - - .

Norwood, Mass.
Operuoja prasimanymais.— 

Rūpinasi tik savo reika
lais- — Amerikos Lietu- 

k viij Piliečių Bendroves 
koncertas.

Musų kolonijos Švento Jur
gio parapijos klebonas, ku
nigas Steponas K n e i f y i, 
kad jau ima apie ką kalbėti ar
ba rašyti, tai, kaip sakoma, vi
sai Į laukus išėina. Jfrs tais at
vejais elgiasi lyg koks vodevilio 
ar cirko komedijantas. Amžiu
mi jis dar nėra labai senas žmo
gus, bet jo pažvalgos bet ku
riuo klausimu tikrai viduram
žiais atsiduodu.

Savo parapijonams kunigas 
spausdina biuletinius, kuriuose 
atakuoja visas partijas. Tačiau 
jo' bitiletiUio raštuose' sveikos 
kritikos nė su žiburiu nešuras- 
tumei. Kunigužis dažnai sapa
lioji tokius niekus, jog tiesiog

»

Budriko
Milzmiskas
RADIO

Išpardavimas
500 Radio Setų 1938 

metų turi būt 
išparduota

Nežiūrint Rainos
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS
Philco, Zenith, 

RCA Vietor, ir kitų
Jūsų seną radio. 
priimam mainais

Nereikia nei 
Rankpinigių

Budriko Rakandų 
Skyriujė:

Pečiai, Lovos, Matra
cai, Karpefai, Parlor 

Setai
atpiginti iki

45 nuošimčių r

nešinai žmogus iro ką apie jį 
nųanyti. Raitai# jis bahido “at
pasakoti” kai kuridos dalykuš 
iš Sovietu Rusijos laikraščiui 
Pravdosį ir tzveslija. Tačiau tie 
“atpasakojimai” yra tokie, jogi 
labai pigu suprasti, kad kufti- 
gužis pasakoja ne tai, kas pa
rašyta. Vadinasi, jis iškraipo- 
mintis, o paskui smarkiai’ kriti
kuoja.

Kada žmogus sužiniai operuo
ja prasimanymais,’ tai apie jį 
paprastai nekaip manbma. Sa
koma, kad jtoks žmogus nėfA Są
žiningas ir juo negalima patek
ti keti. Vadinasi, Apgalima! p^SiL 
tikėti jo kritlikAį. ka^a ji# saVo1 
oponentui prikiša nebūna'#'daly
kus.

Nesuprantu1, kodėl mūšų kolo
nijos komtmistai neatšiliepia į 
kunigo tvepagrįstiTs priekaištdis. 
Juk jeigu socialistai taip ^ne
atsargiai” imtą’ fš Sdyietiį! Rusi
jos laifcraščiiįf cffuoti, tai mnsų1 
komunistiški laikraščiai pripa^ 
šakotų’ baisi'atrsi'ų datykti- O* da
bar tyli attsiš suglaudę, ii* tiek.

Kun. RneiŽys kalba ir apie 
socializmą. Jisai sako: Soeiafe- 
mas yra lyg baisus visuomenės 
slibinas, ir kas SU? jtfo Žaid^i^ 
tą jis prarįs. Svarbiausia klaida 
yra ta, kad visi pradeda nuo' di
desnio atlyginimo”.

Parapijonai ypačiai turėtų at
kreipti dėmesį į tuos žodžius. 
Juo- kibiau, kad kunigas visai 
nedvejodamas pareiškia tą nuo
monę, jog reikalauti “didesnio 
atlyginimo darbininkams” yra 
negeras dalykas. Vadinasi, išei
na taip, kad jei darbininkas ręį- 
kalauja didesnio atlygįnimį iš 
fabrikanto, tai jis jau elgrasi 

i negerai. Jis turėtų, kaip sako- 
|ma, tylėti ir Dievą mylėti : pa- 
I si tenkinti tuov ką fabriko bosai 
duoda.

Tačiau kaip- yta su paeiti kun. 
Kneižiu ? Ar < jis ’pasitent^^ 

į tuo, ką parapijonal d uodą1
Nieko panašaus! Nėra to sek

madienio, kad jisų nesistengt 
visokiais budais iš SaVo parapi
joj cfengiatti atokų “išspausti”. 
Jiš višadW Sprando visokių fėi- 
kalį i*ėfkatlIftiki|!/ ir tąj'a* pro- 

šga! pinigu1# kol'efettfdja.
' Sakomo, kad pavyzdžiai kur 
kas labiau1 veikia žmotfės riet 
žodžiai. Tad ar nebūtų gerai, jei 
pats kun. Kneižys- parodytų1 sa
vo parapijonam# sėktitoą pOVyž^ 
dį: būtent, pradėtu reformą1 
;pats nuo savęs. Kitaip sakAtot,- 
jžymiai nupigintų “dvasišką pd- 
tarnavimą” bei mažiau iitotų' kb^ 
lektuoti aukų. Juo labiaty, kOd; 
vienam kunigui, rodosi, nė’fu’rė* 
tų būti sunkti pragyventi1.

Kunigas sako, kad; girdi,; už- 
! tenka išmokti kafa'likfško# kaT- 
[bos, dešimties Jbi'eVO prisakymų’ 
ir “pamokslą! kaliio.”'

čia jau Aiėko negelbės uri1 
tas sakytas pAtoibkštei#, nei ta# 

;kalnas. Darbininkams pirmiau- 
sią reikia apsišviesti- ir susior
ganizuoti. Tik fada j:i‘ė galės 

\ i drąsiai žygiuoti pirmyn ir kurti 
i;geresnį gyvenimą. Be to, ir tie 
1 i dešimt prisakymu (bėht kai ku- 
i rie jų) nebeteko prasmės. Ką 
Į j reiškia šiandien “išvedė iš E- 
| įgipto žemės nevalios”?

PETER PEN

Imigrantų prfa 
Nemos

jime ant 16 mėnesių dėl kaž- 
ikokio# apgavystė^. Ar jį dabar 
grlfef^pbV^i?'

w j>ri- 
klauso titrtf to, kaip ilgai jis 
šioje šalyje yfa išgyvenę# ir 
AY Šfte y?A $9 pirMw snc abit- 
fa# įMOtodM##. AtelWf,- kdriė 
įfer jų pirtnuf ibius pebfci# Pie
tų# apsigyvenimo šioje Šalyje 
yra nubausti dėlei morališko 
praši’Žėtogimo ir pasodinai kalč- 
jibiė stot Vieno’ meto 
turi? iŠdėpbrtuoti kaip tik 
Užbaigia pilną teką tafcjitne. 
Ateiviai, kurfė išgyvenę. Su v. 
^aMfjbse' ilįfiA’tr nei i^nki# ibe- 

Į ttM< bus išdeportuoti tik feuo* 
ifiėf antru kartu nubaus l'i už 
Įimtą prasižėbgiito'ąy d!el! ktfrio 
jM įi#6diWf stot Alė
tą arba ilgimi'. Rongrešd# svar
stobyte kuif te# Mdėpbrtttoti 
ateivį už fhbla'li^ką plaši^engi- 
mą -bile kada, nepaisant kaip 
ilgai jis čia išgyvenęs. [FLlS].

PASAKOS
PAIN-EIPELLER

Tūkstančiai ^teleki palengvi
nimo gretimų tt skausmų nuvar
gintuose muskuluose su keliais 

iltltrynlniala.
PAIN-EXPELLERIS

su "Inakro” vaisbaženkliu yra

Šešių rn^tų mergytė, pabuu 
dusi apie 2 valandą naktį, pra
šo:

—Mamyte, pasakyk man pa
saką.

—Cit, iftaž'uto, 
.'veli#, jis paseks 
pasaką!

KLAUSIMAS. — Atvykau į 
Ameriką su tėvais- apie 55 me
tai atgal. Nu,o to laiko iki šiam 
gyvenau farmoj. Sulaukęs pil
nų metų’, aš pradėjau balsuoti. 
Kasmet aš dalyvavau visuose 
rinkimuose — ant vietos, ne.- 
cionaliūose ir valstijos, šitą va
sarą aš norėj’ato vykti j'senąjį 
kraštą pasisvečiuoti. Aš pa- 
šittnčiato pdsporto prašymą j 
Washingtoną, bet jie Atsisakė 
išduoti man pasportą. Jie pra
nešė, kad kadangi mano tėvai 
niekad nebuvo Amerikos pilie
čiais, tad aš ir bu vato riepiliė- 
tis. Kaip ,aš galiu tapti Ameri
kos piliečiu t . '

ATSAKYMAS. —' Kartu pa
rsiųsk pilietystės prašymui ir 
prie jo pridėk afideivitą prane
šant,. ką mums pasakei. Tams* 
tai nereikia “pirmų popierų” ir 
nuo tamstos nereikalaus' “atva
žiavimo certifikato”, nes atvy
kai į šią šalį prieš birželio 29 
d> 1906 m. Tik turėsi turėti du 
liudininkus, kurie prislėgs apie 
tavo rezidencijos, morališko' 
.charakteriaus ir ked tamsta 
užlaikai Suv. Valst. konstituci
jos principus. b - < ♦

Išdepbrtaviinas ateivio, kuris 
nubaustas katėjimu

■ KLAUSIMAS. — Mano fra- 
ternalės’ organizacijos narys 

—Marksistas (ateivis) blrvo pasodintas kalė-
. ....

oj pareis tė
vulius gražią,

« O « l K ? /< M O U ,

L 1 N I M E H T

..... . ,*»,"T~T 'H ’~^[nrTT;TT^^

IACME-NAUJIENŲ Foto]

ČIA' LAUKS ifei-SMO' — 
Kamera Gobk apskričio' ka
lėjime (26 ir Califovnia),! 
iVūlč .Fohrr Llenry Ste’ad'hlnd1 
šėd’Čš M liedama s teismo.

.. y.-.. ;

1 i.Mik’vMi juk niė-
kada Ėgiptė nebuvo ir jokioš 
‘^ėvalfos” ten’ Aėturėjb’. Karto
ki žydams tekotmr# Žodžius yra 
■ kėrgžd&aš dalytais.

Sausio1 23 d’., 3> V?,1‘. pb pietų, 
i įvyko Amerikos Lietuvių Piliė- 
ĮČf$ Bendrove#rėngi'Atnas kon- 
,certaSv PaVyko jas visai gerai, 
i Koncerto programą. išpildė Wor- 
Įeėš^ėidb' dAirdUinkai: V. Tump
inis ir J. Sabaliauskas; o1 iš Slor- 
;#oodb' — B. šargaliutė ir B. 
.Večiutė. Tarpais griežė orkest
ras. Buvo kviesta Adelė Mickę- 

jvfČiutė iš Providence, bet dėl 
kažkokių priežasčių dainuoti ne- 
Atvyko.

■ t:....... ---------

JUOKAI
KOKS ĮŽŪLUMAS!

Du Amerikos gangsteriai ve
da Savo' auką į pamiškę midėti, 
brisdami’ pOr purvinus laukus, 

‘lyjant, tamsią rudens naktį. 
. Nelaimingasis nusiskundė:
i —Bet gi jus ir niėkšr.i ! Ver
piate mane eiti per tokį lietų 
i ir per purvus!
; —Na jau, gąna! — atsako 
vienas palydovų, — kas tau, 
ėiti tik į- vieną galą, o- mump 
juk reiks dar grįžti!

k

ik

I
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Rengia Mėtinį
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sektrtadieny
Vasario-Feb. 13 d, 1938 
Sokolų Svetainėje 

2345 South Kedzie AVenue Chicago, Illinois

Programą pildyk AiFdtejevo“ šėkčjV gffūpč, G. Giedraitienė, 
š.- kinikus> Lulu Rafeeh, A. Micevičiūs, p-lė Pečinkaitė ir šie 

‘ Birutės, Pirmyn, Natijošios Gadynės it Čhicagos 
Vyrų Choras. '<. / ' <
L-t   ~L'/r,t~] ■ t „„h , t, ,4   i.

Pradžia 3:30 vai. popiet Įžanga 40 centų

svarbus Pranešimas
VISIEMS AKCININKAMS

Lietuva BuiHinf^ a!nd Loart Assoeiatiim
' ŠiuČini pVaiYėšu, kad' specialūs susirinkimas Visų akcininkų jvylte 
švčntd Kabius Pardpijdfe SdlSJe, 4Š57 SoUth W6bd Street, F938 m. 
Vasario inčn. 8-tą dieną, aštuntą valandą vakare. Susirinkime bus’ 

‘ apsvarstyta svarbus klausimai kuslink b.ndrdves reikalų.

Lietuva Building and Loan Association
V. P. FIeRZYNSĖT, Sekretorhis.

^_įi ji/,i.... inuyefnuiatffiiMrmft i ornaaį

I

Siti Metų
Ekskursijos Lietuvon

~ ♦ Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLIASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor 

gegužio 3 d. laivu “Europa”, Į Breme-ko gegužio 3 d. laivu “Europa , į Breme
ną, iš teri gelžkeliu į Kauną arba Klaipėdą. 
Viso per 7 dienas. Kaina iš New Yorko Į 
Kauną, ir atgal $216.00, bet grįžtant prieš 
Rugsėjo 23 d. reikės damokėti $6.25.

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Čhicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
tu “Britaflnic” i Francįją, iš teft gelžkeliu 
Į Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50, bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 diertą, 
laivu “Aųuitania”.

Penkta ekskursija liepos 1 dieną, lai
vu “Gripsholm”.

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų reikia 
pridėti: Valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalves^

Gelžkelis nuo Čhicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $3240; Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčiųAgentų Sąjurigą.

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

Visūs dokumentus ir laivakortes pa-
'rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
11739 So. Halsted St., Chicage, III.

I '
1

II Ii, ,,

Budrik
Radio-Furniturel
3409-17 Si Halsted St

Ghicago, III.

TeL Boulevard 7010
Radio programai: WęFL, 920 

kili NedSlidriiis 7:3'0 P. M.; 
WAAF, 920 kil. Nerišliomis ir 
Pėtnyčiomis 4 P. M.; WHFC, 
1420 kil. Ketvergais nilo 7 
Iki £ viii. vakare.
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Diena Iš Dienos
SPORTAS

RISIS VALSTIJOS ČEM
PIONAS ,

Sidabrinės 
Vestuvės

TOWN OF LAKE. — šeš- 
tadienis, sausio 22 d., buvo iš* 
kihninga diena visiems * girnių 
nėms ir draugams pp. Derlngių 
nuo 4636 So. Hermitage are. 
Tą dieną toji laiminga pora 
šventė savo sidabrines vestu
ves, 25-ių metų vedybines su
kaktuves. Pp. Deringiai išauklė
jo 2 gražias dukteris ir ketvA- 
ris pavyzdingus sūnūs.

Susirinkę svečiai puotoje lin
ksmai leido laiką, šokdami, dai
nuodami prie trijų šmotų or
kestro akompanimento. Svečiai 
skirstėsi, linkėdami pp. Derin- 
giams geros sveikatos, laimin
go gyvenimo ir sulaukti auksi
nių sukaktuvių.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)
. Charles Woosnam, 21, su 

Stephanie Janis, 20
Frank Wassel, 46, su Mar- 

cella Yurgil, 44
EmfLOczko, 43, su Mary Lu

pa, 44

10,000 Chięagiečių
F. D. Roosevelto 
“Birthday” Baliuose

Pelnas skiriamas kovai su 
vaikų paraliiu

Apie 10,000 ar daugiau chi- 
cagiečiu šeštadienio vakare 
linksminosi trijuose baliuose 
kurie- buvo surengti preziden
to Roosevelto gimtadienio pa
gerbimui.

Tie baliai yra metinė tra
dicija ir jų pelnas yra skiria
mas kovai su liga vaikų parą 
ližu, kuria sirgo pats prezi
dentas ir kurios medicina dar 
negali įveikti.

Puošnus parengimas, kurio 
bilietai buvo po $5.00 įvyko 
Palmer House viešbutyje. Ki
ti baliai įvyko Trianon salėje 
—Southsideje ir Aragon salėje 
—šiaurėje.

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numjrj.

TURINYS: , 
Religijos ir Tikylos sąvoka — prof

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

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

Leonas.
šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant —, 

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

Kernius.
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adatas.
Daina — K. Jakubėnrs.
Popuriarusis Mokslas.
Apžvalga.

KAINA 45. CENTAI 
GALIMA GAUTI

Naujienose
1739 So. Halsted St.

šiandien vakare White City’ 
arenoje risis Ruffy Silverstein, 
kuris yra laikomas Illinois val
stijos čempionu. Mat, prieš ke
lias savaites buvo paskelbtas 
turnyras, kurį jis. laimėjo.

- Jam teks ristis su Grubmier, 
kuris yra labai pavojingas ris- 
tikas. Jei ^Silverstein nugalės 
savo oponentą, tai jis bus pri- 
skaitytas prie pirmųjų dešim
ties geriausių pasaulio ristikų. 
Q tai reiškia, kad jis turės pro
gos ristis su labiausiai pasižy
mėjusiais ristikais.

VĖL RISIS LORDAS
Kitą trečiadienį, vasario 2 d., 

Rainbo Fronton arenoje (Law- 
rence ir Broadway) * risis lor
das Patričk Landsdowne, An
glijos imperijos pusiau sunkio
jo svorio čempionas. Risis jis 
su farmeriu Mack iš Maine val
stijos.

Ristynių mėgėjams lordas 
jau yra gerai žinomas. Jis po
rą kartų . Chicagoje ritosi. Ir 
kiekvieną kartą nepaprastai ge
rai pasižymėjo: per kelias mi- 
nutes savo oponentus įveikė.

Be to, bus dar ir kelios po
ros kitų gerų ristikų.

/

Traukinys Užmušė 
25 metų Jaunuolį 
Prie 31-mos G-vės
Spėjama, kad pavardė Ed- 

ivard Lukas- (iš G r and 
Rapids)

• s ,

Prie 31-mos- gatvės kryžke
lės Illinois Central keleivinis 
traukinys užmušė 25 metų 
jaunuolį.

Užmuštojo- tikroji pavardė 
nežinoma, bet iš sočiai secu- 
rity kartelės, ku>ri buvo rasta 
ppie jo, spėjama, kad jis yra 
Edvardas Lukas, nuo 1516 
Quarry Avenue, Grand Ra- 
pids, Micbigan. Nelaimė įvyko 
nakties laikp ir kadangi liudi
ninkų nebuvo^ tai nežinia ar 
Lukas neapsižiurėjęs palindo 
po traukiniu ar norėjo nusi
žudyti.

šįvakar Roselando 
W. Pullman, Burn- 
side Veikėjų 
Konferencija

šaukia Amerikos Lietuvių 
Kongresas

ROSELAND. — šįvakar Lie
tuvių Darbininkų salėje, prie 
10413 South Michigan avenue 
;vyks > svarbus susirinkimas 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Roselando, West Pullman ir 
Burnside skyriaus. Visi Drau
gijų delegatai arba valdybos 
yra prašomi susirinkti.

į , Už Valdybą, ’
J. Pučkorius, Pirm.

SUSIRINKIMAI
KENOSHA, Wis. — Kenęsha Lietuvių Kultūros Draugijos mė

nesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, vasario 2 d„ 7:30 
vai. vakaro, Burger svetainėje, 4915 Seventh Avė.

Lucįlle Simanauskas, sckr.

—.......................................... ... ■ ..... ......... .... .............................................
ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORAS pAINININKfiS — ARTISTAI-ĖS

7 KLAUSYKIT fes 
SALTIMIERO

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— ~ — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ— * — 7:00 VAL. VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius
—•—J" 1  ' 1  UOT—HR    ————■—————

NAUJIENOS, Ųhicagdfni
. .. :-- X----J-' ..... ■---

Negimęs Kūdikis 
Ne “Asmuo”, Bet 
Motinos Dalis
Motina Pralaimėjo įdomią 

dviems daktarams
bylą

‘-'n ■' '■ " , / ■ " |

.’ i

Pirmadienis, saus. 81, 1938

Chicagos teisėjas Hąrry M. 
Fisher nusprendė, kad negimęs' 
kūdikis nėra “asmuo”, bet da
lis motinos..

Jis tą nuosprendį padarė pa
siremdamas 1884 metų nuo
sprendžiu, kurį išnešė jau mi
ręs teisėjus Oliver Wendell Hol-- 
mes Massachusetts valstijos 
aukščiausiam teisme.

gydytojų $100,000 nuostolių už 
žalą, kurią X-ray mašiha pada
rė mergaitės protui ir kiunui.

'Teisėjas Fisher pareiškė, kad 
įvykio laiku mergaitė neegzis
tavo kaipo asmuo, tad už ją ne-

į ' ( ■ *

galimą reikalauti nuostolių at
lyginimo. ' ,

Motina Mrs. Theresa Smith! 
apeliuos.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

Hanmer žuvo kai pasi
priešino plėšikams, kurie 
įlipo ų gatviakarį prie 47-os 
ir Mozart gatvių-

IEŠKO REVOLVERIO -r 
Brighton Parko 
policija ieško, 
konstrukcijos 
kuriuo kelioliką
gal buvo nušautas gatviaka- 
rių konduktorius Trumai! • 
Hanmer- •

apielinkėje 
ypatingos 

,revolverio, 
dienų at-

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

6 Metai Hardwąre
Bizny x

MARQUETTE PARK. — šios 
kolonijos gyventojai gerai ži
no Marųuette j General Hard- 
ware and Paint krautuvę, 2416 
W. 69th srteet, kurios vedėju 
yra John Paulius. Jie taipgi 
gerai žino, kad šioj maliavų ir 
geležinių daiktų krautuvėj yra 
didelis pasirinkimas. Todėl nė
ra jiems reikalo Vykti’ į sve
timtaučių krautuves, kadangi 
jie gali gauti tokias pat pre
kes ir neaukštom kainom pas 
savo tautietį. /

Tenka pasakyti, kad John 
Paulius šiam biznyj jau yra 
virš 6 metų laiko. Prieš tai per 
eilę metų buvo vienas iš žymių 
namų statybos

Biznierius J.
dęs lietuvaitę p-lę Marijoną 
Drukteiniutę, kuri savo metu 
laimėjo gražuolės titulą.

Be to, jiedu augina ir gra
žią šeimynėlę.

Rep. B. P.

Teisėjo Fisher nuosprendis 
pralaimėjo bylą Waukeganietel 
motinai Mrs. Theresa Joller 
Smi'th, nuo 1603 McAree Street, 
kuri patraukė atsakomybėn du 
daktarus, Dr. d r. AĮbert Luek- 
hardt ir I. S. JJrostler nuo 25■ 
East Washington avenue.

Skunde motina pareiškė, ki d 
1924 metai's ji nuėjo pas tuos 
daktarus gydytis. Pądąrę klai
dingą diognozą, jie nusprendė, 
kad moteriškė viduriuose turi 
'jumorą ir rekomendavo jai gy
dymą X-ray spįnduiiąiš. Ją pa
dėjo po X-ray mąšina penkis 
kartus, po 45 minučių kiekvie
ną kartą.

„Už penkių mėnesių moteriš
kei gimė mergaitė. Ji buvo ne- 
normališko kūno ir nesveiko 
proto. Motina tvirtina, kad ve
žė kūdikį pas įvairu^ specialis
tus, čia ir Europoje, bet nei vie
nas negalėjo mergaitei pagelbė
ti. Ji mirė sp. 26 et, pereitus 
metais. (

Užvesdama bylą motina pa
reikalavo iš dviejų chicagiečių

MADOS

k on traktorių.
Paulius yra ve-

J. Kelpšas ir A. Maci- 
kas Partneriuose

T0WN OF LAKE. — Nuo 
Naujų Metų tavernos biznio ad
resu 4625 So. Marshfield avė., 
naujais savininkais yra Juozas 
Kelpša su* Antanu Maciku. Va
dinasi, du biznieriai suėjo į 
partnerius. Juodu turi gerą pa
tyrimą tame biznyj ir daug ge
rų “frentų”.

Dabar jiedu ruošiasi prie 
grand openingo, kuris įvyks 
vasario

Gero 
rams.

mėnesį.
pasisekimo geriems vy-

Sėkmingi/ 
Biznieriai

Kostumeris

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

EXTRA
SPEGIAL

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight boųrbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gprdus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.FRANK VIZGARD, Sav.

4611 So. Ashland Avė.
Phone Boulęvard 0470 

CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long A ve.

Tel. Repuhlic 8402 - 
POCAHONTAS Mine Rbn $7.50 
(Screenedl .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .......................... :.........

Perkant 5 Tonus ar Daugiau 
.   — ————    . ...............■■■ 

“Faun”
Design
Gražus

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
Šaukit Tel. YARDS 3448

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKAVIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotu

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori-

. ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus

/ datuotus j musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl, 12 
asmenų. !

TIKTAI Už

99 Setas

P. Vengeliauskaš
Išrenduoja Svetainę Vestuvėms, 
šokiams, Bankietams, Parems, etc.
Ypač Svetainėje rendasi patogu

mai dėl VESTUVIŲ.
Reikalui esant kreipkitės:

4500 S. Talman Avė.
Tel. LAFAYETTE 4112

Su 6 Kuponais

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

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

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99$ už 
kiekvieną setą

1 su 6 kuponais

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

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

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

LarM S«rvlng Spoon 
Buttarium •, Sugar Sbomi

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
i ūdija įrengta pir- 
■< --ųSies su moder 

mi- užlaidomis ir 
‘h unod šviesomis 

n,-. ZH rantuotas
i2d V* <>3rd ST

• LIGONINES
HOSPTTALS

TOWN OF LAKE. — Jau ke
linti metai, kąi biznieriai Bill 
ir Jadvyga Krasauskai savo na- I So. 
me turi įrengę taverną adresu 
4403 So. Wolcott avė. Jiedu čia 
daro gerą biznį, taip kad ne-. 
klysime pavadinę juodu4 sek-' 
mingais biznieriais. i
, Be1 to, pp. Krasauskai yra | 
draugiški ir linksmo budo žmo
nės.

No. 4688—Apatinis rūbas. Ją pi? 
giau namie pasisiusit. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, tdpgi 32, 34, 
36, 38, 40, 42 ir 44 cplių per kurtinę.

Norint gauti vienų ąr dau- ' 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotu blan-. 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mietą ir aiš
kiai parašyti savo vąrdę pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartui sų užsakys 
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Patterų $ėpt., 1739 
So. Halsted St.« Chicago, 111.

NAUJIENOS Pattern Dept 
1789 S. Halsted SU, Chicago, IK 

čia (deda 15 ^entų ir prašau

atahpU maa pa/ysędį Nq ,.~r. 

Mioroa T1...... ,-r- per krutinę

'<'»■!■ ..................... .......
(Vardas ir pąvąrd*)

Kaimynas.
__

Garsinkite “N-hose
(Adre^aa)

(Mieataa Ir valstija)
.......... . Iii 'r II i>i 11 UI Ii

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS 4 5
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kup6nus 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.

■ ■ ■ i
‘ '! L.

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

SVEIKATOS KLINIKA

••iNNHA’ tŠlMAMl 
Už

'ALAGU1 PAGET.BA
LIGONINĖJE

• MAGO PAGET.BA
NAMIE už

KZAMIN AVIM A s
OFISE

PARK

0)00 So Kedzfc
Tel. Lawndale

• RESTUT? A VTM

»12
>50
$20

-tHnspnu
Avenue

5727

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Adresaš

Miestas Valstija

Kupono No. 40 Sausio 31 d.

Hniversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYK) A 

750 West 31st Street 
A A. NORKUS, Savininkai

Te). Victory M70

NAUJIENŲ

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje 

■t

r‘ ,



i

KrmačHenis, sauS; St, 193S

Lietuviai Užbaigę High 
School Mokslus

Pereitą ketvirtadieni ar penktadienį Chicagrts 
viešąsias High Schools (aukštesnes mokyklas) 

užbaigė šie jduni lietuviai:
Austin High '

Ethel E. Butko 
Estdle Jakus
A, kawįalske 
Pbyllis R. Kraus’e » 
Effie M. Vižgard

Crdhe TedlMctA hlgl
PauL M. Bėrida
JohA DanoVich 7 
Anthčny F, Gaudic 
Anthony S. Gurkki w 
Paul Victor 
William Viclor

Fartggut High
Virginia M. Klibės 
Lois E. Turvill

• , a

Ftower. High
Virginia L. Bieže 
Bertha T. Mikulskį K

Harrison High
Charles A. Belsky 
Frank C. Brazauskas
George A. Danalavvich 
Ray J. Jankauskas 
Alice C. Karp
Eleahore V. Lachavvicz
Lillian /). Lapittš 
John J. 
Charles 
Casimir

Lukpetris 
F. Sterką 
W. Trzaskus.
Manley

Edwin C- Baskes 
Henry C. Kapeika.

McKinley High
Frances E. Augusi.

Lindblom High
Robert Antrini 
Sylvestėr Bernotas 
Leopoid Čibiras

I Adela CibiflskiP. 
? Mildred Drobena

Emify Gayda 
xWalter Gedonius 
Bruno Gerski 
Aldona Grabas 
Frances Grigai tinas 
Raymortd Gurecki' 
James landa Jr. 
Rose Japiii 
Harold Kamaraiiski 
Helen Kancauski

i *

Christine Krisciunas 
Walter Mitras 
A n ne Nemunas 
Wanda Samulis 
V i c to r Sirvvinski

Bruno Sterbis
Ber'nard S tom

I

St.

Morgan Park Fįigh
Bene'dict UPenas
William VOris

Užvakar jai 
sunkia

BRIGHTON
vakar, t. y.

Anton Valeikas 
RUymOnd Jiegniont 
William Žolpe.

Fenger High 
Gwendolyii Buekles 
Joseph Gruz'diš 
Alice Jocius 
Joseph Karalius 
L'eoh Kašper 
NValtėr Latvienės 
Eugenia Radawich 
Robert Radkey 
Ruth Radkey 
Bernice Roman 
Elda Roman 
Violet Saldukas 
Joseph Siemenas 
Frances Wilkus

, Harper High 
NValter Balėhunas 
Bruno Brėdis 
Bruno Gūželis 
Bernice Grinis 
Walter Klemauskas 
Daniel Mezlaįskis 
Helen Plikis 
Martha Ramon 
Ainelia Rutkauskas 
Bruno Sudeikis . 
Michael Tumas 
Lellian Welichka 
Ann Ypcius 
Sophie Zoinakis

Kelly High 
f* t .

Della Alyauski ’ 
Olga Badėukas 
John Bartik 
Alex Bartkus 
Irenc Burokas 
Anna pąyi^oyijch 
Ann bragaS f 
Mildred Jaklibka 
Walter Jobaris 
Mary T. l<awiek 
Telesfore Karulis 
Albert Ktikis . 
Bernard kvietkus 
Algerd Leveika 
Casimir Lrgman 
Stėlle Mižrėvich 
Bernice Neveda 
Albert Newall 
Jean Norbil.t 
Falesline Pocius 
Albert Palonis 
Helen Sharka 
Alyce Shimkus 
Madelyn Slagus 
Emily Stephehs 
Alfred Skverecky

GRAŽIAI IŠSIUVINĖTOS MONOGRAMOS 
t * - >

PATTERMAL.PHABET

No, 1553 — Margais siūlais išsiuvinėtos monogramos. 
Tinka dėl baltinių arba bliuzkų.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT bEPT.
1739 So. Halsted SL, Chicago, Iii.

No. 1553

čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No

Vardas ir pavardė ...

Adresas -

■i

■ r : \ # 4

NAUJIENCiS, CHcago, ID. I

Anastasia Tarelka ' 
Anne Zelinški. 

■ . <, ■ • .

EngleUJOhd. Hig
Alexander Baksis 
Sarti Bartulis 
Helen Beinar 

Alulia Jankevicz 
Bernice Lubins 
Jiilia Mikulskį 
Katherine Mineika 
Helen Sabonaitis 
Gertrude Salant 
Bernice Svelnis 
Aldonų Vaichunas 
Joseph Vaitekūnas.

Calumet High
Robert Andjulis

Parker High
Edward Loucius 
A beline Pecis 
Mildred Weisnor

Tildė n Tech. High
Williahi G. Bražinskas 
Edvvard M. Butkovich 
Alex Daugnora 
Anton M. Gurski 
Raymond E. Karales * 
Raymond J. Kūchis 
Anthony R. Macikas 
Ed\vdrd S. Poška 
Georgė Rimkus 
A. F. Starkus jr. 
Stanley Sutka

(Bus daugiau)

Serga Justina 
Leidėrt

buvo padaryta 
operacija
PARK. — 
■šeštadienį,

Luke’s ligoninėje liko padary
ta siVnkia operacija p-iai Jus
tinai Lėidert, kuri gyvena Bri- 
ghton Parke (2446 W.',45th 
Place). Operacija truko pusė
tinai ilgai, nes teko iširtiti jau
gusį goiterį.*

Po tokios' siinkioš operacijos 
ligonė, žinoma,.*“jaučiasi' ?.gana 
silpna. Dėlei to ir lankytojai 
per kėlias dienas; tur būt, ne
bus prileidžiami. Tačiau apie 
šios savaitės vidurį gal ligonę 
jau galės draugai ir pažįstami 
aplankyti. \

šia proga bus ne pto šalį 
pridurti, kad p-ia Leidėrt yra 
Keistučio Klu’ho nare.

"te Wedver. .
mW53S

Pfiyltis Welėh

; Oiympe Branda
BUSIMOS .ŽVAIGŽDĖS— 

Hollywoo,do^ z,virsi n i n :k a i 
skelbia, kati lios jaunos fil
mų artistės netolimoje atei
tyje paliksfetrsioyiis “žvai
gždėmis”. i

r įęM^-N’Ąpjię NIJFoto ]

Suvaržė Rekordų 
Naudojimą Radio 
Progr amuose 

.......—. .... .. .
Muzikų linija skelbia, kad 

įimtai (įtins darbus 
stotyse.

Chicagos Muzikų Federacija 
paskelbė, kad ji, kartu su vi
sos Amerikos mužikų Unija 
pasirašė naujų kontraktų su 
radio stotimis, rekordų bend- 
rovėmis ir stočių tinklais, ku
ri suvaržo rekordų naudojimų 
programuose.

Sutartis paliečia 589 stotis, 
visus radio tinklus ir rekordų 
bendroves. Prie sutarties ne
prisidėjo apie 125 stotys. Iš to 
skaičiaus šimtas stočių duoda 
mokslinius programus, tad 
sutarties nereikėjo.

Sutartis nčdraudžia rekor
dų naudojimų progrrtmuose, 
bet padidina skaičių muzikų 
stotyse arba reikalauja, kad 
stotys, kurios N ikišiol muzikrt 
nenaudojo, pasamdytų orkes
trus. Tokiu budu padidėsian
ti muzikų samda stotyse. Uni
ja apskaičiuoja, kad padidėji
mas sieksi ų s 60 n uos. ir kad 
algomis muzikams stotys iš
mokės suvirš $5,500,000, vietoj 
dabartinių $3;500,000. Stotys, 
kurios atsisakys samdyli po 
muzikų ar daugiėu nebegaus 

>1, . J , V '

rekordų iš bendrovių, ___2__

juos gaminu. > 
, Sutartis - pradeda 
šiandien. Ji galios per du me
tu. * ■ ■

Sutvarkiusi radio klausimų, 
muzikų unija dabar pradės 
žygius padidinimui 
■kino-teatruose, kuri e 
nustojo ‘gyvų’’ muzikų naudo
ti užėjus garsinių filmų ga-

fAOME-NAUJIENŲ Foto]

JURGIS MAčULSKIS 
, (MITCHELL)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 27 d., 2:25 vai. po pietų 
1938 m., sulaukęs 47 m. amž., 
gimęs Suvalkų ap^kr., Kalva
rijos par., Tabarauskų kaime.

Amerikoj išgyveno 35 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Oną, po tėvais Merke- 
vičiutę, žiūriu-Gudelių kaimo, 
2 dukteris: Oną ir Žęfitą Mar
tin Joyee ir Sofija Maculskiu- 
tę, ir giifnne's.

Priklaiutfe prie Dr-stės Si- 
mano Daukanto Bridgeporte.

Kūnas pašarvotas 3302 Ar
cher Avė. Laidotuvės . įvyks 
pirmadienį, sausio 31 d., 8:(^) 
vai. ryto ii namų į §v. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
Velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pinės.

Visi ą. a. Jurgio Mičulskio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimų,

Nuliūdę, liekame, 
Moteris, Dukterys ir Giminės. 
Laicl. Direktoyius S. M. Sku- 
das, Tel. MONROE 3377.

METŲ AMŽIAUS —79
Buvęs Vdkiėtijos kaisėris0, 
Wilhelm, jAiris sausio 27 d-, 
sulaukė •;.79 metų amžiaus. 
Jis1 gyvenUžėmime, Domų, 
Olandijojoife

Suėmė Biznierių 
Už Townof lakiecio 

 

Suvažinėiima
Kaltu gatviakarių bendrovę 

'ž Faelio ir giminaitės 
užmušimą.

patyrė, 
autbmo- 
d-> įirie

1 4 .kurios

veikti

samdos 
beveik

Miscellaneous
{vairus ________

TeL Vlctory 4965 
STOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome vftcVos 
rųiies stogus, taipgi dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. -4

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 SO. Halsted Street ■ '

■ ■■r.. . ..'i... ..... I. ' , ■ i.......... .fa.Ų.įi n
Help Wanted—Female

MERGINA NAMŲ DARBUI, bu- 
ti, geri namai, poilsio laikas, $5.00 

Columbus 4930.

' Koronerio džiurė apkaltino 
aptrok kategorijos žmogžudys
te 35 metų vaisių* pardavėjų 
Morris Silverman, nuo 1115 
West 51st strcet.

Koronerio, džiutre 
kad Silverman valdė 
bilį, kuris sausio* 11
Ashland ir 52-ros gatvės mir
tinai suvažianėjo iTownofla- 
ke gyventojų Joseph'Dūda, 72 
metų amžiaus. Dūda gyveno 
prie 5158 So. Marshfield ave
nue.

Faeh Tragedija
'U.': ,
Koronerio džiure šeštadienį 

apkaltino gatviakasių bendro
vę už tragingų mirtį lietu
vi anis artimo amerikiečio Al 
G< Faeh ir jo giminaitės Ruth 
Slawson. Nelaimė įvyko penk
tadienį rytų, prie 78-tos ir 
Vincennes avenue, kur ran
dasi gatviakairių stotis.

Iš liu'dijihių paaiškėjo, kad 
gatviakaris staigiai pasuko iš 
savo kelio ir trenkė į auto
mobilį dėl sugedusio “sVi- 
čiaus”. Faeh važiavo apie 28 
mylių į valandų.

Faeh buvo Chicagos Auto
mobilių Vaizbos buto vedėj as 
ir metinių automobilių parodų 
rengėjas. Jis artimai bendra
darbiavo su lietuviais, 
me “Miss Lithuania”
lių parodai, etc. Vakar jis 
vo išvežtas į Clevclandų 
dotuvėms.

I ' /'
■ v Užmušė Moteriškę t
Nežinomus automobilis, 

riame važiavo vyras ,- ir
moteriškės, prie 2840 Fulton 
ptreet,užmušė4 55 rtnelų 'mote
riukę A’nna Ross, kuri gyvena 
ties tuo adresu. Automobilis, 
nesustodamas po nelaimės, 
vilko moteriškę apie T00 pėdų 
gatvės cementu.

Geram Vagiui “Zom- 
kai” Nieko Nereiškia

Kelis' kartus apiplėšta, Wau- 
ke^ari?,'''ijl.,.. Ištaiga Čooperative 
Trąding Company pereitos sa
vaites pabaigoje įtaisė naujas 
spynas savo ofise, su džiaugs
mu, kad dabar pagaliau nuo 
plėšikų nusikratys.

Bet naujosios spynos plėši
kų nenubaidė. Naktį, iš šešta
dienio į sekmadienį, jie vėl įsi
gavo per stogų į įstaigos vidų 
ir pavogė $200.

Parko Policijos Sto
tis Miesto Centre 
* Į • •

Chicagos Parkų Distrikto Ad
ministracija paskelbė, kad nau
joji parkų policijos stotis bus 
įrengta ant Field dangoraižio, 
prie Clark ir Adams gatvių. 
Namas yra 45 aukštų. Stoties 
stiebai bus apie 50 aukščio. Sto
tis turės 100 wattų jėgos ir 
transliuos 30—40 megaciklių 
aukštomis bangomis.

I mir il/IO Siunčiam GėlesLUVcIKIo
Dalis.

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

Tel. BOŲLEVARD 7314

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

RapuošimamS
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 58«0
;________________ ą .. . , . . .. |

. .j r-; .
ADOMAS . VITKAUSKIS
? s ' ’ •4L‘,' .• ',
Persiskyrė- su. šiuo pasauliu 

Sausio 29; fd.j 9:30 vai. ryto, 
1938 m., . sumūkęs 62 metų 
amž., gi'męsj Švenčionių /apskr., 
čeiki'nių parap., Didžiosios Sa
los kaime. (f

Amerikoj ' išgyveno 25 m.
Paliko didėliame nuliudipie 

3 seseris ir vieną brolį, Lietu
vėj, o Amerikoje 
ir pažįstamuą. ,. v

Kūnas -pašarvotas 4605 So. . 
,Hermitage Aye.

Laidotuvės įyyks Antrad^nį, 
Vasario 1 d., 8:00 vai. ryto, 
iš J. F. Eūdėikio kopi., į Sv. 
Kryžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus, gedulingas pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nufydėtas į šv. Kazi-T 
miero kapinė?.

Visi a. a. Adomo Vitkabskio 
gimines, • draugai ir pažįstami 
esat muošų’iižįąi kviečiami da
lyvauti laidotovčse ir suteikti 
jam paskutjni. patarnavimą ir 
atsisveikinimą.-

Nuliūdę liekame,
Draugai ir Pažįstami ir Sėše“- 

rys ir Broliai Lietuvoje.
Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS . 1711.

Penkta
Operacija

' 11 ---------r—; '

Cook apskričio daktarai va
kar padarė penktų operacijų 
Northsidės lenkui Lige Debow- 
ski, kuris užpultas dviejų plė
šikų liepos mėnesį, abu nušovė, 
bet pats liko pavojingai sužeis
tas. Piktadarių kulkos sužeidė 
jo nugarkaulį. ’ ■

draugus
Auga Automobilių 
Skaičius Chicagoje

Miesto valdyba skelbia, kad 
šįmet išdavė 435,621 leidimus 
automobiliams. Tai yra apie 
70,701 ■ daugiau negu tuo pa
čiu laijku pernai rpetais.

________ ■ • ■ ■ ■ ■ - /

Paskendo Bevažiuo
damas Dviračiu

Dės Plainės upėje, prie Har- 
lem ir 48-1 os gatvės, nežino
mas jaunuolis įkrito su dvi
račiu į upę ir prigėrė. Jau
nuolis važiavo ledu, kuris ne
atlaikė svorio ir lūžo. i

Help Wanted—Malė 
Darbininkų įteikia

REIKALINGA PAVIENIO paty
rusio virėjo Restaurantui. Kambarys 
vietoję. 3740 So* Halsted St.

. £ L.-,-—--."’■=!-.■■■ ‘JOT !

Furniture & Fixtures
Rakąndai-Itaisai . .t

IŠPARDUODAME BARŲ ’FfKČE- 
RIUS 1987, visokio didžio Bu Coil 
BaksaiS ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio iškai
tant svarstykles, rėgistehua fr icė 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo.' 
Pamatykite mus pirm nėgu pirkai
te kitūr. v

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

CALumet 5269.

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

Taupymai, pirkimai, parda
vimai, PASKOLOS APDRAUD0S

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

■ . . - • » <

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

708 W.18t;h St. Tel. Haymarket 5686

rinki- 
gražuo- 

bu- 
lai-

’ Financial
Finansai-Paskoloa

ku- 
dvi

KAM REIKALINGA PASKALA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I L1THUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų S pulką), 
GAUSITE PASKOLA ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

TURIMI. $10,000.00 ant rąh- 
kų^kūriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulkų, 1739 SO. Hajsled 
Street.

Dem. Nesusitaria 
Dėl Šerifo 
Kandidatūros
Bridgeporio aldermonds 

stiprios konkurencijos.
turi

Cook apskričio demokratų 
šulai pereitų savaitę pradėjo 
lipdyti kaųdidatų sųrašų ba
landžio menesio nominaci
joms.

Lipdytojai maždaug įsušita- 
’ė apie visus kandidatus, iš
skynus šerifo vietai. To urė
do noj'i Bridgeporio—11-to 
wardo aldermonas Hugh Con- 
nclly, ' apskričio iždininkas 
Lindheimėr, alYicrmonai On- 
nenschein, s Bostenkowski ir 
keli kiti ambitiški partijos na
riai.

Kiekvienas turi savo šali
ninkų, ir kiekvienas varo at
kaklių agitacijų už savo kan
didatūrų. Kas laimės, priklau
ps nuo aldermono Arvey, 
majoro Kelly ir kitų partijos

Laimėjo Taurę Už
Lėktuvų Modelius

19 metų jaunuolis Charles 
A. Belsky, nuo 2822 Ęmerald 
avenue pereitų savaitę paliko 
Chicagos lėktuvų modelhj 
čempionu 1938 melams.

Jis laimėjo modelių kon
kursų, kurį surengė Junior 
Birdmen of America, 132-trio 
Pulko rūmuose, ties 2653 W. 
Madison strcet ir gavo \ViI-

COAL 
Anglys

Kainos Numažintos
8
.... $5.75
.... $6.90
.... $6.00
...» $6.00 
.... $5.25

MINE RUN ..._..... v...........
BIG LUMP ..... ...........-.....
EGG   ............. ....-    
NUT ..................-...... ............

. SCREENINGS .....................
PIRKIT DABAR!!

ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDM0RE 6975

E 
I
į
I 
i
I 
I

E 
E 
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E I

JEI TURIT
K| PARDUOT

PAGARSINKIT : 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT
NAUJIENAS f; Z

E

I
I NELAUKIT
I ILGAI

»

7’

Pašaukit mus tuojau
CANAL 8500 C

Apgarsinimų kainos pri 
einamos. Už pakartoji 
mus gausit nuolaidą.

CLASSIFIED

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA
KASPIEN NUO 6 V. RYTO

IKI
7:30 VAL. VAK.

Sekmadieniais nuo 9 ryto iki 
i '

gi

I

f.

Belsky atstovaus Chicagos 
miestų nacionaliame konkur
se* 1 ' ■ ' •

popiet ir nuo 4. iki 7:30 
vai. vakaro.

Tel. CANAL 8500

| Miestas ir valstija



ŠI SAVAITE - VAJUS UŽ LAISVĘ LIETU 
VOS POLITINIAMS KALINIAMS

Gelbėkime Lietuvos Žmonėms Atgauti 
Laisvę!

ši savaite nuo sausio 31 iki 
vasario 7 yra nuskirta vajui 
Chicagoj rinkti pacašus po ta 
peticija, kuri reikalauja pa- 
liuosuoti i§ Lietuvos kalėjimų 
politinius kalinius kovojusius 
už demokratines tvarkos at- 
steigimą ir bandžiusius savo 
bųkję pagerintu.
. Peticijų blankas galima 
gauti .pas : daugelį draugijų 
veikėjų ir per paštų, jeigu 
kreipsitės i sekretorę, E. Mi- 
kužiutę, 2121 N. Western Avė., 
Chįęago, III. Nors ir "mažiau 
parašų surinkusieji pasita<r- 
naus, tačiau reikia stengtis 
gauti 32 parašus ant kiekvie
nos- blankus.

" i ’ E. 'Mikužiuiė, Sekretore.
" Kur Galima Gauti Peticijų 

Blankas
♦

18-/ox A pielinke j 
“NAUJIENOSE”—1739 So. 

Halsted St.
“VILNYJ’*—3116 So. Hals

ted S t. ;

Brighton Parke
SIIAIKO KRAUTUVĖJ — 

4300 Archer Avenue.
Marqire.lt e Parke.

A. GRIGAS—7200 S. Camp
bell Avenue.

Nbrth Side
E. MIKUŽIUTĖ — 2121 N. 

Western Avenue.
C. KAIRIS —333 So. Ash

land Avenue.
Gurfield Purk

I)R. A. MONTVID—2400 W. 
Madison Street.

B u rusi d e 
KtJCIIINSKAS — 45 East

98th Street.

Atitaisoma Klaida
Praeito šeštadienio “Meno 

Žinių“ skyriuje žinutėje apie 
paskaitų, įvyko klaida datoje. 
Turėjo būti pasakyta? paskai
ta įvyks vasario 3 d-, o ne 
sausio. 27 d.

Šiandien Paskutinė 
Diena Sumokėti 
Bedarbės Mokesčius

5,0C0 firmų dar nsatsi..kaitė

Illinois valstijos darbo depar
tamentas praneša, kad šiandien 
yra paskutinė., diena sumokėti 
bedarbės mokesčius (unemphy- 
ment campcnsation taxes), ku
rių valstija reikalauja iš sam
dytojų, samdančių daugiau aš- 
tuonių darbininkų.

Mokesčius galima siųsti 
Springfieldan arba sumokėti 
raštinėje, ties 204 W. Wacker 
Drive,.. kuri bus., atdara visų 
dienų.

Kai kurioms f Urnoms darbo 
departamentas suteikė nuo 30 
iki 60 dienų prailginimus. 20,- 
000 firmų jatf sumokėjo 20 mi- 
lionų dolerių, bet 5,000 dar ne
atsiskaitė.

Idoje, 'ties 4740 McLean 
avenue policija 'rado negyvų 
26 metų jaunuolį John Sager, 
nho 4831 Cortland Street. Ko
roneris nusprendė, kad jis 
nusižudė.

Miestui Trūksta 
Pinigų Bedarbių 
Šelpimui

. - -,r, - . M

Trukumas siekia pusantro 
nuli o na

—..'■t '■ ■- -............. --1

CRA — Chicago Relief Ad- 
ministratiori įstaiga , šelp'antl 
bedarbius, skelbia, kad neturi n •;
užtektinai, pinigų šelpimui. be
darbių per vasario menesį. Pi
nigų išviso reikią 3 milionuę ir 
$576,716, bet, kasoje trūksta 
i pie pusantro ; miliono. Pinigai, 
kuriuos CRA turi, atėjo iš val

stijos, bet miestas negali pri
sidėti. ' ■ -y'v .įy '

Šeimynų, imančių pašalpa, 
dabartiniu laikų'<yta 95,102.

Bandydamas į situacija kaip 
nors išrišti, ni^jdyį s Kelly pa
skyrė komisijų; patyrimui kur 
ir kaip butų-’^lima sumažinti 
šelpimo išlaidė^' Ta komisija 
paruošė raportų, nuspręsdama, 
kad šelpimo teikimo tvarkymui 
“sočiai Nyorkeriųi“ netinka, jų 
vieton reikia statyti patyrusius 
biznierius. ;

Prie šelpimo nęprisidejusi pi
nigais, ko reikalauja įstatymai,

Statys Didžiulę 
Zinko Dirbtuvę 
Brighton Parke
Užims 130 pėdų pločio ir 775 

ilgio žemes sklypą.

BRIGHTON PARK — Dar 
šių savaitę Brighton Parko 
prasidės statyba didžiulės zin
ko dirbtuvės Illinois Žino 
bendrovei.

1 Firma paėmė • dirbtuvei 
sklypų žemės prie 47-tos ir 
Sacramento gatvių, kuris yra 
130 pėdų pločio ir 775. pėdų 
ilgio. Namas bus paslaytas iš 
cemento, geležies ir plytų.

Dirbtuvė gamins procesuolų 
zinkų. Kiek darbininkų sam
dys ir ar juos paimk iš tarpo 
vietos gyventojų''7ar “impor
tuos“ — nežinia.

Firma turi kelias kitas zin- 
ko dirbtuves, kurios randasi 
Peru, III. Durnas, Texas valsti
joje ir Hanover, New Mcxito.

miestas ir majoras Kelly pa
siuntė raportų Hornėriui su pa
reiškimu, “Matai kaip dalykai 
stovi. Dabar juos sutvarkyk.“

Staigiai Mirė 
26 Metų Rožė 
Matijošaitienė
Laidojama rytoj, vasario 1 d.

Po vienos dienos ligos, sau
sio 28 d., 10 vai. vakare mirė 
Rožė Matijošaitienė, 26 metų 
amžiaus moteriškė. Mirties 
priežastis, buvo vidujinis krau- 
japludis.

Velionės k tinas yra pašarvo
tas Ha-ikeyn koplyčioje, prie 
127-tos gatvės, vienas blokas į 
vakarus nuo Western avenue. 
Laidotuvės įvyks sausio 1-mų I 
dienų, 8 vai. iš ryto. Iš koply- ‘ 
čios kūnas bus nulydėtas į baž- į 
nyčių, o iš ten, po pamaldų, į 
šv. Kazimiero kapines.

Rožė Matijošaitienė paliko 
vyrų Antanų, sūnūs: Antanų, 
Jurgį, Kazimierų ir Jonų, ir 
dukterį Patricia. Ji buvo švo- 
gerienė “Naujienų“ bendradar
bio B. Matijoši ičio.

Nauja Stotis Valsti
jos Policijai

Valstijos policijos kuopa va
kar persikraustė iš senosios 

stoties prie 123-čios gatvės ir 
Cicero, j naują stotį, 41 es 139 
ir Cicero avenue, Crestwoode. 
Stoties viršininkas yra lieut. 
Morris Schvvarts. Naujosios 
stoties pastatymas kainavo 
$20,000.

Vasario 13

Mii n u i *■ iv n 
METINIS 

KONCERTAS
SOKOLIĮ SVETAINĖJE

PAS

IŠTEKA — Edna Gantor; 
19 metų amžiaus, duktė 
garbaus komiko Eddie Can- 
tor, kuri netrukus ištekės 
už Jiipmy McIIugh Jr„ sū
naus dainų rašytojo. Vėstu-

, r ' l AC'M E'-N A LJ Ų J

LAUKIA GARNIO — Fil
mų artistė Joan Blondell, 
žmona - Diek Powell’o, 
ria -netrukus aplankys.

ku-
x-!

, lAUME-rsaujaeln ų <.

PALIUOŠUOTA — Kairėj Ada Szczytowski, Norlhsidės lenke ir vyras Rudolph 
Chieagos kriminaliame teisme, kur moteriškė buvo teisiama už vyro 
šovinių. Teismas moteriškę išteisino ir paliuosavo.

meilužės nu-

PIRMOJI PAGROBJKŲ AUKA — Chicagietė kaba
retų dainininke Olive Borcia, kurių John Seadlund bu
vo pagrobęs darydamas repeticijų Ross’o pagrobimu. 
Federaliai ageQtaį>sako, kad patyręs jog pagrobtosios 
vyras neturi iš koSąimokėti vaduotpinigius, Seadlund 
moteriškę paleido.

1ACME-NAUJIEMŲ Foto j

ŠUO LAIMĖJO TEISME — Scena Chieagos miesto teisėjo Green kambaryje, 
laike svarstymo bylos, kuriame šuo -Lassie buvo kaltininkas. Iš kairės dešinėn: 
Lassie, jo savininkas George Dahl ir Louis Trento, kurį Lassie įkando. Trento 
reikalavo $200 atlyginimo, bet teismas jo ^skundų atmetė, kai savininko Dahl ma
žoji duktė, žaizdania su šuniu, parodė, kad jis nei piktas nei pasiutęs.
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DŽIAUGIASI GAVUSI METUS — Rese Ganiiarel- 
li jauna jChicagiete, kuri išeikvojo apie $6,500, džiaugia
si gavus atsėdėti metus kalėjime. Tikėjosi daugiau- Ji 
vogė pinigus savo mylimajam, Patrick Bil’ings, tikėda
ma, kad tasai lavinasi karjerai, tuo tarpu jis pinigus 
švaistė su kitomis merginomis, 
nebemyli. Billings gavo nuo įmetu

tuo tarpu jis 
Nubaustoji mylimojo 
iki penkių kalėjimo.
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$10,000 BYLA UŽ NAGŲ MALIAVĄ — Altą Moore t
(dešinėj), buvusi San Francisco Polytechnic High 
School mokinė, kuri apskundė mokyklos principalų 
James E. Addicott, reikalaudama $10,000 nuostolių. Mer
gina tvirtina, kad principalas jai padarė didelę gėdų, 
pareikalaudamas apleisti footballo lošimų vien už tai, 
kad jam nepatiko jęs nagų raudona maliava. Frances 
Schivo (kairėj) yra skundėjos liudininkė.
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