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Vyriausias Teismas Patvirtino Darbo Santykio Tarybos Galia
TARYBA TURI TEISĘ DARYTI KVOTIMUS, 
KAI DARBININKAI SKUNDŽIASI NETEI

SINGU KOMPANIJŲ ELGESIU
Teismai negali sulaikyti Tarybos 

tyrinėjimą
WASHINGTON, D. C., sau

sio 31. — Bethlehem Ship- 
building Corporation ir New- 
port News Shipbuilding and 
Dry Dock Company bylose Vy- 
riausias teismas pirmadienį iš
nešė svarbų darbininkams 
sprendimą. Teismas patvirtino 
Nacionalios Darbo Santykių Ta
rybos teisę daryti kvotimus tais 
atvejais, kai darbininkai, rem
damiesi Wagnerio darbo santy
kių aktu, skundžiasi, kad kom
panijos elgiasi su jais neteisin
gai.

Esmėje Vyriausias teismas 
pareiškia, kad federaliai dis- 
triktų teismai neturi galios už
drausti Nacionaliai Darbo San-' 
tykių Tarybai daryti kvotimus, 
ba ne šių teismų jurisdikcijai 
priklauso drausmė.

šitokią jurisdikciją kongre
sas suteikė Darbo Santykių Ta
rybai ir Circuit Court of Ap- 
peals teismui išimtinai. Darbo 
Santykių Taryba daro kvoti
mus. Tačiau įvykdyti • savo 
sprendimus gyveniman ji nega
li. Jiems įvykdyti Taryba turi 
kreiptis į Circuit Court of Ap- 
peals, ir zkol sakytas teismas 
neužgirs Tarybos sprendimų,’ 
tol bausmių nusikaltusioms 
kompanijoms negalima uždėti.

Darbo 'Santykių Taryba dau
geliu atvejų išnešė sprendimus 
palankius darbininkams. Taigi 
kompanijos ir iškėlė bylą teis- 

' mdose argumentuodamos, kad 
Tarybos veikla esanti neteisė
ta. Dabar Vyriausias teismas 
patvirtino jos teisėtumą.

KAUKAZIEČIŲ SUVAŽIAVIMAS, —r Sausio 6 d. Kaune įvykusio prieš 20 metų Kaukaze 
gyvenusių lietuvių suvažiavimo iškilminga^ posėdis, Viršuje garbės prezidiumas iš gyvenu
sių Kaukaze lietuvių veikėjų: iš kaires kariuomenės vadas generolas Stasys. Raštikis, šaulių 
Sąjungos vadas pulkininkas Saladžius, hųvęs vyriausio1 tribunolo, prokuroras Kalvaitis ir 
“Eltos” direktorius Pranas Dailidė. Apačioje apie 150 lietuvių vyrų ir moterų, prieš 20 me
tų gyvenusių Kaukaze.
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500 CIVILIU GYVENTOJŲ UŽMUŠĖ SUKI 
LĖLIAI ISPANIJOJE

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 31. — Sekmadienio rytą, 9 

Į valandą, šeši sukilėlių lėktuvai 
atlankė Barceloną, mirtį nešda
mi civiliams gyventojams, mo
terims ir vaikams.

Keletas tonų bombų numesta 
į miestą. 10 valandą vakare tą 
pačią dieną priskaityta 153 už
mušti. Užmuštųjų tarpe buvo 
47 vaikai. Sužeistų priskaityta 
106, jų tarpe 43 moterys. •

Bet tai ne viskas. Gelbėjimo 
darbui tęsiantis, porą valandų 
vėliau skaičius žuvusiųjų jau 
siekė 288. Neoficialiai apskai
čiavimai nužiūrėjo viso užmuš
tų iki 500 asmenų.

Du užpuolimus sukilėlių lėk
tuvai padarė sekmadienį Bar- 
celonai.1 Pirmame užpuolime jų 
bombos pataikė į keturių auk
štų trobesį, kuriame turėjo 
prieglaudos 170 vaikų. Dalis 
trobesio sugriuvo ir įdubo į 
skiepus. Policijos pranešimais, 
tik 25 vaikai tebuvo išimti iš 
skiepų gyvi. Gelbėjimo darbas 
dirbta ir turėta , vilties surasti 
daugiau išlikusių gyvų. Bet ki
tos žinios skelbia, kad visi 150 
vaikų žuvo.

Policijos pranešimais, sukilė
lių bombos užgavo tik cįyiles, 
nemilitarines patalpas, ir nu
kentėjo tik civiliai gyvento- 

Ijai.
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J. Valstijų kongreso 
nariai sveikina Ispa

nijos parlamentą

Green atakuoja Dar
bininkų Nepartine '

Pradėjo organizuoti 
baltakalnierįiis dar-

pramonėje

KINAI MOBILIZUOJA JĖGAS LUNGHAI 
GELEŽINKELIO APGYNIMUI

~~ • -o, •
ąrmijas, ragindamas;

pirmiau

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — Ispanijos ambasada 
Washingtone pirmadienį pa
skelbė, kad ji aplaikė 60 Jung
tinių Valstijų kongreso 
sveikinimus Ispanijos 
mentui, kuris susirenka 
dienį, vasario 1 dieną.

Jūsų susirinkimas,

narių 
parla- 
antra-

sako 
Jungt. Valstijų kongreso narių 
sveikinimas, sunkioje ir tragin- 
goje dabarties aplinkumoje ro
do, jogei Ispanijos žmonės ir 
jų atstovai tvirtai pasitiki de
mokratine valdžia.

MIAMI, Florida, sausio 31. 
— Praėjusį sekmadienį,-sausio 
30, William Green, A.D.F. pre
zidentas, paskelbė raportą, ku
riame pareiškia, kad Neparti
nė Darbininkų Lyga yra tik 
C.I.O. uodega.

Pasak Greeno, lyga (sąjun
ga) susiorganizavo 1936 metais 
tikslu padėti prezkĮentui Roo- 
seveltui antrą kartą laimėti 
rinkimus. Lewisui paėmus va
dovavimą sąjungai, ji pasida
riusi C.I.O. balsu. Ir todėl 
Green pataria visiems Ameri
kos Darbo Federacijos loka- 
lams pasitraukti iš sąjungos.

PITTSBURGH, Pa., sausio 
31. — C.I.O. plieno darbinin
kų Unija pradėjo naują orga
nizacinį vajų pirmadienu Va
jaus tikslas yra suorganizuoti 
baltakalnierius — ofisų . darbi
ninkus — plieno pramonėje.

Plieno pramonės stambiosios 
komanijos. sutrumpino darbo 
laiką ofisų darbininkams. Da
bar šie darbininkai vietoje pen
kių ir pusės dienų savaitėje1 
dirba tik penkias dienas. Ta
čiau ir algos nukapota ofisų 
darbininkams daug maž 9 nuo
šimčius.

.; S H ANęiHĄL Kini ja, sausio kė į., kinų ąrmij as, 
31. — 200,000s karių japonai 
organizuoja ofensyvui prieš 
Lungha'i 'geležinkelį centralinė- 
je Kinijoje. Ofensyvo tikslas 
yra atskirti ^šiaurės ir .piet ų Ki
niją nuo rytų- pakrančių.

Iš kitos pusės Kinijos žymie
ji’ generolai sutraukė savo ar^ 
mijas geležinkelio linijai; ginti? 
Gen. Chiang Kai-shek alsiššu-

klaidas. .
28 *kinų divizijos tapo peror

ganizuotos ir papildytos. Sve
timšalių artilerija pradėjo pa
siekti Kiniją. Pagerintas ir orų 
laivynas. Jam tarnai? j a svetim
šaliai savanoriai, jų tarpe ir 
rusų lakūnai. Kinai ruošiasi di
džiausiu įtempimu ginti saky
to geležinkelio ruožą.

Franco dar vieną ti- Jungtines Valstijos 
tūlą įgiję; mobilizuo- priėmė japonų atsi-

VĖLIAUSIOS 
ŽINIOS Iš 

f LIETUVOS
KAUNAS. — Sausio 25

dalyvaujant Valstybės Prezi
dentui, Vyriausybei, Mokslo, 
Meno atstovams, atidarytas 
Kultūros Muziejaus Priešistori
nis skyrius, turintis per 10,000 
eksponatų, vaizduojančių lietu- 
yiųr tautos kultūrinę raidą nuo 
14,000 :;meti|'prieš Kristaus gi* 
mimą.’*pi -‘ A* A , ■ __  .

JUBILĖJINIŲ METŲ 
PRAMOGOS.

KAUNA’S. — Birželio J17 iki 
21 Klaipėdoje įvyks tarptautinė 
ir nuo liepos 24 iki 31 tautinė 
Olimpinė regata.

LENKAI NESILIAUJA.
VILNIUS. — Sausio 22 

lenkai uždarė Vilniaus Krašto 
lietuvių Ūkio Draugiją ir lietu
viu Sporto Klubą. ■' ,

* X

UŽGIRIA C.I.O.
ORGANIZACINĮ

VAJŲ
Vv’ASHINGTON, D. C., sau

sio 31. — Pirmadienį anglia
kasių unijom suvažiavimas už
gynė .^organizacijos s viršininkų 
finansinę 'paramą - > orgai^izavi- 

'friūT heorgąnizUatų darbiniu- <

d.

Užgyrimą pareiškė du tūk
stančiai delegatų kuone vienu 
balsu. Užgyrimas yra kaip ir 
atsakymas William Greenui, 
kuris praėjusią savaitę kritika
vo Le\visą ir kitus angliakasių 
viršininkus, jogei unijos pini
gai eikvojama. Pirmadienį su
važiavimas priėmė rezoliuciją, 
kuri įgalioja angliakasių unijos 
viršininkus telkti ir toliau 
C.I.O. visokeriopą paramą.

ja 19 metų vyrukus prašymą

Senatas svarsto na 
mų statybos bilių La Guardia vėl kriti

kavo Hitleri
WASHINGTON, D. C., sau

sio 31. — Pirmadienį senatas 
nutraukė laikinai filiKusterį an- 
ti-linčiavimų biliui. Jis ėmėsi

NEW YORK, N. Y., sausio 
31. — Pernai New Yorko me
ras Fiorella La Guardia pasa-

Plieno darbininkų unijos/ su
tartys su keliais šimtais kom
panijų išsibaigia šio mėnesio 
pabaigoje. Jojus atnaujinti de
rybos tarp unijos ir kompani
jų prasidės vasario 7 dieną.

svarstyti namų .statyboj bilių. kalbą kritikuodamas Hitle
rį. Vokietijos ambasadorius sa- 

Bendrai senatas pritaria na-|Vo valdžios vardu užprotestavo 
mų statybos biliui. Tačiau ko-;dėl La Guardia kalbos. Jungt. 
misija, paskirta senato ir at-,Valstijų užsienio reikalų depar- 
stovų buto I 
išmetė iš senato biliaus reika
lavimą, kad statant valdžios į La Guardia vėl pasakė kalbą, kė reikalavimą, t kad Jungt. Val- 
apdraustus namus butų moka- ir vėl kritikavo. Hitlerį. jstijų kongresas paskirtų dar 
mos standartinės algos (pre- Tarp ko kita sekmadienį La $3,000,000,000 finansavimui be- 
vailing wages) darbininkams. Guardia pareiškė: Penki metai darbių pašalpos iki biržęlio mė- 

senatoriai skaudus smūgis užduota nėšio 1939 metų.
'demokratijai ir žmonių laisvei, 
kai Adolfos Hitleris ir naciz
mas paėmė valdžią Vokietijo
je? .. Diktatūra iškėlė rimtą pa
vojų pasaulio taikai... Dikta
tūra, pasireiškianti bet kokia 
forma, yrą nepakenčiamas da
lykas. Ji reiškia priespaudą, 
žiaurumą, atėmimą teisių ma
žumoms, tikybinę neapykantą, 
panaikinimą darbininkų judėji-1 Lewįs padarė šį įspėjimą 
mo ir aiškų žinksnį atgal isto- laišku visiems C.I.O. lokalams, 
rijoje.

biliams suderinti,'tamentui.
šiemet, praėjusį sekmadienį,

Dabar kai kurie 
mėgina išmestą biliaus sekciją 
įdėti atgal į bilių. Del to ir ei-( 
na debatai.

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

Vis labiau niaukiasi; ne taip 
Šalta; lengvi vėjai pasikeičią 
į pietų rytų vėjus.; 
7:04, leidžiasi 5:03

saulė teka 
valandų.

Lewis prašo 3,000,000 
’ žmonių darbo

WASHINGTON, D. C., sau
sio 31. — John Lewis, C.I.O. 
pirmininkas, pirmadienį pareiš-

Įspėdamas, jogei šimtai tūk
stančių darbininkai jaučia des
peratišką padėtį ir net mato 
badą, Lewis primena preziden
tui Rooseveltųi jo prižadą, kad 
“niekas nebadaus”. Lewis rei
kalauja parūpinti darbų 3,000,- 
000 bedarbių WPA vadovybė
je-

SEIMAS.
KAUNAS. — Sausio 

Seimas svarstė ir priėmė Sve
timšaliams gyventi medicinos, 
adontologijos, farmacijos prak
tikos teisių įstatymų pakeiti
mus. •• Seimui pateiktas naujo
sios konstitucijos projektas bus 
svarstoma sausio 31 d.
' KAUNAS. - Lietuvių Preky
bininkų, Pramoninkų ir Amati
ninkų (Verslininkų) Sąjunga 
įsteigė Kaune importo ekspor
to akcinę bendrovę “Verslas”. 
Kas iš firmų ar paskirų biznie
rių norėtų užmegsti ryšius, ga
li kreiptis adresu: Akc. B-vė 
“Verslas”, Kaunas, Laisvės Al. 
24.
New York, N., Y.
1938 m. sausio mėn. 29 d.

27 d.
Gen. Franco išleido 

istatvma C. veVVASHINGTON, D. C., sau- 
Franco, si° 31- — Pirmadienį Jungt. 

Ispanijos sukilėlių vadas, nuo į Valstijos priėmė- japonų atsi- 
sukilimo pradžios įgijo titulą 
“Generalissimo”, paskui “Ę1 
Caųdillo (vado). Pirmadienį jis 
užėmė savo “ministerių” kabi- sekretoriui John M. Allisonui.

PARYŽIUS, Francuzija, sau-; 
šio, 31. — Francisco

nete “prezidento” vietą.
Pirmasis naujo kabineto iš

leistas įsakymas buvo mobili
zuoti karo tarnybai 19 metų 
jaunuolius. Mobilizapija paskir
ta vasario 6 ir 14 dd,

Dar penki nuteisti 
mirti Rusijoje

MASKVA, . Sovietų Rusija, 
sausio 31. — Gieorgian Insti
tute for Research in Anronal 
Husbandry penki buvusieji vir
šininkai, jų tarpe ir buvęs in
stituto direktorius Shalva Da- 
diani, nuteisti mirti. Tifliso 
dienraštis, paduodąs šią žinią, 
sako, kad vįsi penki nuteistie
ji prisipažigo prikĮav?sę “išda
vikiškai i dešiniųjų” organizaci
jai. Vienas svarbiųjų jų nusi
kaltimų buvo tas, kacį -jų ty- 

Arinėjimai buvę netikslus ir ne
pagerinę pažaro derliaus.

prašymą dėl to, kad, jų sargy
binis Nankinge kirto į /žandą 
Amerikos ambasados trečiajam

Allison pranešė, kad japonai 
mano atiduoti karo teismui dvi- 

l

dešimt savo karių ir tų karių 
, komanduotoją, kurie buvo įvel
ti incidente.

Paskolos- smulkiems 
biznieriams

sau-WASHINGTON, D. C 
šio ,31. — Iždo sekretorius 
Morgenthau pirmadienį pareiš
kė, jogei yra būtinas reikalas 
teikti paskolų smulkiam bizniui 
visoje šalyje.

Dabartinių laiku keletas val
džios agentijų studijuoja klau
simą, kaip sutvarkyti valdžios 
paskolas smulkiesiems biznie
riams.

BURGOS, Ispanija, sausio 
31. — Gen. Franco, Ispanijos 
sukilėlių vadas, pirmadienį iš- ■ 
leido “įstatymą”, kuris regu
liuoja politinį ir administraty- 
vį 'aparatą 'sukilėlių užimtoje 
Ispanijos dalyje.

Manoma, kad Franco paskirs 
naują valdžią artimiausioj at
eityje.

Franco “įstatymas” yra da
tuotas sekamai: “Burgos, sau
sio 3, 1938 ir antrais- triumfo 
metais.” š’tokia form\ 
mėgdžiojiYnas Italijos 
kurie irgi datuoja sav 
mentus nuo tų metų, 
jie pasigrobė valdžią.

r* r*"----------——•---------------------

tai pa- 
fašistų, 
f doku- 
kuriais

Sekmadienį Vokieti-

Reed ičjo i Vyriau
sią teismą

mn*;
aša-

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo

1 vai. popiet.
WASHINGTON, D. C., sau

sio 31. — Stanley F. Reed. an
tras prez

Naciai giriasi laimė' 
jimais

BERLYNAS, Vokietija, sau 
šio 31.
jos naciai apvaikščiojo savų re 
žimp penkių metų sukaktį.; Gi 
rėsi laimėjimais, k 
diniai buvo penki:
linimas nedarbo; 2 — panaiki
nimas Versaliaus taikos; 3 -r- 
pašąlinimas žydų iš ekonomi
nio, socialio ir politinio Vokie
tijos gyvenimo; 4 — sudary
mas sąjungos su italais ir ja-

'Roosevelto paskir- ponais, 'o taipgi draugingumo 
tas į Vyriausiąjį teismą asmuo, su . Jugoslavija, Rumunija ir 
pirmadienį buvo prisaikdintas į Vengrija, ir 5 — likvidavimas 
ir užėmė teisme vietą kaipo visų opozicinių partijų Vokie-

ragindamas juos daryti į val- 
1 džią spaudimą, remiantis rezo- 

K AUNAS. — Įsteigta kultu- ilucija, kurią priėmė šioihis dįe^ 
rinin bendradarbiavimo su už- nomis angliakasių suvažiavi- 
sienjais Sąjunga. mas.

■ I-------t—

KAUNAS. — Tarpžinybinė 
Komisija pateikė Vyriausybei 
platų murinės kainįo statybos 
plytinių, kalkių degyklų ir ce
mento fabriko steigimo planą, ^teisėjas.

naujienos
1739 S. HALSTED ST.

f *
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Al. Margeris

Pirma Diena Amerikoje
. (Iš Romano Ilaulo Gobšo)

NAUJIENOS, Chicago, UI.

I III

baigė Leibovičius

(Tęsinys)
“Į sveikatą, į sveikatą, Tftlš- 

ter Leibovičius!” šaukė beveik 
visi, keldami stiklelį arba šku- 
nerį prie savo lupų.

“NIu, mieli lietuvninkai, man 
labai smagu jūsų kompanijoj; 
bet aš turiu bėgti į štorą biz
nio žiūrėt,
pasiimdamas du dešimteliu nuo 
baro, Ir tarsi lėkte išlėkė pro 
duris. Ir jis bėgo, tarytumei 
patrakęs. Laime, kad tuomet 
dar nebuvo automobilių. Vargu 
butų gyvas beišlikęs. Pragertas 
visas doleris, mkt, svilinte svi
lino jo begalinio šykštumo jaus
mus, kurie ir blaške jį Visą gat
vėje, nelyginant vėjas nenu- 
škendusias šiukšles baloje...

“Ot, tai jums ir žydas! Iš 
lietuvninkų turtus kraunasi, gri- 
noriams visokį džiunką išpar
duoda, o kiek jis čia tų maga
ryčių tetižfundine? Ar lietuv
ninkas taip pasielgtų? Kiaulė, 
sakysiu, ir tiek!” Labai karščia
vosi Juozas Strikas, katalikas 
kietas, kaip titnagas, ir visų 
šio miesto lietuvių ateivių ne
pakenčiamas gerkločius.

“Aš sakyčiau,” neiškentęs įsi
terpė Jonas Budrys, kurį visi 
pafapijonai kitaip nevadino, 
kaip tik ‘šliuptarniu’, ‘bedie
viu’ arba ‘clcilistu’, “aš saky
čiau, kad, tur būt, dar nė vie
nas nepaliko turtingas būda
mas teisingu bei sąžiningu, ar 
jis butų buvęs lietuvis, lenkas, 
rusas, vokietys, amerikietis, žy
das arba, pagaliau, ir kitokios 
tautybės žmogus. Tai jeigu jau 
musu tautietis Strikas nori ka 
kiaulinti, tai kam tik vienus 
žydus?” r

kohtrė,—
Vi- 

yfa geras 
finišų vie-

“Gerai sakai gerai sakai, 
Džlanai. Nė vienas nepraturtės, 
jeigu nesiknis giliai, kaip kiau
lė, ir išsiknisęs pats visko ne- 
apžtrgs!” labai aštriai surikę 
Jokūbas Smailis, kurį daugelis 
karštų parapijonų irgi tik “šliup 
tafniu tevadino.

O Motiejus Gobšas tuo tar
pu raudo, nervinosi, nes puikiai 
susivokė,* kad čia jau ir į jį 
Taikoma. Taigi jis tuoj pradėjo 
nemalonias pastabas minkštais 
žodžiais, alum ir degtine užtu
šuoti sakydamas: “Ko jus čia 
dabar, broliai lietuvninkai, geri 
tautiečiai, ginčinatės? Ameri- 
kas yra labai plati 
užteks ir vietos, ir 
siems. Leibovičius 
žmogus, nors ir ne
ros. Jis eina pas mane ir man 
uiznio padaro, o aš einu pas jį 
ir jam biznio padarau. Tai ko 
čia dabar ginčytis, kiaulintis ir 
pyktis, kad galima h gražiai 
sugyventi Ko? Geriau išgerki
me visi po byrą arba arielką, 
ką kas nori, ba aš fundlnu.”

“Urei! Mister Gobšas, bran
gus musų tautietis fundina!” 
beveik visi sykim suriko.

O ponia Gobšienė mažne visą 
laiką pasakojo Gobšiukid apie 
vieną fotografą, kuris, sakė ji, 
“yra geriausias pikčerninkas 
visame mieste.” Jai labai rūpėjo 
nusifotografuoti ir todėl ilgiau 
nebeiškentus tarė: “Gana jau, 
gana, tėvai; einame pas pikčer- 
ninką. Dabar saulėta, tai pikčiai 
geriau išeis. Paskui gali apsi
niaukti, ar ką. Einame dabar— 
tuoj.”

Gobšas nesipriešino, nes ir 
jam dabar kniedėjo širdyje, kad

. ? f
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Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ
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nusifotografuoti reikia. Taigi 
netrukus ir išėjo visi trys.

Fotografas buvo italas. Lietu
vių, rodos, tada'dar ir nebuvo. 
Jis šyptelėjo Gobšiuką pamatęs, 
žinoma, iš jo drabužių. Gobšiu- 
ko dėdė, mat, kas mielų dienelę 
biznio ir dolerio smarkioje sro
vėje ligi kaklui pasinėręs, negi 
žinojo ką nors apie jaunuolių 
madas; taigi, ir nupirko jam 
tokius drabužius, kokius pats 
visados tedėvi. Ir šitas pienbur
nis . atrodė dabar kaip koks se^ 
nas, stambus biznieris arba pas
torius.

Bet Gobši ūkas džiaugėsi kiek 
tiktai jo jauno kraujo karštis 
teišnešė ir galvojo, spėliojo, ar 
gali būti koks norint skirtumas 
tarp dangaus ir Amerikos! Ir 
jeigu dabar butų kas ėmęs ir 
pasakęs: “še tau, drauguti, 
dangaus raktai—imk ir lėk ten, 
aukštai, į • žydriąsias padangės, 
už kurių laukia tavęs amžino
sios laimės rūmai, tai labai abe
jotina^ ar jis butų benorėjęs 
skirtis su Amerikos žeme—nau
jąja savo Tėvyne ... O jis juk 
tikėjo d angų—šventai tikėjo.

Fotografas tiesiai nustatė la
bai žibančią jo guminę apikak- 
lę, perrišo ratuotą kaklaryšį, su
šukavo plaukus, išlygino kiek 
begalėdamas švarko ir kelinių 
raukšles, o kietą skrybėlę įsta
tė į pašonę ir liepė taip laikyti, 
žinoma,» krutinę gerai puputus 
r galvą aukštai pakėlus. Kita 
ranka liepė įsiremti į šalia sto
vinčio lyg ir stulpo vainiką ža
lią, kur-ne-kur net paauksuotą. 
Paskui paliepė sėglausti kojas 
taip, kaip jas suglaudžia savo 
viršininką* saliutuojąs kareivis, 
na, ir šypsotis taip smagiai, 
kaip šypsotųsi, jeigu tučtuoj 
gautų visą milijoną dolerių. Ka
dangi Gobšiukas anglų kalbos 
nesuprato, tai italas smarkiai 
dirbo pirštais, lupomis, akimis, 
kojomis, rankomis ir, bendrai, 
visu savo kunu. O “grinorius”, 
nors ir labai jaudinosi, vis dėl
to palieptas stovėjo, tarytumei 
akmens statula, ir jei^gu ne pla
tus šypsnis jo vėlelė, Haix vargu 
kas butų beėmęs jį už-gyvą 
Imogų. Viskas jau buvo pri
ruošta, tik bereikėjo pasakyti 
vienas, du, trys ir—klikt, kai, 
štai, staiga pradėjo šaukti po
nia Gobšienė: > ’ •

“Vei di minit, vei di mini t, 
misteri Dziegoriuką pamiršome 
—r-džiegoriuką! Duokš, tėvai, 
savo—duokš su lenciūgėliu, su 
viskuo. Kaip dabar vaikas išeis 
ant pikčiaus be dziegoriuko, be 
enciugėlio. Ką pamislys senam

■fe

. $106.50
. $206.00

$152.00
$289.00

GRIPSHOLM
23,000 tonų įtalpos, .

Gegužės 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

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

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą ..... ..... .
I abi puses .... L.......... ::.....—.........■,

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

Ši ekskursija yra užgirta Liet; Laivakorčių 
Sąjungos. . A

Dėl dokumentą ir visą informacijų kreipki
tės į patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH KALSTEI) STREET 

Chicago, Illinois
— -------------------

KRONIŠKOS ’ NEGALĖS 
DUSULIAI

\ ‘ SLOGOS ' '■
REUMATIZMAS

SINUSITIS 
SKILVYS, KEPENOS ' 

ŽARNOS, INKSTAI 
TULŽIS

> TANSULAl
MOTERŲ LIGOS

/ GOITERIS
BLUŽNIS 

PROŠTATE 
KYLA

I V

RAUDONGYSLĖS 1
VARICOSE VEINS 

V

Tūkstančiais pagijo nuo jung
tinio Gamtos Gydymo ir moksliš
ko medicinos budo. Gamta nie- 

' tad nesuvils! Kodėl įlepamėgina- 
te? Ypač tų gydytojų, kurie su 
40 ir 20 metų patyrimu ta.p pa
sekmingai tukstapčiUs pagydė. 
Lengvuose ir rimtuose atsitiki
muose gydoma su Šaknų vaistais 
Saugiu ir tikni^Namų Budu tik
tai, arba ofiso budu. Be laiko su
gaišties, be skausmo ir operaci
jos. Kreipkis dėl Herbalisto gy
dymo pasiūlos.

Gauk patarimo DYKAI ir 
mokėk tiktai, už šaknų Vaistus 
n atnešk skelbimą. Be Prievolės 
žiemos Pasiūlai giuti. Dykai ėk- 
zaminacija ir vienas gydymas dy
kai. Tęsk gydymą, kai patenkin
tas su medicinos ar ofiso gydy
mu Už $1.00 ir $2,00. Kreipkis ar 
’’ašyk dėl informacijų be prievo
lės ar paliudymus kitų pamatyti.

DR. P. SZYMANSKI
SPECIALISTAS

Įsteigtas 
1869 N. Damen 

Konsultuojantis
Helenos tšimanskienės 70 metų 
jąunos Herbalistės, v 

įsteigta - 40 metų,

20 metų ?
Ąve. ARM. 8200

< ■ ’ .. r

Daktaras-Sunus

■h

GRAŽI UNIFORMA

J ACMK-NAUJIENŲ Foto]
KANDIDATAS 1 į “IMPE

RATORIUS” — ‘ Kung Tęh- 
cheng, 73-čios gehtkartes. į- 
pėdinis garsaus Kinijos fi
losofo Konfucijaus, kurį ja
ponai bando pavilioti į im
peratorius tos’ Kinijos da
lies, kurią jie' ‘užkariavo.

•' • ■ . f .:J •

■ ■■ ... ■ ■ ......... ..

krajuj pamatę ,tokį ponaitį be
dziegoriuko be aukso lenciūgė
lio?!” ’ .

“Dac rait, dac rait, motin. 
Už biskio būt ūme ėmę ir pra- 
žioĮ3soj^. šem pasiųsti į seną 
krajų pikčių be dziegoriuko. Te, 
imk; tik žiūrėk, gįerai užkabink, 
kad aiškiai atsimuštų^ pikčiuj, 
šitaip-^-šičia, verk per trečią 
vestkės skylutę; patrauk biskį- 
į dešinę, kad geriau butų maty
ti žirgas šit padkava,” kalbėjo 
Gobšas kartu rodydamas, kaip 
turi būti padarytis;

' LAIDOTUVIŲ

“Nekišk, sakau, nagų! Neži
nai stilės, tai geriau tylėk. Rei
kia įverti lenciūgėlį į atlapo sky
lutę o dzieguriuką įdėti į kiše- 
nuką, tai bus dailu, ba dabar vi
si sportai taip dėvi.”

“Orait, brait, bile tik bus m;n 
tyti pikčiuje,” nusileido Gobšas.

(Bus daugiau)

JUOKAI

Kapitonas (naujokui, kurs, 
eidAmas pro šalį, nesaliutavo): 
A«r neatskiri uniformos? . I •
*

Naujokas.: Taip, pone kapi
tone, M pačiupinėjęs kapitono
munduro rankovę, — graži uni
forma, kad tai man tokią duo
tų. 'f

BE JOKIOS VILTIES
* . i . 1 ' ' . . <• '

Svečias (restorane): Panele 
pi davėja, paprašykite, kad res
torano' savininkas čia ateitų, aš 
negaliu valgyti šitos bialitios 
mėsos.

Padavėja: Nieko pone, nepa
dės, ir savininkas nevalgys!

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. MaplėwoOd Avett-e 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

DIREKTORIUS

1
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

ANfBVJEANCK
..... ..■ i DIENĄ IR NAKTIE ■ ■ ‘
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605*07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

A'. ''Tel. LAFAYĖTTE 0727

T T / T -J kopėčios visoseL._J czl'l Chicagos dalyse

atsargumas

SU 
kūjeliu, užsigausi sau pirštus!

Jonukas: Neužsigausiu, 7*1 
dutė laiko vinį, o aš tik kalu!’

Motina: Jonuk, nežaisk y ’

Ofisb Tel. Bėuletatd 591S

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. Of 35th and Halšted B
Al- Ofiso valandos nuo l-S ntio 6:30-8tSO

Nedeliomis pagal sutarti
Refc. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107

Maikis: Tai buvai ‘surešty- 
tas’ už važiavimą aštuonias my
lias į valandą? Kaip tai galėjo 
būti?

Jurgis: Aš važiavau šaligat
viu.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therdpy

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r fe a t - 
ment ir magnp- 

*• tie blankets ir tt.
Moterims Ir mer- 

[ ginoms patari
mai dovanai.

. Ofiso Tel. Virginta 0086 
Residence Tei. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—« vai. vakare 
Rezidencija:

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

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Bruhswidk 0597

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

t P. šALTIMIERAS. " z . ' . A

Laidotuvių Direktoriai

Boulevard 4089

6834 So. AVcstern A ve
1410 South 49th Court

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE

NARIAI'
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

S. M.SKUDAS -
718 Wcst 18111 Street - Phone Monroė 3377

- I. J. ZOLP Phone Boul. 5203
1646 Wesl 4(iih Street Boulevard 5566

JUOZAPAS EŲDEIKIS IR TĖVAS 
4704 So. Wcstern Avė. Phone Virginia 0883

Yards 1139
Yards 1138

LACHAWICZ IR SŪNUS- ~
231.4 West 23rd Place Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 1081h Street Tel. Pullman 1270

. ' .c" :'A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue , . Pilone Boulevard 4139

A. PETKUS
z Phone Grovehill 0142 

Cicero Phone Cicero 2109

ADVOKATAI

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Nąmų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį,

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

7’ilephone: Boulevard 2800 
463k SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockweli St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4615 SO.'ASHLAND AVĖ.

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso TeLi Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

4.'H

- J 1

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS*

3407 Lowe Avė, Tel. Yards* 2510 
,j. 1, ,«... ■ r— 1 ■■■<       a..—..

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:

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

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

Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
' jūsų garantavimas. t 
Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

A Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tfel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th St. 

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

Nedeliomis pagal sųtArtį.
8

arti 47th Streęt
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj piagal sutarti./ >

Tel. Boulevard 5^14 Dieną ir Naktį * 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

• t *Qfiąaę ir Rezidenciją - 
3335 So. Halsted St 

GHICAGO, ILL.
iAib........ .. ..U. I ■■ . fc. ...

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus " *
Phone BOULEVARD 8483 • /

" . 
Res. Phone: Office Phčile: '

Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį ? f j

Tel. Office Wentworth 6330 *^1
Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. ’ 
išskyrus sereddmis ir subatomis

~ KITATAUČIAI = •-
DR. HERZMAN

. Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi- 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius fele- ; ; 
trds prietaisus.

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

Valandos huo 10*—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro r*.

Tek Ganai 3110
Rezidencijos telefonai: ' G

Superior 9454 ar Central 7464

UETUVJAl
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
a WT ■* --t 2

Phdnfe CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IRV CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
‘ Valandos: tano 1—8 ir 7—8 
"Seredomie ir rtedil. pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Dr. Charles Sega!
OFISAS - . j J

4729 So. Ashland Avė.
„ 2-ros lubos x i

CHICAGO. ILL .
OFISO VALANDOS: J •

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. «

Phone MIDWAY 2880 ’
■ - - “ ...........—_, * į

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Otho valandos: ;*
Nuo 10 iki 12 dfehą, 2 iki 3 po pietų ' 
7 iki 8 vai. NėdSl. nuo 10 iki 12 J

Rez. Telepbdhe PLAZA 2406
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NORI PANAIKINTI 34 
ATEIVIŲ PILIETYSTĖS

šiomis dienomis Suvienytų 
Valstijų Dist. Atty. (Valstijos 
Gynėjas) Charles F. Uhl įteikė 
Suvienytų Valstijų Teismui rei
kalavimą, kad butų panaikinta 
34 ateiviams pilietystės.

Valstijos Gynėjas Ulh savo 
reikalavimą dėl panaikinimo pi
lietybių pamatuoja tuo, kad tie 
asmenys, kurie yra priėmę A- 

’merikos pilietyStę, neturėjo in
tencijos pastoviai apsigyventi 
Suvienytose Valsitjose.

Kontestuojamos pilietystės y- 
ra: 26 italams, 2 turkams, 1 
lenkui, 1 augiui ir vienam ju
goslavui.

Teismas davė laiko si kytiems 
asmenims iki rugpiučio 1 d. šių 
metų įrodyti, kodėl jų piliety- 
stė neturi būti panaikinta.

Vadinasi, jei sakytiems as
menims nepavyks teismą įti
kinti, kad jiems daromi kaltini
mai yra nepr grįsti, tai jų pilie- 
tystė bus panaikinta.
PAVOJINGI “HIT-RUN” 
AUTOMOBILISTAI

Penn. valstijos įstatymai 
skaudžiai baudžia tuos automo
bilių “dreiverius” (vairuotojus), 
kurie važiuodami užgauna žmo
gų arba kitokiam kokiam nelai

mingam atsitikime nesustoja su 
tikslu išsisukti nuo atsakomy
bės. Tokius automobilistus pas 

f 

mus vadina “Hit-Run Privers”.
Bet pastaruoju laiku yra la

bai daug atsitikirflų, kad ran
dama gatvėse užmuštų' ir su
žeistų žmonių. Tai vis “hit —♦. 
run” automobilistų aukos. Tuo 
tarpu policijai retai pavyksta 
surasti kaltininkus. Nuo tokių 
pavojingų automobilistų dau-' 
giausia nukenčia seni žmones ir 
maži vaikai. Taip pat įsigėru- 
siems yra pavojinga gatvėse.

Vienas iš žiauriausių atsitiki
mų įvyko neseniai, kada “hit— 
run” automobilistai užmušė jau
ną mergaitę.

Kiek laiko atgal S.S. dalyje 
St. Patrick gatvėje nakties me
tu jauna mergutė su savo drau
gu grįžo iš šokių. Einant sker
sai gatvę greitai lėkdamas au
tomobilius užgavo ir parmušė 
mergaitę, o kitas automobilius 
pervažiavo jų gulinčią gatvėje. 
Nei vieni s, nei antras automo
bilius nesustojo, palikdami gu
linčią gatvėje savo auką mirti
nai sužeistą.

Mergaitė nuvežta į šv. Juoza
po ligoninę tuoj pasimirė, o pik
tadarių kolkas policija vis nesu
randa.

į aUiVLk.-In aUJIu-in Ų
RUOŠIASI KARO AVIACI
JAI.—-Milda Yen, žymi kinie- 
tė, buvusi studente Ameri
kos universitete, kuri ruo
šiasi karo aviacijai, kad ga
lėtų eiti koyon prieš japo
nus. ’

Pagelbai 
nuo 

Raumenų 
Skausmų 
Ir Gėlų ..

RED CROSS
PLASTER

Pastebekit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit.

Padarytos Johnson Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

Šių Metų.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
. LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLLASA
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

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

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

Trečia ekskursiia birželio 11 dieną. 
Chicacros Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britąnnic” i Franciia. iš ten gelžkeliu 
i Kauno arba Klainoda nėr 9 dienas. Kai
na $209.5(1 bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugražinta. $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aouitania”. .

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”. ; ;

Prie visu čia pažymėtu kainu reikia 
pridėti: valdžios taksų $5.00. ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00 pagalvės.

Gelžkelis nuo Chicagos i New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40: Amerikos pasas 
$10.00 ir vokiečiu vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užffirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentu Sąjungą.

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

Visus dokumentus ir laivakortes pa
mpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, UI.

ŠIURPULINGAS 
INCIDENTAS ,

Sausio 22 d. konstt belio pa- 
gelbiriinkas (deputy) nuėjo į 
juodveidžio namus (3914 Penn 
Avė.) kolektuoti $25 užkeiku
sios nuomos. Juodveidis Euge
ne Cole (45 metų senumo) tu
rėjo darbą prie W.P.A., bet jo 
namuose sirgo 2 jo vaikai skar
latina “Scarlet Fever”, ir namai 
buvo sveikatos departamento į- 
zoliuoti (po “ųuarįntine”), o 
prie durų buvo pridėtas raštas, 
kad niekam nevalia į tuos na
mus įeiti bei išeiti.

Konstabelio pagelb'ninkas A. 
Conroy visai nieko nepaisyda
mas ėjo kolenktuoti rendos ir 
su savim 'vedėsi' žydą Abromo- 
vitz antrarankių rakandų pirklį 
bei du darbininkus, kurie buvo 
pasirengę imti stubos rakandus 
už nemokėtą rendą, krauti į 
troką ir vežtis.

Juodveidis paprašė neprašy
tus svečius išeiti, duodamas 
jiems 10 minutų laiko ir, nuė
jęs į kitą kambarįn ^ atsinešė 
šautuvą. Ir vėl pareikaląvp, kad 
neprašyti svečiai išsinešdintų. 
Bet konstabelio pagelbininkas 
griebė už savo revolverio. Tuo 
laiku juodveidis paleido į jį šau
tuvo širvį ir nušovė vietoje.

Juodveidis dabar yra. kaltina
mas žmogžudyste. Tačiau svei
katos departamento viršininkai 
patraukė atsakomybėn antra
rankių rakandų pirklį Abromo- 
witzzir jo darbininkus už ėjimą

IACME-NAUJIENŲ Foto] 

IEŠKO DARBO. -^Buvusi 
cirkų aktore Esther Kjosted, 
kuri aną dieną stojo prieš 
teisėją J. T. Zuris Doniestic 
Relations teisme aiškintis a- 
pie kūdikio pametimą. Ji 
paliko savo 18 menesių sū
nų Freddie grožio įstaigoj 
ties 23 East Harrison St., 
Kūdikis buvo atiduotas į šv. 
Vincento prieglaudą.

Kamantinėj ant apie ber
niuką, moteriškė ^aiškinosi, 
kad tėvas yra vienas Tho- 
mas Fiore-Parkųr, kuris ją 
prigavęs neva vedydojns, bet 

vėliau dingęs. Berniuko ne
norėjo pamesti, bet jį laiki
nai- paliko grožio įstaigoje, 
kol pati ieškojo darbo.

Berniukas prieglaudoj pa
liks laikinai, o motinai tei
smas leido susirasti darbą- 
Kai darbą turės, tai kūdikį 
galės atsiimti.

IŠ LIETUVOS
- .................. .. ............. .. ...... <

1924—1925 m. nešva
rių darbų finalistas 

teisme
KAUNAS. — 1924—1925 m. 

Vilkijos policijos nuovadoje dė
josi nemalonus dalykai. Išaiš
kinus nuovadoje įvairių netik
slumų, ypatingai piniginėje at
skaitomybėje, nusižudė tos nuo
vados raštvedys Butkus, po jo 
į •kaltinamųjų suolą atsisėdo ir 
buvo nubaustas tos nuovados 
v-ko pad. Avižieniuą, o dabar 
kaip * svarbiausių nusikaltimų 
finalistas buvo teisiamas Kau
no Apygardos Teisme buvęs 
tos nuovados viršininkas Kos
tas Sabaliauskas.

Jis būdamas Vilkijos nuova
dos viršininku labai netikusiai

'tvarkė nuovadą. Maža kreipę 
domesio į tarnybinius reikalus, 
o daugiau rūpinosi pašaliniais 
dalykais. Tai kino reikalai, tai 
biznio interesai jį visada-buvo 
surišę su piniginiais rūpesčiais. 
Kai pinigų* pristigo, pasisavino 
gautus ir nuovados raštvedžio 
ir savo padėjėjo išieškotus pa
gal Raudondvario Miškų Urė
dijos reikalavimus už atleistą 
ūkininkams miško medžiagą 
1,854 lt. Negana to, įvairių ne
aiškumų kilo ir kituose pini
giniuose atsiskaitymuose, bet, 
to neįrodžius, Sabaliausko kai- į 
tė atpuolė. Manoma, kad šių 
pinigų dingimo paslaptį j ka
pus nusinešė buvęs tos nuova
dos raštvedys Butkus.

Sabaliauskas teisiamas Kau
no Apygardos teisme kaltu ne
prisipažino, visa kaltė vertė 
nusišovusiam raštvedžiui ir 
nuovados v-ko pad. Avižieniui. 
Juodu tvarkė piniginius reika
lus, jis* jų tvarkymu pasitikė
jęs. Ką jiė^sprykirc, nieko ne
žinąs. Tačiau Sabaliausko kalte 
buvo įrodyta. Teismas jį nu
baudė IV2 metų sunk. darb. 
kalėjime, bet pagal 1928 m. 
amnestijos įstatymą numušė 
Yį bau’smės. Pateikus turto lai
dą, Sabaliauskas buvo paleis
tas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

Butriko

Išdaužė langus; 
išplėšė prekes

Trys vagiliai vidurmiesty 
išdaužė penkių sankrovų lan
gus ir pagrobė įiį. kęlis tūks
tančius dol- tuO'tSė languose 
buvusių prekių. >■

Tarp kitų vbųy< išmušti lan
gai Boston sankrovoj, kurioj 
paimta -už $1WO kailių, taip
jau Goldblatt Brbs. sankro
voj, kur paimta nenumatytos 
vertės prekes; Nukentėjo Pea- 
cock ir.; Herron braugmenų 
sankrovų langai, iš kurių pa
imta daug laikrodžių ir Mit- 
chell drabužių sankrova, iš 
kurios lango paimta nėmažas 
kiekis drabužių. '

į juodveidžiė namus, kurie bu
vo izoliuoti dėl ligos. Policijos 
teisme jie visi užsimokėjo po 
$100 pabaudos.

Tokiai padėčiai esant, nėra 
mažiausios abejonės, kad teis
mas juodveidį' išteisins.

To viso įvykio šiurpulingiau- 
sias incidentas yra tas, kad sa
kytas konstabelis po priedanga 
įstatymo buvo pasirengęs mesti 
iš lovos sergančius bedarbio vai
kus ir vežti stobos rakandus. 
Nepaisė jis nė to, kad tai bus 
platinimas užkrečiamos ligos.

Iš LIET. DRAUGIJŲ 
VEIKIMO

. » . I •

PITTSBURGH, PA. — Sau
sio 23 d. Lietuvių Mokslo Drau
gystės svetainėje įvyko metinis 
Lietuvių Tautiškų kapinių susi
rinkimas, kuriame dalyvavo a- 
pie 40 Dęaug'įjų, atstovų, šeri* 
ninku ir lotų savininkų.

Valdyba pateikė metinius ra
portus. Buvo padaryta keli ta
rimai dėl pagerinimo kapinių.

Renkant valdybą ir vėl visi 
tie patys liko išrinkti, būtent, 
prez. P. Pivaronas, I vice-prezi- 
dentas A. Marčiukonis, II vice
prezidentas V. Slančiauskas, fi
nansų sekr. J. Kuizinas, proto
kolų sekr. J. Urbonas, iždininku 
J. Virbickas ir žemės gašpado- 
rium A. Jenulevičius. ’

Po susirinkimo toje pačioje 
svetainėje Soho darbsčiosios 
moterys buvo surengusios ska
nią vakarienę ; kapinių naudai, 
kurięj e dalyvavo apie 200 sve
čių ir viešnių. Viskas buvo ge
riausioje nuotaikoje.

—Reporteris

L. M. Norkus
AMBROSIA & NĘCTAR

Beer Distributor

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

■ • j . ...

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

2415 W. 64th Street. Tel. Hemlock '6240

NAUJIENO
— Rengia Metini

======z====. sekmadieny

Vasario-Feb. 13 d., 1938
SoKolu Svetainėje

2345 South Kedzie Avenue Chicago, Illinois

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

‘ v' \

Pradžia 3:30 vai. popiet Įžanga 40 centų

Milžiniškas 
RADIO 

Išpardavimas 
500 Radio Setų 1938 

metų turi būt 
Išparduota

Nežiūrint Kainos 
DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS 
Philco, Zenith, 

RCA Victor, ir kitų 
Jūsų seną radio 
priimam mainais 

Nereikia nei 
Rankpinigių

Budriko Rakandų 
Skyriuje:

Pečiai, Lovos, Matra
cai, Karpetai, Parlor 

.getai 
atpiginti iki 

45 nuošimčių

Budrik
Radio-Furniture 
3409-17 S. Halsted St. 

Chicago, III.

Tel. Boulevard 7010
Radio programai: WCFL, 920 

kil. Nedėliomis 7:30 P. M.; 
WAAF, 920 kil. Nedėliomis ir 
Pėtnyčiomis 4 P. M.; WHFC. 
1420 kil. Ketvertais nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

- •—r1“ —~ ..........   .........

\ INSURANCE>"
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nup 
ugnies

• Apdraudą rakandų
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ
į raštinėje

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted Sfc
Raštinė atdara kas vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie- 

1 niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 
po pietų.

Garsinkite “N-nose”
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Antradienis, vasario 1. 1928

Subscription Rates:
18.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as. Second Clastf Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 8rd 1879.

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

Ufaakyme kaina:
Chicago je—paštu:

Metams ........     $8.00
Pusei metą ............................ 4.00
Trims menesiams .........   2.00
Dviem mėnesiams ________ 1.50
Vienam menesiui ......................... 75

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ........4........... ....... 8c
Savaitei __ _______________ ' 18c
Menesiui ............................... :.... -75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu;

Metams ..........  —................... $5.00
Pusei metų ..........    2.75
Trims menesiams .................... 1.50
Dviems menesiams ................... 1.00
Vienam menesiui ........................,7.5
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...............................  $8.00
Pusei metų ..........     4.00
Trims menesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.
.i

ŽVALGYBOS provokacija?

Ką valdžia darys su trestais?
DaugeEs prezidento Roosevelto rėmėjų seniai rei

kalauja, kad federalinė valdžia imtų smarkiai persekio
ti trustus (kapitalistinių kompanijų susivienijimus). Kai 
kurie išsireiškimai prezidento kalbose leidžia manyti, 
kad jisai tuos reikalavimus ketina vykinti. Bet savo nu
sistatymo jisai dar iki šiol nėra aiškiai suformulavęs.

Nesusitarimas trustų klausimu viešpatauja tarpe 
Roęsevelto patarėjų. Pavyzdžiui, Washington valstijos 
atstovas kongrese John D. Coffee (dęm.) prieš keletą 
dier|ų pareiškė atstovų bute, kad teisingumo ir vidaus 
reikalų departamentai privalo pavartoti aštrias baus
mes, numatytas įstatyme, prieš aliejaus kompanijas, ku
rias tęismas Madisone į(Wis.) surado 4 nusikaltusias 
Shermano aktui. i 1 - j

Atstovas Coffee nurodė, kad pagal tą aktą nusikal- 
tusioms korporacijoms valdžia gali panaikinti kontrak
tus, kuriais jos eksploątuoja aliejaus* laukus ir naudo
jasi aliejaus vamzdžiais, ir ji gali taip pat uždrausti 
joms plukdyti laivus su aliejum per Panamos kanalą. 
Jo nuomone, tie nusikaltėliai turėtų būti persekiojami 

‘ kriminaliniuose teismuose.
Bet buvęs NIRA administratorius ir teisių patarė

jas Donald R. Richberg, kuris dažnai matosi su prezi
dentu, mano, kad įstatymai prieš trustus turėtų būti 
sušvelninti. Jo nuomone, dabartiniuose įstatymuose apie 
trustus nėra pakankamo ;aiškumo, kokie veiksmai su
daro draudžiamą “monopolinį” veikimą ir neteisėtą 
“prekybos varžymą”.

Sakoma, kad. Richbfcrgas -padėjęs prezidentui para
šyti pranešimą .kongresui, kuris buvo skaitytas sausio ! 
m. 3 d. Taigi jisai, matyt, turi daug įtakos į Rooseveltą.. 
Bet kuri frakcija tarpe prezidento patarėjų paims vir
šų, kolkas dar sunku pasakyti.

Kai rudenį 1935 m. kilo 'Su- : 
vaiki j oj e ūkininkų . streikai, tai 
p. Tysliavą kartojo Lietuvos 
žvalgybos melą, kad tas judėjir 
mas esąs sukurstytas . Vokieti
jos valdžios agentų. Dabar jisai 
tokiu pat budu bando diskredi
tuoti Lietuvos demokratinį 
frOntą ir jo laikraštį <Tšvieri,t’/ 
Tik šį. kartą jisai stengiasi pra
lenkti žvalgybą ir rašo, kąd ji
sai žinąs, kur tas laikraštis 
spausdinamas.

Esą, jisai “yra spausdinamas 
Vokietijoje”. O Vokietijoje, gir
di, kitokių laikraščių spausdin
ti negalima, kaip tik hitleriškų.

Aišku, kad tai tuščias plepa
las, nes “Išvien” turinys aiškiai 
parodo, kad tas demokratinio 
fronto organas nieko bendro su 
hitlerizmu neturi. “Naujienose” 

į buvo perspausdinti iš jo įžangos 
straipsnis, kuriame yra išdėsty
ti to laikraščio tikslai, ir demo
kratinio fronto reikalavimai. 
Tenai reikalaujama, kad butų 
demokratišku budu išrinktas 
Lietuvos seimas ir tokiu pat 
budu išrinktos savivaldybės, 
kad butų grąžinta žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvė, kad 
Klaipėda butų suartinta su Di
džiąja Lietuva, ir 1.1. Bet p. 
Tysliava mėgina įtikinti publi
ką, kad Vokietijos Hitlerio pa-' 
diktuotos idėjos!

Tas smetoniško fašizmo sam
dinys, matyt, nori pameškęrioti. 
Meluodamas, kad jam “žino
ma”, kur laikraštis “Išvien” y- 
ra spausdinamas, jisai tikisi ką 
nors išprovokuoti, kad jie pa
skelbtų reikalingų žvalgybai in
formacijų apie Lietuvos bendrą 
frontą ir jo organą.

. ............ . mmm4
. ■ .... 'j. ' '

devyniolikto amžiaus anglų 
parlamento,” — kas, žinoma, 
yra: didžiausia nesąmonė. Ang- 
lif parlamentarizmo , vyriausias 
požymis yra tas,' kad visą ga
lią valstybėje turi parlamenhis. 
Ministeriai tojų santvarkoje 
yrą tifctai parlamento valios 
vykintojai. Ir kol ministeriai 
turi parlamento pasitikėjimą, 
tol Jų patvarkymams negali 
prįešintis nė b^ts karalius.

Tiesa, karalius , vadina vy
riausybę “mano- valdžia”, bet 
tai yrą tik iš praeities likusi 
tradicinė forma; Jo kalbas, ku
rias jisai sako iš sosto, parašo 
ministeris pirmininkas.

Tas “parlamentarizmas”, ku
rį nori Lietuvai įbrukti Sme
tona, yra panašus ne į ;angliš- 
ką, bet < į. vokiškaį-hitlerišk^ 
arba rusiškai-stalinišką..

BAŽNYČIA IR FAŠIZMAS

Valdžios krizis — ir frankas

SMETONOS TRIKAMPIS .( •/•rnxmn "

“Am. Lietuvyje” vienas 'kau
niškio tautos 'vado propagandos 
agentas aiškina, kokia 'bus ta 
‘ ‘nau j a kons ti tucij a”, kurią Lie
tuvos tautininkai rengiasi pa
skelbti. Jisai rašo.: .

“Mes geriau ^uprašime 
valstybės santvarkos struk
tūrą, jeigu ją įsivaizduosime 
trikampio forma, kurio vir
šūnėje yra Respublikos Pre- 

z zidentas, o apačioje viename 
kampe Seimas, antrame kam- 

| pe Vyriausybė. Seimo ir Vy- 
, remiama, 

kaip paritetinių (lygias tei
ses turinčių. — “N.” Red.) 
organų bendradarbiavimu ir 
abišaliu pasitikėjimu; Kai Ši
to pasitikėjimo nėra, Respub
likos Prezidentas ąrba palei
džia-Seimą arba atleidžia Vy
riausybę. Jisai tatai taria ar-

Apie vidurį šio mėnesio atsistatydino Francuzijos 
ministerių kabinetas, kurio priešakyje stovėjo radikalas 
<?hautemps. Penkias dienas tęsėsi valdžioj krizis ir, ga
lų gale, tas pats Chautemps sudarė naują kabinetą, bet 
jau be socialistų partijos atstovų.

Krizis iškilo, kai ėmė smukti žemyn franko kursas.
Naujam kabinetui susiorganizavus, franko kursas vėl I riausybės "v^kla 
pradėjo kilti. •

Dešinioji Francuzijos spauda sakė, kad franko smu
kimą iššaukė žmonių nepasitikėjimas valdžia. Bet ar 
dabartinis Chautemps’o kabinetas turi daugiau pasitikė
jimo? Nieko panašaus. / \ ( , Į

Pirmesnioji valdžia buvo stipresnė, nes-ji turėjo1' 
parlamente daugundą. O dabartinė valdžia . daugumos 
neturi. Socialistai, kurie turi daugiausia atstovų parla-T bįtraiiškai.” 
mente, atsisakė į valdžią eiti. Ji susideda tik is radika-j Vadinasi, prezidentas turi 
lų, kurie turi 120 atstovų, ir smulkių kairių partijų, tų-' 
rinčių apie 50 atstovų. Taigi dabartinis Chautemps-o 
kabinetas yra mažumos valdžia. Jeigu ji dairosi, tai tik

’ dėl .to, kad jos tuo tarpu nenori nuversti socialistai.
Aišku, kad tokia valdžia negaŲ imti stipri ir .negali 

turėti didelio pasitikėjimo krašte. 'O ’betgi, jai susida
rius,* franko kursas pakilo. Kodėl ?

Todėl, kad jisai buvo dirbtiniu Jbudu nųpuldytas. I
Prancūzijos, finansininkai ir pramonininkai tyčia 

darė visokias manipuliacijas su krašto valiuta, tkad ji 
imtų smukti; o kai ji -ėmė smukti, tai jie paskatino ra
dikalus sugriauti .kairiųjų partijų kabinetą.

Francuzijos kapitalistai šitokiais triukais jąu yra 
nuvertę ne vieną vyriausybę^ Francuzijos demokratija 

‘ kada nors paims tuos ponus už keteros.

Vyks j Maskvą užpirko 
> itf tabako

KAUNAS. — Tabako fabri
kų atstovai, kurie sudaro va
dinamąją tabako prekybos ben
drovę, kuri žmonių vadinama 
tabako sindikatu, laukia arti
momis dienomis atvykstant iš 
Maskvos SSSR prekybos įstai
gų .atstovo, su kuriuo tarsis

Vadinasi
I daugiau galios, negu seimas Ir 
vyriausybė sudėti į daiktą., Sei
mas ir vyriausybė yra jo tar
nai, kuriuos jisai atleidžia ar- 
bitrariškaj (su nieku nesiskai
tydamas). -

O tarp seimo, viso; krašto iš
brinktos atstovybės, -ir ministe- 
rių kabineto (vyriausybės), ku- 

I rį skiria' prezidentas, yra pari
tetas, teisių lygybė, šitas pari
tetas pasireiškia tame, kad 
Juodu vienas su antru ‘bendra-, 
darbiauja”, kaip lygus su ly
giu, ir turi viekas antru pasi-: 
tikėti. Taigi seimas privaląs tu
rėti ministerių kabineto pasiti
kėjimą. Jeigu .ministeriai nepa
sitiki .seimų '.(žmonių išrinktai^

į net įsigijo nuolatinius užsienio 
politikos informatorius kitur. 
Jau šiomis informacijomis nesi
tenkinamą, kad jos butu raštu 
pranešamos, bet štai iš Pary
žiaus jos gaunamos kasdien te

augo. Jei 1936 metais šitiems lefonu. žinoma, tai labai bran- 
reikalams buvo išleista virš '80 gjai 'kaštuoja, bet tur būt, vis- 
milijorių litų, itai jau tlabar-fa kas tai apsimoką, peš skaityfo- 
suma pašoko su kaupu virš 90 j y skaičius tikrai sparčiai au- 
milijonų litų. Tai jau daugiau ga. Taigi, kasvakar vakare į- 
kaip 26 % visų kitų valstybės Lyk© Pryžiuje, jau šiandien 11 
biudžete numatytų išlaidų. 1 ryt0 Kaune žipoma. Reikia pa- 
■Diktatoriai veikia ir ’ Lietu- takyti- kad tos 

vos gyvenimą
Pasaulyje įsigalėję diktato-! 

riai veikia ir Lietuvos gyveni
mą. Jr Lietuvos žmonės turi 
dėl to skaudžiai kentėtį ir di
delę mokesčių naštą .ant savo 
pečių pajusti, f 

Jei didžiulės valstybės šiuos 
mokesčius lengviau gali pakelti, 
nes jos 'turėjo ir turi didesnių 
išteklių, itai Lietuvai iš karo J tuvoje atsidėję visi seka pašau 
griuvėsių pakilus šitokia našta linps politikos raidą', 
tikrai Kyra sunki. Suprantama, _ , . • -v, 
štai dčlko Lietuvoje taip atsidė- , Juk aišku’ nuo tos Politi 
jus .sekami visi pasaulio politi- ko® da‘lnai <lera lr 'Lietuvo 
■kos stambesni įvykiai, nes visi tlek v:daus- tlek uzsleni<> gy™ 
juste jaučia, kad Lietuvos sun- n,mas’
kūmai pareina ne nuo Jos vien Krašto gynimo reikalams ski 
tik gyventojų pastangų'ir gerų riamos sumos, tai jau ne vie: 
norų. Daug -kas supranta, kad tik Lietuvos valios reikalas, 
visų -tų sunkumų tikrieji kalti- . . . . . x> ninkai ne vien tik Liethvos ri-L °.Juk vlslejns m,don 

. bose tuno, bet jų esama užsie- os sumos a j s r
niuose švietimo, kultūros ir kitiem

produktingiems reikalams. Be 
Pranešimai iš Paryžiaus daug kas tiek nusivokia, ka 
Štai dčlko Lietuvos dienraš-l^ savo Įstangų _permaža.

tis “Lietuvos žinios” atspėda- 
mos skaitytojų pageidavimus

I937 metų piktoji dvasia
(Musų specialaus korespondento)

-f" “f...........
^Tęsinys)
armija praeityj

Kas gi buvo kinų armija iki 
šiol? Juokai, bet taip ‘buvo. Ki
nų armiją kaip ir visur vadova
vo generolai, bet šiaudiniai ge
nerolai. Kiųų armija tai buvo 
didikų padaras. Vyriausybė pa
vesdavo kuriam nors didikui su
kulti diviziją. Jam paskirdavo 
-visko jo žinioje tam .tikras pi
nigų sumas, ir tą didiką .apdo
vanodavo generolo laipsnių, ši
tas, tariamasai generolas gautų 
pinigų žymią dalį pasilikdavo 
sau, o likusius paskirdavo pul
kų'vadams, šitie jau iš . savo pu
sės samdydavo pagal atskirą 
susitarimą atskirų dalių vadus. 
Vadai verbuodavo kareivius, p 
kadangi jiems tų pinigų, skir
tų kariuomenės organizavimui, 
jau pritrukdavo, tai aišku, kuo
pos susidėdavo tik iš kelių de
šimčių pamokytų kareivių, bet 
iškilmių metu, kada kariuomenė 
turędavo pasirodyti generolams, 
jie laikinai pasisamdydavo: tiek 
tai dienai savanorių, kiek kuo
poms pritrukdavo iki reikiamo 
skaičiaus kareivių.

Ir štai šitoji armija turi gin
tis ir kariauti prieš japonų pro
fesionalius kareivius! Tai vaiz
das tdligus Etiopijos užkariavi
mui! •

žliba politika
Tiek Kinija, tiek Etiopija 

perdaug pasitikėjo pasaulio są
žinei ! Taip lygiai ir Ispanijos 
vyriausybininkai iš pradžių per 
daug dėjo vilčių demokratinio 
režimo valstybėms, o ypač 
SSSR. Dabar vieni ir kiti skau
džiai plakami kartaus nusivyli
mo.

SSSR kamuojama savo vi
daus žliba politika prarado tą 
pąsitįkėjįmąj<?kpkį iki šiol yra 
pasauly j e turėjusi, SSSR ir be
pajėgia tą pasitikėjimą grąžin
ti atgal, bent taip yra iki šiol 
ir vargu greitoje ateityje bus 
kitaip, Kokios tenais nebūtų’ 
diktatūros, bet jos savo esme y- 
ra visur vienodos. Iškilę vadai, 
nieku budu nenori pasiduoti ir' 
savo vietas užleisti kitiems. Jų 
ambicijos praneša visur bend
rus žmonių reikalus, bendrus 
demokratijos troškimus. Trum-- 
pai suglaudus, tai buvo tokie 
praeiti metai, šitie metai savo
tiškai paveikė ir Lietuvos gy-. 
yenimą. Lietuvos krašto apsi
gynimo reikalams skiriamos su
mos keliais lygiais milionais už-

V '

| bai vykusios ir .gerai sudarytos. 
Viso pasaulio stambesnieji poli
tikos įvykiai kruopščiai ir beša
liai perduodami. Taigi “Lietu
vos žinių” skaitytojai tas žinia; 
vos keliomis valandomis tik su 
vėluotai turi. Paryžius Kaunu 
tapo labai artimas miestas. C 
juk Paryžiuje ir mezgasi vis 
pasaulio politikos stambesnięj 

| įvykiai. Visa tai jodo, kiek Lie

< “Naujien&se” Jau buvo rašy
ta apie 60 vyskupų :ir 2,000 ku
nigų atsilankymą pas <diktato
rių Mussolinį, kuriam jie pasi
žadėjo “darbuotis”, kad italų 
šeimose butų daugiau kūdikių. 
Toje Italijos dvasiškių ir Mus- 
solinio konferencijoje vyskupai 
■ir kunigai žadėjo visame kame 
remti fašizmą. • Kaip praneša 
“Liet, žinių” korespondentas,— 

; • t

“Udinės vyskupas visos 
dvasiškijos vardu pareiškė, 
kad ‘kunigai negali būti abe
jingi kampanijai, kurios tiks
las yra užtikrinti krašto au- 
.tąrkiją’. Jis užtikrino Musso
linį, kad bažnyčia bendradar
biauja su fašizmu tiek sie
kiant užkariauti imperiją, 
tiek siekiant autarkijos, di
desnei garbei Romos, kuri 
yra ♦krikščionybės centras ir 
imperialinės Italijos sostinėj 

h “Vienas kunigas visos Ita
lijos (dvasiškijos vardu iš
reiškė Italijos dvasiškijos pa
sirengimą- dirbti su fašistiniu 
režimu, kad ‘Italija butų pa- 
siruošųsk)/gintį savo taiką 
prieš galimus jos imperiali
nės didybės ir " civilizacijos 
priešus’. ”

..-■■j/

Atitarki j d tai — tokia ekonoi- 
minė politika, kad kraštas ga-, 
lėtų pats patenkinti visus savo, 
reikalavimus, neimportuodamas 
iš-užsienių nei maisto, nei ža
liavų, nei pramonės gaminių.

Vadinasi, Italijos katalikų 
bąžnyčįa pasižadėjo remti fa
šistinę valdžią ir jos imperidlis- 
.tiškuose siekimuose, ir vidaus 
politikoje, šituos pasižadėjimus 
ji davė Musąoliniui, žinoma, 
be popiežiaus pritarimo. '

Taigi, kai mūsiškiai klerika
lai tauškia apie “kovą su fašiz
mu”, tai čia tik akįų dūmimas 
publikai. Tikrąjį klerikalų nu
sistatymą visame pasaulyje iš
reiškia. Romos papa ir artimie
ji* jo bendrądarbiai Italijoje.

s

IŠ LIETUVOS

Para Bellui
(GALAS)

Amerikos Lietuvia 
L/ietuvo je

Jau4 sakysime neva blogybe
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dėl tabako užpirkimo. šįemš 
metams. .Dar šį mėnesį taba- atstovais), . tai jie raportuoja 
ko fabrikų atstovai vyks į prezidentui ir šis paliepia jiems 
Maskvą ir ten galutinai susi
tars bei pasirašys sutartį fa
brikams užpirkdami ’ tabaką.’ 
Bernai iš SSSR buvo pirkta ta
bako maždaug už 800,000 It. 
Už to*kįą 'sumą ir šiemet nu
matoma -užpirkti.

važiuoti namo! ’
Tai ve kokį ‘^trikampį” 1 su

galvojo tautininkai. Ir jų agen
tas nesisarmatija .sal<yti, kad: 
“tokia valstybės l santvarkos 
struktūra mes prisiartiname 
prieš taip vadinamo klasiškojo

įregistruota 7,,774 drau-
' ' J (gįjOS ? >

' ?..........r”: 7' 

KAUNAS. — Vidaus Reikalų 
Ministerijos 'draugijų registre 
ligi sausio 1 d. įregistruota 7,- 
774 draugijos, sąjungos ir jų 
padaliniai. Iš šio skaičiaus apie 
10 draugijų ar apie 50 padali
nių uždaryta, nes pagal drau
gijų įstatyrpą nustatytu laįku 
•nepranešė aį>iė Vadovybės s.udė- 
fj. Gruodžįo 31 d. baigėsi drau
gijų perregistravimas. Uždary-' 
tos 26 draugi j os> ią jų 16 ne
gavo /Vidaus reikalų ministerių 
leidimo toliau veikti, nes nesu
tvarkė .savo įstatų pagal drau
gijų įstatymo -.reikalavimus ir 
10 draugi j ų vidaus reikalų mi- 
niSteris nedavė leidinio 
veikti;

[ ACME-NA'UJIENŲFotO ]

toliau

KUO SENYN, TUO GALVA 
DIDYN.-—Washingtono Smi- 
thsonian instituto narys Dr. 
Alės Hrdlicka 'tvirtina, kad 
juo žmogus eina senyn, 'tuo 
didyn eina jo galva. Sir 
Flinders . Bctr i c, senas aug
ių iiioksliniukąs (viršuj) sa
ko jo galva .tą teoriją pare
mia. Jaunybėje! jo galva bu
vusi daug mažesne negu da-

(Musų ^specialaus korespondento Lietuvoje)

kaip jums žinoma, šie-f šias 
met į Lietuvą .atvyko studijuotį Lietuvos studentijos tarpe y:
penki lietuviai jaunuoliai iš Š. apščiai tokių, kurie mėgsta ka 
Amerikos. ..Jiems švietimo Mi
nisterija paskyrė stipendijas. 
Ar gerai jus paskirtos, ar gera 
atranką buvo padaryta—tuo
klausimų čia neliesiu. Atvyku
sieji yra šie: J. Bučinskaitė, E. 
Bartkevičiūtė, E. Styras, P. 
Mačiu’lpi'tis, A. Ažukas. Man tik 
pripuolamai teko su jais vieną 
kitą kartą jsusidurti. Kadangi 
kai kurie jų,š. Amerikoje gimę 
augę, tenais mokslus ėję ir į 
Lietuvą pirmą kartą atvykę, 
tai įdomu juos palyginti su Lie
tuvos jaunimu, kuo jie išsiski
ria iš Lietuvos studentijos. Pir
miausia ų~eikia .pažymėti, kad 
Lietuvos spauda juos visus labai 
gražiai sutiko kitaip tarus, 
(spaudą jie turėjo dabai sau prie
lankią. Juos visus jgražiai apra
šė, dėjo Jų fotografijas. Be to, 
jiems buvo suteikta’ proga ir 
prabilti per Lietuvos valstybės 
radijų. Viši Jie gražiai kalbėjo, 
mors kai kurie jų jaųgliškų .ak-' 
centu. Iš jų kalbų turinio rei
kia daryti išvadą, kad visi jie 
.gerai lišsiiayinę ir kalbėjo .drą
siai, savistoviai, o kai kurie net 
labai nuoširdžiai.

Lietuvos besimokinantis jau
nimas daugiau4 yra paniuręs, į 
s^ye užsidaręs, mažiau atviras, 
bent jo dauguma tokių.

šie visi penki š. Amerikos lie
tuviai daro bent pirmą įspūdį 
-žymiai atviresnių, linkusių pa
juokauti, bet ^i savo kalbose 
atsargesni. Arba, tikriau tarus, 
pirm negu ką sakyti, !tai pagal
voja. - Jie <savo elgesiuose, rodos 
ir žymiai savistovesni pž mušis- 
ki.us, bent •daugumoje studentus.

Juose bematyti, bent nepa- 
stehiama tų'kaimiškų nuosėdų, 
kuriuos kartais taip ryškiai me
tasi į akis pas Lietuvos besi-* 
luokiuautį jaunimą.'Ir tuo pačiu 
jįe žymjąi kuklesni, sakysiu, ne

tais be saiko “įsilinksminti”.
šiaip jau vyriškiau savo * a 

sirėdymu veik nesiskiria iš \ 
sos bendros Lietuvos studenl 
jos tarpo. Panelės, sakysiu, g 
kiek išsiskiria iš Lietuvos st 
-denčių tarpo savo apsirėdym 
—gal jos labiau miestiškai a 
rodo, jei galima taip pasaky 
Jos kaip ir visos amėrikiet 
moters, savo apsirėdymu iš e 
popiečių išsiskiria.

Nors jie savo amžiumi ne; 
skirią iš kitų studentų, bet 
savo išvaizda .atrodo žymi 
jaunesni. Matyti, labiau4 ruj 
naši savo kūno ,kultūra.

Tai tokie pirmi mano įsp 
džiai, gal jie ir labai klaiding 
juo labiau, kad man neteko : 
jais -arčiau susipažinti ir paj 
kalbėti. Bet bendrai paėmus j u 
iš ĮJetuvos jaunimo tarpo i 
karto -galima atskirti, bent 
akis krinta jų savitas elges; 
•ir savitas savarankumas.

Tai jau matyti ,š. .Amerik 
bendros civilizacijos padaras. 
Amerikos civilizacija ir kultu 
juos ‘kitaip yra .paveikusi, o -k 
svarbiausia, juk jie visi didel 
miestų jaunuoliai, o Lietuv 
besimokąs jaunimas daugumo 
kąime augę. r—Betk;

Žinios Iš Lietuvos
Nubaudė sąvadavime 

namą laikyto jus
Kaune, Ukme

Bet svarbiausiai, tai iš jų, ro
dos, nei vienas nei ruko, nei 
geria. O juk tai mięsto ir dide
lių miestų jaunimas!' ’

Nežinau, ar tai tokie tik 
atvyko, ar išviso š. Amerikos
jaunimas mažiau4 yra palinkęs į smės atleista.

KAUNAS..
ges plento pradžioje, Uršu 
Ivąnovięnė ir Taci joua Suma 
kienė laikė slaptus sgyadavin 
•namus. Jos pas save laikė k 
lėtų mergių y, iš j y imdavo m 
nesinį atlyginimų už kamba 
ir maistų, be to — nuo me 
giny pajamų dar 59%,. Eito 
į gatvę ir merginos surasda> 
•klientų, leisdavo, savo bute a; 
sistoti iš gatvės atėjusioms p< 
roms. Ivanoviene nubausta vi 
neriais metais pąpr. kalėj im 

6 pap 
kalėjimo, bę.t lygtinai, nuo bai
■Samaškiene



Antradienis, vasario 1,1938

CHIC/1GOS

> . YKA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 ‘South Halsted St<reet. Telefonas Canal 0117 —r Atdaras kęt-yergais 

VALDYBA: P. MILLER, finansų sekietorius
' .J. MICKEVIČIUS, rprezidentas J. DEGUTIS, iždininkas

( -K. KAISIS, vice-prezidentaa f*. GALSKIS, truėtisjys
' V. MANKUS. sekretorius T. MILAŠBVICIUS, trustisas.
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DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. -GUGIS, Dr-jos .Advokatas, J. T, VĄBKALA, Draugijos Auditorius

visą dieną,

TRIUMFO KONKURSO OARHO EKA
* * 
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Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1038 m.

KCSV KURSANTAI 
^Senas Petras.......?................
Benediktas 'Vaitekūnas .x..— 
Frank Bulaw..... ...................
Stasys J. Petrauskas ........
Vineent B. Ambrose ..........
Stasys Jurčis .......................
Kazimieras Jokubka ...........
Thomas Šalkauskas .......  —
Joseph Ascilla .....................
P-nia Marion Ascila............
Joseph Augaitis .............. .
Geo. Izbickaę ........................
P-nia JElz. Norgailienė .........
Adomas Markūnas ...............
Antanas Visbaras ..............
Alex AmbrozeVičia .............
Povilas Milaševičius.............
P-lė Suzana Gabris ..............
P-lė Josephine Miller............
P-lė Jennie Laurel ...............
Kazys Steponavičius ............
•P-ia Magd. Baitkevičienė ....
John Šliužas ........................ .
Antanas Steponaitis ............
•John P. Gricunas..................
Peter P. Lapenis .................
Petras -fialskis ........ .............

' Stasys Mockus .... ....... ......
' Stanley siaike^^'rLL.J.L.. 

/ Antanas L. Skirmontas .....
Vincas Černauskas ..............
Jonas Cinikas ..... .................
Chester Prakurotas .............
Loųis Antanavičius ..............
P-nia Petronėlė Markauskas 
Juozas Albauskas .... ..........
Peter Giniotis ...... .......... .
P-nia Julia Luketis .............
Antanas Stankus ................
;Pdė Antoinette Kacevičius ... 

Joseph ‘J. Žukas................... .
Mike Senko ........................ .

Pavieniai nariai ne konkursantai įrašė ..........
Aplamai naujų narių kvota konkurse 
Konkurse naujų narių įrašyta ...... ....

Kvotai trūksta .......................... ,.........

ĮRAŽfi 
MIE8TA8 NARIU 

....?........  Chicago.... 181... 

................ Chicągol46... 

............. Chįcago.— 102.,. 
..............  iRockford . 
............ Chiaągo -- 
...........  Roseland.... 
............... Cicero.... 
.............  Chicago.... 
.............  Chicago.... 
.... ............  Cicero..... 

.......  Cicero.... 
............ Harvey.... 
.............. Chicago.... 
.............. Chicago 
........... . Cjcero ....• 
............ Chicago.... 
.............  Chicago.... 
........  Waukegan.... 
............ Evanston.... 
... . Waukegan 
.............  Chicago.... 
................ Chicago... 
.............. Chicago.... 
................... Gary.... 
.........St, Sharles.... 
.............  Chicago.... 
... ........  Chicago.... 
..............  Ratine.... 

-Ratine 
....... .....  Ha’rvey.... 
...... Springfield.... 
............... •Cicero.... 

................. . 'Gary.... 

.............  Chicągo 
..............Chicago.... 
Chicago Utights.... 
........... ; Lhicago.... 
......... Springfield.... 
..... .........  Aurora.... 
.............  Chicago.... 
.............. Chicago....

77. 
56. 
52. 
46.
40.
37.
36.
28. 
26. 
,27..

1
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20.. .
18.. .
15.. .
15.. .
15.
20.. .
20.. . 
21 L. 
.17...
25.. .
15.. . 
151. 
15...
15.. .
13.. .
11.. .
10.. .
8...

13.. .
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Draugai konkursantai, jus sa
vo aktyviu darbu .pirmame kon
kurso periode jdėkite nemažiau 
aktyvumo, kad jūsų produkty
vus darbas butų nemažiau na
šus ir planingas nej iki gruo
džio 11 d.

Veikdami ryžtingai,, veikdami' 
noriai ir nuoširdžiai savo kilniu 
darbu sukurkite mitišką Liur- 
dos .stebuklų —r .įrašykite 1,400 
naujų narių Chicagos Lietuvių 
Draugi j on iki balandžio 30 die
niai! I

J. Mickevičiuj
Konkurso Vedėjas.

Musy KonkiiFsantai

Vineent JJ. Ambrose
šiame konkurse V. B. Am

brose iki šiam laikui užima! 
penktą vietą. -Galimas daiktas,, 
kad jis pentką -vietą išlaikys ti
ki konkurso pabaigos. Yra arti 
pasiekimo laipsnio Secundus, 
bet nėra mažiausios abejonės, 
kad pasiekęs laipsnį Secunduš 
sėkmingai • kops prie laipsnio 
Primuš. 'Primuš laipsniui pa
siekti reikia įrašyti 125 narius; 
V. Ę. Ambrose trūkstą, regis; 
53 narių. Kaip dėl jo tai gana 
mažas .skaičius. Na, o šį laips
nį pasiekus yrą dovana vertės 
$100;, rodosi, yrą verta paspaus 
Sti, ypačiai kad nedidelis įkai
čius narių reikia Įrašyti.

V. B. Ambrose, rodosi, galė
jo kur kas daugiau pasiirti nau
jais nariais, bet, deja, pas jį 
perdaug įvairių darbų, neturi 
progos vienam darbui sukoncen
truoti savo jėgas. Jis kalbėtojas 
prie mirusių, jis perkalbėto  jas 
teismuose, jis tradio valandos 
programo gamintojas, jis “Nau
jienų” agentas, plūs Chicagos 
Lietuvių Draugijos -konkursan
tas.

Barbora Eringir- 
dillius SKozeviaz

Kon. Mike Senko jrašt: 
Veronika Ganzalienė 
Joe JBulvidas 
Charles Biįlridas 
August 'Krizinauškas

Kon. A. Visbaras įrage:
Aleksanfler Wikert

• .Anton Krisčjunas
Cąsimįr Rąsmąs

Kon. V. B. .Ambrose iįrače.:
Willir.ni Olechno *
John Shakenas 
$ophie Ziokus 
‘Emilija -Skraby
Antanas Tamošauskas

ILm. S. Jurčis įrašė :
r Rose Shereivis

Adella Shareivis
.Auna Sheroivis
.Rose Rauba 1 .

- .Joseph Matevieh
Kon. J. Albauskis įrašė:

Vincento ’Monstvill
Springfield kon. V. černauskas 
įrašė:

Kazmieras Matetišas 
Raczaitis

Kon. 'Peter P. 'Lanenis įrašė:
John Bannies

*P. Mtasevičius įrašė:
.Edward Paulus

B. Vaitekūnas įrašė: 
Joseph Ruzela

Thomas Šalkauskas įrašė 
Frances Buchinškas.

Rašo Konkurso Vedėjas
t

Čia bandysiu trumpai supa
žindinti ne tiktai1 Chickgbs Lie
tuvių Draugijos -narius, bet ap
skritai lietuvių visuomenę su 
musų darbščiais, nenuilstan
čiais, sąmoningais organizacijos 
darbuotojais, kurie skina garbę 
lietuvių visuomenėje savo .gra
žiais, ryžtingais darbais organi
zacijos būdavo j ime.

- Nė viena lietuvių organizaci- 
ja Amerikoje negali lygintis sa
vo darbuątojais su Chicagos 
Lietuvių Draugijos veikėjais. 
Juk tai butų puiku, gražu, kad 
musų ir kitos rilusų lietuvių or
ganizacijos galėtų susilaukti to
kio skaičiaus veikėjų, kurie su
gebėtų plėsti jų Imperijos sie
nas. liet/ deja, ši garbė tenka 
vien Chicagos Lietuvių Draugi
jos darbuotojams — panašių 
darbuotojų kitose lietuvių orga
nizacijose mes jų randame ma
žą ir labai 'mažą skaičių. Tiesa, 
galinčius ir mėgstančių girtis, 
didžiuotis, nepelnyta i garbe 
gaiibtis yra daug visur, bet ku- 
rię sugebėtų rimtą, naudingą 
būdavojimo darbą dirbti iš pa
našių žmonių to nesusilauksi.

Petras Martinkaitis-Senas 
įPetras 

1

:Seno Retro vardas plačiai ži
nomas 4ie \wien Chicago j e, bet 
taipgi JRennsylvanijos anglių 
kasyklose, Cblorados kalnuose, 
Californijos' prieplaukos0 ir 
daugelyje kitų valstijų, kurias 
jis yra apkeliavęs laimės ieško
damas. Atseit, 'gyvenimo mo- 
*kyklą:Senas Petras plačiai lan
kęs, gyvenime juodą ir baltą 
matęs. Dabar Sehas Petras Chi
cagos gyventojas, Chicagos dar
buotojas. Senas Petras “Nau
jienų” agentas, Senas Petras — 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursantas. Nuo ryto anksti 
iki vėlam vi karui Petras ieško 
ibjznio, ieško prospektų, ieško 
-draugų; Ikurie jam teiktų para
mą padaryti biznį. Tokiu budu 
Senan Petras jo darbštumo-dė
ka, yra nepaprastai turtingas. 
;Žinonąa, Seno Petro turtai glu
di ne -piniguose, bet dideliame 
būryje -nuoširdžių draugų. Jęi 
Senus Petras turėtų tiekx dole
rių, kiek jis turi gerų draugų, 
tai skaitytųsi tikrai pasiturįs 
žmogus, bet Seno Petro turtas, 
tąi .dr&ugai, kurie jam teikia 
parr.mą daryti vienos ar kitos 
rūšies biznį.-

Tokiu budu kitam veikėjui. 
. bei konkiirsantui - visuomet yra 
gana suriku Petrą pralenkti bile 
kuriame darbe. Tas pats yra ir 
šiame Draugijos konkurse, Kon
kursas dar tikt! i įpusėjęs, o jau 
mųsų Petras arti pasiekimo Su^ 
premtis -laipsnio. Nėra mažiau
sios x abejones, kad šiame kon
kurse niekas neįstengs sukirsti 
Seno Petrė — pasibaigus kon- 
kursui'jis stovės šimtą narių 
aukščiau-už bile kriri kitą kon- 
kursantą. 

• 1 .4 '

Frank Dnlaw
/Jaunas, anibitingas, turįs sa

vimi -pasitikėjimą, sugebąs tiks
lą pasięktį savo j^om,ią. Bulaw 
ryžtingumą ne peklos vartai, 
tur bųt, neįstengtų nugalėti. 
Kaip atnerikonai sako, jis vi
suomet prospekto įtikinimui 
.naudoja 4<High pressurę sales^ 
manship”. Jei p-as F, Bulaw bur

ĮOraugaa hiakursan-
' ' : . ... . . 1 . r’*-*

Nuo Triumfo Bankieto, kuris 
įvyko gruodžio d,, Iki šiam 
laikui tfną&a tovb veikiama nau
jų marių įrašyme, Atseit, buvo 
^poilsio laikas ilsėjos konkur-, 
so vedėjas, -ilsėjas ir konkursan- 
itai. Bet. letargiškam poilsiui at- 
ėjo ..galas, -metas aktyviam dąr- 
iiiui atėjo, iiedėl, * draugai iir 
draugės kobkursantai, rtuoj s.u- 
aktyvmkime savo darbo jėgas 
— eikite prie pasiekimo Austa-' 
tytįų laipnnių. ♦

.Iki konkurso pabaigai yra 
trys mėnesiai laiko, Per šiuos 
4ris mėnesius turim įrašyti 1,- 
400 narių. Jei draugai konkur
santai laipsnius pasieks (ką ma
nau, ikad (tikrai padarys), tai 
minėtas- Skaičius karių bus įra
šytas su kaupu. \

Reikia .prisiminti tdar ir tai, 
kad šie trys darbo mėnesiai y- 
ra .derlingiausi menesici metuo
se įvairių konkursų darbuose. 
Vasario, kovo ir balandžio mė
nesiai lyginasi spalio ir lapkri
čio mėnesiams konkurso veiklo
je. Payyždžiui, praeitame vaju
je, balaridžM menesį buvo įrašy
ta 600 narių, o šiame vajuje, 
tper nariuitinius du -mėnesius 
prieš banfciri<ų - spalio -ir lap
kritį -buvo įrašyta ėąrti 80.0 na- 
riU.-

.Dar reikia prisiminti, kad 
baigus konkurso -bus šaunios iš
kilmės, taipgi ^stambus Jaimęji- 
mai dovanų. 'Kiekvienam nau
jam nariiii ne tiktai yra proga 
prie -laimėjimo-dovanų, bet taįp-j

proga (dalyvauti iškilmėse,' 
tar mužiką, dainos, .šokiai, įsį- 
'gėrimai ar, Skandžiai- bus ne
mokamai, Be abejo, kiėkvienam 
(prospektui apie itai Skonkursan- 
tai įprišimins paaiškinti.

ilki bankieto draugai 'konkur
santai nuoširdžiai darbavosi 
kvotų dšlyginime, o dabar yra 
id^r svajuku, 'kad kiekvienas 
Irorikursarttas pasiektų nustaty- 
•tą laipsnį. Basiekęs laipsnį gaus 
dovanas ?pagal pasiektą laipsnį. 
Bašiėktiilaipsniui Tertius — nei
kia 35 narių; pasiekti laipsniui 
Secundus .reikia '75 narių; 
pasiekti laipsniui Primuš - nei
kia 125 narių; pasiekti laipsniui 
Supremus —7 reikia 200 nąrjų. 
(Kai kurie ikorikursantai žemes
nius (laipsnius jau seniai yra 
pasiekę, dabar eina prie aukš
tesnių laipsnių pasiekin^o. Ko- 
:kis Įaįpsnįs “bus prjšiirta įki 
'konkurso pabaigos, to laįpsnio 
bus teikiamos Ir dovanos.
• <0nr praVartu priminti, kad/ 
pasibaigus konkursui numilo- 
.ma naujus narius priimti tiktai 
40 meti) ^amžiaus, o’ dabar mąu- 
jį nariai priimami iki mėty. 
Senesnio t;mžiaus nariams yra 
proga rašyti^ Draugįjon,/viėliau 
šitos progos nebus. Apie tąi, be 
.abęjo, konkursantai,. reikalui <e- 
.sant, savo prospektus prisimins.

Draugai konkursantai, kaipo 
konkurso vedėjas kreipiuos i 
jumis — kviečiu į bendra 
darbuotis taip noriai, taip nuo
širdžiai iki konkurso pabaigos, 
kaip nuoširdžiai derbavoteš per 
pirmą konkurso periodą, iki 
gruodžio 11 d.

i*
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PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 val. pųpielt Tų .pačių

dienų, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vakaras. 
Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd. i

2. Visi nauji nariai, įsirašę nuo gruodžio M d„ OM ihgi
landžio 30 d„ 1938 m», J sakytų vakarą tikietus gaus nemokamai. 
Taipgi rikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie 
įrašys naujų narių. ' '

3. Konkurso Finalo Vakarui tikįetai nebus parduodami 
juos gaus nauji mariai Įtariai užprašytą narį, (taipgi konkursan-

4. Finaliame Konkurso Vakare įsigėrimai ir užkandžiai bus
nemokami. Taipgi prie kiekvieno įžangos .tikieto *bus kuponas 
stambių dovanų laimėjimui. Dovanas turės progų laimėti kiek* 
vienas naujas narys bei kiekvienas konkurso dalyvis, bet Drau-" 
gijos narys. .

5. Nariai priimami Draugįjon — ’
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui ųabji nariai bus priimami Įtiktai 
nuo 15 ligi 40 -metų. įsirašyti gulima per musų konkursantus; 
per . Draugijos .narius arba reikia {atvykti asmeniškai į- Draugijos 
Ofisų. •-

6. Draugijos ^ofisas tartaras pirmadieniais nuo 9 ligi 4 vai, 
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare.

KONKURSANTJJ ŽJNIAI

Laiškai, -kurie liečia konkur^ 
so reikalą arba žinias iš Lietu* 
vi y JKuRuros Draugijų, malonė
kite adresuoti mano vardu. Jei 
yra reikalas -su manim pasitar* 
ti, o aš ’tuo [kortu nėbušiu ofise, 
tai malonėkite paskambinti man 
telefonu 
5532.

į namus — VICtory

J. Mickevičius.

-nas

(Bus daugiau)

Nauji Nariai

vyrai ir moterys nuo',12

LIETUVIŲ KULTŪROS 
DRAUGIJOMS

Sausio menesį Lietuvių Kul
tūros Draugijos rinkosi naujas 
valdybas 1938 m. Yra pageidau
jama, kad minėtų organizacijų 
sekretoriai man praneštų visų 
naujos valdybos narių vardus ir 
adresus. Centras luti apie tai 
žinoti > ■

J, Mickevičius. t y galima per visą .konkursą pa

NAUJIENOS, Chicągo, UI.
Z 3 ’ •

laikyti jąme dęgančių veikmes 
ugnelę, tai kitas konkursantas 
su juo negalėtų lygintis. Tahdu 
skirtingi ftįpai tarpe Buląw ir 
Seno Petro. Senas Petras ieš
ko biznio su draugų parama, 
maloniai kviesdamas bendradar
biauti. Frank Bulaw, jei kviečia 
numatytą asmenį 'jam į talką, 
tai jis jam siūlo propoziciją.- 
Pas Bulaw darbas eina komerr 
ciniajs išskaičiavimais, ■ o pas 
Seną Petrą — draugiškumu.

Kadangi F. Bųlaw didesnį da
lį savo darbo pašvenčia automo
bilių pardavinėjimui, tai jam 
nedaug yra laiko veikti Draugi
jos konkurse, bet numatoma, 
kad jis pasieks Supremus laips
nį, laimės $200 vertės dovanų. 
Atseit, p. Rulaw yra nusitaręs 
įrašyti nemažiau dviejų šimtų 
naujų narių j'ki konkurso pabai
gos.

Benediktai Vaitekūnas
Kitas musų įžymus’ darbuo

tojas yra Benediktas Vaitekū
nas. Jis tikrai pasieks Supre
mus laipsnį, bet .magaryčioms 
bus penketas dešimtų parių 
jaugiau ne kad Supremus laips
nis reikalauja. Galimas daiktas; 
kad jis savo darbu nedaug at
siliks nuo Seno Petro.
Vaitekūnas yra pagyvenęs žmo
gus, bet dar gana aktyvus. Jam 
.plati pažintis lošia svarbią rolę 
sėkmingai šienauti naujų narių 
įrašyme. Vargiai rasi Chicago- 
je .kulturįšką lietuvį, kuris ne
pažintų “teatro tėvo'’. .Jis buvo 
žymus artistas lietuvių sceno
je prieš 35 metus, kai kuriose 
rolėse, jis ir šiandien nepava- 
duojamas yra musų . lietuvių 
scenos pažiba. \Chicagos lietu
viai .pradėjo pažinti p. Vaitekū
nų dar prieš 25 metus, jis čia 
daug veikia Dramatiškame Ra
telyje. Apie 35 metai atgal .B. 
Vaitekūnas vaidino lietuvišką 
teatrą Rygoje, taip sakant, yra 
senų laikų artistas, ne be reika
lo vadinamas lietuviško teatro 
tėvu. B. Vaitekūnas geras se
nų laikų artistas, bet nebloges
nis Musų laikų’ .konkursantas.

Stasys J. Petrauskas
Rockfordp lietuvių kolonija 

yrą viena veikliausių .musų ko
lonijų. Rockfor.d Lietuvių Kul
tūros "Draugija per trumpą sa
vo gyvenimo amžių spėjo su
vaidinti dvi operetes, kiekvienos 
tokios operetes -suvaidinimas 
kąįpąvo mažiausiai po porą šim
tų -dolerių. Kiekvieną kartų 
Rockford Lietuvių Kultūros 
Draugija ne tiktai .apsimokėjo. 
Chicagos artistams, ~ bet dar ir 
sau ipąsidarė gražaus pelno. Tie
sa, nenoriu pasakyti, kad čia 
vieno žmogaus nricįpelnas, bet 
reikia pripažinti, .kad rp. S. J. 
Petrausko role minėlų vakarų 
surengime buvo gana didelė ir 
atsx kominga.

Nemaža pasidarbavo surengi
me ir ;kitų sėkmingų vakarų, iš
važiavimų, susirinkimų. Nega
una to, p. S. J. Petrauskas pr-’ 
įkėlė naujais, jaunais nariais; 
tChicagos Lietuvių Draugiją 
iRoekfarijo kolonijoje. Jis iki 
bankieto įrašė 75 narius pasiek- 
dąmas lupsnį Secundus. Nusi
taręs iki konkurso'pabaigos dar’ 
ųiTišyti penkias dešimtys narių,, 
kad galėtų pasiekti laipsnį Pri
muš ir laimėti dovr ną $100 ver-i 
lės. .Jei tas,- p. Petrauukui pasi
sektų, itai Rockford Lietuvių 
Kultūros Draugijos narių skai-: 
čius pakiltų 'iki.šimto penkių 
dešimčių.

»! 
i •, * ■ ■ ' > j-

Svarbiausią, p. iRetraųsko įra
šyti neriai didelėje didžiumoje 
yra jaunį, .čįągįmĮai, inteligen
tiški lietuviai. Reikia pripažin-' 
ti p. Petrauskui nepaprastą su
gebėjimų įeiti į ‘vietos lietuvių' 
jaunimą, rasti j^me pritarimą, 

•o vėlku^u jais bendrai veikti;/ 
Butų labai dr labai gerai Drau-,' 
gijai tuFjėti kuodąugiausia to-, 
kių narių organizacijoje, kurie! 
taįp sėkmingai mokėtų lietuvių!

■_ jąunimą :į savo-orgrnizacijos eU 
les traukti. B.et, dęja, tokių j e-/

Pavieniai Draugijos nariai 
įraše šiuos narius:

i ’

J, A. Bagln įrašė Maggie
Kriculi

Joseph Repsis įrašė Kastantą
Marcinkų

'Valerija .Adeckas įrašė Mary 
Ramanauski

E. Bryus įraše.. Ariną Mika
lauskas

John A. Bagin įrašė Anną
Budrik

Ofice įsirašė Etenora Pazars-
ki

E. Strauman
Le Vasque

Joseph Jucius įrašė Anną Pa
driek'

V. Orengienė įraše Jennie Mil- 
kintas

V. Orengienė įrašė Anton
John Milkintas r • :r

Frank Jankauskis įrašė An
ton Waitkus

Neilie Stasiulis įrašė Eliza- 
beth Daniuškis

Kruszinis įrašė mary A, Moo-
ra

Anna Karėta įrašė Anną Ber- 
nice Sakalauską
Cicero kent. Jonas .Cinikas .įrašė

Bronė Bartkunas
John Gili'
Domicė Belazaraitė >

•Kon. Senas Petras įrašė:
. Barbora Wodman

• Gasimir J. įGaučias 
Charles Demskis ?

Cicero'kon. Kaz. Jokubka įraše:
Franciškus šniukas
Miachyslaw Miniat

-Rockford kon. S. J. Petrauskas 
įrašė:

Alex P. Gustof Jr.
John !Brast x

Kon.

Kon

Kon.

Musų Parengimai
Kaip kolonijose, taip ir Chi 

cagoje musų organizacijų pa
rengimai einą, tikrai sėkmingai 
Įvykę Lietuvių Kultūros Drau- 

įiašė Mildred'gįjų ,vakarai mėnesį — Mel- 
rose .Park, Ratine ir Roselanc 
skyriams davė gražaus pelno 
publika patenkinta, vietos vei 
kėjuose atsirado noras daugiai 
darbuotis vietos kultūrinio dar 
bo dirvoje.
A Chicagos Lietuvių Draugijo 
metinis vakaras, kuriame daly
vavo trys tūkstančiai .publikos 
pagimdė gražią nuotaiką lietu 
vių jaunime. Tai nemažas mora 
lis -pliusas organizacijos presti 
žui. Ganą gerai valdyba padare 
nukėldama metinius vakarus 
erdvę - svetainę, kurioje muši 
jaunimas ir-senieji gaji liUosa 
linksmintis ir jaustis patenkin 
ti.

Tik kų užsibaigęs Draugijom 
bazaras, atrodo, buvo daugiai 
sėkmingas, negu tikėtasi. Bu: 
nemaža įplaukų musų kulturi 
niams reikalams.

Reikia tikėtis, kad bazara 
Ciceroje ir Roselande, kurių su 
rengimu daugiausia rūpinas 
vietos .Lietfivių Kultūros Drau 
gijos, duos gerų rezultatų. Ap 
skintai mes savo darbu užka 
riabjam vietos lietuvių simpati 

j ją, podraug budavojam puikia: 
perspektyvas ateities kulturi

■‘.'JK-on. Alex Ambrozevičia lĮrašėjį -niam -darbut
Joseph Balcas (Tąsa ant 6-to pusi.)

Bazaras Ciceroje!
Šį šeštadienį 4r sekmadienį, vasario 5-6 d. 

įvyks Cicero Lietuviu Kultūros Draugijos bep 
(irai su Chicagos Lietuvių Draugija .milžiniškai 
bazaras.' Vieta Liuosyįžs svetainė — 49th ir 14tl 
Street, šeštadienį pradžia 5 vai. vakaro, o šdk 
madienį 3 vai. popiet.

Sazanas bus vienas įdomiausiu, koks kad; 
yra tmv®s Cicero Lietuviu istorijoje. Čia bus pne 
kių ne tiktai amerikonišku, bet taipgi aš Lietu 
vos, Francuos ir kitų šalių—už mažų pinigų Imi 
galima turėti stambių, naudingų laimėjimų.

‘ ' t

Cicero draugę Chicagos ir apylinkių lietu 
viai esate kviečianti gausingai dalyvauti šiami 
bazare, ,nes pelnas nuo bazaro eis Mofaalei^i 
Stipendijos Fondui .ir kitiems svarbiems kulturi 
niams reikalams. Laukiame.

gų pas mus stoka,
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Diena Iš Dienos
laikrodis jau rodo 2-rą valandą 
ryto. Padėkoję vykome prie sal
daus miego. R. š.

Akvilės Baltienės 
Gimtadienio Proga

Slenka' dienos,* bėga metai, 
gyvenimo traukinys veža kelei
vius vis tolyn ir tolyn. Biržietė, 
jaunutė, vos ketvirtus metukus 
eidama p-lė Slavinskaitė iš Lie-f 
ttfvos tėvelių buvo atvežta j šią 
šalį. Praėjusio šeštadienio vaka
re p. Slavinskų namuose, 6000 
Prairie avenue, liko sukviesti 
artimi giminės ir draugai. Tar 
pe senųjų buvo gražus būrelis 
jaunuolių, taip pat dalyvavo ir 
viešnia p-ia Podinienė. Teko ma
tytį seną naujienietį Joną Bar- 
dauską, jo dukrelę su gyvenimo 
draugu Slavinsku, artimą kai
mynėlį Povilą Yakanį ir kitus.

• P-s Balsienės darbščioji ma- 
mynėlį Povilą Yakonį ir kitus, 
krovė stalus visokiomis meilė
mis, o tėvelis Jonas Slavinskas 
iš pačių Biržų importuoto v j no 
ir valstybinės pastatė visą eilę 
bonkiįv sakydamas, prašom ra
gauti, mano mieli sveteliai šioj 
mano vienatinės dukrelės gim
tadienio sukakties sueigoje.

štai pasirodė ir simbolinis 
tortas su 31 žvakute uždegtos, 
visos puikiai žibėjo. Pati cele- 
brantė jo^ užpi/te. P-s Baltienės 
sūnūs Leonardas, jos broliui 
Lawrencui su muzika prita
riant, pasveikino savo mamutę, 
“Happy birthday to you. dear 
mother!”

Kaip svečiai taip ir p. Bal- 
tienė buvo linksmus. Jijjpgilau- 
kė ir gražių dovanų ntfb mamos 
ir kitų. Tur būt gražiausią do
vanėlę įteikė—rankinį aukso 
laikrodėlį—tai jos rimtasis Ka
zys, širdukas. Paskui bėrėme 
kauliukus ir kurie buvo laimin
gesni, tie aplaikė įvairių dovanė
lių.

Jaunasis L. Slavinskas turi į- 
sitaisęs gerus įrankius pavedks- 
lams traukti ir visus svečius 
“nupikčiavo.” Ir taip, prie sma- Rpilralauia 
gios muzikos kiti šoko ir viso- 
kias gėmes lošė, šioj malonioj . 1 *
draugijoj vaišinami linksmai Stanley Brandys nuo Anna 
laiką Įeidami, ^pamatėm, kad Brandys 
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sa-

Trys Zuikiai 
Vienu Šuviu

BRIDGEPORT.— Pereitos 
vaitės pabaigoje įvyko šimtai
“graduation” party vakarėlių, 
kurias rengė tėvai savo sunums 
ir dukrelėms, baigusiems mok
slus.

Bridgeportietis p. George 
Norbutas surengė vakarėlį, pa
siryžęs vienu iSfiviu nukauti net 
tris zuikius. Jo namuose, 734 
West 35th Street, kur/ užlaiko 
“George’s Tavern”, neseniai 
įvyko “party”, paminėjimui pp. 
George ir Elizabeth Narbutų 
20-ts metų vedybinių sukaktu
vių, namo atnaujinimo užbaigi
mui ir sūnaus Andy mokslo už
baigimo Allied School of Me- 
chanical Tpades institute.

Susirinko keli šimtai žmonių, 
visi arba pp. Nc-rbutų gimines 
arba jų ar sunaus Andy drau
gai. Iš toliau buvo atvykę 
G. Rutkauskai, Harvey, III., 
ventoj ai.

Dalyvavo artimi draugai
Kančauškai, Petrošius, W. Nef- 
fas, Steponavičiai ir didelis bū
rys pirmyniečių. Mat, p. Nor
butas yra Fondo Pirmyn Choro 
Kelionei Lietuvon iždo globėjas 
ir stambus rėmėjas, o sūnūs 
Andy — choro dainininkas. Be
je, jis yra vienintelis pp. Nor- 
butų sūnūs.

Pp. Norbutai biznyje kelioli- 
ką metų laiko. Pirmiau turėjo 
atsakomingą darbą Internatio
nal Harvester bendrovėj.

Drg.

PP-
gy-

pp.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms 
(Chicagoje)

Raymond Stakėnas Scottville, 
Mich., 39, su Sophie Grimmel, 27

Henry Blase, 31, su Fiorence 
Kasmanskas, 22

SUSIRINKIMAI
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesi

nį susirinkimą trečiadienį, ‘vasario 2 d., 7:30 vai. v: kare, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Malonėkit laiku 
būti, nes yra^daug svarbių reikalų aptarti. —S. Kunevičla 

Draugystė Saldžiausios Širdies Viešp.ties Jėzaus laikys*mėne
sinį susirinkimą antradienį, vasario 1 dieną, 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St. Malonėkite at
silankyti į šį susirinkimą, nes randasi daug svarbių daly
kų aptarti. —Frank Bakutis, nut. rašt.

KENOSHA, Wis. — Kenosha Lietuvių Kultūros Draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks trečiadienį, vasrrio 2 d., 7:30 
vai. vakaro, Burger svetainėje, 4915 Seventh Avė.

Lucille Simanauskas, sckr.

KAS PENKTADIENĮ YRA LAIMES DIENA

DAMP WASH

Už 10 SVARŲ 
4c už kas svarą virš to

AIR-FREED DAMP 
WASH

Grąžinama Drėgni—Ne šlapi 
Ne Supainioti, Tinka 

Presyti.

Chicagos Lietuvių Draugija
(Tąsa iš 5-to pusi.)

Rockford, III
įdomus susirinkimas \

*—-........
Rockfordb Lietuvių Kultūros 

Draugija smarkiai progresuoja. 
Sausio 16 d. įvyko S; M. sve
tainėje metinis susirinkimas. 
Tii buvo tikrai rekordinis su
sirinkimas, nes ne tik buvo gau
singas, bet ir nepaprastai sklan
džiai praėjo. Vargu kada nors 
šioje kolonijoje čia gimęs jau
nimas buvo taip lietuvių kultū
rine veikla susidomėjęs, kiip 
dabar. Tai tikrai džiugus' reiš
kinys, kad musų jaunimas su 
didžiausiu ryžtingumu eina prie 
užbrėžto tikslo. Orgąnizacijos 
reikalai jam tikrai rupi ir jis 
stengiasi vieningi ! veikti.

Senieji lietuviai, kurie nuo
širdžiai dirbo, kad toks susiar
tinimas įvyktų, dabar gali pa
sidžiaugti: jų pastangos nenu
ėjo niekais.

Kadangi, kaip j r. u minėjau, 
tai buvo metinis susirinkimas, 
tad reikėjo daug reikalų ap
tarti. Be to, buvo į dienotvarkę 
Įtrauktas punktas, kad reikės 
valdybą rinkti. Ir valdyba liko 
išrinkta tokia, kuria galima pa
sidžiaugti. Į valdybą įėjo ketu
ri čiagimiai lietuviai. Vadinasi, 
jauniemsiems liko suteikta pro
ga padirbėti organizacijos gero
vei bei parodyti savo iniciaty
vą. O* kad jie pateisins j‘ems 
suteiktą narių pasitikėjimą, tai 
dėlei to negali būti mažiausios t
abejonės.

štai pirmininku liko išrink
tas Modestas A. Gibas. Tai ne- 
prprastps energijos 'jaunuolis, 
kuris su lietuvių veikimu palai
ko labai glaudžius ryšius. Lie
tuvių kultūrinis darbas jam vi
sada buvo arti prie širdies. To
dėl jis dabar turės progos mu
sų organizacijos gerovei’ itin 
daug pasidrrbuoti.

John 
išrinktas 
toju. Jis 
tininkas.
kitataučių 
smarkus ir išmintingas 
kas, kuris labai domisi lietuvių 
veikimu. Jis yra pasiryžęs ir 
musų organizacijoje vystyti 
sportą ir tuo budu stengtis pa
traukti čia gimusį jaunimą.

Protokolo sekretorės parei
gas eis p-lc Birutė Evens. Tai 
plačiai žinoma musų kolonijai 
veikėja. Ji yra ponų Vinco ir 
Daratos Evansų vienturtė duk
relė. Pasižymi ji apsukrumu ir 
grakštumu. Tai* tikra gelton
plauke lietuvaitė, kuri ne tik 
gr; žiai lietuviškai kalba, bet ir 
rašo.

Konradui Dapkui- teks iždas 
prižiūrėti. Vadinasi, jis liko iš
rinktas iždo globėju. Tai dide- 
is šios organizacijos patriotas. 

Nėra mažiausios abejonės, kad 
netrukus draugijoje jis vaidins 
stambų vaidmenį.

Kitas iždo globėjas bus Bro- 
nis Vasylius, senas ir rimtas 
vietos veikėjas, kuris pažangia- 
’ame judėjime jau gana seniai 
.eikia. Nuo pr.t kultūros drau
gijos įsikūrimo daug yra vei

kusi ir jo simpatinga gyvenimo 
draugė, Veronika.

Taigi, šiuos metus pradėjo
me itin šauniai. Reikia tikėtis, 
kad juo tolyn, juo smarkiau 
veiksime kultūros srityje. •

Volungis.

B ras t (Brazaitis) liko 
pirmininko pavaduo- 
yra pasižymėjęs spor- 
Jis dalyvauja įvairiose 

komandose. Tai 
vyru-

Užmušė 
Smuklėje

Racine, Wis
Racine Lietuvių Kultūros

Draugijos vakaras

Racine Lietuvių Kultūros 
Draugijos vakaras įvyko sau- 

.nio 23 d. p. Viktoro Dzijidzilė- 
tos .svetainėje “Dreamland”. 
Programą išpildė pagarsėję 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
dainininkai ir aktorių. Jie sa
vo užduotį tikrai puikiai' atli
ko ir publika buvo patenkinta. 
Ypač visiems labai patiko ža
vingos dainelės, kurios buvo su
dainuotos po vadovyste pono 
George Steponavičiaus.

Dainininkai ir aktoriai iš 
Chicagos Buvo atvykę autobu- 
u. Vadinasi, visi drauge atva

žiavo.
Nors oras pasitaikė nelabu 

palankus, vienok publikos atsi
lankė vidutiniškai. Ir visi, ku
rie tik atsilankė, chicagiečiais 
buvo tikrai patenkinti.

Raciniečiai di.bar tarpusavy
je kalba, kad tai buvęs vienas 
šauniausių parengimų, kokis 
kada nors yra čia buvęs. Tie, 
kurie į parengimą neatvyko, da- 
bi r gailisi.

Rengimo komisija susidėjo 
iš valdybos narių: Stanley Stot- 
kevičiaus, Edwardo Stoll, Stan
ley Mockaus ir Wm. Liulevi- 
čiaus.

Parengime 
šie nariai ir
kevič'enė, Merė 
Teresė čiapikas, Petras žičkus, 
Pranas Si j anas ir gaspadnės 
Grudzienė, Marė Mikulskienė 
bei Adelė Stanaitienė.

čia proga rengimo komis-jos 
n: riai taria širdingą ačiū vi
siems tiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu prisidėjo prie va
karo surengimo, -žinoma, dide
lis ačiū prikJaušĮ) ir chicagie- 
čiams, kurie . miųs taip šauniai 
palinksmino? -

Pravertu čia "bus pastebėti, 
kad pastaruoju laiku Racine 
nepaprastai sumažėjo darbai. 
Vis didesnis ir didesnis skai
čius • darbininkų yra paleidžia
mi s iš darbo. Nępažai dirbtu
vių ir visiškai užsidarė. O ka
da darbai taip silpnai eina, tai, 
aiškus dalykas, ip biznis pusė
tinai nukenčia, žodžiu, visur 
pasireiškia kažkoks apmirimas.

Suprantama, įspėjimas kitų 
miestų lietuviams vargu ir yra 
reikalingas darbų gavimo at
žvilgiu. Kada vietos darbininkei 
negali gauti darbo, tai iš kitur 
atvykusioms yrą dar blogiau.

' Korespondentas.

daugiausia dirbo 
narės: Ona Stot- 

Liulevičenė,

Nauja
Kultūra No. 12

Tik ką gavome iš Lietuvos Nau
ją Kultūros numerį. ‘

TURINYS:
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof.

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

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

Leonas. ‘ , •
Šulinys—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant — 

J. Laužikas.
Baltas takelis — Salomėją Neris. 
Pašųuino pėdsakai Lietuvoje — J.

Kernius.
Paryžiaus gatvės it liaudis —

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

z KAINA 45 CENTAI 
galima gauti

Naujienose
1739 So. Halsted St

A.

MARŠKINIAI 
su ryšuliu v

ARCHER
Aim» t<

BAIGIMAS

LAUNDRY
Fom Ąlwa^‘

VISI TELEFONAI — LAFAYETTE 9211

Willow ISprings .policija su
ėmė tūlą Henry Cohn, 22 hl, 
gyvenantį Palos Park golfo lau
ke, kuris prisipažino muštynė
se smuklėje prie 87 ir Forest 

!gatvių, Willow Springs, užmu
šęs 19 mėtų jaunuolį Raymond 
Rogers, 3521 W. 60 St. /

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
' / * T ' , ■
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Chiniečiai ramiai 
atšventė Naujus 
Metus

Pereitą pirmadienį chiniečiai 
šventė Naujus Metus. Bet kuo

met kitais metais ta diena bū
davo švenčiama triukšmingai, 
su fejerverkais, tai šiemet ji 
buvo švenčiama labai ramiai, 
tikslu ekonomizuoti, o išleidžia
mus šventei pinigus pasiųsti į 
Chiniją karui su Japonija.

SPECIALUS
Pasiūlymas!

SKAITYTOJAMS
Servizas 
Vienam 
Žmogui

“Faun”
Design .
Gražus

Vertė
——$2-50

O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

t . TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- M B ĮĮį V* • 
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- M
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.' 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus ■flJKr |Įį jĮf 
datuotus į musų. ofisą su savo mokesniu.
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- &etas
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. > Su 6 Kuponais

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

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

Ekstrą Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą
Puikus 3-jų ir 2-jų I * “

šmotų ROGERS
Sidabro Setai

Tiktai po 990 už 
kiekvieną setą Į___________

su 6 kuponais■utMtMUf*. sugar »po*i

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 
bųtų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

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

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

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

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

■ s. * /

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

Atsiųskit man ..............;...................... .................................. ........... .....

Vardas ..... ......................................... .................................. ................

Adresas ...............t..... ........ ......................... ............ ..................................

Miestas .................   —.......... ....... Valstija ............................
. *• •

Kupono No. 41 Vasario 1 d.

Vienas iš chiniečių Naujų 
Metų papročių yra tą dieną su
mokėti visas savo skolas, kad 

■naujus metus pradėti be jokių 
skolų, •r

' Chicagoje yra apie 7,000 chi
niečių.

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Ta Vernuose
Tik 15c stiklelis

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0Ų70 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avc.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
CScroenod) ........ ......... tunas
SMULKESNĖS $7.25

Tonas ............................ ........
Perkant 5 Tonus ar Daugiai’

................■-!■■■■■■ ............ ■! O 

Victor Bagdonas 
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

-lis i visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St.

Šaukit Tel. YARDS 3408 y. ........... ..._________

Garsinkites “N-nose”

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

.n it. įrengta pir
rųšiet- ’ su moder 

, užlaidomis ir 
dollywood šviesomis, 
•arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
Tel ENG R888-RR40

LIGONINES-
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKA

IONSILAI IŠIMAMI 
už ....... ..................

RALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ...

PALAGO PAGELBA 
NAMIE už 

•’KZAMTNA VTMAS
OFISE
IW,IX« PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPTTAI

Avenue
5727.

• RĘST A UR A NT 41+

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory M70

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje
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RODO VALDŽIAI IR DARBININKAMS 
“KUR PIPIRAI DYGSTA”
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Kun. Vaičiūno Nauja Laimingos Ar
Tema Pamokslams, ^e? -... ..........

...... ■ WHAT . ' ..WH71
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Apie Kapitalo Bendrą Frontą ir 
Mills Novėlty Company

s. , . y.

Vertėtų betgi grMti prie pra- 
' gdro ir dangaus* > >

WHAT

Vaišinosi Laive 
Ir Dokumentus 
Juroj Paskandino!

,.’ ' r ■•' . ■

CLASSIFIED ADS.J

• tai ka- 
prieš darbi- 
gal nevienas

metais buvo

NORTHSIDE —Manau, kad 
kiekvienam rimtai protaujan
čiam žmogui rupi rytojaus 
klausimas. Mes visi tikinlės, 
kad rytojus atneš pasitenkini
mą ir laimę. Bet dabar kyla 
klausimas ar tas rytojus atn^š 
ką nors geto. Greičiau blo
go. Tas paliečia ir darbinin
kus ir mažuosius biznierius, o 
abejonių priežastis 
pitalo puolimai 
n inkus, kuriuos 
pastebėjo.

Paskutiniais
pasireiškęs gyvenimo gerėji
mas. Daugumas bedarbių su
rado vienokius ar kitokius 
darbus, kiti įsteigė biznius irJ 
Vertėsi jei negėrai, tai bent 
Vidutiniai.

Laikams pagerėjus, darbi
ninkai pasidarė drąsesni ir

• kovodami prieš 
darbo sąlygas ėmė skelbti sė
dėjimo ir kitokius streikus. 
Tie streikai vertė bendroves 
kelti algas ir gerinti darbo są
lygas. Viskas ėjo gerai, tik 
darbdaviai-kapitaiistai, turbūt 
apsižiūrėjo, kad darbininkai, 
su i demokratiškos valdžtios 
pritarimu, gali perdaug nu- 
progresuoti.

Na, galvojo kapitalistai, kol 
dar neporvėlu, ar nebūtų ge
rai mums irgi imtis “bendro 
fronto” ir parodyti darbinin
kams ir valdžiai kur pipirai 
dygsta? Aš tą aiškiai gavau 
suprasti dirbtuvėje, kurioje 
pats dirbu per paskutinius 
penkis metus. Ta dirbtuvė ran 

wdasi Northsidėje ir yra Mills 
Novelty Company. Keliais pas
kutiniais metais ji darė didelį 
progresą savo pelningame 
biznyje. Išdirba *“gląt” mašL 
|jas, Ice-cream masinas iršal-j 
dytuvus, {aTppat automatiškas 
Coca-Cola 'mašinas, etc.

Biznis Sparčiai Augo
Prieš porą metų, bizniui 

plečiantis, buvo atidaryta, 
Plant No. 2, o praeitą pavasarį 
vėl pasidarė perankšta ir fir
ma atidarė trečią dirbtuvę, 
Plant No. 3.

Per Visas dirbtuves buvo 
apie 2,500 darbininkų. Depre
sijos laiku čia dirbom neblo- • 
giausiai. Algos buvo siek tiek 
sumažintos, bet laipsniškai jos 
buvo keliamos, kai kuriems 
duota po savaitė apmokamų 
atostogų, o 1936 metais prieš 
Kalėdų šventes darbininkams

buvo išdalinti serai,Gompen- 
satioii Debeiitures. Darbinin
kai, išdirbę po metus įąiko, 
gavo dviejų savaičių uždar
bio vertės Šerų ; išdirbę dve
jus metuš***keturlų savaičių, 
trejus ar daugiau aštuonių 
savaičių ir tt. Visų ūpas buvo 
geras. Kurie negavo, tie sake, 
kad gausime kitais metais. Bet 
pasirodė kitaip.

Užsakymu# Sulaiko
< ,’A

šiose Kalėdose, y lėtoj bohų, 
darbininkai gavo dvi savaites 
laiko išsėdėti namie. Dirbtu
vės buvo visai Uždarytos. Dar
bininkams grįžus Sausio 3 d„ 
kai kurie višai buvo paleisti 
o kiti išdirbo tik po Šešias va
landas. Vieni-kito klausia kais 
atsitiko. Kaikurie tvirtino, kad 
nėra užsakymų, kiti kad 19Š7 
metais bendrovei biznis pras-

negeistinas tai ėjo, ctc.
1 11 1 * — I

Bet argi taip-ištjkro buvo ir 
■ir galima tam tikėti.

Man, turint reikalo su pur- 
chasing departamentu, žino
ma, kad geležies ir kitų reik- 
nonų užsakymai buvo sulai
kyti, o jeigu išleisti, lai pris
tatomos (reikmenys buvo 
kraunamos j slockruimiils. 
Nesuklysiu spėdamas, kad 
bendrovė pasiryžusi tol x dar* 
bininkus varginti ir darbą 
trukdyti, kol darbininkų ūpą 
visai nenitpuldys ir galės 
juos pasamdyti atgal ne 
bet savo sąlygomis.

fra H i Naujienietis M.

jlb

Prisipažino papildę 
200 plėšimų

Suimti du armijos dezerty
rai, Matthew Douglas i^Rrcli- 
ard" Bbėhler, ĘįriUos jau 38 
žmonės pažino kaipo plėšikus, 
patys geruoju prisipažino pa
pildę per 200 plėšimų. Plėši* 
muose jie pelnę $40,000, bet 
lese, naktiniuose kliububse ir 
lėse, nakitniuose kliubuose ir 
palaidam gyvenimui.

Stambiausias plėšimas buvo 
užpuolimas Tower Finance Co., 
kur jie vaulte buvo uždarę 18 
darbininkų.

CICERO — Kunigas Vaičiū
nas skriaudžia savo paVapijO- 
nus -*■ nauju budu. Jis daug 
kalba ir myli kalbėti. Kalba 
bažnyčioje ir svetainėse. Apie 
tą patį dalyką negi Visą laiką 
kalbėsi, tad Sugalvojo kalbęti 
apie Draugijas, prie kurių 
žmonėms naudinga priklausy
ti. Yra kelios draugijos po 
kunigo pastoge, bėt jos'ttien 
kos ir mažai kas prie jų pri 
klauso. <

Chicagos Lietuvių Draugija 
—visai kas kita. Vien Cičeroje 
narių yra arti 500. klebonus 
negali jų bosapti,. tad ar nepi
kta? Beikia keršyti. Fr pradė- 
io jis Visaip^tą draugiją nie
kinti. Girdi, ten niekas dau
giau, kaip tik apgavystė.

Žinoma, seni nariai to ne
paiso. Sako, kalbėk kiek nori. 
Draugija gera, pašalpas, po
mirtines greitai išmoka ir dar 
človąnų duodą, Bet su naujais 
nariais tai kas kita< Tie, kurie 
įkaito kunigo žodžius šven
tais, tai jąu j>asirepgę draugi* 
ją įnešti. Bet ką laimes pame
tę? Lieka įmokėti pinigai, o 
kitur stoti ir vėl mokėti -^tai 
didelė skriauda.

Teko girdėti vienį senyvą 
žmogų kalbant. “Sakei Drau
gija gera ir aš pats matau, kad 
gera, bet tas musų klebonas 
susuko man galvą... Bet, et, 
tegul jisai kalba kaip nori, 
Draugijos nemesiu.”

Matote, kaip žmonės turi 
kariauti su savo sąžine. Tai 
rezultatas kunigo užsispyri
mo kiršinti savo žmones.

Butų labai sveika ir gera 
klebonui nesikišti į Draugijų 
reikalus, o laikytis savo biz
nio: kalbėti apie pragarą ii* 
įapgtį- 
kams netiki;r bčt dar yra už* 
lėktinai pUrapijonų, kurie dėl 
biznio ar kitų sumetimų baž
nyčią lanko. ■' .

— Cicerietis.

Matijošaitienes 
Laidotuvės Atidėtos 
Iki Trečiadienio

itt

28%’
I! 1 Į H ,■«> < ... i,

^5.4% VERY

COUPLES 
BEMEVED 

■ liM nM.Uii 1 i i i

gįffig

•24.7% HaPpy

5.672___UNHAPPY

• Keturi plėšikai užpuolė 
gasolino stotį prie 4163 Lake 
Park Avė., kur atėmė $45, Už 
kelių minučių tie1 patys plėši
kai apiplėšė aptieką prie 1468 
E. 57 St., kur paėmė $43,

- -------- ■- ■ - — ,-nj ■ ■■-■ ■ - *<-:-'

Prasidės (J-tą valandą ryto; 
velionė staigiai mirė skins. 28

STALTIESE Iš MEDALIONŲ

CROCHETED MEDALLIONS PATTERN 1676
No. 1676 — Gražus labai delikatnas mezginys. Prie |o> rci 

kės padėti nemažai darbo.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No
1 1739 So. Halsted SU Chicago, III.
I Čia jdedu 10 tentų ir praSau atsiųsti man Pavyzdi No.

Vardas ir pavardė

Adresas

Laidotuvės Rožės Matijošui* 
tienės, kuri staigiai mirė sau
sio 28 d., įvyks ne šiandien, 
bet yra atidedamos iki ryto
jaus, vasario 2 d.t

Gedulingos pamaldos įvyks 
St. Christopher bažnyčioje, 
prie 147*tos,-du blokai į vaka*' 
rus nuo CYawford avenue., 
Kaip 9-tą valandą ryto kūnas 
bus išlydėtas iš-Haikey koply
čios, kuri randasi prie 127*tos 
vienas blokas į vakarus nuo 
VVestern avenue. Velionė ■ bus 
palaidota šv. Kazimiero ka* 
pinėsė.

Rože MatijoŠaiticnė, gimi* 
naitė “Naujienų” bendradat> 
bio R. Matijošaičio, mirė pa* 
sirgusi parą laiko/Ji gavo vi
liu jin j kraujoplūdį, kuris pa
sirodė pragaištingas. Velionė 
buvo 26 metų amžiaus ir pali* 
ko Vyrą Antaną, keturis suims 
ir* dukterį Patricia.
/ « Į -.,' .O I Ū.-V-

Siunčiam GČleslLOVEIKIS
■ ’ KVIKTKININKAS I 

Gėlės Vestuvėms, Banketams I 
ir Pagr&bams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

Urba Flower Shoppe
Gėlės MyHntiėms--Vė8tuvgm8 
—Bankietams—Laidotuvėms— į. 

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

VEDYBINĖS LAIMĖS' STA
TISTIKA.—Chicago Universite
tas per ilgoką, laiką rinko me
džiagą? apie' vedusias v poras 'ir 
jų gyvenimą ir patyrė faktų, 
kuriuos diagramos /viršuj iliu
struoja;

■ Patys jaunavedžiai raporta
vo, kad 55.4% porų labai lai
mingos ; 24$ % • — laimingos; 
11.9% porų patei'ikimtos; 
5.670 poros nelaimingos p 2.4% 
— labai Bėlaimingos. ?■ r

Pažįstami-draugai apie tas 
pači aš porAš atšiliepė sekamai: 
28.7° porų Klitiiito —- labai lai
mingomis . 2^.‘%? — laimingo
mis įi/ib 14 7n n&A. ^patenkintomis > 
22% nelaimingomis ir lO7o -**• 
labai nelaimingomis.
■:'?i'iįi' 111. 1.1.I||' i ? I Jįjį i''lM■'.j, | (>“f ■.(*>

“Reikia Išjudinti 
Valdybą Iš To 
Nelemto .apsnūdimo” . ■■•■£ j yR : 
Apii’JNofih^id^ Rytinės Žvai- 

gįdĮį^JKliiibą.
•‘t.’ ' ’• . ■’ ‘P • ■’ .

NOBTH S1DE -- šioje kbio- 
titjo'jfe jdtl pėf daugelį metų 
gysliuj a Bytihės žvaigždės 
klubas, šis Klubas seniaus bu
vo gana veiklus. Nebuvo tokių 
metų, kad neturėtų poros ar 
daugiau parengimų, k. t. mas- 
kų baliaus,' Šokių, išvažiavi
mų, ar šiaip kokio parengimo. 
Nepraėjo nepastebėtas ir koks 
ndiCS višUbnmninis darbais!, 
prie kurio Šis kliubas nebūtų 
prisidėjęs, Klubas kaip pame
nu yra su anka prisidėjęs stei
gimui Mariampolės gimnazi* 
jos, abiemš per Atlantiką skri- 
Jimains ir kitiems įvairiems 
visuonfeniiriams reikalams.

Klubasi, kai]) man teko pa
tirti, ir pihigiškai stovi, gana 
gerui' Narių / skaičius nors 
h^i didžiausias, bet ir ligo* 
nO’nesirapdd, Valdyba, rodo- 
SiOtad susideda iš veikliausių 
narių,-bet ji ja n yira nemalonu 
ir pastcbėlh kąd yra truputi 
“apsnūdus”. Bet*gi nariai turi 
vilties, kad šiais 1938 metais 
ji pasirodys visoje savo veik* 
lojo. Aš tikiu tam ir lauksiu 
ką jie nutars, šiame susirinki* 
O

Susirinkimas įvyks ketviL 
tadienj, vasario 3 d., Armita- 
ge/ Hali, *38Q4 Armitąge ave», 
8 vhk’vakarou v

Visų narių būtinas reikalas 
dalyvauti šiame susirinkime 
ir pravestį naudingus tarimus 
klubo naudai, ir, be to, išju
dint klubo i valdybą į veiklą 
iš to helemtb “apsriudimb.”

A ‘ >

I ■ 1 < '
.-y; - i i-■•■ivr.vt

L. l ' -y

Kažin; ar pi* 2 metų butelis 
tebeplaukioja?

' .. • ■<' •
' —— I- • z

Tai buvo 1935 metais, gegu* 
žės mėnesį, plaukiant 
“Marieholm” per Baltijos jurą 
kada jau nebematėme nei Klai
pėdos nei kitų miestų. Važiavo
me du kauniškiai ir vienas chp 
cagietis: artistas Juozas Gus* 
taitis kuris pirmą kartą vyko 
į Ameriką; Lietuvos ministerio 
Švedijoj p. Savicko suims Au
gustas, kiTriš atostogų proga pa
sinaudodamas, būdamas ' liuo
bas huo gimnazijos pareigų, vy* 
ko į Stokholmą pas savo tėvelį 
ir R. šniukas po metų laiko Lie* 
tuvoj grįžtąs atgal į Chicago 
pas savuosius.

Mes niekados nėpasižinę ir 
nešiiiiatę, čia likome tikri pž- 
žįstąmi ir kelionės draugai.

Kažin kaip besikalbant, nei 
iš šio, nei iš to aš pasisakiau, 
kad vežuos Lietuvos gamybos 
labai geno vyno bonką, kurią 
man dovanojo viena davatkėlė. 
F-s Gustaitis pasisakė, kad jis 
vežasi labai skanios dešros, o p» 
Savickas puikų “sponge” tortą. 
Suėjom į kajutę ir pradėjome 
vaišintis, ir, reikia pasakyti, 
kaip vynas, taip ir,skilandis ir 
lietuviškas keksas buvo geriau
sia ir mes juokaudami, puikiai 
pašivaišinom. Tarp musų kilo 
mintis,’kad į tą juodos spalvos 
ir <storo\ stiklo bohką įdėtume 
raštelį, su parašais, iš kur kat- 
rąs paeiname, kas tokie esame, 
kokiais metais, kokiu laivu ir 
kur keliavome.

Jaunuolis Kauno gimnazijos 
studentas Augustas Savickas 
sudarė šį svarbų ir nepaprastą 
dokumentą ii* kietai Užkorkinę 
butelį, įmetėm į putojančią, vil- 
nių bitkopių jbrą. , .

i ■■ «■ Juų.t, ,vir&f du . metai.
Kažin kur , dabar randasi mano 
jauni gražus sankelciviai ir ką 
jie veikia? Kažin ar turėsiu dar 
kada savo gyvenime progos su
tikti tuos malonius jaunuolius.

z R. š.

laivu
t,
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Miscellaneous 
įvairus

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYST®

Mes dengiame ir pataisome viso Vos 
rųšies stogus, taipgi dirbame blStiėe 
larbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. _

BRIDGEPORT ROOFINČ CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

' .... i........................i........i,, ii. i............ .. ....į..... i,.

FURNISHEb ROOMS

RENDON .FURNIŠIUOTAS mo
derniškas kambarys. Paranki vieta 
—netoli miesto. 1900. So. Union 
Avenue,

Help Wanted—Malė 
Datbinfnky Reikta

DRABUŽIŲ SEILSMONAS paty
ręs, nuolatinis darbas; išdirbta kli- 
jantura perduodama vyrui, kurs 
atsako. J. B. Simpson, Ine. 80 No. 
Dearborn, State 5282.
- PATIKIMAS AMBITIŠKAS vy
ras dėl peanut vending mašinų rou- 
te, pilnas 
bi progk

anut vendmg mašinų rou- 
ar dalinas laikas, nuosta- 
— $175.00 reikalaujama.

Box 784.
- ..................................  '' ............ ■■!■■■ ■■■■ I. .11 ■■!■ ■■ m III——»
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Personai
Asmenų Ieško

PAIEšKAU MERGINOS ar naš
lės laisvos minties, bet ne gyva
našlės, 30 metų iki 40 Aš esu 42 
metų, darbą turiu pastovų, uždirbu 
neblogai.t Turiu ir pinigų, taigi nu
sibodo vienam gyventi, noriu drau
gę gauti. Prašau prisiųsti laišką ir 
paveikslą. Tolesniai susieisime asa- 
biškai. 1739 So. Halsted St., Bok 
783. , y.

Help Wanted—Female 
Darbininkių Reikia

Furniture & Fixtures
* Kak andai-J taisai

IŠPARDUODAME BARU Flfcdfc- 
R1US 1937, visokio didžio 80 Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štorų 
fikčeriūs dei bilė ktirio biznio Iškai
tant svarstyklės, rėgisteriui ir fce 
baksius. Cash arba ant išmokšjimo. 
Pamatykite mus pirm negu pirksi- 

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

CALulūet 5269.

tė

PARDAVIMUI elektrinis jrefrige- 
ratorius, skalbiamoji mašina^ vū- 
cuum valyklis ar mainys ( auto
mobilį. 7127 So. Talhlan. 
..        u   f* III1I ii

Mergina namų darbui, nė
ra skalbimo, būti, maža šeima.

Handelsman, 3805 W. 13th St., 
Rockwell 2052.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINE PRtlMA
KASDIEN NUO' 8 V. RYTO 

IKI
7:30 VAI,. V AK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

N-a-....................... . ..................... .... > \

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARDAVIMUI KEPYKLA ir 2 
aukštų plytinis budinkas — kampas, 
tinkąs urmo p'rėkybai. Biznis iš
dirbtas ,per 25 metus, lietuvių apy
linkėj. Lafayette 6076.

KK, ■» iinti.ui ,

už važiavimą įsigėrusiu, pen
ki kaltinimai už neatsargų 
važiavimą ir penkį kaltinimai 
už pabėgimą iš nelaimės vie
tos, viso net 15 kaltinimų.

Tie kaltinimai *kilo iš to, 
kad jis, jo paties prisipažini
mu, girtas būdamas, užkliudė 
ir aplankstė penkis stovėju
sius automobilius 266o E 
St. apielinkėj. .

Vedybos ir 
tada kalėjimas

92
.. d t

bedar-

METINIS' 
n KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. 1938

Trys sužeisti 
automobiliui susidū
rus su gatvekariu

Trys žmonės — William 
Kosminski, 5538 So. Wolcott. 
St, jo švogerls John Kilbour- 
ne, 5015 So. Ashland Avė. ir 
pastarojo žmona Viktoria, li
ko sunkiai sužeisti automobi
liui prie 47 ir Hoyne gatvių 
susidūrus su gatvekariu. Au
tomobilį vairavo Kosminski, 
kuris kreivezodamas važiavęs 
kitoj pusėj gatvės.

Samuel Beky iš Hollywood, i 
III., liko užmuštas automobilio 
prie 51 ir Ashland galvių.

Automobilis prie 4115 West 
111 SL>? suvažinėjo ir užmušė, 
kaip manoma, Joseph Funfer, 
29 N? ThrObp ; St.

Taksikabo suvažinėtas li
goninėj mirė Stanley Figūra, 
1339 Thomąs St,

Suimtas John. ^icClellan, 
28.55/Fullon SI., prisipažino 
policijai) kad ,tai jis, suvaži
nėjo ir paliko negyvą gatvėj 
Mrš, Auna Ross, 55 m., 2848 
Fullon St. Ji buvo? suvažinėta 
prie pat SUvo namų.

Jam tikrai 
reikia advokato

.Ėlmer Waldner, 52 m», 9156 
Oglesby Avė., pateko į saugu
mo teįsmą prieš teisėją Bran
de,;.bet paprašė bylą atidėti, 
nes jis norys pasisamdyti ad
vokatą. Teisėjas Braude pa
žiurėjo' į kaltinimus ir sutiko 
bylą atidėti, pareikšdamas: 
“Taip, jums tikrai reikia ad
vokato?’

Ir tikrai — prieš Waldner 
yra įskelti penki kaltinimai

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRĄUDOS

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

Kreipkitės pas:
J» P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686
-

Exchaiige—
NORIU MAINYTI namą į fcttmą 

ar renduoti fatmą. D. Mikužis, 4t)42 
So. Artesian Avė., Chicago, Ilk Ga
lima matyti iš ryto iki 2 popfet. 
.i............ .. , . ... ai,oi

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir 
RYNAS DABAR .

Pašauk muš dėl dykai apškaitliavi- 
mų. 25 mėtai paty rimo. BlŠkprius ir 

stogų dengejas.
Leonas Roofing Co.

3750 wallace Street 
Tel. BOULeVaRD 0260. .

Honicr W. Harvey, 
bis elevatorių opei 
buvo nubaustas $200 ir, teismo 
kaštais už netvarkų elgimąsi. 
Bet čia įsimaišė romansas ir 
teisėjas Holland sutiko išnau- 
jo nagrinėti bylų. 7

Vakar teisėjas apvesdino 
Harvey, 34 m. su M’iss Mario 
Cbirėllo, 28 m. Bet ir išnaujo 
išnagrinėjęs Harvey bylą nu- 
>audė ta pačia bausme ir ka
dangi jis negalėjo pabaudos 
sumokėti, tai tuoj aus po vedy
bų liko išgabentas kalėjiman 
ten atidirbti savo pabaudą.

Subadė smuklėje 
policistą

Smuklėje prie 1400 Bos* 
worth Avė., liko subadytas 
peiliu, peršautas ir sunkiai 
sužeistas detektyvas William 
Stahle, kuris buvo užėjęs į 
smuklę iškvosti kelis jaunuo
lius. 

■ L ’ |

Penki 18 ir Ashland apie* 
.linkės jaunuoliai, daugiausia 
lenkai, jau liko suimti. Vie* 
nas j U, Leonard Wanderski, 
28 m;, 1629 W. 16th St., jau 
prisipažino subadęs ])olicistą| 
bet kiti ginasi ir sakosi tik bu* 
vę arba žiūrovai, arba, talkin* 
tojai, kurie bandę ifiUštynta 
sustabdyti. ' '

itfM.Mii

stiprėjimu
Bažnyčios skelbia, kad pe

reiti metai joms; buvo labai 
geri- *, Protestonų bažnyčios 
pernai' laimėjusios 53,938 nau
jus narius. Tiek/pat nauju na
rių laimėjusios ir katalikų 
bažnyčios, Padidėjęs ir bažny
čių lankymas.

Financial
Finansai-Paskolos

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

1739 SO..HALSTED STREET
.......į - n- “ j ! ------ ...T ..................... - . .........J-.........

TURIME $19,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir- 
nio morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street.

COAL 
Anglys

Kainos Numažintos
MINE RUN ......... :................ $5.75

rBlG LUMP ....... c.. .......i:!.... $6.00
EGG ..................................... $6.00;
NUT . ........... ...Z...:....,.:......... $6.00 1
SCREENINGS ................. .... $5.25

PIRKIT DABAR!! $ 
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR ' 
v PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
*^|>| II*|IIIMI. I—.■ 11 4. į.ii.i i m  liianaiį ——>

g '■’

JUS GALIT
PELNINGIAU
PARDUOTI

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

NAUJIENŲ 
GARSINIMUS ■ 
VISI SKAITO...

Paša ukit mus TUOJAU

CANAL 8500
Mūšų *am*šfotaiw k&foor 
prieinamos. Ui pakartoji" 
mus duodame rcr* nuo
laida.

*\

\



ANGLU REDAKTORIUS STEBISI LIETU-1 AKM zero
• ŠALČIAIVOS KONSULO ŠALIŠKUMU

Vienus rekliaimioja, o kitus ignoruoja
Chicagos anglų laikraščių re

dakcijos vakar gavo po oficia
li laišką nuo Lietuvos konsulo 
Chicagoje, kuriuose jis prane
ša, kad the Bepublic of 
Lithuania and Lithuanians 
abroad are prepari ng for yery 
ellaborate celebrations of the 
20th Anniversary of Independ- 
ence of Lithuania on Eeb. 16th.”

Jis toliau rašo, kad “In Chi
cago there will be a concert 
at the Ashland Boulevard Au
di tori u’m and a banųuet at the 
Casino in the Morrison Hotel.”

Patyręs, kad tuos du paren
gimus rengia ne visi Chicagos 
lietuviai, bet tam tikros gru
pes, o kitos organizacijos ruo
šia atskirus Nepriklausomybės 
paminėjimus, vienas didmiesčio 
redaktorių nusistebėjo.

“Tai jūsų konsulas ir jis taip 
vienpusiškas?!” jis k'ausė nu
stebęs. Jam, ,kaipo oficialiam 
svetimo krašto žmogui, neiš
puola kišti pirštus į vietinius 
Chicagos lietuvių reikalus, o tuo 
labiau neišpuola rodyti favori
tizmą vienai grupei, o visai ig- 

' noruoti kitas.

Stambesnius Nepriklausomy
bes paminėjimus, kuriuos Kon
sulas ignoravo, rengia sekamos 
organizacijos:

Amerikos Lietuvių Kongreso, 
vasario 16, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje;

Dariai/s-Girėno Legiono Pos
to Nepriklausomybės Vakaras, 
vas. 13, Hollywood salėje;

“Jaunimo” Nepriklausomybės 
Paminėjimas, sausio 20 d 
trų valandų po pietų, 
rium viešbutyje.

Važiuoja pirkti 
Chicagon

zero

2- 
Audito- 

R.

hotelyŠių savaitę Sherman 
susirinks Interstate Merchants’ 
Council, į kurios susirinkimų 
laukiama atvažiuojant iš visos 
šalies 10,000 pirkėjų ir sankro
vų viršininkų, kurie atvažiuoja 
į Chicago pirkti savo sankro
voms prekes. Chicago gi iš sa
vo pusės darys viską, kad tik 
tuos pirkėjus pa tenkinies ir įro
džius geruma ir naudingumą 
pirkti prekes Chicagoje.

Vėl sulaukėnie naujų 
šalčių. Zero šaltis buvo sausio 
8 d. Bet vakar ryte šaltis irgi 
buvo pasiekęs zero, su galimy
be, kad bus dar šalčiau. Kai 
kuriuose priemieščiuose buvo 
dar šalčiau. Pav. Glencoe šal
tis buvo pasiekęs 4 laipsnius 
žemiau zero, Kennilworth —r- i 
laipsnį žemiau4 ze?o. Tečiaus va
kariniuose priemiesčiuose, ku
riuose paprastai būna daug 
šalčiau, negu Chicagoje, šį kar
tų buvo daug šilčiau, 

v » - ... . .. t

šalta yra ir visose šiaurva
karinėse valstijose. Devil’s 
Lake, N. D. ir Havre, Mont., 
šaltis siekia 28 laipsnius -že
miau zero. y

• I

Bet rytinės valstijos, ypač 
New Yorkas džiaugiasi veik pa
vasario oru.

šiai dienai betgi pranašauja
ma dar didesnis šaltis, žemiau 
zero, taipjau ir sniegas. Laivai 
ežere įspėti apie gręsiančių au
drų. <■

Iš priežasties didelįų šalčių 
Chicagoje buvo daug gaisrų, 
kurie kilo daugiausia nuo per 
daug smarkiai kūrenamų kros
nių.

Ši
staigiai,, nes dar sekmadienio 45 laipsniai

f 5

NAUJIENOS, Chiėaeo, m.
.............. Il',‘l—l.lll  UI     U ■

KLAIKUS BEDAR
BIO ŠEIMOS 
LIKIMAST - - J ■ i 1. ■ ■>' ’• , - .!■ . . J .. ; f. ! .

Du vaikai ^lifiė'diid difterijos, 
< trys kiti serga,, o visa šeima 

badauja ■ 7

Antradienis, vasario 1, 1988

Miestas išleis 
$400.000 kovai 
su sifiliu

Taksai šiemet 
gal btis kiek 
mažesni

lieja serga 45,000 chica- 
' giečių.

Bernard, Friepar.ther - pir
miau dirbo prie geležinkelio 
ir gražiai auklėjo skaitlingų su sifiliu, 
šeimų. Bet prieš šešis mėne
sius jis neteko dąrbo. Naujo ' parodė, kad 
darbo niekur'-pergalėjo ,sussira- šiaušia 45,000 
sti, o pašelpų! davimas dabar sifiliu, arba 
yra labai suvaržytas. Sutaupą chieagiečių.
sti, o pašelpų Į davimas dabar

gi, esant skaitlingai šeimynai, 
negalėjo bųti, tad neturint 
darbo <ir i
šeimynai •teko pusbadžiai gy
venti. - i. . 7 Į.

Sveikatos departamentas 
paskelbė, kad šiemet jis išleis 
daugiau kaip $400,000 kovai

Paskiausi '

sifiliu, arba

atklausin&jimąi
Chicagoje ma-

' žmonių serga 
vienaš iš kas 75

* • . . v
negaunant pąšelpos •

Bundesen, esą
’atseis kovoti

Pasak Dr. 
daug pigiau 
ir nugalėti sifilį, negi! nieko 
nedaryti ir leisti jam plėstis.

Kaip vakar miesto taryba tu
rėjo galutinai nustatyti taksų 
ratų Chicagos nuosavybėms. Ji 
nustatys bendrą taksų s m ų, 
neskaitant parkų ir mokyklų 
tarybos išlaidų, 

z ■
Nors Šiemet miesto išlaidos 

ir yra numatomos daug dides
nės, bet taksai busią kiek ma
žesni, nes yra pasidaręs pervir
šis miesto ižde, taipjau tikimų- 
si padidėjimo pajamų iš kito
kių šaltinių.

Stomas kas pirmadienį ir tre
čiadienį nuo 7:45 iki 9:45; an
trasis, Merchandising antradie
niais ir ketvirtadieniais, nuo 
7:45 iki 9:45.

Instruktorius yra John O. 
Svec. Užsiregistruoti kursams 
galima tuojau mokyklos prin- 
cipalo raštinėje arba kambary
je No. 204.

Vasario 13

gos. Kada policija surado šei
mų, tai du vąikid jau buvo 
įnirę nuo difterįjųš, kiti gi 
trys vaikai sirgę į.ih jiko išga
benti į ligoninę, <KiJi du Vai
kai, tąipjau p^tfš"ji?i^\parihcr 
ir, jo žmona CathOrine dabar 
yra globojami - sveikatos de
partamento, ncą visi , yra labai 
nusilpę nuo padėjimo. Net 
policija renka/ tahpi'ąšayy am 
kas nupirkimui muisto tai šei
mai. .. ' ' ■ i

yo išleista per-$300,000. .Prie 
tos kovos prisideda, ne tik 
miestas, bet taipjau kauntė, 
valstija ir WPĄ. Bus įrengta 
ir\specialę .klinika tai ligai

loj prie 2 ir Wabash gatvių.

šalčių banga užėjo labai ryte buvo tikrai šilta — apie

• Bedarbis Lige Dcbowski, 
kuris pdreitų vasarų 
peršautas kovoj su viena san
krovų užpuolusiais plėšikais 
ir pats du plėšikus yra nušo
vęs, dabar kauntės ligoninėje 
sveiksta nuo .paskiausios ope
racijos.- Jis ligoninėj guli jau 
nuo lieposf 17 d.

buvo

Du Nemokami Biz 
nio Kursai Vakari 
nėję Mokykloje

Crane Evening Schcol

Crane Įligh Sęhool rūmuose, 
2245 West Jackson Boulevard, 
veikia naktinė mokykla. Dėsto
mi “visi high school kursai ir 
mokslas yra nemokamas.

Mokykla praneša, kad prie 
mokslo šakų . pridėjo du kole- 
ginius kursus apie biznį, ku
riuos gali lanky ti si'interesuo
ti studentai. .

Pirmasis Kursas, Marketing- 
Sales Administration bus dė-

N A U J I E NU 
METINIS 

KONCERTAS
S0K01U SVETAINĖJE
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PASAULINIAI NUO T Y K I A I PAV E I K S L A I S
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U.5.NAVY
TONS

NOW AFLOAT

GOALUNDIRVIMSON-TRAMMeUAdr

PRE51 D£NT S RLCOMMLN MTKJN 

n a Valiai r force

1286.20070'^5

'1,425,440. TONS

ATAKUOJA DARBO DEPARTAMENTĄ — KonserVa- 
tyviški kongresmdnai NVashingtonę ėmė pulti Darbo De
partamentų už prielankumų C. I. O. organizacijai. Jie tvir
tina, kad D. I). remia C- I. O- kovoj už kontrolę jurininkų 
unijoje. Iš kairės, Elenor Herrick, D. D. valdininkė, Har- 
ry F. Bridges, jurininkų (C. I. O.) organizatorius ir p-lė 
F. Paikins, Darbo sekretorė.

r” ■ >

' I"SOOPLAtfL—   i   . - ■ 7 ■/ ;
N0W- INTOP FIGHTING CONDITIOH

: j,2J0 PLAUSI
GOAL UNDLR VINSON.TRAMMELLACI

\,bnPLAN£SITODENT5IScOMMLNDATION
į; KATASTROFA kUKURUZUOSE.

lauknoše, netoli Chicagos. '•
Vaizdas privatinio lėktuvo, kuris

pACME-NAUJrENŲ Foto] . •
• ■ . 7 

neseniai susikūlė kukurūzų

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

KARALIUS IR KARALIENE. — Pirmas paveikslas 
neseniai susituokusių Egipto karaliaus Fuado, 18 metų 
amžiaus ir jo žmonos, karalienės Zulfikar. . ? - - ■

I^UOO PLANCS 
NOW- IN TOP FlIGMT CONDiriON

RKOMMfNDATlON
COMMISSIONED PERSONNEL

® AIRCORPSJgL « PERSONNEL

WITH 
UKREASEJ) ' 
PERSONNEL 

jv N0W

14,659 12,777 
PRESIDENTS Wnur RKMEMM N0W

[ACME-NAUJIENŲ Foto T

800 MILIONŲ KARO REI
KALAMS — Prezidentas 
Rooseveltas vakar pasiūlė 
kongresui paskirti 800 mi- 
liomj dolerių karo reika
lams. Prezidentas nuėjo 
toliau už kongresmonų 
Vinson-Trammell pasiūly
mų padidinti karo išlaidas. 
Diagramos aukščiau parodo 
dabartines -..Amerikos- Karo 
spėkas, kukios jos butų pri
ėmus Vinson-Trammell par^ 
siūlymą ir, 3, kokios 
įvykinus prezidento 
mendacijas.

2.092 W2|

reko- SPROGIMAS PARYŽIUJE

MM

BgįMg^ąiO

f ACME-NAUJtENŲ Foto]

Nuo fašistinės organizacijos konfiskuota amunicija, kuri sprogo Paryžių
jc,, padarydama daug žalos turtui ir gyvybei. Keli




