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Prašo $130,000,000 Pašalpai Ir Viešiems Darbams Michigan Valstijoje
AUTOMOBILIU DARBININKAI NORI $2,003 

ALGOS METAMS. REKOMENDUOJA
STABILIZUOTI PRAMONĘ

Iš 517,000 automobilių pramonėj samdomų 
darbininkų šiandien neturi 320,0b0 

darbininkų
WASHINGTON, D. C., vasa

rio l.> — Antradienį prez. Roo- 
seveltas turėjo konferencijų su 
automobilių darbininkų unijos 
atstovais. Iš darbininkų pusės 
konferencijoj dalyve vo unijos 
prezidentas Homei* Martin, vi
ceprezidentas RįcĮiard T. Fran- 
kensteen, unijos statistikos 
skyriaus direktorius William 
Munger ir urnjos ekononrstas 
Jett Lauck. ' '

Homer Martin prašė prezi
dento rekomendacijos paskirti 
$130’,000,000 tiesioginei pašal
pai ir suteikimui darbo Michi
gan valstijos darbininkams ir 
jų šeimoms.

Automobilių unijos preziden
tas išdėstė prezidentui ir kitas 
rekomendacijas, tarp ko kit^- 
ragino praplėtimą viešųjų dą#’- 
bų per WPA Jcitas mddž'bs 
agen Ji jas. Kita ^komen^lącija 
buVo "Šunormpati dMomobįiių 
pramonę taip, kad darbininkdi 
gautų metams $2.000 algos ir 
kad butų pašalintas iš automo-

bilių pramonės sezoninis nedar
bas.

Homer Martin taipgi patarė 
išleisti įstatymus, kurie reika
lautų pagrindines pramones 
operuoti • pagal ribotų pelnų 
planą, būtent kad už tam tik
rą produktų kiekį išdirbėjai ga
lėtų imtis ne daugiau, kaip nu
statytą nuošimtį pelno.

Keletądienų atgal, būtent 
sausio 29 d., formaliu pareiški
mu Homer Martin nurodė, jo- 
gei normaliu laiku automobilių 
pramone sfmdo 517,000 darbi
ninkų. Dabartiniu tačiau laiku 
apie , 320,000 darbininkų visai 
nedirba, o likusieji tedirba tik 
dalį laiko (part time). Taigi, 
kad rpginti darbininkus nuo 
masinio badavimo, Martin pra
šė paskirti $30,000,000 tiesiogi
nės piniginės pašalpos bedar
biam. Gi $100,000,000 prašė pa
skirti WPA darbams Michigr n

. (^įiteįkt|^arbo, 
tiems darbininkams, Kurių ne- 
pajėgs suimti darbui privati 
pramonė dar per keletą mėne
sių.
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KALTINA ITALUS PASKANDINUS 
ANGLU''LAIVĄ -

TREČIADIENĮ VALDŽIOS ATSTOVŲ IR 
SMULKOJO BIZNIO KONFERENCIJA

Iždo sekretorius Morgenthau■WASUINGTON, D. .C., va-
sario 1. — Trečiadienį susiren- pareiškė, kad geriausios ban
ką Washingtone 800 biznierių, kininkų galvos valdžioje studi- 
smulkojo biznio atstovų. Ijavo

Iš šimtų laiškų, kuriuos yra 
gavusi valdžia, matyti, kad 
svarbiausias šios konferencijos 
klausimas bus, kaip surasti 
smulkiems biznieriams haujo 
kapitalo. Bendrai publika in
vestuoja savo dolerius į stam
bius biznius. Ji mažai investuo
ja į mažesnius.

finansavimo smulkiųjų 
biznių klausimų per eilę metų 
ir iki šiol klausimo neišrišo.

Kitas aktualus klausimas tre
čiadienio konferencijoj bus ne
darbo klausimas. Be to, smul
kiesiems biznieriams yra opus 
klausimai kainų, monopolių, so- 
cialio saugumo, algų, darbo va
landų, etc. < : .

SUKILĖLIŲ OFENSYVAS SULAIKYTAS
HENDAYE, Francuzija, va- pripažįsta sulaikymų. Teruelio 

sarip 1. — Pirmadienį pasiekė fronte, bendrai imant, buvo pa
žinios, kad sukilėliai pradėjo 
naujų ofensyvų Penarroya sri- 
tyje, pietų vakarų Ispanijoje.1 ^kilėlių7tranšėjas, 

j;___  i

mu. Tik pirmadieni lojalistai 
išsprogdino dvi minas Caraban- 

|Chel ruože ir puolė tojo vietoj 
Valdžios 

Dvi dienas ėjo mūšiai. Bezul-' pranešimais, 150 sukilėlių ata- 
tatas toks, kad respublikos gy- koja užmušta. Sukilėlių prane-, 
nęjai sulaikė sukilėlius.

Sukilėlių komunikatai
Šimais, lojalistų puolimas buvo 

irgi atremtas.

Darbo Santykių Ta
ryba reikalhuja For

dą pasiaiškinti

Ledai gręsia kai ku
riems tiltams Illinois 

valstijoje
KANSAS CITY, Kas., vasa

rio 1. — šio apskrities Darbo 
Santykių Taryba antradienį pa
skelbė skundą Fordo kompani
jos įmonei Kansas mieste, pa
siremdama automobilių darbi
ninkų nurodymais. O nurody
mai sako, kad kompanija pa
varė iš darbo 1,400 darbininkų 
už jų veiklų unijoje.

Darbo Santykių taryba lie
pia Fordo kompanijai duoti at
sakymų skundui į penkias die
nas. Taryba paskyrė išklausy
mų (hearing) vasario 10 die
ną.

DIXON, Ilk, vasario 1. 
Rock upės žemojoje dalyje 
dai antradienį grūmojo tiltams, 
o taipgi namams, kurie randa
si paupiu.

Dixon mieste tiltas uždaryta 
važiavimui pirmadienį. Netoli 
nuo Nelson miestelio Chicago 
North Western geležinkelio til
tui irgi grūmoja ledų pavo
jus. x , ' ;

Rock upėje susidarė ledynas 
ir ledų kruša pasėkoje neseniai 
buvusių potvynių, kai vanduo, 
ąžuot nutekėti, urnai ėmė šal
ti paskutinėmis keliomis dieno
mis.

ie-.

KONGRESAS PRI
ĖMĖ' ENAMŲ STA

TYBOSBILIŲ

rio 1. Jungt. Valstijų sena- 
tas antradienį priėmė preziden
to Roosevelto administracijos 
bilių namų statybai 42 balsų 
dauguma prieš 40 balsų. Bilių 
jau buvo priėmęs atstovų bu
tas, taigi' jis pasiųsta preziden
tui pasirašyti. ■ į ' ', - ?' v . •
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Kinų-japonų kauty
nės einą ranka 

rankon

LONDONAS,. Anglija, vasa- lo de Azcarate y. Flores, Ispa- 
rid 1. ~ isįpaųįjoš valdžia ąn-'nijos valdžios ambasadorius no- 
tradienį pareiškė, kad Italija toje, kurią įteikė Britanijos už- 
paskyrė Iš^anįjos sukilėliams sienio reiklų,?miųisterijai. 
keturis-; hAik|ntuv)i^ ir du sub-1 Tarp ko kįta Ispanijos am- 

"^^<šubma r i-
has paskandino*?;britų prekybi- lėliai neturi savų submarirTų, 
nį laivų Endymion Ispanijos taigi sako4 jis, gali būti aišku 
netų . rytų pakraščiuose. Kartu visam pasauliui, kad laivą . En- 
su laivu žuvo ir 11 žmonių1, 'dymion užpuolė italų submari- 

• šitokį kaitinimą išdėstė Pab- nas.

Submarinas paskan 
dino anglų laivą

AMERIKOS DAR
BO FEDERACIJA 
PASISAKYS C.I.O.

KLAUSIMULONDONAS, Anglija, *vasa< 
rio 1. Kaip manoma; - suki
lėlių submarinas paskandino 
anglų prekybinį laivą Endy- Į Laukta, kad antradienį arba 
miori. Atakoje žuvo 11 Endy- trečiadienį Amerikos Darbo Fe- 
mibn įgulos narių prie Ispani- deracijos pildančioji taryba iš
jos pakrančių.

Kaip manoma;-suki-
MIAMI, Fįą., vasario 1. 

Laukta, kad antradienį

spręs klausimą, ar išmesti iš
Britanijos admiralitetas sku- Federacijos unijas, kurios pil

Naciai suvaržė žy
dams keliavimų 

progas

Litvinov Genevoje 
reikalauja sank

cijų

SHANGHAI, Kinija, vasario 
1. — Ranka rankon ėjo kinų- 
japonų kautynes antradienį ko
voje dėl dominavimo 190 my
lių platumo koridorio, kuris ski
ria japonų ’ užkariautus plotus 
Kinijoje.

' Antradienio kautynės kon
centravosi prie koridorio pietų 
rubežiaus, ties Minkwang, apie 
75 mylias į šiaurės vakarus nuo 
Nankingo. Kinai skelbė japonus 
atrėmę, gi japonai sakėsi pasi- 
štumę pirmyn. ' ,

Lietuvo^Naujieno,
Krip Amerikoje

UKMERGE. Praeitais me
tais, birželio mėn., Petras Gruz
dąs, gyv, Kabočių kaime, Tau- 
j ėnų valsčių u s, ant savo svir
no slenksčio rado jam adresuo
tų kortelę, kurioje buvo įsako
ma padėti nurodyton vieton 5C0 
litų, o nepadėjus ir pranešus 
policijai — grasinama sudegin
ti jd namus.

Gruzdąs įtarė, kad čia yra 
darbas Sauliuno, gyv. šlaitų 
kaime, to pat valsčiaus. 'Pasta
rasis yra nepilnąrpetis, turi 16 
metų amžiaus. Kortelės gavėjas 
pranešė . policijai,'kuri pravedė , .
kvotų ir nustatė/ kad kortelės:'Vadovybė tokią mdkyklą steig

Lietuviai prašo nau
jos mokyklos

VILNIUS. — Vilniaus lietu
viai švietėjai

. • »1

viaį švietėjai1 — visuomeninkai, 
jausdami, kad uždarius Šven
čionių lietuvių gimnazijų buvp 
lietuvių švietimui padaryta di
dele skriauda, prieš porų savai
čių kreipėsi į lenkų švietimo va
dovybę, prašydami leidimo ati
daryti Švenčionyse viduriniąja 
lietuviškų mokyklų. Mokyklų 
atidaryti buvo norimi nuo . at
einančių mokslo metų.

Vilniaus vaivadijos mokyklų

biai pasiuntė į atakos vietų ke
turis naikintuvus. Jiems įsaky
ta be atodairos sunaikinti sub- 
marinų, jeigu jį pastebės.

Žuvusiųjų žmonių' tarpe 
vo trys anglai ir vienas 
das, nesikišimo į Ispanijos 
kalus komisijos atstovas, 
va s Endymion gabeno

Su šiuo / paskutiniuoju inci
dentu jau 25 anglų laivus ‘yra 
užpuolę Ispanijos sukilėliai sub- 
marinais arba lėktuvais iš oro.

bu- 
šve- 
rci- 
Lai-

anglį.

klauso C.l.O. /
Antra vertus, Washingtone. 

angliakasių unijos suvažiavi
me dar' tebebuvo neišspręstas 
William Greeno klausimas. 
Green, Amerikos Darbo Fede
racijos prezidentas, per 48 me
tus buvo angliakasių unijos na
rys. Manoma, jeigu Federacija 
pašalins iš savo tarpo C.l.O. 
unijas, tai angliakasių suvažia
vimas pašalins iš savo unijos 
Green a. c.

Vėl uždraudė dalinti 
C.I.O. atsišaukimus

Numato $1,500,000,- 
000 pašalpos 

darbams
JERSEY, CITY, N. 

rio 1.
J., vasa-
• keturi 
mėgino 
lapelius

BERLYNAS, Vokietija, vasa
rio 1. — Vokietija išduoda sa
vo piliečiams pasportus pažy
mėtus “kelionei šalyje ir užsie
nyje”. Nuo dabar Vokietijos 
pasportai leis žydąms keliautu 
tik šaly. O* užsienio pasportąi 
bus duodami žydams tik spe
cialiai pažymėtiems tikslams, 
svarbiausia emigracijai iš Vo
kietijos. •

GENEVA, Šveicarija, vasario 
1. — Sovietų Rusijos užsienio 
reikalų komisaras Maksim Lįt- 
vinov antradienį pareiškė Tau
tų Sųjungos posėdyje, kad Są
jungai reikia palaikyti para
grafai, kurie nusikaltusiai ka
ro užsimojimais valstybei grū
moja bausmėmis. Esą, be šito
kio patvarkymo Tautų Sąjunga 
paliautų buvusi Sąjunga.

va

ORR
Chicagai ir apielinkei Tede- 

ralio oro biuras šiai dienai prą- 
našauja:

Debesuota; gal bus sniego 
popiet ar vakare; kjlanti tem
peratūra; saldė teka 7:03, lei
džiasi 5:05 valandų.

I Rusijos pakrančiai 
o trigubai sustiprinti

i

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vasario 1. — Rušijps laivyno 
komisaras Smirnov, straipsnyje 
tilpusiame “Pravdoje” pareiš
kia, kad Rusijos vandenų pa
krančių apsauga per pastaruo
sius penkis metus tapo pada
ryta tris kartus stipresnė.

Japonai stato dides
nius už Jungt. Val

stijų laivus
VVASHINGTON, D. C.,

sario 1. Admirolas VVilliam 
D. Leahy, liudydamas senatui, 
aųtrądįenį pareiškė, kad Jungt. 
Valstijos turi pranešimų, jogei 
Japonija statosi karo laivus kur 
kas didesnius nei tie, kuriuos 
Jungt. Valstijos dabar ‘ turi.

New Jersey policija 
susikirto su le- 

gislatura
JERSEY CITY/ N. J., vasa- 

rio 1.
sey legislaturos komisija norę- 
jo prieiti prie rekordų Hudson 
kaUntės rinkimų. Jersey Cify^ 
mero Hague policija išvarė le
gislaturos narius lauk, iš kam
bario, kuriame rekordai laiko
ma. : ..

Antradienį New Jer-

autoriumi tikrai; o yra minėtas 
Sauliunas. Be to,- ir pats Sšu- 
liunas prisipažino, kad tų dar
bą padarė. Sakėsi neturėjęs 
blogo tiksĮo, bet girdėjęs, kad 
ir kituose kraštuose taip daro
ma. .

Teisingumo organams buvo 
kilusi abejone dėl jo psichinio 
stovio. Tam tikslui Kauno apy
gardos teismas Ukmergėje per 
ekspertus šį klausimų aiškino 
ir nustatė, kad Sauliunas yra 
pakaltinamas, t. y. viską pada
rė sveiku prot,u.

Netrukus ši įdomi byla bus 
nagrinėjama Kauno apygardos 
teismo sesijoje.

KAUNAS. — Vilkijos gyven
toja Elena Mįlbutienė kelioms 
moterims padarė abortus, o vie
na moteris, nuo Milbutienės pa
daryto aborto net mirė.
; Apyg. teismas Milbutienę nu<

ti lietuviams. atsakė, šiomis die
nomis Vilniaus lietuviai kreipė
si atatinkamu4 prašymų į Len
kijos švietimo ministeriją,, pra
šydami atsižvelgti į paskuti
niuoju metu Vilniaus krašte 
susidariusių Sunkią lietuvių 
švietimo būklę ir leisti Šven
čionyse atidaryti viduriniųjų 
lietuviškų mokyklų.'

Lenkijos švietimo ministerija 
į šį prašymų tuo tarpu dar-ųic- 
ko neatsakė.

— Antradienį 
organizatoriai 
organizacinius

ęity darbininkams. Vie

WASHINGTON, D. C., va
sario 1. — Works Progress Ad- 
ministration viršininkai antra- i i v . •

Įdienį ruošė pranešimą preziden
tui Rooseveltui apie tai, kiek 
bus reikalinga paskirti pinigų 
pašalpos darbams 1939 me
tais.

Nužiūrėta suma sieksianti 
i $1,500 000,000 arba ir daugiau.

dalinti
Jersey 
tos policija atėmė dalintojams 
lapelius ir išvarė juos iš mie
sto. ; . <

Praeityje-' Jersey City meras
Hague ir jo policija yra atve
jų atvejais pasižymėję priešin-
gumii organizuotiems darbinin- Sumųžmimo išlaidų bedarbiams

• nesitikima 1939 metais, jeigu 
biznis žymiai nesukrus ateinan
čią vasarą.

kamš

Japonai areštuoja 
savo profesorius

TOKIO, Japonija, vasario 1.
Tokio policija anksti antra

dienio rytų padarė eilę kratų 
universitetų profesoriams. Kra
tos padarytos profesoriams nu
žiūrėtiems priklausymu liau
dies fronto kairiesiems elemen
tams.

Tarp areštuotųjų yra Iliromi 
NEW YORK, N. Y., vasario Arisawa ir Yoshitaro Wakimu- 

1. — United States Steel Cbr- ra, imperatoriškojo universite- __ 1 fi_ •• _ —1» i I , n • . rr. . . . •

Plieno kompanija iš 
leis $50,000,000 kon 

strukcijai

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštinė Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet.

Ja
Kfi į;

baudė šešepąis metais sunk, poration paskelbė antradienį pą7i to profesoriai Tokio mieste, ir 
darbų kalėjimo. Ji padavė ape-1 siskolinti $50,000,000 'iŠ New‘Ryokichi Minobe bei Kinji Mi- 
liacijos skundų, bet Burnai jos Yorko ir Pittsburgho bankų fi- narni, Hosei universiteto profe- 
skundų atmetu. nansavimui statybos darbų.

NAUJIENOS
1739 S. HALSTED ST.

skundų atmetė
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(Tęsinys) -- , - -
O Gobšiukąs sčd^ėjo lyg-že 

mėta įkššfejš; Fotogrtaf 
jo apliiik lygiridam'As

jeigu-milijonas dolerių butų jū
sų kišeniuje. Lygiai^ taip—pra- 
šai\—vienaip trys.”

Bet ik ahtkta krrto nettitejed. 
BMflkd EMhi'o fotografAš dar 
k'eietą kartų nuėmę Gobšiuką, 
d paskui—visus trlsr. žinojo, 
niat, j ii, kad Gobšai piiiigų tu
ri, tai tarėsi tiiresi’ąs iš jų ir 
dlaiigiAii biznio. ; 7

Į smuklę grįžo keturiese; va
dinasi, ir fotbgral'aš Angelo- Ci- 
priano, .kaip drabužininkas Mak
sas Leibdvi’čius, atėjo magaryčių 
pirkti; Italas buvo; galima sa
kyti; sportas; tai bet keletu kar
tų iš-‘eilės “ant visos aūzos nu
pirko gerti.” '

Paskui Gobšai nuėjo vakarie
niauti. Gobšiukaš buvo gerai iš
alkus, tai ir prisikimšo ligi kak
lui, dažpai užsigerdamas alaus 
bei degtinės. TAtai, žinotam, ,su- 
sų’nkino virškinimą. Snaudulys 
gi tuoj įsivyravo jo galvoje, ir 
jis pašišAkę dėdiehei norįs eiti 
gtaitl. Užmigo gteit'fti, miegojo 
TAbai giliai ir sapnavo,—štai, 
drauguti mielas ką jis sapnavo:

Lietuva, Pašešupių parapija, 
o jis linksniai sau vaikštinėja 
gimti krašto takAis ir taiuiliuoja 
kažkokią k'Aiitab daitaėl'ę. Parei
na i savo tęvų namus. Visus 
kalbina, sveikina, bučiuoja. Bet 
niekas. negirdi jo balso, nepa- 
spaudžia rankos, nejaučia jo 
lupų šilimos. Jis labai nustem
ba, ųžsigaima, jaudinasi, pyk
sta, Šet netrukus atsimaino, 
staiga pamatęs, kaip jo tėveliai,

■ ». • . * ■ »’ 4 w •• ‘

giminės draugai kaimynai ir vi
si pažįstami žiuri supuolę į jo 
fotografiją, ,tik ką iš Amerikos 
‘atėjusią, įr -kal^a,u stebisį— ^tsį-

Jų akys

O ųobsiukąs stovėjo lyg-že
meli įkėš^. Fotografas šokinė
jo a'piiiik lygliidamAs jo Star
kį, kėlftėš, talhhkuš' ir itin iift- 
rėdamas, kad kieta skrybėlė .tie
siai stovėtą pašonėje. Pagaliau 
prirhošiamašai dtarbaš biivo 
baigtas. Gobšdi bššit^dkė j Ša
lį ir abudu labai šiltai gėrėjo
si laikrodėlio grandinėle, nors 
ji ir btavo nukalta, iš la^ai stam
bių grandžių—tokių štanibių, 

. kad, rodosi, ketvertas ai*klitį 
vargu benutraiiktų. Ir ji buvo 
papuošta biltU porcelėnb žir
gu jr aukso pasaga, kuri,—kaip 
Gobšai tikėjo,—buvo raktas į 
gerą biznį ir dolerių ariiodūš...

‘įb'abar—dabar stovėk tiesiai 
ir šypsokis milijono doleriu ver
ta šypsena, o kai tįk pašakyšiu 
vienas, du trys, tai visai.. nesi
judink, tik šypsokis milijono 
dolęrių vėrta šypsena,” taip p&-. 
sake fotografas ir baihygb nla-' 
šinos mygtuką. .........

Mašina aiškiai, ištarė “klikt” 
ir jos širdyje atsimušė GobŠiu- 
kas su nauju kostiumu, įrem
ta į pašonė skrybėle, milijoną 
dolerių verta šypsena ir laik
rodėlio grandinėle, labai, ryškiai 
pagražintu baltu porceleno žir
gu ir aukso pasaga ...

Visų nervai atsileido, bėt la
biausiai tai “grinoriaus,” kuris 
du r niekad nebuvo taip tiesiai, 
išdiužiai ir rimtai, atseit, įsi
tempusiai Stovėjęs, ir dagi taip 
ilgai.

“Dar kartą reikia numušti; 
dar kartą prašau pastovėti, kaip 
stovėjote,” . įspėjo naujoką foy 
tograFaą. “Ir prašau švp^oįfs 
lygiai taip, kaip ^yUš'otirtMė®štetiętj pegą$d#mi,.

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

23,000 torių įtalp'os

Gegužės 28 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

/T'reČiaK lesa:
Iš New Yorko i Klaipėdą .........
Į abi puses .....J...;,. ......:.............

Turistinė Klesa:
Iš Nevv Yorko į Klaipėdą.........
Į abi pusės ........X„..Ą..a.......

Taksaį $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yrh labai populiariška, peš 
kas metai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši ekskursija yra džgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentu ir visu informacijų .kreipki
tės j patikėti^ lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH DaLŠIĖI) STREET

Chicago, Illinois. e

t

..... $106.50
.... $206.00

. $289.00

5?
3^ n

1 ■,'» j ‘•.'i

NAUJIENOS, Chicago, UI
— , / jį. • .—..i—i-

išskčstoš. krutinės, rodos, pas
kutinio kv|į>(| nebėtekūsios, .A*- 
dyš—Amerikds kriti j u iižšįiie* 
gušioš ; y. Ir jie kalbasi, ginČi- 
• ' %. ,« z' 1 ' { jasi: z ■

“Ale tai pokaitis; tad ponai
tis,—kaip pisoriaus pAniočhikas 
Prienukas .. .Ką tu (ttabJr nie- 
ki/š' šneki,—geriau x sakytum, 
kaip načelniko sūnūs, kutais ne
seniai Peterburgo versitetą bai
gė ... Skrybėlė—skrybėlė,. saky
siu, kalį) daktaro Klėbinskio ... 
Aįaiote, tii'..Amėįikas, tai Arhė- 
rikas, tai tikris 'aukso kraštkš, 
kur žmones aukso upėse mau
dosi ... žiurekit-*-tik žiūrėkit, 
koks žįįiūnds, keliiėŠ BrūšloBš 
... Ką tti ŽiA—žiurik,. icoks fe-

Aj?*

pnstatyti tin

tai vis

|įoje šalyje prieš įvedimą atva
žiavimo e<ertifikĄtą:yJis &ali pa^ 
di/oti senas taksų resytęs, arba 
Fen’d'b^ rbšytės, arbi
apsiveaimą certifikatiįs,kur jb 
vardas minimas, bažnytinius 
krikšto rekordus, □ dirmavon ės 
arba kitų bažnytinių įvykių re
kordas, banko kl&gutę, staty
bos ir paskolų draugysčių kny
gas, ta^SdŠiįnus tauo darbdavių, 
nuo unijų arba JrateTnaliųdrau
gysčių; sįnus jftjn pasiųstus lafš- 
klišį .šęnaįs 1M' -ir U. 
X,,itnraliz;U.'ijos virKiiiinkat prį- 
ihls tu'os.dokuiiientįis. jeigli tik

kaita šyp&bši! Tik labai tittihgi veik) /šiūjėTšaljųe’ prieš birlSita 
ir laimingi tegali taip šypsotis 29 d., j9(1’6 m. Gal lengviausia m ,. - > .i >1’1 įf'lt ’ ■' \ J; '• . . i. . ».' , • k ’-H... Tuoj pVita bijii^'s maišais 
parsiųsti . . į Dar fokio visoje 
musų parbįšijbįe nebuvo,—tik kiį 
nuvažiavo iir tokiu popų Virto 
... Dievas pelėda ... Gan^, jaii 
gaiia,—čią toks patvirkęs bUVo 
ir, klausykis, dievas jam pade
da ... Tai juiyttei ttadj šip- 
kortę prisius . . . čia dabar,— - 
reikės jaih biedtaos , rnergditės, 
tokiu pbhd Viirtušiam .. . Gal 
prisius pinigą nĄujgii baŽhyte- 
lei pastatyti... Jaū dabar su 
Gobšais nebesivsišnekėsime,—ši
tokį Sūnų tūri... Gal naitaus 
parduos ir abudu važiuos pas 
suiių—ponais būti... Dievas
migliausias žino...”

Gobšiiikas- klausėsi, stebėjosi 
ir į vidurį būrio griiste grūdosi 
pamatyti savo fotografijos, apie 
kurią tiek daug visi apstoję kal
bėjo. Bet jis visų pirmiairsia pa
matė savo motiną, drebančio
mis rankomis jo fotografiją lai
kančią ir šluostančią vieną jos 
kampą, ant kurio krito jos 
džiaugsmo ašaros ... Ji • tylėjo 
... Matyti, pergyveno tokį mo
mentą, kada tiktai širdis tekal
ba, o lupos vilgosL atsiritusiais- 
išlakią lašais, sūriais—kaip že- 
mes ,drųsl^/( <t;i , .,i ; 
‘ Jis puolė jai rankas, bučiuoti, 
bet... kažkuris smarkinįnkas 
apačioje—smuklėje taip smagiai 
kurnščiu trenkė į barą, kad jis 
ėmė ir nubudo. Pašokęs lovoje 
dairėsi visas sumišęs. Neb'esu- 
sivoke, mat, kur. beesąs. Tik kai 
gerai prasikrapštė akis, apsi
žvalgė ir išgirdo smuiką, klarne
tą ir armoniką—Visą trijulę, ku
ri vakar visus linksmino per jo 
šulaiiktuves, J susigriebė Vaikis, 
kad čia jo dėdes nąmai, o vaik
štynės tėviškėje—tik sapnas ...

(GALAS) .

yra gauti lįąltaytiniUs rekordus. 
Kiioibbt apilkAntAs Ąišįyvėiies; 
lino 190^6 tai. Viename mieste ar
ba miestelyje tai jo darbdaviai 
ipgi gali jam dubti reikalingus 
doktiibentiis: <įį|ta!iiĮbli&;, kurie 
Vyko iš Viėftoš vietos į kita, ir 
kurie prasiŠaHhb.rbtĮo visų or- 
ganizačby, prieš birželio 29., 
1906 m; yra labai sunku gAnti 
tokių dokmtaentų.į;

Yra mažai atšiįikihių', kiit 
ateivis atvykęs į 8uv. Vals. po 
birželio 29 d., 1906 m. gali tapti 
piliečiu be Atvažiayiiho c’ertifi- 
kAto. Tokišlįcertifikataš terei
kalaujamas bijo atęivio-Vetėrano, 
kuris , priklausė pne Amerikos 
pulkų laikė pasaulinio karo, tik 
jeigu jo paskutinis įleidimas į 
Suv. Valšt. įvyko ;po. kovo 3-čią' 
d. 1924 m. Taipgi'moteris, kuri 
ypąMietė jos pilietystę ištekėjimu

hžv ateivio prieš rūgs,. 22 d. 
19^2 tai,. gAiį atgauti pilietystę 
be al/važiOlmo certifikato.

Valdžia reikAlAiijA' mokestį 
iš $2.50 už atvažiavimo certifi- 
kAlą. ^uOš pinigus teik p a šių s t i 
su “pirmų popįerųl’ prašymu. 
Attaiviaitaš, kiiriė atvyko prieš 
birželio 29 d., 1906 m. neręik pa
siųsti tų pinigų ($2.50) su jų 
“pirmų popierių” aplikacija, 
nes jiems neteik pristatyti atva- 
žiavitaio. certffikato., x

Nuo liepos 1 d,11929 m., “pir
mos popierDs” neįšduodūma, kol 
aplikantas beįsteigia su atva
žiavimo cerįifiltatu jo legališką 
įleidimų, j Su V? Vals. pristatyti.

Ateivis, kuris nelegališkai yra 
atvykęs čion, negali gauti atva
žiavimo cėrlifikatb, ir todėl jis 
sulaikomas nito Amerikos pilie- 
tystės. Ateivis, kuris legališkai 
įleistas, bet kurio legališko įlei
dimo negalima rasti, yra tokia
me pat padėjirne. Foreign Lan- 
guage Information Service daž
nai gali teikti pagalbą įsteigi- 
niui atvažiavimo dienos ir lai
vo vardo. Ėet patys ateiviai tu
ri prisiųsti visas reikalingas in
formacijas apie jų kelionę ir 
atvykimą į amerikonišką uostą.

Ateiviai, kurie negalį gauti 
atvažiavimo cė-rtifikato, bet ku
rie g Ali įrodyti, kad jie atvyko 
į Š’uv. Valstijas prie* birželio 3 
d. 1921 m. ir kad jie yra asme
nys gero morališko charakte- 
riaiiš gali gauti “užsiregistra 
vimo rekordą”, su kuriuo jie 
tuoj gali gauti “pirmas popie- 
ras”. Užsiregistravimo aplika
ciją reikia pasiųsti ant Form. 
659. Tą blanką galima gauti iš 
kiekvieno imigracijos ir natų

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
H-1 8 HS ®. tudeiKisJohn, U‘-. ff

, ■ , • r M '• f 9" ■ .-r'' > -

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO: iStAIGA

' DIENĄ IR NAKTJ. ,
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4005-67 So. Hermitągę Avė. 
4447 South Fairfieid Avenue

■Tel. LAI AYF.TTE 0727
' . .'..J į.' •*? ■ ■■ 1 ___ ____ ■ ‘ *

T r 14 koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

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

P. ŠALTIMIERAS.
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ralizįcijos ofiso. Daug organi
zacijų, jų tarpe ir Foreigh LAh- 
gua^e Information Service, ir
gi turi £itų blankų ant pareika- 
laviiho. Reik pasiųsti dvi foto
grafijas ir piniglaiškį ant $10 
su Aplikacija. Kuomet aplikuo
tas yra pasirengęs remti jo 
sakylilą, kad jis atvyko prieš 
birželio 31 d 1931 m., kad jis 
niekad neapleido Suvi Valstijas 
(trumpos kelionės užsieny ne
kenkia užsiregistravimą) ir kad 
jis yra g'ero morališko bddo 
žmogus. —F. L. I. S.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

JPTAUgijok Nariai.
„ Phone CANAL 6122

-GYDYTOJAS IR CHIRURGAŠ
2201 West 22nd Street

Valandos: ntfo 1—-8 i|r 7—8 
Seredomis ir nedtl. pagal sutarti j 
Rez. 6631 86. Califo'rnia AvenUe ■

Tj»|pfnnm« Renuhlir 7H6R

Atvažiavimo certi-
K

ir ■ re* Direktoriai

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—;Visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Mąrųuette Radio .
AL ENZULIS

5610 So. Mąplevvood Avenne 
Kplbaine Lietuviškai. 
Hemlock 2343 .

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwįfe 
6630 So. VVestero 
Avė,, 2nd floOr 

Hemlock 9252 
Patarnauju prile 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu mašsage 

’ eleetrie tr eat- 
ment ir magnę- 
tic hlankets ir tt 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

Miesto 
Kam b. 
Namų

st.

JS. O> VJ»

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

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS. ( 
T-Ięphone: Boulevard 2800 

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

Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 251(1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. -Dearborn St.
Room 1230 

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

Ofisb TeL4 Boulevard 5913

DR. DERTAsft
756 West 35th St ”

Cor. of 35th and Halsted, Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:80 

Nedeliomis pagal sutapti .
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

TaI. Konwnorf 5107
1   ---------------------------------------- ---------------------- 1— ----------------------------------

drisC Tel. Virgtnia U030
Residence Tel. BEVERtY 8244 ’J‘

DR. T. DUNDULIS "
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 6—d 
Rezidencija:

nuo

Š939 SOUTH CLAREMONT AVĖ
Valandos—9—10 A. M. 
N edėlioj pagal sutartį.

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

24UU WEbl MAD1SON bTKEJt.1 .
Vai. 1 iki 8 po pietų, 6 iki 8 vak 

i'el. Seeiey 7330
Namų telefonas tiruinmek 0597

Dr. A. J. Shimkūs
GYDYTUJAb IK CHIRURGAS

Vai. nuo 2 iki i v. p. p. ir nuo 7 
iki y v. vaK. 1 reciameniais ir 

tiėKinadieniaiė susitarus
OFISAS IK KEZ1DENC1JA

4300 So. Fairfieid Avė
Tel. Lalayette SOI 6

U H

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Utisas 1645 SO. ASHLAND AVĖ. ,

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 ikitG 
vaK. IM edeno j pagal susitarimą £

Ofiso Tel.; Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospeet 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENl’lSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th btreet

Valandos, nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai \

Dr. Margeris 7
3325 So. Halsted St. ' 4

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų'4'0 
ir nuo 6 iki 8 vakaro’ C 

Šventadieniai^ tik susitarus ’ ’ - 
Phone BOULEVARD 84Š3

’ t- . "• . '“Atvažiavimo certifikatai” vis 
šiGaikb daug „ tūkstančiu Ateivių 
nuo pilietysteš. Tad . šiuo laiku 
nies kandysime išdėstyti, kas 
čai yra tas “į tvaižavimo certi- 
fikatas.”

Jis yra Imigracijos ir Natū
ralizacijos Biuro išduotas pall'u- 
dijiihas apie lėgališk^ ateivio L 
leidimą, nuolatiniam apsigyverti
mui Suv. Valstijųse. Jis nėra 
duodamas 'pilfetyštčs aplįkantui. 
Yra faktas, kad aplikantas jb 
visai nei nėmato. Jis pasilieka 
Natūralizacijos Tarnystėje, ii 
ytaa pridegtas prie- aplikanto 
‘pirmų popierų” aplikAcijos. Jis 
paduoda aplikahtė vardą, me
tus ir užsiėmimą, -kaip ir asme
nišką aprašymą, laiką, kada jis 
arba ji atvyko į $i.‘v. Vals. g'e-r- 
tifikatas paduoda ūgį,, plaukų 
ir akių spalvą, gimimo vietą, 
'pasekūtinę rezidencijos vietą, 
vietą, kur ketina Suv. Valstijose- 
apsistoti, ir Ateivio atvažiavimo 
dtehą, ir vardą laivo, ant kurio 
jis į šią šalį atvyko.

Įstatynias, kurį Kongresas 
priėmė birželio 29 d., 1906 m. 
aprūpina laikymą tokių rekordų. 
Ir todėl nuo ateivio, kuris prieš 
tą dieną atvyko, nereikalautu 
jokio atvažiavimo certii'ikatd. 
kuomet ateivis, atvykęs į Suv. 
Vals. prieš birželio 2^ d. 1906 
m. nepamena jo . atvažiavimo ... .Z* ■

NARIAI
Chičagoš, 

Cicero
Lietuvių

Ldidotūvįij 
i birėkįorių 

Asoeiąeijųs

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

TURIME 
Koplyčias 

visose Miešto 
dalyse

A. MASALSKIS \
• 3307 tUuapica Avenue - Plionc Boulevard 4139

___________ I______‘ -------- —. ............................................ . ............... . ....................- -------------------------'■ .

1 -s M PETKUS ,'r
6834 Šo. AVėšlerii Avė. / Phone Grovehill 0142
1440 Soulh 49lh Court Cicero Phone Cicero 2109

N P. J. RIDIKAS
3354 So. IIalstęd Street , , , Boulevard 4089

1 . į J. ZOLP ' Plipiie Boul. 5203
1646 Wes't 46th Street * , . . Boulevard 5566

--- --------- --- ------------;........ —

S.M.SKUDAS
718 Wešt 18111 Street ~ " 'Pitone Monroc 3377

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue

Yards 1139
Yards 1138

; lacHawicz ir sūnus
2314 Wesl 23rd Placc Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street .......... Tel. Pullman 1270

. JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
;4704 Sb. AVcštern Avc. _ .Phone Virgin i a 0883

J. LIULEVIČIUS
434Š So. Calįfprnia Avciiuc ' Phone LafayeUe 3572

> |Swr

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Westerri Avė.
VALANDOS: 

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

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

. Tel. Prospeet 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAitUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 mėty praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SĖRNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829.
Pritaiko Akinius 

< Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuve 
756 West 35th St.

kampas Halsted , St. • - 
Valandoj: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

i Nedeliomis pagal sutarti.
8

Res. Phone: Office Phone: ’J *
Laf. 7383 Pros. 1012 ’

Dr. S. Jakubs ’•
DENTIST J1

6322 S. AVestern Avė.
VAL.: d:00 ryto iki 8:30 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni f A

Tel. Office Wentwor|h 6330 >
Rež. fiydė Park 33$5 **

Dr. Susanna Sląkis ’
Moterų ir vaikų Figų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

V

KITATAUČIAI, \ . v < \ z - t 7

“dr. herzman
. IS RUSIJOS

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

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vytų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Riy ir kitokius ėle- 
tros prietaisus.

r Ofisas Įr Lahorątorija: , 
1034 W. 18th Si., netoli Morgan St.

Valandą nuo 10—12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30. vai. vakarė

Tel. Canal 3110
R'ezidencijos telefonai:.

Sli'nerior 9454 Ar Central 7464

Dr. Charles Sega! ;
., OFISAS

4729 So. Ashland Avė. ■
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: • 

Nuo 10 iki 12 vai, ryto, nuo 2 iki 4 ;|j 
vai. po piet ir niio 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diėhfc. , t

Phone MIDWAY 2R80 y?

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. r| 

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

Rcz. Telephone PLAZA 2400
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3 Savaičių 
Transakcijos

Namai ir Žeme
Veda W. V. MANKUS

Įvairios Nesukontroliuojamos Aplinkybe 
Nusveriančios Nuosavybės Vertę

Namo Paviršutinė Vertė Nevisuomet 
Tikroji Vertė

r

Nuosavybė, kurią žmogus pa- mas, apielinkėje pravestas bul- 
sirinkęs pagal savp skonį perka, 
nevisuomet reprezentuoja josios 
tikrųjų vertę — tankiausiai 
nuosavybei vertę nustato aplin
kuma, kurioje ji randasi. Gana 
tankiai ta aplinkumos vertė nė
ra pastovi, bet svyruojanti, tai 
į vieną, tai į antrą pusę, ir pa
vieniai nuosavybių savininkai 
to negali kontroliuoti.

Aplinkumos Reikšmė
Perkant naujoje subdivizijo- 

je, paprastai, labiau galima iš 
anksto spręsti kokia bus aplin
kuma pasiremiant uždėtoms re- 
strikcijoms, kurios nustato rū
šis ir kainas nuosavybių, nusa
ko, kaip kur, net tautybę ir 
kulturingumą busiančių kaimy
nų. Bet ir tuomet pagerinta 
transportacija, įrengtas parkas, 
modernizuotas gatvių apšvieti-

varas, keletas gražių namų pa
statyta ir 1.1., namo vertę kei
čia. Tas visas kiekvienam sa
vasties savininkui eina į svei
katų — kelia jojo nuosavybes 
vertę. Bet sakysime; vieną gra
žių dienų, štai, apsipirkęs atsike
lia gyventi į tą. koloniją pilietis 
su tuzinu vaikučių, .kurie savo 
apdaru ir užsilaikymu gadina 
kaimynų ūpą ir šie nenorėdami 
ergeliuotis, verčiau nusispren- 
džia parduoti ir keltis geresnūri 
kolonijon. Po šio paseks kitas, 
•trečias . . . Pasidaro spraga, ku
rių tik prastesnės rūšies kaimy
ne is begalima užpildyti — na, 
suprantama ir už žemesnę kai
ną jiems parduoti begalima. 
Nors pačios nuosavybės savo 
kokybės ir ne pakeitė, bet ap
linkuma nusveria vienon ar k- 
ton pusėn nuosavybės vertę.

r

Siu Metų.
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos 
LIET. LAIVAKORČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA RIJAS A
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 ekskursiia gegužio 28 d. laivu 
“Griosholm”. 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 diena, 
Chicaeos Lietuviu Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Francįįą, iš ten gelžkeliu 
i Kauna arba Klainoda nėr 9 dienas. Kai
na $209.50 bet o-rižfant po rugsėjo 25 d. 
bns sno-ražinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aouitania”.

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

. šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivu 
“Aųuitania”. s

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

Gelžkęlis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Ąmerikos pasas

kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sąjungą.

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

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

Bėgyje paskutinių* 'trijų sa
vaičių Chicr.gos miesto rekor
duose pasidarė sekančios pavar
dės lietuvių, pirkusių jų bei par
davusių jų nuosavybes:

J. Pūkštą pirko ant W. North 
Avė. prie N. Wood St.,

N. Kaminskas pardavė J. 
Marcinkui ant S. Artesian, prie 
W. 44 St.

Chas. Wertelka pirko ant S: 
Washtenaw Avė., prie W. 73 St.

A. Dvylis pirko ant S/ West- 
ern Avė., prie W. 68 St.,

S. Štamas pirko ant W. 93 
St., prie S, Philips Avė.

W. MaĮinąuskis pardavė Par- 
kholm,' Cicero.

B. Bruzgulis pirko ant W. 
43 St., prie S. Talman Avė./

J. Swabas pardavė- Proviso, 

$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks^' W. Stašiulis pirko ant S.

' 5 KAMBARIU NAMAS

> u

?LĄH 
i6

Ded Room

šis pilnai moderniškas 
5 kambarių namas supla
nuotas erdviais kamba
riais ir visai maža, įbu- 
davotais kabinetais virtu
ve, kurioje šeimininkė sė
dėdama kedėje gali atlik
ti visų virtuvės darbų.

Pavyzdis imtas iš «Chot- 
tanooga, Tenn., įkainuo
tas $4,125 ir turi apdraus^ 
tų pirmų morgičių sumoję 
$3,300. Mėnesiniai mokes
čiai, priskaitant visus ki- 

- tus kaštus, išeina po $33-

Liufoo Room

Neužtenka Rasti “Bargenų”
O ką jau bekalbėti apie seną

sias apielinkės, kur jokios re- 
strikcijos nevaržo, kur žmogus 
gali turėti rezidenciją, krautu
vę, dirbtuvę, kiaulidę-ąr dar ką, 
kur tautybė ir pase,nėra skiria-

Iv ' ' ■T2'mos, kur 'vagiliavimas ir gir
tuoklystė bujoja — ten geresni 
žmonės nenori gyventi,, nuomos 
puola žemyn, suprantama ir 
nuosavybių kainos turi pulti, o 
ne kilti, .

Rengiantis pirkti nuosavybę 
neužtenka rasti “bargenų” bet 
kur, bet reikalinga su didžiau
siu i.tsargumu ištirti visą aplin
kumų, kad patyrus ką pasirink
ti nuosavybė yra verta.

Chicagos Lietuviai 
Pirkę ir Pardavę 
Nuosavybes

S
Halsted prie W. 33 St.

J. Domeikis pardavė ant 
Kalmar Avė. prie W. 59 St.

K. Detnereckis pirko nuo Si-: 
man® Daukanto Spulkog ąnt W. 
55 prie S. Lawntjąle.

J. Grigais pirko ant S Mer
rill prie W. 75 St. , /

P, Norusas pardavė A. Mar
kūnui ant S. Artesian prie W. 
68 St. .

H. Kuchinskas pardavė ant 
N. Karlor prie W. Dickens7 ąv.

S. Slepikas pirko, ant S. Pau-

“Bučernes” Ir
“Grosernes” Liet.
Apielinkės^
Ilgos valandos kenksmingos biz

nieriams Mr bizniams
: Čia bandysiu nors trumpai 

pagvildenti kai įkurįų mūsų biz- 
niėrių nėpavydętiną.- būklę. Ypač 
apie bučepius,/ir į’rpserninkus 
pravartu pakalbėti.' .; ‘1 '
‘' žinome visi, kad yra koloni-. 
jos, kur. visos maišto krautuvės 
atidarda nuo, 8 vai. ryto ir už
sidaro 6. vai. vakare, šeštadie-1 '’L i ‘ niaįs /laikoma atdara' iki 9 vai. 
o. sekmadieniais per dieną už
daryta:; s f ' ; /./L:. • ■'

Bet ar' daug yra lietuviškų 
kolonijų kur būtų prisilaikoma 
panašios ' tvarkos? Labai ne
daug. Tankiausiai atsidaro nuo 
5 vai. ryto ir laiko atdara kol 
visi .gyventojai nueina gulti, t. 
y. iki 11 vai. vakaro, priskai
tant ir Sekmadienius. Ėendrai, 
laiko krautuves atdaras po 18 
vai. į parą arba 126 vai. į savai
tę. O ar daug jie turtų sukrau
na? Dirbdami su visa savo šei- 
ma pasidarp sau pragyvenimų, 
kaip kurie dar ir keletą šimte
lių <per metus atsideda “juodai 
dienai”. Juk jie irgi Amerikoje 
gyvena, ar ne?

Negana to, kuomet privargę 
nusprendžia parduoti biznį tri 
patiria, kad nei savo įdėtų į 
prekes pinigų negali atsiimti, 
nes niekas nenorį pirkti ten, 
kur krautuvės laikomos atdaros 
be skaičiaus valandų.

Suprantama jiems kitas nie
kus tvarkos nepadarys, tą turi 
padaryti patys biznieriai: kaip 
galėjo susiorganizuoti ir susi
tvarkyti kitų kolonijų biznie
riai, taip galėtų ir, lietuviai pa
daryti, bet krautuvėje sėdėda
mi to nepadarys, reikalinga su
sitelkti grupėm, pasitarti, susi
organizuoti^ prisidaboti. Tas 
butų visiems į sveikatą. -M ' I ’ ■ ?» , V • ■ . .y' . v 

liną prie W. 52 St.
A. Peldžius pardavė A. Dom- 

browskuį. ant ' S. Sacramento 
prie Archer.

: : METINIS •
KONCERTAS

, W. Rangas pirko ant N. St. Vąšdrip-Feb. 13 d, 1938 
Louis prie W. Carmess Avė. ŠAKALŲ Svetainėje 

///'/'■- ^.*//
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Įvykiai, Kurie 
Gadina Apielinkės 

iReputaciją

D C <4 faętfn

Bet tąį ne būtinai apielinkės; 
' • žmonių kaltė ,

Tūlas laikąs atgal, spaudoj ei 
teko skaityti šiokis ryškus įvy
kis : vienas pilietis' ‘ parėj ęs iš 
darbo ir pavakarieniavęs nuėjo 
į aludę taukuotą burnų alučiu 
išsiplauti. Išsigėręs porą stiklų 
alaus ir ' eidamas; namon -apsi.- 
S verste, kad gali sutikti ^negeis
tinų ' kaimynų ir paprašė alūdi- 
ninko, kad šis palaikytų iki ry
to jojo turėtus prie savęs deyy- 
nisĮ dolerius. Aludininliaš mielai 
sutiko. Musų pilietis paėjęs blo
kų nuo aludės sutinka \ būrelį 
jaunuolių, kurie apkibę iškratė 
kišenes ir įš piliečio atėmė pas
kutinius 20 centų, kuriuos prie 
savęs buvo pasilikęs; paeina 
dar bliokų ir 'vėl užpuola antra 
grupė panašių amatninkų — tik 
šie jau nieko nelaimėjo; dar pa
ėjo tretį bliokų vėl tampa ap
stotas trečios, “grupės”. Su
pi antama, šie irgi niejko nepešė. 
Ar manote tas' pilietis ilgai gy
vens toje apielinkėje? Reikia 
abejoti ar jis šiandien ten te
begyvena,. nebont butų nuosa
vybės savininkas . . .

Negana to, mintyse kiekvieno 
žmogaus, kuris skaitė ar girdė
jo šį pasakojimą, tos apielinkės 
kreditas nupuolė mažiausiai 
trečdaliu..?

Vienok čia ne būtinai apielin- 
kė yra kąlta, kaltę reikia pa
vesti pačios apielinkės gyvento
jams. Juk tam yra policija, a- 
pielinkės gyventojai moka tak
sus ir už tai turi būti aprūpin
ti apsaugą, gatvių apšvietimu. 
Jųjų nerūpestingumas jiems pa- 
tiėpis brangiausiai' ptekiuoja. 
Jei pavieniai negali gauti gana 
atydos ir apsaugos, tuomet rei
kalinga telktis į nuosavybių sa
vininkų kliubus ir brganizuotai 
pareikalauti nūo miesto virši
ninkų tinkamos apsaugos.

■ ■ X Į «»■■■■■ ..M.   .. I lIlĮjll ■*<■■■< ,       

Laikotarpyje 3 savaičių Chi- 
cagoje su priemiesčiais parduo
ta 2,288 nuosavybės už $5,842,- 
357; morgičių išduota * 1,352 
nuosavybių už $10,328,993; per
imtų naujiems narni ms statyti 
išduota 29, vertės $469,750.
. Tuomi laiku dvi žymios fir
mos paskelbė, kad rengiasi sta
tyti eilę žemos kainos vienos 
šeimos namų prie S. Kędzie Av.

Naudingi 
Patarimai

• Nubąltinimui cementinių 
bei akmeninių palangių, laįptų 
šonų arba “porčiaus” akmenų 
suniaišyk: galionų vandens- 
svarų vapnos ir saujų druskos 
—tuo mišiniu gerai nutrink 
su mediniu šepečiu arba su ra
žu.

• Lengvam nuvalymui mi
singinių rankenų bei kitų or
namentų, reikia gerai nutrinti 
su perpiatitu citrinų (lemon) 
paskui nupjauti šiltu vande- 

su minkštunin ir nušveisti 
skuduru.

• ' ūžlopymui ištrupėjusių 
plasterių sienose: sumaišykite 
vienų dali miltų, dvi dalis smė
lio ir dvi dalis* sijotų pelenų, 
išplakite vandeny iki pasida
rys tiršta košė ir vartokite.

• Pasitaikius nuskelti ma
žus gabalėlius nuo rakandų— 
juos galima lengvai priklijuo
ti atgal vartojant kiaušinio 
baltinių.

. & - ‘ *
• Nuvalymui susiteršusių 

baltai maliavolų dalykų—var
tokite skystimą, kuriame virė 
cibuliai.

&
• Kad maliavojamas šepe

tys . nesišertų — pirm' varto
jant naujų pastatyk ant koto, 
praskleisk ir į vidų įpilk a- 
pie šaukštų varnišio. Stačias 
lai išdžiūsta.

’ • Kad suminkštinti senų 
maliavojimp šepetį ~ reikia 
pamirkyti apie Valandų karš- 
tamę /terpentine ir ~ išmazgoti 
muiliniame vandeny. ■. r ' '

Šeimos jau kraustosi 
į J, Lathrop 
Fedėralius namus

17 šeimų, kurioms federalė 
valdžia išnuomavo butus Ju
lių Lathrop namuose, vakar 
persikėlė į naujas vietas. Na
me yra' 107 butų ir visi yra 
priruošti gyvenimui, šeimynos 
kraustosi • į butus po 15-ka 
kasdien. Pietryčiuose pastaty
ti federaliai butai Trumbull 
Park Apartments atsidarys at
einančių savaitę.

Nau

Nauja 
Kultūra No. 12
" Tik gavome iš Lietuvos 
ją Kultūros numerį.

TURINYS: 
Religijos ir Tikybos sąvoka — prof. 

J, Vabala-Gudaitis,
Sovietų naujoji 1938 ip. konstituci

ja— prof. M. Roemeris.
Rudenio vieškelio ~ Salomėja Nėris 
Iš sociąlOgijOs paskaitų — prof. P. 
- Leonas. . , . \ .
šulinys.—Petras Cvirka.
Kultūros kryžkelėse besidairant — 

, J. Laužikas. ; <
Baltas takelis — Salomėja Neris. 
Pasųuind pėdsakai Lietuvoje — J.

■ Kernius, : ‘
Paryžiaus gatvės ir liaudis ■— A. 

Adalas. . ' . . ■
Daina — K. Jakubėnas. 
Popuriarusis Mokslas.
Apžvalgą. , : ; .

KAINA 45 CENTAI 
GALIMA GAUTI 

f '' \ ' ■ -

Naujienose
1739 So. Halsted St.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios 'Naujienos 
yra naudingos.

Budrike
Milžiniškas
RADIO

Išpardavimas
500 Radio Setų 1938 

metų turi būt
Išparduotų

Nežiūrint Kainos
DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS
Philco, Zenith, 

RCA Victor, ir kitų
Jūsų seną radio 
priimam mainais

Nereikia nei 
Rankpinigių

Budriko Rakandų
Skyriuje:

Pečiai,. Lovos, Matra- 
caiy.Karpatai, Pąrlor 

Setai
atpiginti iki

45 nuošimčių

Bud r i k
Radio-Furniture
3409-17 S. Halsted St.

Chicago, III.

Tek Boulevard 7010
Radio programai: WCFL, 9^T 

kil. Nedėlįomig 7:30 P. M.; 
WAAF, 920 Jcil. Nedeliomis ir 
Pėtnyčiomis 4 P. M.; WHFČ, 
1420 kil. Ketvertais nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

INSURANCE
(APDRAUDA)

aut<£-

nuo
i C

namų

rakandų 
nuo vagių 
langų

• Pilną apdraudą 
mobilzams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą gyvasties

gausite

NAUJIENŲ
raštinėje

, per A. įtypkeviėiy

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

.po pietų. .

' ■ ‘ .................. •" 11 ■ - 1

Garsinkitės “N-nose”
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III. Telefonas Cinai 8500.
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_____ --------------------  4.00 
Trims menesiams -----   2.00
Dviem menesiams __ ______ 1*50
Vienam menesiui ...........j— .75
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Dviems mėnesiams 1.00
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\ Pusei mętų -------- ,  .............. 4.00

1 Trims mėnesiams .......... 2.50
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Orderiu kartu Su -užsakymu.
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Kratai Viduržemio juroje
Vidūfržėmio juroje vėl prasidėjo ‘Tiežindnių” sub- 

įbarirtiį puolimai prieš pfėkybos laivus. Užvakar buvo 
paskandintas netoli pietrytinio Ispanijos kranto anglų 
laivas Endymion; gabenęs anglių krovinį į vyriausybi
ninkų uostą Cartageną.

Beveik nėra abejonės, kad tą laivą torpedavo šuki- 
lėlių submarina; išplaūkusi iš Tinoso uosto. Bet kadan
gi geh. Ftrąnbb turi viso, rodos, tik.vjeną ai?,du povan
deniniu laivu, tai tą piratišką darbą galėjo atlikti jo 
talkininkai italai arba vokiečiai. Su laivu Endymion, 
sakoma, žuvo laivo kapitonas, jo žmona, antrasis inži
nierius, Švedijos atstovas tarptautiniame “nesikišimo 
komitete” ir kiti septyni asmens.

Taigi Ispanijos fašistai ir jų talkininkai vėl įsidrą
sino tiek, kad skandina anglus ir tarptautinio komiteto 
įgaliotinius, paskirtus- prižiūrėti, kad Viduržemio jūrb- 
je nebūtų trukdomas laivų judėjimas, (j gal būt, tai fa
šistų desperacijos žygis, kai jie mato, kad jiems vis la
biau nesiseka karas prieš Ispanijos respubliką?

Šitoks begėdiškas fašistų puolimas jutoje prieš ang
lų laivą reiškia ne tik materialinį nuostolį anglams, bet 
ir skaudų įžeidimą galingiausiajai jurų valstybei pa
saulyje. Jeigu seniaus būtų juos kas nors drįsęs šitaip 
užgauti, tai milžiniškas Britanijos karo laivynas butų 
tuojaus atpuškavęs tokį Užpuoliką nubausti. Bet ką da
bar anglai darys,% nežinia; ' '

Nuo fašistų įjlę^ta gavę jau daug v antausių, bet 
jie dar vis stengfM pataikavimu akiplėšoms apsaugoti 
tarptautihę taiką.

? .. .......................................... .....

—A y . « ..........i.. —i i ......................—i. i

Dviveidžiai Janusai

DUBINSKIS KLAUSIA f
' ■ IlOWAlU>Ą

■ —-----------------—. t ; ■ ■

Spaustuvių darbininkų unijos 
prezidentas Charles P. Howard, ' 
kuris yrū. C. L O. sekretorius ir 
kartd Am. Darbo Fędėracijoš 
vykdomosios tarybos narys, 
kaltina dėl taikos derybų suiri
mo A. D. F. vadovybę.

Tos taikos, derybos tarpe G. I, 
O. ir A. D. Federacijos, kaip 
žinorfta, pakriko gruodžio iri. 21 
d. . . A , •; .

Pirmiau tuo pačiu klausimu 
visai priešingą nuomonę iŠi*ėiŠ- 
ke International Ladieš’ Gar- 
ment Workers* Unijos preziden
tas David Dubihsky. Jišai' šake; 
kad tas derybas suardė John L; 
Lewis.

Taigi susidarė paradoksališkŪ 
padėtis: Dubinsiąs, kūno ūbi ją 
Am. Darbo Federacija siispėft- 
davo už prisidėjimą prie C. I. O. 

i ir kuris pats pasitraūkė iš Fe
deracijos vykdomosios tar^boš; 
kaltina Lewjsą ir teisiną Greė- 
ną; o i-IowardO, kurib iiHiji 
dar nėra suspenduota ir kuris 
sėdi už vieno stalo sii Ąm; Dar
bo' Federacijos Viršininkais, tei
sina Lewisą ir kaltina Greeną.

Dubinskis aną dieną pasiūti- 
te Howardui (telegramą, klaus
damas, kur jisai (Howard) šio- 
vi:

‘‘Kai Tamstos padėtis bus 
aiškesnė’*, sako jisai telegra
moje, “tai Tamstos pareiški
mai turės daugiau svarbos ne 
tik mano akyse, bet, be abe
jonės, ii* akyse visuomenės.’’’

Je, demokratinių Valstybių 
sutartis!

Bet tas “Škūfnikas” užmirš
ta, kaip jišhi į>ėt ritėtų ftiėtūš 
burnojo prieš “šūpuviisią bur
žuazinę demokratiją” kaip 
jisai šaukė “Susipratusius”; dar
bininkus tai dėinoki'atijai spiaū- 
ti į akis.

Prispiatidė Šulitiį1, 6 dabŪf 
paįš iš jo geria ir fągihd 
gerti !• v <

■viftŠTA. ŠIMTAiPROČE^ti--
NiAfS PAfidiOtAiš.

DIRBD KARTU ĮR SUSIBARĖ

Tarpe visokių senosios Komos dievų vienas buvo 
Diėvas Janus, dviem veidais, kurių vienas žiuri’ priekyn, 
antras atgal. Romėnai sakydavo; kad tas jų dievas re
prezentuoja ateitį ir praėitį. Jo’ vardų iki šiol turi pir- 
hiaš mėtų niėnesis — Januarijus- (sausis).

feet ir šiandie yra dviveidžių Janusų.
Imkimė kai kurias diktatoriškas šių diėnų valsty

bes. Sakysime, Rumanija. Neseniai jos valdžių karalius 
pavedė į rankas nedidelės, fašistiškos partijos vaduį/Go- 
gai. Šis tūdjaus ėmė leisti dekretus, visai igilbr 
parlamentų, ir skeryčiotis, kaip tikras diktatorius. Sek
damas Vokietijbš Hitlerio pavyzdį, jisai, be to, stengia
si sukurstyti žmones priėš žydus, kuriuos jisai persė- 
kidja visokiais budais.

Bet tuo pačiu laiku Gogos valdžiū skelbia, kad Rti- 
manija pasiliks ištikima Ftancuzijos > s^juhgihinkė ir 
tarptautinėje politikoje kooperuos su demokratinėmis 
valstybėmis;

Lietuvoje Smetonos diktatūra atėmė žmonėms vi
sas piliečio teises, bet užsienio politikoje jos veidas yra 
atkreiptas į dėhiokratijų, o ne į fašizmų. Tai, žinoma, 
ne iš meilės demokratijai; bet iš bėdos. Aplinkybės Eu
ropoje dabar taip susidėjusibs, kad Lietuvai gręsia pa
vojus iš vokiško hitleriznio ir lenkišku militarizmo pU- 
šės. Lietūvų Ubo šitų į>riešų 'gali apginti tiktai didžio
sios demokratinės valstybės. , !

Dai* aiškiau krinta j akį bolševikiškos Rušij bs dvi
veidiškumas: tarptautinėje politikoje ji šiandie be galo 
demokratiška, b jos vidaus politikoje Siaučia toks kal
vinas despotizmas,, kokio dar* pasaulis nebuvo matęs.

Šeniaus" dažnai būdavb skaudoje reiškiama mintis; 
kad kiekvienos-šalies užsienių politikoje atsispindi jo
sios viddus politika, nes taip vienų politikų, kaip ir ant- Į 
rų, nustato tie patys kliasiį santykiai. Bet pasirodo, kad 
nerėtdi būna visai priešingai: ta pati valdančioji kliasa 
vienoje srityje eina Vifenu keliu, 6 kitdje — kitu. Bejef 
jau ir carizmo laikais Rusijos valdžia buvo, padariusi 
sąjungų su Francuzijos respublika, taigi jau ir tuomet 
ta mintis apie vidaus ir užsiėhid politikos vieningunių 

' nebuvo teisinga. * <
šių dienų Janusai nėra tokie hekalti žmogaus Vaiz

duotės produktai, kaip kad buvo’ senovės Romos ateities 
ir praeities diėvai. Jie yra gyvi ib kartais labai plėšrus 
sutvėrimai, i

Amas

“Draugas” šaukia; kad “su 
sandariečiais negalima 1 bendrai 
dirbti”, nesiljie parodę “hitleriš
kus mikrob^s”-^mj''» < - • y

Mat, Chicagos 'Marijonai karr 
tu su sandariečiais ir vanagai- 
tiniais rengė, Klaipėdos atvada
vimo sukaktuvių proga, bendras 
prakalbas, į kurias buvo pa
kviestas ir gen. konsulas Bud
rys, iš New Yorko (nors kuni
gų Vienybė įsakė savo drau
gams nebeturėti jokių santykių 
su Kauno valdžia ir jos atsto
vais užsienyje!L Kartu rengė 
ir kartu prakalbas sake, bet — 
nepasidalino pinigais.

rašo:
“Išklausęs gen. koiisūlo Bu

drio kalbos .. . Vaidyla su
galvojo tokį si urpryzą komi
tetui. besitaręs šū finansų 
komisijos, nėi su kitais komi
teto iiūriais, tik pasikvietęs 
savo freiitūs; Šimtinę įteikė 
geri. kbūŠūliii BŪdriiii. Vaidy

klai įkalbant, Bacevičiui nieko 
į kitb hėlikb daryti; kaip tik 
L taip pat įteikti $90, nors šis 

ir jautė, kri/d čia ėiriartia priėš 
paprastą tvarkų.”
Tur būit, sandarietis Vaidyla 

bijojo, kad pinigai nenueitu į 
klerikalų “tautus, \ foripą” arba 
kurį. kitą šventą krepšį -—tai 
jisai ne tik pats atidavė p. Bud
riui $lbd iš vakaro pajamų, bet 
dar ir aprigundč” J ievą, tariant* 
Bacevičių, kad jisai atiduotų 
konsului likusius $90./Bet da
bar jie pykstasi ir viešai bara
si.

Biit^A šPiAuiJĖ, Babar 
GfeRlA

Stalino dvasios šventos ap- 
Šviėsta/ eks-sklbkininkas de
juoja, kad didžiosios demokra
tinės valstybės nesuvaldo aki-

I • i.... . ,

“O jeigu' butų kolektyve 
demokratinių valstybių sutar
tis apsisaugoti nuo fašistiškų 
šunų, tai ijėrfeikčtų protes
tuoti. Japonų militaristai jau 
senai būt suvaryti ožio ra
gam B ė karo, 6 tik ekonomi- 

I riiU kpal&mūf’

.i

KbMhistų centro biuro dva-

Šiemet pasirodys'labai patriotiš
kai, švęsdama Lihcolno ii* Wą- 
shingtdrio gimimo dienas:

“Vasario 12 d: bus Abrū- 
homo Lincolrio diena. Vasa
rio 22 d. bus Washibgtbno 
diena. Dvi legališkos tūbtines 
šVėhteS. KdinUnistų partija 
rengiasi jas tinkamai atžy
mėti. Lincolnas ir Wašhirig- 
tonas buvo kovotojai prieš 
tai\ kas senos. Jie kovbjo Už 
nŪUją gyvenimą — linksmes
nį (j Red.) ib lais-

TVbšhį; negū šėhaš: Todėl jų 
paliktos tradicijos priklauso 
dabBo žmonėms, kurie šian
dien siekia prie naujo, švie-

• sesriio rytojaus.”
Taigi komunistai jau prade- 

jo gerbti tautines šventes ir se
nas tradicijas.

Ir vaikai, pradžios mokyklose 
žino, kad Washingtonąs ir Lin- 
colnaš “kovojo prieš tai; kas 
sena”. Bet. komunistai pirmiau 
sakydavo, 1 kad tuodu garsiuoju 
Amerikos < prezidentu, ypatingai 
.Washingtppas, / patarnavo tik 
‘buržujams”, todėl tik darbinih- 
kų išnaudųtojai gajįpjubs gar
binti, apsisiautę veidmainingo 
patriotizmo skraiste. ■

Kas gi pasidarė, kad komu
nistai šiandien “praregėjo” ir 
jau bando lenktyniuoti Wash- 
ingtono gatbinime su šimtapro- 
cėntiiiiąis j fpatrijotais ? V Nū-gi 
dvasia šventa atskrido iš Mas
kvos ir juos apšvietei

Stalinas Rusijoje ėmė garbin
ti senuosius Rusijos “kniaziuš” 
ir net tokį žiaurų 'rusiškos im
perijos statytoją, kaip caras 
Petras Pirmašis. iaigp ir Ame
rikos komuhištai “sūsipratd”, 
kad jie turi kuo greičiausiai pa
sidaryti karšti šios “kontres” 
b‘ūl;ribtai. ‘

Tačiau nuo to Bimbos ir jo 
'vienminčių patriotizmo dar aiš
kiai dvelkia stiprus rusiškas 
“dūkas” (dpot Puškino, “tam 
tusskij dūcn, tam Rus j ii pach- 
net”). Jisai sako, kad Wash- 
ingtonaš ii-. Lincolnas kovojo už 
“liftksniesnį4 ir laisvesnį” • gyve
nimą. >Tai y i-a vertitnaš; tik rię- 

’tikslu.s, to obalsio; kuriuo so
vietų biurokratija dabar; garbi
na Staliną; būtent: “Spasibo to- 
varišču Stajinu za radostnuju i 
sčastlivujų žizn!” (Ačiū drau
gui Stalinui už džiaugsmingą ir 
laimingą gyvenimą)*

Reiškia, kai ateis vasario 12 
0., tai Amerikos kohiubistrii ne
šios gatvėmis plakatus su žo
džiais: “Špašibo tūvdriščd Lin- 
cblnd zū radoštnuju i sČaštlivu- 
ju žizn.” O Vašhrio 22 d. jų 
plakatuose skanibėš: “Spasibo 
tovariščū VAšingtohu tik 
kadangi dauguma Amerikos ko
munistų . nėi bb, nei ihfe hfesu- 
prantū Rusiškai, tai tiloS dbal- 
sius koks nors “spėč'as” jiems 
iš rusų kalbos, Veikiausia, iš
vers. į anglų kalbą.

Bet “rusiškas dūkas” jų pa
triotiškuose parėngiihudse vis- 
tiek bus taip tirštas, kaip tam 
tikras kvapas stock-yardų dis- 
triktė, ' -J .>.P'' .. <<

V';; 7, ;, i *

Ar važiuoti į Lietuvą.'
♦ * C » ■ ' I

(Musų Specialaus kbrespbhdėnto Lietuvoje) . * *
1938 metais sukanka dvide- 

siintš iriėių Llėtūvbs valstybes 
atstatyriiui. Sakau; Ūtstatymūi, 
rięs Lietuyoš Valšjįįįbe seniku 
gyvavo ir tik dėka istorinių są
lygą ji buto šaVo nėpriklauso- 
niyLę praradhsi., Tai visai bus 
teisingai šatbūia, vėl iš naujo 
tapo Lietūvdš Valstybe atstaty
ta, Juk; /Štai didžiajam karui 
praūžus kitos tautos karo griu- 
vėšiūbšė vlšūi iŠ nktijo sukurč 
šŪVo Vaišitybešį jos niekuomet 
savo nėptikląušbthii valstybes 
ęyyęhiiūii nėbūvo gyvenę, tai 
Estija ir dalinai Latvija. 

■
Stambus istoriškas įvykis

/ ■_ * . ' •

Aišku, Lietuvos gyvenime sa
vos valstybės atstatymūs yra 
stambūs istorinis įvykis, kurįs 
ir bendrai pasaulio* tautą gyve
ni trie turi Savo reikšfnę.

Naujai .atstatytos Lietuvos 
valstybės dvidešimties metą gy
vavimas šiais nepastoviais lai
kais taip pat yra didelis įvykis. 
Tai yra kūo pasidžiaugti, tai y- 
jra dėlko pakalbėti ir pagalvoti. 
Bet svarbiausia yra dėlko ir su
sirūpinti. LiętUva stoti pakelyje 
dvieją tautą milžiną; tą milži
ną, kurią dvasia iki šiai diedai 
nėra nufimūšii Viena ir kita aš 
tą tautą viena kitai Visai atvi 
rai grūmoja, visai atvirai rūb- 
šiasi viena kitai į krūtis kibti: 
tai rusai ir vokiečiai. O iš pie
tą dar neramesni lenkai jau į- 
brukę į Lietuvos valstybės ra
tus pagalį; visą laiką tyko ka
da bus patogus laikas dabartinę 
Lietuvos teritoriją į savo vals
tybes ribas, įbrukti. •

Lietuvos pažanga
Bet gi Lietuva gyvuoja, Lie

tuva sparčiu žingsniu žengia 
pirmyn. Tik pfisiihinkirile, kad 
prieš' kūdį^ yfšb fetišo keletas 
šimtą Studentą, dabar mes ją 
turime keletas tūkstančių. Lie
tuva seniau , neiturčjo privalOiho 
pradžios riipkslo; dąbar jis Vi- 
šiefris yra šešerią metų privalo
mas. Lietuva visai neturėjo sa
vo aukštos lietuviškos mokyk
los, dabar turi universitetą; že
mės ūkio akademiją, veterinari
jos akademiją, komercijos insti
tutą, pedagogikos institutą, 
konservatoriją; meno aukštąją 
mokyklą ir nuolatinį dramos it 
oĮseros teatrą.(

Visos tos mokyklos pilnos be- 
simčkinahčio jaunimo. Literatū
rą tiek grožine, tiek moksline 
plinta. Kapitalas tiek > privatūs, 
tiek visuomeninis metai į me
tus, auga. Keliai, . susisiekimaš 
tobulėja. Pkėkybos ir karo lai
vynas jaii turi rimtą užtiomaz-

skirti dekoraciją nuo tikro gy
venimo tikrovės. Kitaip tarus, 
supras kur esama grudų ir kur

Iškilmes
Taigi, tų sukaktuvių proga vi

si tie dvidešimties mėtų laimė- 
jimai bus viešai demonstruoja
mi, rbddini. Visa tai šaVb aki
mis pamatyti baugiau kaip pra
vartu. O ypač pravartu tibiris, 
kurie Lietuvą apleido dar anais 
laikais, kuomet nebuvo nei raš
to; rifei savo visiiomenihib gyve
nimo. Dar įdomiau gali būti lie
tuviškam jaunimui jku viski ki
tose kultūros ir poltinėsė~ sąly
gose išaugusiam, kitose mokyk
lose mokslus įgijusiam. Juo la- 
biad, jiems turi Luti įdomu tą 
kraštą pažibti, iš kur jų tėvai 
yra kilę ir apie kurį tiek daug 
iš savo (tėvų yra girdėję.

Tiesa, visos tbs būsimos iškil- 
mėš bus ruošiamos dabartinių 
Lietuvos gyveninio monopolistų, 
Bbt akylus Stebėtojas mokės at-

Bus teikiamos lengvatos
Atvykusieji atsiveš su savim 

juk. ir kritiškos minties, paliks 
Čia šaVo samprotavimus ir gal' 
naujas mintis sužadins, naujus 
trdškįmds kitų širdyse pasės; * 
Ndūji daigai thbmėi gMiprad&- 
ti dygti, ir savo artimiems tuo 
pačiu jaii daug gero padarys.

Tikrai butų neišmintinga n% 
išnaudoti šią progą, jUo labiau,, 
kad iš svetur atkeliavusiems ža
dama suteikti daug visokių len
gvatų, bent susisiekimo srityje, 
b gal ir palengviiiti pragyveni- 
riio sąlygas. Jėi pasitaiko tokių, 
kurie vyksta atostogas praleisti 
Mėkšikbn, į Havajų šilas, tai 
tikrai butų nedovanotina^ kaW 
tokie ašrtifehs nėpanbrėtų pama
tyti atbundančios Lietuvos, ku
rią visais atvejais naudinga pa
žinti.

(Bus. daugiau)

ĮDOMUS KLAIPĖDOS ATVADAVIMO
dokumentai

Kaip buvo paskelbtas Klaipėdos 
sukilimas

Kaip Klaipėdos sukilimas bii- 
vo jau visiškai paruoštas ir rei
kėjo jį pradėti, Vyriausias ila- 
žosios Lietuvos Gelbėjimo Ko
mitetas tūrėjo lietuvių ir vokie
čių kalbomis atspausdinęs suki
limo manifestą, kurį sukilėliai 
jų užimtose vietose tuojau li
pino prie sienų, stulpų bei tvo
rų. šitai ką kalba šitas manifes
tas:

x Tegu politiniame gyvenime 
mažą pragiedrulių, bet mes gali
me bent tiek nusiraminti, kad 
ir . didelės' tautos, Lietuvos kai
mynai, neturi politiniame' ir vi
suomeniniame gyvenime kuo pa
sigirti. Tenais politiniame gyve
nime žiaurumų žymiai daugiai!, 
negu sakysime Lietuvoje.

Savotiškas ekšjperiinehiHs
Pažinti, patirti tasai Lietuvos 

moderniškas gyvenimąs, jį sa
vo akimis pamatyti masina ne 
vieną akylų visuomenininką sve
timtautį. Juk Lietuvos dabarti
nis gyvenimas visose jos srity be 
tai sutrauka, tai sintezė viduri
niųjų amžių ir moderniškųjų 
laikų. Susipažinti, kad visa tai 
atspindėjo, kaip tasai gyveni
mas visai kitose sąlygose reiš
kiasi, kaip jisai eina — tai įdo
mu visiems, kam tik rup^ žmo
nijos istorija. Jei norite, tai ei
na savotiškas eksperimentas; 
kiek mažos tautos yra ištver
mingos ir gabios savo savaran
kiai gyvenimą tvarkyti, kiek jos 
visos žmonijos bendram progre
sui tarnauja. Tai vis tokie klau
simai, kurie ne vieno mokovo ir 
praktiko visiiomeninko dėmesį 
turi patraukti.

tai įdo-

Visiems gyventojams Klaipėdos 
Krašto

Per ilgus šimtmečius musų 
kraštas Vergavo svetimiems* 
Per Versalę sutartį mes tapop 
ihė atskirti nuo VokiėtijdS, kai
po iš seno lietuviškas kraštas. 
13ėt ir šiandien mes svetimųjų 
spaudžikmi ir varginami vien, 
įtik už tai, kad lietuvininkais 
gimę .jais ir norime mes būt. 
Musų krašto valdytojai, neatsi
žvelgiant musų reikalų ir prieš 
mušą ndrą, visomis jėgomis 
dirba, kdd iš mūšų krašto vi
siems žinomą “Freištatą” suda
rius ir ihus amžiams galutinai 
paverglis; Atėjūsiį Viešpatavi
mas jau baigia musų kraštą 
gaspadoriškai paskandinti; ant 
musų yra užtrauktas įhilijar
das skolos, neskaitdnt ‘ tų mili
joną, kuriuos reikės mokėti už 
aiistatyrfią kkrihbbiėhėš; mo
kesčių ir viso gyVėhimo kaštą 
be gimiriėš ir, stono skirtumo 
špdūdžih Vbritėjus kŪsdieri vis 
daugyn. Nedaug beliko dienų 
musų kraštą svetimiems išduo-. 
ti ir galutinai jį pražudyti. Mu
sų krašto istorijbj fniiša dvylik
toji Vūlaiida. Todėl paskutinia
me akimirksnyje.

Mes; Vyriaušis Mažosios Lie
tuvos Gelbėjimo Komitetas, są
žiningai pildydami Jūsų uždėtas 
pareigasj išrelkštaš dideliuose 
susirinkimuose, protestuose ir 
nutarimuose, remdamiesi Jūsų 
išrinktaisGelbėjimo Komiteto 
skyriais didesnėse mūšį krdšto 
vibiose ir atmindami istdi-iriiUS 
nuo seniausių laikų čią įsigy
venusius lietuvių giniinės mie- 
rius prie vienos lietuvių valsty- 
bėš, šiiib mūšų ihūnifeštū po vi- 
šb i>afeaulio akių įfūrbingai pira- 
nėšame:

• J»'! . ■' ' •«.

1. NŪO šiandiėh visą šio kraš
to galybę' ir vyriausiąją valdžią 
paimame j savo rankas.

2. Ligi šiol buvusią krašto 
direktoriją su Šteį>utalčiu prie
šaky Ir Statsratą skaitome at
statytą ir niekas nepiįįvalo jų 
klausyti. <

3. Nūo< šiandien pat Klaipėdos 
Krašto Dirėktorijos Pirmininku

iš 5 žmonių.
4. Nuo šios dienos abiem mu

sų krašto kalbom ir visiems gy
ventojams šio krašto duodamos 
lygios teises.

5. Visiems politiniai prasikal- 
tusiems prieš buvusią valdžiž 
grąžiname laisvę.

6. Del sudavLdijimo muši 
krašto dalykų Komitetas rupin 
sis kaip veikiai galės, kad sku 
blausiai atsibūtų rinkimai ' 
Klaipėdos krašto Seimų demo 
kratišku' būdu.

7. Visi krašto gyventoja 
kviečiami užsilaikyti ramybėje 
urėdriinkai ir tarnautojai priva 
lo pasilikti savo vietose ir to 
liau pareigas atlikti. Urėdnin 
kams, tarnautojams ir darbi 
nihkams algos ir darbas bus už 
mokama prisitaikant aukso va 
liutos.
8. Ydant Klaipėdos krašte ra 
mumą išlaikius, gyventojus, ji 
gyvybę ir turtą apsaugojus nu 
užpuolimų, plėšimų ir vlšbkii 
pavojų, b taipjau, kad nuo vi 
dujinių neprietelių apsisaugo 
jus, visame krašte skelbiame iš 
imties stovį su visom jo pasek 
ritėm.
* 9. Išimties stoviui esaht vi 
šame krašte alkoholiniai gėri 
mai»pardavinėti draudžiama.

10. Nusižengusiems prieš m u 
sų zo'korius ir paliepimus, pri 
Krašto Direktorijos ' yra suda 
romas Vyriausias Išimties Su 
das.

.11. Visi, kurie ardys ramyb 
krašte, kurie naikins telefonus 
tiltus ir kitą krašto turtą i 
priešinsis naujos valdžios palie 
dirriams, Lūs atiduoti į išimtie 
Sūdą ir baudžiami Cuktuže nu 
3 mėnesių iki gyvos galvos; 
už sunkesnius nusikaltimus bu 
nusūdyti ant šmertiės.

Mes šitą didįjį darbą atlie 
kam vardan teisybes dėl gyver 
tojų geroves ir geresnes mus 
ateities. Visus, kam rūpi gim 
tojo krašto laime, kviečiame 
bendrą thlką, ir Višagalis Die 
vas šitame musų višų datbe te 
buhie mlisų pagelba.

šis manifėstas duotas Šilo 
karčiameję, 9 Januario dįentį 
ihetų 1923-čių.

Vyriausiojo Mažosios Lietu 
vos Gelbėjimo Komiteto
Pirmininkas Martynas Jankus
1 Vice-Pirm. Jurgis Streikys
2 Vice-Pirm. Jurgis Lebartas, 
Sekretorius Vilius šaulinskis

komiteto narys ir* Reikalų 
Vedėjas Jurgis Bruvėlaitis.

TSB
« - • ' f“ l

• Naktį, iš pirmadienio 
medinipaskiriame musų krašto gyvęn- anlradiehį užsidegė 

toją, buvusį senos direktorijos nanųis ties 8938 Mackinaw A\ 
narį, Erdmaną Simonaitį ir pa- Ugniagesiai kovojo su liepsnų 
vedame jam nevėliau trijų die- mis per valandą laiko. Dvi šei 
nų sudaryti Krašto Direktorijąhiynos buvo išmestos į gatvę

į't‘t
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Niagaros Katastrofa
TORONTO, ONT. — šiandieh 

šiaurinei Amerikai ir Kanaddi 
aktualiausi naujenybė, tai Nia
garos tilto nukritimas.

Tūkstančiai smalsuolių skuba 
į ten, kad pažiopsojus ant krū
vos geležgalių, susmukusių le
duose. Net ekskursijos tam rei
kalui skelbiamos. Tai visai pa
prasta — jei kur nors nelaimė. 
Tai kas nors turi iš to pasipel- 
nyt. Bet tie žiaurus ledai ne tik 
tiltą iš egzistencijos išbraukė, 
jie taipgi užkimšo vieną iš dvie
jų Kanados elektros srovės sto
čių ir jeigu jos dar pajėgtų an- 
tron įsibrauti, tai ir musų Td- 
rontui tektų tamsoje pabuvoti. 
Taigi, kaip matot, mes esam di
desniame striuke, negu tie, ku
riems tiltas buvo reikalingas, 
nes jie netekę tilto, gali ant vir
ves pasikabinę persikelti, o mes 
netekę didesnės dalies elektros 
jėgos, pritruktume ne tik švie
sos, bet daugeliu atvejų ir in
dustrijos veikla butų sutrukdy
ta.

Parengimo atkėlimas
Praeitos savaitės K. L. žinių 

skyriuje buvo 
vasario 4 d. 
tuvių kalbos 
čių vakaras, 
kad dėl tam
gavime vakaras 
vasario mėn. 11 d., t. y. penkta
dienio vakare. Todėl Toronto

paskelbta, kad 
įvyks bendros lie- 
mokyklėlės vaiku- 
Bet teko patirti, 
tikrų kliūčių sales 

atkeliamas į

„MADOS

lietuviai malonėkite įsitėinyti 
datą ir nepraleiskite pfogos pa
matyti vaikučius vaidinant.

Baudimas inokyklose turės 
būti registruojamas

Board oi education išleido 
parėdymą, kad visos Toronto 
miesto viėšbšios mokyklos turi 
registruoti vaikų baudimą. Di
džiausia bausmę yrA laikoma 
nąušimas diržu. Taigi, tdkš bau
dimas šiaiš riiėtąis tiirėš bhti 
atliekamas kaip ir ofiėidiiai šu 
išpildyrfiU ihiri tikro (fofcųriferi- 
to, kuriame tttres būti išdėstyta 
mokinio kalte ir net liudibinkai 
turės pasirašyti. Reikia manyti, 
kad mokyklų vyresnybė prie to
kio patvarkomo priėjo dėl vi
sokių Su bausrhėmiš šbrištų ne
susipratimų verčiama. Gal dėl 
tokių oficiališkumų ir pačios 
bausmės Sumažės.
Negali pdšliikti kanadoje

Daugeliu atvejų amerikiečiai 
pasididžiuoja esą amerikiečiais, 
piliečiais šalies, į kurią daugelis 
norėtų įvažiuoti, bet negali . : . 
Bet štai pasirodo, kad musų 
šalis — Kanada — ne kiek ne 
prastesnė ; . . Toronto Daily 
Star praneša, jog imigracijos 
departamentas atsisakė duoti 
leidimą pasilikti Kanadoje p-lei 
Tillie Kuperman iš Wdterbury, 
Conn., kuri atvyko Į ėi? sve
čiuotis ir “netikėtai” gavo dar
bą ligoninėje kaipo slaugė. Jai 
buvo pareikšta, kad šioje Domi
nijos daly nejaučiamas Slaugių 
trukumas. Taip kad ta jauna 
žydaitė turės grįžti į savo bu
vusią tėvynę. —Frances

Toronto, Ont

4698

N6. 4698 — Namie dėvėti sukne|ė 
-^žiurstas. Sukirptos mieros 14, 16, 
18, 20. taipgi 32, 31, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dai
giau virš nurodytų pavyždžių 
prašome iškirpti paduotą blati- 
kutę arba priduoti pavyzdžib 
numerį pažymėti miėrą^ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus peikia adresuoti; 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicbgo, 111.

tyAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St, Chleago, III.

Čia jdedu 15 centų it prašau 

atsiųsti man pavyzd} No------ —

Mieros per krutinę

(Vardas !r

(Adresas)

(Miestai- ir valstija)

Ką patyriau montrealiečių 
lietuvių tarpe

Toronto Liet. Socialdemokra
tų kuopa dat praeitais metais 
gavo laišką iš mbntrealiečių L. 
D. D; kviečiant šudaryti bend
radarbiavimą šti jais. Taigi mū
šų kuopa apšvakšČiusi jų L.D.D; 
laišką, rado reikalo pasiųsti vie
ną kp. narį, kad nuvažiuotų ir 
asmeniškai tą reikalą apkalbėk 
tų. Minimoms pareigoms ktlikti 
musų kuopos nariai įpr.feigdjb 
mane, paskirdami mūri kelibneš 
išlaidas.

Susirašinėjimą teko vesti Sti 
drg. P. Petroniu; su jdo buVb 
susitarta nuvažiuoti į Mdntrėa- 
lą sausio mėn. 22 d;"ką'aš ir 
padariau.
Pasitarimas šti akiyvešfiWš 
L.D.D. nafiais.

I

6-tą vai. v. tą. pat diėhą Susi
renkame pas vieną drg. net 12 
vyrų. Moterys, matyti, linkę 
stovėti nuošaliau politikos. Iš to 
pasikalbėjimo sdsidare gana ge
ras įspūdis visais atžvilgiais. 
Pasirodo, kad jų tarpe vyrauja 
gana sveikos ir palankios vie
nybes reikale mihtys. Visi pri
pažįsta reikalingumą įkurt Mon- 
treale Socialdemokratų kuopą; 
ir tą jie rimtai pasižadėjo pa
daryti artimiausioje ateityje. 
Laike pasitarimo visi ėmė bal
są ir reiškė savo nuomonę, kas 
yrU labai girtina. Reikia tikėtis, 
kad kooperuojant toroiitiėčiams, 
šu montrealiečiais, Mdntrėale 
gali išsivystyti, rimtas ir gau
singas S. D. judejiniaš.
Susipažinimas su klubiečiais'

Užbaigus pasitarimą su L. 
D. D. veiklesniais nariais, 10 v. 
v. visi, vykstame į Liet. Nėprg. 
Klubą. Minimas klubas tai yra 
tikras lietuvių cehtras - 
vyne’’ — taip jį ten 
dina.

Reikia pripažinti, 
pavadinimas ne be

ši kampai ir šVėtaiheš kaip jau-rzacijų, spaudos ir žodžio laisvės 
litį taip ir suaugusių žmonių, ir Čia yra labai šunkh atsiekti 

darbininkų vienybės. Todėl mėš 
Viši bė skirtumo politinib įsiti
kinimo turime rėikdlauti SSSR 
td; kaš aukščiau pasakyta. Ir 
stebėtis reikia, kad drg. Gūdas 
tokį pagrindinį principą, dėl ku
rio ir komunistai sakosi kovo
ję; pradėjo atakuoti aiškinda- 
masj buk tai yra reikalavimas 
paleisti kriminalistus ir fašistų 
šnipus. Štai prie kokio absurdo 
komunistai prieina.

Bet man atsakiiiš į jo prie
kaištą, kad>;jei komunistai tokį 
reikalavimą skaito žalingų jų 
partijai, tai aš pasiulAų tokiėmš 
“tavorščiams” važiuoti pas Hit
lerį ir Mušsolinį ir šudaryti šu 
jais bendrą(frontą, nes jie irgi 
tokius žmonių reikalavimus 
skaito tėvynes išdavyste. Publi
kai toks mano atsakymas labai 
patiko ir ilgu delnų plojhhu bti
vo palydėtas. O drg. GlidŪS pra
dėjo aiškintis, buk jis nėra prie
šingas tam reikalavimui. Tuo ir 
baigėsi diskusijos, o minėtas< 
projektas delnų plojimd dko pa
tvirtintas.^ 

■\ • 

šeimyniška vakarienė
Tubj po susirinkimo 'šeimi

ninkės apdengė stalus it apkro
vė visokiais skanėsiais ir kvie
tė jų ragauti. 6 alučio tai nors 
ir maudykis.

Vakarienės metu nestigo ir 
prakalbų. Ir vis daugiausia apie 
įkūrimą Montredle S. D. kuopos. 
Visų upui pakilus, atsirado ir 
muzikantai, kurie tikrai lietu
viškus šokius gražiai griežė, o 
publika linksmai šokio. Nei nfeJ 
pastebėjau;kaip prisiartino 
10:30, kada turėjau vykti į sto
tį. Nors paties Montrealo. mieš
to beveik neteko matyti, bet lie
tuviai tai tikrai padarė man gb- 
rą įšpUdį. TAiJgi linkių drg. mon- 
treąliėČiams,’ kad artimiausioje 
ateityje išsipildytų jūsų pasiža
dėjimas įkurti S. D., kuopą.

; A. Frenzelis.

Visi kalba gražiai lietuviškai. 
Kadangi man dar pirmą kaktą 
kdnkdbje tekb būti tokioje jau
kioje lietuvių užeigoje, tai niaii 
atrodė, kad aš esu ne Kanado
je, bet Lietuvoje.

B’ ' ■ ' ■ ■ * A' / < 1 , •

Malonu btivo Susipažinti šu 
klubo piriniiiinkU drg. JUškevL 
čium. Tai rimtas ir maloriuš 
žmogus, šu vįsaiš be škirtuinb 
srovinių įsitikinimų žmonėibiŠ 
jiš kalba kdip šti broliais, ir to' 
dėka jį visi gerbia. Klubiečiai 
gali didŽįubiiš turėdami -vado
vybės priešakyj b tokį malūnų

kĮip di’ž: Jtiškevičius.
Stdrš tiėšą pąSUkitls, visi klh- 

biečiai yra' malonus ir vaišingi 
žni'bfiėŠ; Rėikia pdžyriiėti, kad 
klubiėčiąį BeVėik ižlši yra šb- 
cialdėfhdkratų ŠiBipatikki, p kai 
kurib yta buvę Socialistų 
S-gos nariai. Ir dabar jie dau
giausia geidžil; kad būtų subr- 
ganižiiota S. b, k(uopa Montre- 
alė. Reikia tikėtis, kad jų notai 
išsipildys.
Mohtrėaio Liet. Darbininkų 
Dr-jOŠ narių susirinkimas 
buvo sėkmingas.

f

Susirinkimas įvyko sausio 23 
d. Neprig. Klubo apatinėje sve
tainėje. žmonių prisirinko pilna 
svetainė. Susirinkimą atidarė ir 
vedė drg. Rėtrohis. Po trunipų 
drahgijos einamųjų reikalų, pri
eita prie Spaudos ir Vienybės 
darbininkų judėjįmd klausim^.

Kalbamais klausimais gavau 
ir aš progos tarti savo nuomo
nę: / . ■ '/

Pasirodė, kad kai kurių moh- 
tredliečių tarpe buvo kilusi mih- 
tis pradėti, leisti savo kokį tai 
leidinį. Tuo reikalu man teko 
kalbėtis asmeniškai prieš susi
rinkimą su drg. jšhėideriu.

Aš pareiškiau savo įsitikini- 
rrią, kad tas. sumanymas nėra 
ganėtinai pribrendęs, ir tas dar
bas reikalauja daug darbo ir 
pasišventimo. O toks darbas bu
tų patfeisiriąffiš tik tada, jeigu 
kanadiečiai neturėtų “Ndujie- 
niį”, “Kelbiyib”, “^atijbšibs Ga
dynes”, “Liahciiięš fealšri’ ir vi
sos eilės kitų j. V; leidžiamų 
laikraščių. Draiigai sutiko su 
mano nuomone, ir tas klausimas 
daugiau l nebdvo keliamas. 
Iš tikftfjų; turint mums tokį di
dėlį pasirinkimą laikraščių, ir 
dar jbišti šąVb atskirą, tai bdtų 
Bęrėikaliiigąš Ihiko ir energijos 
eikvojimas. Juo labiau, kad di
džiausias lietusių tąrpe J- ,V. 
leidžiamas dieiirašitiš “Naujiė- 
nbš” ddoda mGriiš kariadibčiams 
Visiį puslapį mūšų žinibmš. Daž- 
jiUi hiįeš it tb puslapio negalime 
išnaudoti; o bU td, galime ndu- 
dbtiš ir kitais, suminėtais laik
raščiais. Todėl musų pirma pa- 
rėiga yra išnaudoti esamas pto- 
frS; 6 hb galvoti apie savo lei-

tė-
visi ir va-

kad toks 
pagrindo,

Vienybes klausimui btivo pa
švęsta daugiausia laiko. Man 
padarius peržvalgą iš ptaėitibs, 
priėškarihių ir pokarinių. laikų, 
santykius socialdemokratų - šu 
komunistais, ir kaip komunistai 
pasielgė su S. D. 1926 m.; kdda 
jie’ buvo paleisti iš kalėjimų, 
Lietuvoje laimėjtiš Seimo rinki
mui V. L. su S. D. Kadangi ko
munistai nors nesąmoningai, 
bet vaidino fašizmo talki*'inkų 
rolę, todėl jiems girdėti jų pfa- 

’ ei ties ddrBai yra Hbai rieindlo- 
nu, taigi ir šiuo atveju ten bu- 
vušiėmš komunistinės ihinties 
žmonėmis buvo nemalonu klau
sytis karčios teisybės, nors he- 
tiesioginiai jų asmenybę lietė, 
bet vistiėk rejkia pripažinti, 
kad jie Šiuo kart laikėsi ramiai. 
Gal todėl, kad nedaug jiį ten 
buvo. Man užbaigus škVo kalbą, 
perskaičiau iš anksto parlioštą 
projektą bėhdradarbiavimtfi vi- 

darbininkiškoms sroVėins 
fronte.

pažymėjau,

soms

j

1Pažymėtiną, kad P. KarašaUfifr 
kas kaipo Čia gimęs jaunuoli^ 
saVb kalbbjė aideii pr| 
sitišimą prie lietuvių, ifeš maj 
tąs j liūs gbtaifc žmdnėfniš Ii* ne» 
manąs .rifekiionifet ntib 
pasitraukti. Bravo tūu jaunuoli 
kad didžiuojiesi esąs liėtiitisįf 
O kuopai linkiu daugiai! toki| 
ėnbrįgihgų jaunuolių rdšti!

RasisveČiavę Visi pas savo ge? 
rus pažįstamus, apleido Torontu 
p: sižadėdami atvykti į vasari# 
16 d. paminėjimą. Mes 
lauksime!

Serga D. Kazlauskienė
236 kuopos narei D; Kazlausį 

kibhėi staigA šuširguš li-kb pa
daryta gerkl&s operaciją. Dabar 
ligohe yra ri^rnie 83 GoKvkllb 
St;, todėl visos kiibp. mdtbryS 
atlankykime ją, kdd riebu tų jai 
taip ilgu. |

Linkiu D. Kazlauskienei greit 
pasveikt!. į

Veikia, todėl dėl atikų daVimd 
nėra abejones — jos itenką kil-. 
niam tiksĮui; 3) Iš liet, kaibps 
mokyklėlės raporto pasirodo, 
kad Vaikučių lanko nema
žai, bet galėtų lankyti da'ug 
daugiau. Šioji kaltė tenka pa
tiems tevainš; neš per mažai pa
rodo įvertinimo šio svarbaus 
darbo. Jei’ patys tėvai rūpintų
si vaikųrieidimu į mokyklą taip 
kaip rūpinasi ir stengiasi mo
kyklėlės steigėjai, tuomet nebū
tų nėi vieno vaiko nelankančio 
mokyklėlės, ir išlaikymui jos 
nereiktų ieškbti šaltinių, pati iš
silaikytų, bet nesant gero pri
tarimo ir nuoširdžiausias dar
bas maža pasekmių teturi. Ko
miteto vardų prąhėšu, kad' mo
kyklėlės mokytojo Butkaus ir 
dainų mokyt. Jokubyncitės pa
stangomis vasario 11 d. ruošia
mas vaikučių parengimas 6 Dė- 
nison avė. 8 vai. vak. todėl 
kviečiami visi Toronto lietuviai 
atšilankymd paremti šį parengi
mą, kad susidarytų daugiau pa
jamų padengimui išlaidų. 4) 
Gauta per mūšų atstovą A. Ka- 
voliuhą iš komiteto “už taiką ir 
deihokratiją ženklelių platini
mui, kaipo boikotui prieš Japb- 
nijos prekes, minimi' ženki, te
kainuos tik.5 cnt.; 5) Vasario 
16 d. minėjimo surengimas pa
vestas reng. kom.; kuri • deda 
pastangas, kad minėjimas išei
tų gražus ir reikšmingas. Ko
mitetas išsirinko du kalbėtojus 
J. Jokubyną ir Z. Janauską, ku
rie tarp savęs pasirinkę temas, 
reik tikėtis, patenkins kiaušy-' 
tojus savo kalbomis. Kita dalis 
programb bus ’ koncertinė, į ku
rią kviečiami žymesni ir retai 
girdimi asmenys. Viši lietuviai 
įvertindUmi šį reikšmingą 20 
metų Lietuvos Nepriklausomy
bes minėjimą, gausingai daly
vaukime. ^Minėjimas ‘įvyks va
sario kiėn. 13 d. 7:30 vai. vak. 
6 Denison Aye. su aukų įžanga; 
6) ir svarbiausias klausimas tai 
buvo vienybės klausimo aptari
mas. Dėl skirtingų minčių ir į- j 
sitikiriimų buvo iškilusios karš
tokos diskusijos, bet dėl laiko 
stokos liko atidėtas kitam kar- 
t ui — tolimesniam diskusavi- 
iriiii. Kddabgi į ši posėdį kai ku-

bėra abejones -
rie draugai susirinko tik piriną 
sykį, gėrai vlfeni kitų nešiipras- 
dami, todėl aštriau kar kuriais 
atvejais buvo ir išsireikšta. Bėt 
toliau pagyvenus ir arčiau yib- 
niems kitus pažinus, reikia ti
kėtis, kad’ bendras kai kuriais 
klausimais veikimas eis sklan
džiai Ir taikiai, be jokių priė- 
kaištų džmetinėjimų ir sąlygų 
statymo vieni kitiems. Posėdį 
baigus^ visi nariai skyrėsi su gfe- 
ra nuotaika vėl susitikti komi
teto posėdyje,

—Korespohd.

Lankėsi Dėlhi’eciai
TORONTO, ONT. — SaU'sib 

mėn. 22 d. į SLA 236 kuopos 
parengimų buvo atsilankę sve
čiai net iš Delhi, Ont., būtent 
V. ir V. Treigiai ir P. * Kara- 
šauskas. Jie visi yra jau'-šios 
kuopos nariai ir negalėdami 
dažnai dalyvauti susirinkimuose 
atliko tam tikras ktiopbs prie
voles ir susimokėjo narių mo
kesčius iŠ anksto net už pusę 
mėtų. Kadangi gerb. Treigiai y- 
rą nuolatiniai “Naujienų” skai
tytojai, todėl iš jų seka ir mu
sų veikimą Toronte, ^pačiai p. 
Treigienė džiaugiasi musų pasi
sekimais ir linki nenuilstamai 
dirbti visuomet “liaudies labui”. 
Pasižadėjo ir pati šį tą parašy
ti į “Naujienas” iš savo padan
gės.

vist
£

b. Ihhk

Muskulų »kau<lžJfrna»?<Sg==^ 
kuri audaro persietirbimas, 
drėgnumas ir nuovargi! — 
greitai palengvinama*.

nusipirkite bonkutę 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. <r Tie.

WOPuD f A M O U >

L I H I M E N T

Toronto, Ont.,
Torbįito liet, komiteto 

Lietuvoj demokratiją < 
atsteigti veikimo

Sausio mėn. 26 d. minimas 
komitetas thrėjb pirmą posėdį, 
šii naujai parinktais jo nariais. 
Atidariuš posėdį ir perskaičius 
paskutinio posėdžio • pyotoko’į, 
buvo pasiūlyta pasiskirstyti 
nuolatinėmis pareigomis. Į val
dybą vienbalsiai išrinkti pinti. 
A. Frenzelis, šėkrt. A. KavOliu- 
naš ii’ iždininku Z. Jahauškas;

♦ , "X.

Kbhtroleš komisiją sudaro J. 
Jokubynas, P. Adomėlis ir J. Y- 
la. Parengimų komisiją sutikę 
sudaryti A. Ylienė, J. Jokuby
nas' ir O. Indrelienė. Kad butų 
daugiau dalinamasi per spaudą 
žiniomis su visuomene iš šio kiv 
miteto Veikimo, nutarta, turėti 
savo korespondentą ir šis “titm 
las” teko d. iridrelibhei, kuri ža
da iaikytiš komiteto nutarimo 
ir kbrcspondencijaš tiekti “Nau
jienose’’ ir Liaudies Balsė”. Iš 
visų aptartų klausimų keliš 
svarbesnius patiekiu visuome
nei: 1) gerai išdiskusavus Ka
nados kongreso šdukimo reika
lingumą, prieita išvados, kdd 
kohgresį rėikalinga šaukti šią 
vąšavą.

Kongresui Vieta -— paliekama 
pirmenybe Moritrealui, bet jei 
dėl dabar siaučiamos reakcijos 
nebūtų įmanoma Montrealo lie
tuviams taį padaryti, tąsyk* pa
geidaujama šaukti toks kongre
sas Tęi;ęhte; £) Iš pirm. Fran- 
zelio raporto paaiškėjo, kad Is
panijoje kanadiečių išlaikomai 
ligoriihei yta prižadėjusių To
ronto 90 lietuvių su 18 doL kas 
menuo. Dėl aukotojų abejojimo,, 
ar paųaši ligoninė jau yra, ar 
dar tik steigiama, komitetas 
skaito sau už pareigą pareikš
ti visuomenei, kad tokia ligoni- 

i- nė jau yra ir gana sėkmingai

Kaldras padaro
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakysią 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impitus. 

39c yd
IR AUKŠČIAU

ONDRUS 
KALOROS 

2529-2531 South 
Pulaski Road 
Tel. Cravvford 4088

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 
, .iki

Rengia Metini

sekmadieny

Vasario-Feb. 13 d., 1938
S0K0I14 Svetainėje

2345 South Kedžiė Avenue Chičago, Illinois

Programą pildys Andrejevo šokėju grupė, G; Giedraitiehe, 
S. RiihkhS’ Lulu Rabeii, A. Mičėvičius, pdė Pečiukaitė ir šie 
chorai: birutės, Piiritrtyn, Naujosios Gadynės ir Chicagos 
Vyrų Chbras. ,

Pradžia 3:30 vai. popiet Įžanga 40 centų
■z



NAUJIENOS, Chicago, III Trečiadienis, vas. 2, 1938'

Diena Iš Dienos

Bridgeportiečio ' 
Kelionė Californijon

BRIDGEPORT. — Lietuviams 
žipomas Dr. Berkovitz, 3505 
South Halsted Street, neseniai 
lankėsi Californijoje, kur turi 
giminių.

Kelionė buvo _ labai įdomi. 
Keli keisti dalykai mėtėsi į akį. 
Pavyzdžiui, Oklahc-ma miestai 
paskendę aliejaus šaltiniuose 
bokštuose. Bokštai visur, du 
net stovi valstijos sostinės rū
mų lankoje. Bokštas stovėjo 
kieme viešbučio, kuriame teko 
nakvoti.

1
“Naujienas” su savo giminėmis 
ir pažįstamais kalbu. Dar tu
riu ir Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje laikraštį “Tėvynę,” 
bet bėda, kad negalima jo re- 
guįiariškai gauti, o man yra 
labai žingeidi! žinoti, kas vei
kiama musų Susivienijime.

— ' t

Per “Naujienas” sužinojau 
ir apie nominacijas ir kas jas 
laimėjo, taipgi ir apie kitokius 
įvykius.

Taigi, už viską dėkingas 
“Naujienų” administracijai.

Senas • “Naujienų” 'skaityto
jas V. Briedis.

Miami Beach, Florida.

. 2 Budai Kovai su .

ŠALČIO
NEPATOGUMAIS

Susituokė ir grįžo 
atgal kalejiman

Užsimušė is 
iš ligonines

Į kūną įeina per 
i skilvį ir žarnas 
skausmui paša
linti

Pašalina gerk
lės gėlą 
nešvankumą

Chicagietis Homcr 
buvo užtiktas sli r 
rankose. Teisinas jį 
sumokėti

iirvey

sižude iššokdama iš trečio 
aukšto lango Presbyterian Ii- 

\ • t ' ■

goninūje, , kur ji gulėjo nuo 
sausio 18 d. Mergina rimtai

nubaudė 
už

• Ka
dangi iiarvey nąusjpes negalė
jo sumokėti, |aį buvo uždary
tas kalejiman baušinę atidirb-

Verną Beckėr, 26 metų ainž., 
3239 Iloync avenue, vakar nu-

sirgo ir per ilgą laiką. net'urė- i Moksližki
jo darbo.

Važiuojant į pietvakarius nuo 
Oklahoma laipsniškai mainosi 
klimatas eina šiltyn. Albuųųer- 
que mieste, New Mexicoj, už
tinki romanų aprašytus Ame
rikos vakarus. Ten cowboy’ai 
su didžiulėmis kepurėmis ir 
aukštakulniais batais ir seno
viško stiliaus, rūbais pasirėdę 
indėnai-Navaho ir Hope gimi
nių maišosi su vėliausių madų 
rūbais apsirėdžiusiais miestelė
nais.

Kelyje Dr, Berkovitz aplan
kė Grand Canyon, didžiulį grio
vį tarp kalnų, kuris yra 200 
mylių ilgio ir pusantros mylios 
gilumos. Pasitaikė matyti nau
jai statomą milžinišką tvenki
nį Boulder Dam. Naktimis 
tvenkinio siena apšviečiama ir 
rezultatas yra vaizdas, kurio 
gražumo negalima atpasakoti. 
Inžinieriai tvirtina, kad tven
kinys parūpins tiek jėgos ir 
vandens, kad permainys visą 
Amerikos pietvakarių istoriją.

Dr. Berkovitz lankėsi ir 
Hollywoode, kur apžiurėjo Uni- 
versal Pictures studijas, po di
delio “red tapė”, ir susipažino 
su žvaigždėmis Pat O’Brien, 
Martha Raye, Johnny AVeis- 

< muller, Bert Wheeler ir George 
Raft. Buvo nuvykęs ir Meksi- 
kon. Į Meksiką įvažiuoti kai
nuoja 2 centu, išvažiuoti — vie
ną centą.

Lietuvoje Mirė 
Gailevičienės Motina

ROSELAND. — Roselandie'tū 
p. Michalina Gailevičienė, 57 
West 112th Street, gavo laišką 
iš Lietuvos su liūdna žinia, kad 
mirė jos motina. Kartu su laiš
ku atėjo velionės laidotuvių pa
veiksiąs.

Velionė gyveno Suva’.kų Kal
varijoje ir ten buvo palaidota.

Klaidos
Atitaisymas

Vakar žinioje apie p. Baltienę 
buvo praleista eilutė šrifto. 
Antrojo peragrofo pradžia tu
rėjo skambėti sekamai: “P-s 
Baltienės darbščioji mamytė 
Marijona Slavinskienė apkrovė 
stalus visokiomis meilėmis...”

Išviso, ką šiandien kainuoja vargi
nančiam šalčiui pašalinti—tai 3 iki 
5c—visos ligos laikui pagelba J 5c 
iki 25c. Iš to seka, kad nei vienas 
šeimos narys, net ir jaunuoliai ne
privalo galvos slogų nepaisyti.

štai ką padarykite: Paimkite dvi 
BAYIvR tablete kada pajausit slogas 
besiartinant — su pilna vandens 
stikline, Paskui, pavartokit, jei rei
kia, taip kaip pasakvta nurodynfbose 
prie kiekvieno pakelio. Pagelba atei
na greitai. i

Bayer, pagelbos budas^ tai kelias 
ka' dauguma gvdytojų dabar pripa
žįsta. Jus pagelbni imkite Bayer A s* 
pirin — t°da, kada nepasitaisysite 
greitai, šaukitės prie šeimos gydy
tojo.

Harvęy busimoji žmona teis
mo maldavo suimtąjį paliuo- 
suoti tik valandėlei, kad jie 
•galėtų apsivesti — nes greit 
bus kūdikis. Teisėjas Holland 
sutiko. Hairvcy paliuosavo va
landai, juos surišo neatmpzga- 
mii mazgu ir kalinį vėl užda
rė.

Išmetė iš teismo 
133 divorąp bylų
'f .

Teismas išviso perkratys tarp 
7,COO—-15,000 skundų

VBA.

Laiškas iš 
Miami, Flo.

Čia noriu ištarti dėkingumo 
žodį “NAUJIENOMS”' už tai, 
kad reguliariškai siuntinėja 
man laikraštį. Ištikrųjų, butų 
nesmagu apie ęhieago nieko 
nežinoti, nes Chicago man 
kaip ir antra tėvynė. Ten pra
gyvenau apie 30 melų laiko- 
Ten randasi mano ir keliolika 
artimų giminių šeimynų. O 
kiek tų pažįstamų, apie ku
riuos žmogus nieko nežino
tum, jeigu “Naujienų” neskai
tytum? O su tuo, ką “Naujie
nos” davė savo Kalėdiniam 
numeryje, tai nei vienas iš 
Chicagos lietuviškų laikraščių 
negali susilyginti.

Taigi, man dabar atsitolinu
siam nuo lietuvių kuriam lai
kui, 'rodos, kad skaitydamas

Budriko Radio 
Programas

Pereitą sekmadienį teko gė
rėtis puikiu radio programų iš 
stoties WCFL, kurį pateikė 
Juozo Budriko r: dio ir • rakan
dų krautuvės, 3409—3417 So. 
Halsted st.

D džiulė/Budriko radio or
kestrą jšugroj o 4 gražius muz'- 
kalius numerius, kurių klausy
tis tikrai buvo malonu. O Ma
kalai — kas kart darosi i įd> 
mesni, L d ir šį syk mes visi 
gėrėjomės puikiu Makalų loši
mu.

Beje, teko 
ketvirtadienį 
vakaro bus 
programas iš

nugirsti, kad š‘ 
nuo 7 iki 8 vai. 
įdomus Budriko 
stoties WHFC,

1420 kil. Klausysimės.
Jonas S.

30, SU

Išsiėmė Lėidimus
Vedyboms
(Chicagoje)

George Roitshausen,
Agn:s Dcmereckis, 26

Waltcr Sėli, 30,' su E izabeth
Alek&iunas, 24

Raimond Semon, 37, su Anna
Booski, 29

Arttiur Tribe, 28, su Stella
Znctas, 24

Clarence Adler, 28, su Ber-
r.ice Zakaras, 22

Fiank Matuz, 21, • su Grace
Marchcusky, 17

Chester Kulma, 21, su Luc’llę
Sįstowicz, 19. -

.......... ................................................. .. ... .. ................ . ,l>lfl—m WI'1I "l.............

SUSIRINKIMAI
t ; .

15cuž 12 ’
• TABLETŲ

2 Pilni Tuzinai 25c.

tikrumoje 1 centas tabletas

/

Reikalauja
Perskirų

Lucllle Kuchinski nuo 
ter Kuchinski.

Dykai muzikos ir 
amatu mokslas 
vaikams

Wa!r

Lietuviai turėtų pasinaudoti 
šia proga

BRIDGEPORT. — šioj kolo
nijoj yra naudinga organizaci
ja “Cbicago Boy’s Club.” 
(Kampas Emerald.ir 35 th St.). 
Lietuviai čia gali leisti savo 
vaikus į tą kliubą. Čia pamo
kas teikia dykai. Mokina mu
zikos, dainavimo, šokių ir įvai
rių amatų. Muzikos mokyto
jas yra patyręs ir gabus p. Ed- 
ward Daraz’l.^ Pamokos būna 
oopiet ir vakarais.

Tėvams reikėtų pasirūpinti 
geresniu vaikų išauklėjimu 
Ypatingai tie tėvai, kurie ne
išgali užsimokėti už painokas, 
turėtų pasinaudoti šia proga 
ir leisti mokintis savo vaikus 
į “Chicago Bpy’s Club.”

Ruošia Illinois 
miliciją “karui”

Prezidentui Rooseveltui 
komendavus kongresui padi
dinti J. V. karo spėkas sąu- 
suinoje, juroje ir ore, Illinois 
valstijos milicijos (national 
guard) viršininkai nutarė pri
ruošti milicininkus t “karui” 
ar kitiems “netikėtinumams.” 
Milicijos nariai bus intensy

viai lavinami ir pratinami ka
ro tarnybai.

Viršininkas yra Major Ge
neral Roy D. Keehn.

re
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SLA 226 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šį vakarą 7:3Q
vai. vakare J. Grigaičio svetainėj, 3804 Armitage avė. Gra
žus programas ir daug svąrbių reikalų. —J. Naujalis, sek.

Moming Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimą vrsario 3 d.
8 vai. vak. Armitage Hali, 3800 Armitage avė. Malonėkite 
atsilankyti į šį susirinkimą. Bus išduotas raportas metinio 
knygų patikrinimo, renkami darbininkai baliui ir > daug 
svarbių dalykų. —Rašt. M. Chępul.

SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks įtrečiadienį, va
sario 2 d., Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted 
St., 7:30 vai. vakaro. Visi nariai kviečiami atsilankyti/

• A. Kaulakis, fin. rašt.
Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesi

nį susirinkimą trečiadienį, >Vasario 2 d., 7:30 'vai. vakare;
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Malonėkit laiku
būti, nes yra daug svarbių reikalų aptarti. —S. Kunevičia ’ 5,000 ir 10,000° metrų lenkty- 

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

Čiužinėtojų lenkty
nės Garfield Parke

■ S : J < ■ ' ' .

šįvakar x Garfield Parke 
įvyks įdomus čiužinėtojų kon
kursas, kuriame dalyvaus žy
miausi Illinois valstijos čiuži
nėto j ai. Programas susidės iš 
Įvairių distancijų, 500, 1,000,

nių. Kbnkurso tikslas yra pa
rinkti čiužinėtojus naciona- 
liam turnyrui, kuris įvyks Pe- 4 1

■ii

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
žmogui

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 
Reiškinius Lengvina

i bandymai pkrodo, kad 
! Aukšto Kraujo Spaudimą galim i 
daugel atvejais sumažinti, žemesnių 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gė’os ir' svaigulių reiškinius labai 
palengvinti, nuolatos ir regalisriai 
vartojant ALL1M1N, Česnakų ir Pet
raškų esencijos tabletes. Tai grynas 
česnakų ir P trušLų junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva- 
ro—užtikrintą- nuo b le kokių vais
tu. pavojaus. Kkusk't būtinai tik tų 
tablečių Šiuo vardu—ALL1M N—ir 
stengkitės gąuti tikrąsias. Visos t 

vaistinės3 vidutinis pakelis 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gau
ti žymaus gydytojo knygelės, rgšy: 
Van Patten Co., 54 W. Illinois, 
Chicago.

Norėdamas išvalyti Superior 
Teismo sąrašą, kuriame divor- 
so bylos užvestos net 15 me
tų atgal, teisėjas G^over C. Nie- 
meyer vakar ptadėjo bylas per
kratinėti ir mesti laukan iš tei
smo.

Vakar tokių bylų' jįs išmetė 
138. Išviso uždėjo ant kalen
doriaus 150, bet |7 bylų pasi
liko svarstymui, kai skundė
jai arba apskųstieji pareiškė, 
kad jas varys iki galo. Teismas 
perkratinėjimą tęs k^sdienA per 
kelias savaites laiko, tol, kol 
neišvalys visų “mirusių’* ir ne
varomų bylų. Tokių yra tarp 
7i000 iki 15,000.

Dinamituoja ledą
Desplaines upėje
Ieško dingusio Atlantic Koloni-

' jos Jaunuolio

Willow Springs Apskričio 
policija vakar dlhamitavo ledą 
Dės Plaines upėje, prie 47-tos 
ir Harlem gatvių, ieškodama 
kūno 22 metų jaunuolio iš At
lantic kolonijos, John Keller. Jis 
gyveno, ties 4443 Wentworth 
avenue.

Policija spėja, kad Keller yra 
jaunuolis, kuTis prigėrė-upėje, 
įlūžęs per ledą su dviračiu, ku
riuo važiavo upės paviršium.

Pasmerkė jaunuolį 
elektros kedei

Kriminalio teisėjo G. F. Rush 
teismas ir džiurė nuteisė 22 me
tų J. C. Scott mirtį elektros 
kėdėje,
vamzdžiu užmiršę dvi 
kes-čigones ir pavogė 
$368.

Jaunuolis geležiniu 
moteriš- 
‘nuo jų

Mažai
Vedybų

/ "T 
Apskričio raštinė skelbia, 

kad per sausio menesį 1588 po
ros išsiėmė vedybinius leidi
mus. Per sausio mėji., pernai 
raštinė išdavė 8,018 leidimus, 
arba dvigubai daugiau.

Biznis gėrėją, sako 
pirkliai 1

Chicagčs Shernjaų viešbuty 
vyksta pirklių organizacijos 
Interstate Merchants Council 
konvencija. Suvažiavę delega
tai raportuoja, kad biznis eina 
geryn.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS

Vasario-Feb. 13 d. 1938
1 ■ 1

SAKALŲ Svetainėje

“Faun”
Desiffn .
Gražus

Vertė 
$2-5°

S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

., v . TIKTAI UžJus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- VA V •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus- HB D|
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba • KH
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 86 gabalų, 6 asme- Betas
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 gąrantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

Lare* ftarvIngSpoon 
Mutterfcnlf •, *u«ar SpoM 

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

Tiktai po 990 už 
kiekvienų setą 
su 6 kuponais

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajųos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1*75 

su 6 kuponais

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

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

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 —r atneškit 6 kuponus i? 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75. *

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
nini pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsįųsti ekstra 15c pašto ir' pa
kavime išlaidoms padengti, arba^išviso $1.14. Užsakant dėžę paS- 
tu, reikia atsiųsti ekstra 85c.

. ■ ‘ i ■ ■’ • *

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

Atsiųskit mari

Vardas

Adresas

Miestas ..’....

Kupono No. 42

Valstija

Vasario 2 d.

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit

OLD 79 BRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

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

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY
5332 So. Long Avo.

Tel. Republic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50
fScreened) .................. tonas
SMULKESNĖS $7.25 •
Tonas .............,.......................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina, Musų Darbas ga- 
antuotas. Taipgi pristatom an

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

Šaukit Tel. YARDS 3408

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

* ’ *

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABĘTO 

TVARKOJE
\ i

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 Patarėjoj čia jus 
gausite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti, ,

FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollyvfood ' šviesom^. 
Oarbas garantuotas.

420 W. 63rd į?T 
fel ENG S8RR-6R40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI 
už ...........................

PALAGUI PAGELBA
LIGONINĖJE ........

PALAGO PAGELBA 
' NAMIE už ......

A MINAVIMAS 
OFISE ................ ...
DOŲGLAS PAĘK HOSPITA1 

1900 So. Kedzie Avenue 
Tel. La^ndale 5727.

• RESTAURANTAT 

Universal restauranf 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA

Savi
TeL VJctory >670
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Chicago American
Apie Vasario 16

*“ •

SukdkiuVes

Suirutė Chicagos 
Demokratų Tarpe 
Dėl Kandidatų

Plačiai Apraišo lietuvių 
“Foūrth bf July”■ . .i ‘ '» -« ff

Anglų dienraštis “The Chi
cago "Ahiėi-icAh” Vakarykščioje 
laidoje įdėjo ilgoką redakcijos 
nario Stanley Piežos straipsnį 
apie “lietuvių “Fourth of Jifly” 
— Vasario 16 Nepriklausomy
bės Iškilmes.

Straipsnyje pabrėžiamas fak
tas, kad šįmet sukanka ŽO-ts 
metų nuo Lietuvos nepriklau
somybės atstėigiiho ir kad vi
sa Lietuva ir Chicagos lietuviai 
rengiAsi sukaktuvės iškilmingai 
minėti.

“Chicago American” straips
nis sumini Chicagojė rengia- 

-rrriis minėjimus ir tarp kito ko 
šako:

. t ■ ■ . i“Sftnultaneously with their coun- 
. trymęn aeross the sea. Chicago’s 

100,060 Lithuania’s “July Fourth” 
which falls AVednesday, February 16. 
It will be the twentieth anniversary 
of the establishment of the Repub- 
lic of Llthuania.

“0n the Battįc Sea, Lithuanįa 
priot tų the world war was an ,un- 
Known entity for over 145 years,‘ 
sftppressed uttcler the governments 
of f ezaristie Russia and imperial 
Germany. In thę afterihAth of the 
war Lithūania waš forrite'd ah iii-‘ 
depėndėnt republic, govemed today 
unqer Antanas Smetona.

“Chicagoans of Lithuanian an- 
cestęy. wiH observe Lithuanią’s Tn- 
dependenęe Day with męetings in 
the twelvę parish halls, three mass 
meetings and a banųuet.

“Many—tfeoplė are expected to 
crowd the Lithuanian Auditorium, 
3133 So, Kalstei!, st., February 16. 
Editors of two Chicago Lithuanian 
dailies, Dr. Pius Grigaitis of Nau
jienos, and Vincent Andrulis of Vii-į 
nis. will be among thė speakers. 
Chicago Lithuanian chonises wil£ 
S *“*A patriotic program, blended 
with Lithuanian and American the- 
mes, will be given by the Darius- 
Girėnas post o f the American Le- 
gioh. in Hollywood Hali, *2419 W. 
Forty-third st., Sunday,A February 
13, Commander John Yuska an- 
nųuitced, » .. , - •

“Chicago’s Ut’huaiiian-Ameri c ą u
i k&s” yer 

which Josteph' Poshka iš editor, will 
Kold a separate observance of the 
Lithuanian eveUt in the Auditorium 
Hotel Sunday, February 20.”

Naktinis patarnavi- 
irtaš keturiose gatvfe- 
karių linijose

i 

t

>

>

“Sleito” Komisijos Pirmininkas 
Arvey Rezignavo; Atmetė 

Jareckį

Miesto taryba priėmė rezo
liuciją priversti gatVckarių' 
bendrovę teikti gatvekarių šu- 
sisiekimo patarnavimą ir nak
ties laiku ,keturiose lįnijose, 
kurios ikišiol „rfcycike pilną 
laiką.

Tos linijos yra
'108-tos gatves linija
MonttoSe Avenue linija 
Ęlston linija ir , 
Lfricolh avenue linija.

Chicago vakar ūžė visokiais 
gandais, spėliojimais ir protes
tais, kurie įšsivysbe iš suirutės 
kilusios Chicagos demokratė' 
bosų kokuse.

Kokušas bhvo sukarintas su
darymui apskričio ir riiiesto 
kandidAtų sąrašo balandžio mė
nesio nominacijoms. Kaip Nau
jienose prieš keletą dienų buvo 
pranašautA, taip Ir išėjo. Tarp 
kčkusininkų kilo aštr'ųš ginčai; 
kurie pasibaigt tilo, kAd buvo 
atmestos teišėjo' J^rėckio, ir ki
tų žymių dėniokratą kandida
tūros ir rezigriaVo “sleito” su
darymo komisijos pirmininkas, 
įtakingas demokratas aid. Ja- 
čob M. Arvėy, iš 29-to wardo.

Partijos “bosas” Nash -ir jo 
pasekėjai atsisakė remti dabar
tinį apskričio teisėją Edmund 
K. Jarecki pe^inkiniui ir jo 
vietai ieško kito Įtakingo lenko.' 
Jareckio atmetimas sukėlė di- 
džiausį triukšmą pačių demo
kratų tarpe, o ypatingai tarp 
lenkų. Lenkų laikraš'čltioše iš 
lenkų orgafiizacijų pasipylė 
protestai prieš kokusininkus ir 
Nash mašiną. Laikraščiai be
veik vienbalsiai pareiškė, kad 
jie rems Jareckio kandidatūrą, 
o visus tuos lenkus, kurie rems 
kitą kandidatą skaitys lenkų 
išdavikais., | ./

1
Atmetė Lihdheiirięr

Aldermorias Arvey rezignavo, 
kai kokosas atmetė jo draugo 
ir dabartinio apskričio iždinin
ko Horace Lindheimer kandida
tūrą šerifo,, vietai. Bridgęporto 
aldermonAs Čonneliy nekiek 
ginče figūravo, nės jo pritarė
jų spėkos buvo menkos. Nash 
su šalininkais karididaturą ati
davė kongresmonui Tom O’Brie- 
nui.. Keršydamas, iždininkas 
Lindheimer atstatė iŠ iždinės 
150 tarnautojų — preęinct ka
pitonų etc., pritariančių Nash.

Inddrsavo Gdvitr’ą
Kokušas indorsAVO antram 

terminui Sheldon V. Govier’ą 
Apeliacinio teisino- klerko 'vie
tai; Atmetė Lucy PAlenho kan
didatūrą į apskričio komisio- 
niekius ir jos vieton rems Pe- 
ter Fusco, 850 S. Halsted st.; 
rems visus dabartinius miešto 
teisėjus, kui-ie terminai baigia
si ir į 19-to distrikto valstijos 
senatorius rem& adv. A. L. MA-

rovitz. Dabartinis senatorius 
Richey V. Graham nebėkaneti- 
datboja.

Teisėjas Jarecki, išgirdęs 
aįie kokuso priešingumą j 6 
kandidatūrai, pareiškė, kąd/ji^ 
kandidatuos nepriklausomai ir 
yra tiktas, kad lajinės. Pplitii 
niuose rateliuose Vaikščioja 
gAndai, kad kokusininkai gal 
ė>abugs triukšmo, kuris lėilo ir 
Jarecki priims atgal į “palai
mintųjų” tarpą. Šią/ .žinią ra
šant j ė vieton numėtomi teisė
jas Jonh J. Prystalski; įtakin
gas lenkų demokratas iš Rose- 
lando arba teisėjus R. Schwaba, 
abu lenkai.

Toman, dabartinis šerifas 
(tai vietai negalima aistru kar
tu karididAtuoti), bus Fernia- 
riiAš į apskričio iždininkus. 
i ' • \ ■ H-š.

Perspėja Atląhtiko 
Lietuvius Apie 
Plėšiką Gaujas 

/ . *' y:'

Nelaikykite prie savęs daug 
piriigįį. . , ' .

ATLANTIC — Noriu pers
pėti vietos lietuvius būti at
sargiais ir nesinėšioti sh sa
vim daug įrinigų. iPaš muš 
veikią, “bomų’’ šą'ikos, t kurios 
apiplėšinėja krautuves ir pa-, 
vienius žmoriėš. Į trumpą lai-i 
ką čia įvyko net keturi ąpiplėv 
Šimai. Iš vieno taverno pasi- 
šlavė net $400.00.

Nemažai atėmė ir nuo kitų., 
— Kaimynas.

-• ■ ........- ....... --r r i- • -- ,■

Misteriškai Mirė 
50 Mėtų Lietuvė 
Ethel Grigaitis

Susirgo |siprašiuši pas 
gus nakvynei

Apskričio ligoninėje staigiai 
mirė 50 metų amžiaus mote
riškė fefthėi Grigaitis; <(

Velionė šlisii*^6 dieną prieš 
tai, beiiiiegodariiA namuose vie
no EdwArd Holm, 1470 North, 
Paulina Street. IŠ ten ji buvoį 
skubiai atgabenta ligoninėn^ 
bet pagalbos nebuvo galima su
teikti.

E. Holui pAšakoja, kad į pa
vakarį Velionė atėjo į jo na
mus ir įiakiaušė Ai* galėtų gau
ti kanibArį hakėyhei. Holm mo
teriškę hAkvyhėi priėmė.

PėteitaišBtaisįh 
Nelaimėse Žlivo 
1^000 žmonių 

'' v' ■ . '■
375,000. paliko invalidais; lai

kinai s uzeisti—9,400,000
* • ; \ , y •/ • /' A • '

National Saf et y C otinci 1 -— 
Nacionalė Saugumo Taryba 
Chicagojė. vAkar paskelbė, kAd 
pereitais riietais įvairiose ne
laimėse ŽuVo 106,000 žmohių, 
375,000 paliko airižinais iiiva- 
lidaiš, o Oevyrii hiilibhai ih ke
turi šimtAi; tukstaričhj žmonių 
buvo laikinai štižeišti.

Daugiausia zmopių užmušė 
automobili Ai. PeF visą Amerb 
ką AUtomobiiiai pernai užinti- 
šė 39,700 žitlones, arh'A 4% 
daugiAb ridgy pareitais metais. 
Ghicagpjęįpeęnai^ įAutbinobiliai 
užmušė 826 žmories, arba 29 
daugiau ^ęgu užpernai. ,

Automobilių nelaimių skai
čius sūmAžėjb penkiuose Aihę- 
tikoš (iidmieščiūoše, b*et Chi- 
cagoje pakilo..

Pernai, žymiai surriažėjo 
skaičius nelaimių namuose 
pavyzdžiui nuo paslydimų ant 
karpėfų, nukritimo laiptais afr 
kopėčioiiiis, etč. Tokių nelai
mių aukų skaičius pernai sie
ke 32,000 (užpernai 37,500).

.Nuo. įvairių kitų ■ prięžAsčių 
ir nelaimių nųrė šekaihi škai- 
čiai žmonių/. ; '

Nuo ugnies — 8,000 
ftirigėre —r 7,000

, Trąūkinių, įlelaimėse (nė 
automobiliais) — 4,000

Nito ginkiij —r 0X100 
Nuo nuodingų dujų ■ 
Nuo nuodų — 2,000
Nu6 įvairių kitų ,0'riežAsčių 

— 15,00(1. ' f "
: Iš pA^įmtib;|kąiUįriių gali- 

ma spręsti, kad iš 100,000 žmo
nių — 82 žmonę# mįrŠtA lielai- 
mėsė. Tos nelaimės gyvento
jams iįr kraštui kainavo tris 
bilidnuš ir ŠsėjLityhis šimtus mi- 
iiohb’"doį^if||f ° Bii trccėąlius 
tos šunios sų^arp ligoninių
kitokios mėjdikalės išlaidos ir 
hilštbfos Aitris.

Tą Pačią Dieną 
Mirė Krikštatėvis 
Ir Krikštasūnis

. 1 .1 1

Mirtis dtėme du iŠ Calumet 
City lietuvių tarpo

GALUMET CITY — tą pa
čią dieną ir beveik tą pačią 
ValAhdą čia mirė du/lietuviai, 
Jbįęįiti Šokdio^škiySakaiaus- 
kas ir Joseph Liri'kiėwicz-Lin- 
keviciuš vienas kįto krikšta
sūnis ir krikštatėvis. '

Juozas Linkevičius

.........■ III Hm 1-I*   i " I ■-/« «l I ■ "-"'j  •«
■ * * & **** * k * \ \ s - y ■ 41 w m * 4> .* • MCLASSIFIED ADS.
L JWW——:—1^————  ——■*

vo

drau-

‘tMfc

su

■n$>.000

9

IŠSIUVINĖTI ABRUSŪ1.1AI

ANTANAS TVERJONAS
Persiskyrė su . šiuo pasauliu 

Sausio. ŠĮ. d,,,9:30 vai. vakare, 
1938 m., sulaukės 42 metų am
žiaus, gimęs Raseinių apskr., 
Skaudvilės 'pąr., Jakštų kaime.

Paliko aideliame nubudime 
moterį Pauliną, po tėvais Gu- 
džiu'naįte.. 2 . sūnūs Antanų , ir 
Alfonsų, brolį Juozapų, seserį 
Petronėlę Račius, sesei*# duk
terį., Helen Lukas, sesers šiųjų 
Prancišką. Račių, dėdę ii*'tetą 
J’Okubą it Zofiją Loveikius įr 
gimines, o Lietuvoj 2 brolius, 
ir 2 seąęris ir gimines.

Priklausė drie Simano Dau
kanto. Dr-jos.

Runas pašarvotas 943 Wešt 
34th St. Laidottivėš įvyks Su- 
batoj, Vasario 5 d., 1:30 vai. 
po pietų., Įš nąAiA .bus nulydė
tas į Tautiškas / kapines.

/Visi a. a,. Antano Tverjogo 
giminės, draugai, ir pažįstami < 
esat nuoširdžiai kviečiami dU- 

, lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. .
. Nuliūdę liekame, 
Mdferi#, Sunai, Brolis, Sesuo 

ir kitos giminės.
. Laid. Direktorius S. P. Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

i ....... ■..................................... .

lėtų., Įš riąAiti. bus nulydė- 
Tautiškai/ kapines.

/isi. a. a, Antano Tverjoįo 
.ninės, draugai ir pažįstami { 

esat nuoširdžiai kviečiami dš-

• I^ITTEN tOVVELS PATTERN 1644'

No. 1644—Kryžiukais išsiuvinėti abrušeliai. Paduokit 
dukrelei, ji jums juos išsiuvinės.

sa

I Alirilflfl Siunčiam GėlesLOvEIKlS
■ Dialis.

KVIETKININKAS

NAUJIENOS NEEDLliCRAFT DeA
1 1739 So. Halsted St., Chicago, jį.

........ . ... .
. čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

No. 1644

ir Pagrabąms.
116 So. Halsted Street
Tel. BOULEVAftD 7314

Vardas ir pavarde ..

Adresas

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Bankietamš—Laidotuvėms— 

Papuošimams "• 
4180 Archer Avenue 
_ PĮyinę JĮ,A£AYEJTE 5800

Juozas Linkevičius buvo 
apie 59 metų ąjmžia’tis, gimęs 
Lietuvoje ir, narys D. L. K. 
Vytauto Draugijos. Gyveno 
ties 666 Hirsch Street. Paliko 
žmoną Pauline, dukterį Lūcil- 
le, 5 metų, ir keturis sūnūs 
Charles, Stanley, Joseph Jr., ir 
Henry; vieną birolį Joną Lin
kevičių, gyvenantį Calumet 
City mieste ir tris seseris, 
Mrs. Zygmont Dūnski ir Heleri 
Sbkoloyv'ski-SakaTauskas —A- 
merikoje, ir biiyllis Pašzkie- 
wiėz, Europoje.

Linkeviąiaus krikštasūnis 
buvo 22 metų; amžiaus. Mirė 
Chicago ligoninėję nuo plau
čių Uždegimo (vėžis buvo kri
kštatėvi hrii’ticš jri'iež Aštiš). 
Jaunuolis gyverio su broliais 
ir sėserimis ties. 396 Ppce st. 
Paliko iketuriAS sešeris Mrs. 
John Hahšeri—Chįcagoje; El- 
van Lessig — Hammonde; 
Verną ir Mary Sokolowski — 
Calumet, ir penkis brolius, 
Bruno, Walter, John, Stariley 
ir Edward. <» . ę »

Buvo palaidotas Holy Cross 
kapinėse, netoli krikštatėvio.

Dividendus Sfe 
mokėt dar 4 uždaryti 
bankai > '

Šeši kiti bankai tuo tarpu 
mokėti^ neprisiruošę 

JĮ . 7

Valstijos <Ąudilqrius Edward 
J. Ųarrett skelbia, kad keturi 
užsidarę vulstij'iniai bankai y- 
rd pasiruošę atmokėti depozi- 
toi’ianiš po tam tikrą nuošim
tį dividėridiį.

1 Tie keturi bAnkUi yra:
Firšt Stdtė Ėaftk b f Fdr r ing- 

ton. Išmokėjo 55%, netrukus 
mokės dar 5%. Pinigų divi
dendams turi $14,792;

Forest Phrk T rus t and Sdv- 
ings Bank. Išihohėjo 25%'f ne
trukus išmokęs dar 5%. (Pini
gų turi $25,816;

Filllerton Štate Bank. Išmo
koj o 30 % į d Ar 5 %. Pi
nigų turi dlvid'ehdari’lš $13,12Ž;

^IlegeuHsch Štbbe Bdtik. įihio- 
kėjo. Mokos ■ f)'/,. Divi
dendams pinigų turi $13,1 Ž2.

šoši bankai, kurie šino laiku 
dar nėra paširuošę Atmokėti 
depoži torianiš ' divTdcbdų, yra 
sekami: . , . *

First Italian Statė Bank
First State Bank 6f Chica- 

go Heights
First State Bank 6f Steger

Garfield State Bank 
Glencoe Stftįtė Bąfik ir 
Halsted Street State Bank, j

V

Zero oras praėjęs, 
šiandien sniegas ar 
lietus

Oro biuras sako, kad žėro 
šalčių banga, kuri buvo Chi
cago j c vakar ir iižvėką^/ jau 
praėjusi.'Vakar priešpiet Oras 
pradėjęs atšilti ir temperatū
ra arba kils aukščiau arba lai-

• rui ‘ iikyšis vieloje, šindien galima 
laukti lietaus arba sniego.

Jaunuolį suėmė už 
brolio vagystes

Pereitų nietų rugsėjo 19 d. 
policija nušovę Felix Keren’ą 
23 metų* vagį, kuris bandė api
plėšti namus Rogcrs Parke.

Miscellaneous

Tel. Victory 4965 * 
STOGDENGYSTfi

Mes dehgisąne ir pataisome visetuos 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFItfG CO. 
3216 So. Halsted Stieet

FURNISHED ROOMS
RENDON FURNIŠIUOTAS mo

derniškas kambarys. Paranki vieta 
—netoli miesto. 1900 So. Union 
Avenue.

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. Turiu ir pinigų, taigi nu
sibodo vienam gyventi, noriu drau
gę gauti. Prašau prisiųsti .laišką ir 
paveikslą. Tolesniai susieisime nsa- 
biškai. 1739 So. Halsted St., Box 
783.

Help Wanted—Malė
, Darbininkų Reikia

s z. .

RENDON 3 KAMBARIŲ FLA- 
TAS, 726 West 21st St., iš užpakalio

PATIKIMAS AMBITI3KĄS vy- 
s dėl peanut vending mašinų rou- 

dalinas laikas, nuošta- 
$175.00 ireikaiaujama. 
Box 784.

ras dėl peanut ve n 
te, pilnas ar 
bi proga —

Help Wanted- Female
Darbininkių Reikia J

Furniture & Fixturėš
Rakandai-ltaisai

MERGINA bendram naipų dar
bui, nėra virimo, lengvas skalbį- 
rnUs/ būti. Kedzie 0754. šauk .ketvir
tadieny.

Louis Kėren .
Vakar policija* Suėmė 18 

tų Louis Kėren, nušautojo pik-' 
tadario brolį, 4602 N. Melvina 
avė., kuris bandė auksinių daik
tų krautuvėms parduoti žiedų 
ir kitokių brangenybių. Pasiro
do, kad tos brangenybės buvo 
nužudytojo brolio grobis, kurį 
jis perdavė jaunesniam broliui. 
Kėren aiškini nežinojęs, kad 
daiktAi buvę vogti, vienok po
licija traukia jį atsakomybėn.

nie-

Importas iš Lietm 
vos, Kitų Salių

CLASSlFIEb
SKELBIMUS

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

Į, IKI
7:30 VAL. V AK.

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

„ . vai. vakaro,, 
Tel. CANAL 8500

Vakar pradėjo veikti 
viešoji “Biznio” 
Mokykla

Didėja eksportai Europon 
•k , ' . _,.f; ..... .... ..

Mėsos industrija skelbia, 
kad per paskutinius tris mė
nesius laiko laipsniškai puo
la kiAuliefios importas iš Lie
tuvoj, Lenkijos ir kitų Euro
pos 'Šalių, o žymiai padidėjo 
Amerikos kiauliėnoš ekspor-, 
tas. Lapkričio ir gruodžio me- 
hešį iš' Ęuropos importuota 
15% mažiau, riegri spalių mė- 
riėšy, o eksportuota 54% dau
giau. 14)37 metais imponuota 
Amerikon darigiaft kiaulienos, 

bet kuriais Icitaiš nie-negu bet kuriais kitaiš me 
tais. / . / % '

CMčr^įįŽ skerdyklos skel 
bia, 'kad per keturis paskuti 
hii'is nietus mėsa nebuvo tai] 
pigi Amerikoje, kaip šį sausi* 
meiiesį. Atpigo jautiena,'kiau 
lieila ir kilos rūšys.

skerdyklos skel- 
kėturiš pašku Vi

ta ip

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
R1US 1937, Visokio didžio su Coli 
Baksai$ ir sinkOm. Taipgi Štarų 
fįkčerius dėl bite kurio biznio 
tant svarstykles, registenui 
baksius. Cash arba ant išmokijimo. / 
Pamatykite mus pirm nėgu pirkai
te kitur. , , ■ , ¥ ...

S. E. SOSTHEIM & SONS; 
1915 ŠO. STATE STfeEfcl 

UALumet 5269.

kai- 
ice

PARDAVIMUI elektrinis refrįge- 
ratonus, skalbiamoji mašina, ya- 
cuum valyklis — ar mainys į auto
mobilį. 7127 So. Talman.

Business Chances
’___ ...J'MrtMiiRui Bizniai____ J

PARDAVIMUI KEPYKLA Jt/ 2 
aukštų plytinis budinkas — kumpas, 
tinkąs urmo prekybai. Bižnis iš
dirbtas per 25 metus, lietuvių Apy
linkėj, Lafayette '6076.

PARSIDUODA pilnai įrengta, gto- 
sernė, 2 trokai ir namas •— Mar- 
quette Parke — priežastis liga.

7126 So. Rockwell Street

Įstaigą lankys 600 berniukų ir 
mergaičių

Vakar oficialiai pradėjo vei
kti naujoji viešoji biznio mo
kykla, kurią atidarė mokyklų 
tarybą. Tai yra. Jonės Goih- 
mercial School, 615 Plymouth 
Coųrt. , ,
i Mokyklon ■ buvo ■■ priimti tik, 
pATinkti berniukai ir mergai
tės, viso 600, kurie jau užbaigė 
du įlietus mokslo Ghicagris 
High School mokykloje ir tu
ri ypatingą palinkimą biznio 
mokslams.
. Mokykla dėstys išimtinai biz 
nio mokslo šakas, kaip šte- 
nografiją, buchaltcriją, biznįo 
mašinų operavimą, “ąalesiiian- 
ship,” biznio aritmetiką, etc., 
bet viši, mokiniai turės imti ir 
beridrus anglų kalbos ir isto
rijos kursus.

Mokyklos rūmai pastatyti 
1871 metais, bet buvo spečia- 

ir atnaujinti 
reikalavi-

Real Estatė For Sale
N amai-žemė Pardavimai

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUVOS 

Musų raštinėse—Keistučio «r Lie
tuvos^ Spulkos—galįte taupyt, pa
siskolint, numus pirkt, parduot, ren- 
duot, apdraust.

Kreipkitės pas:
J. R. EWALD REALTY CO. ■

?840”W. 33^ Si?, • Tel. YARdS 2790 
. ;<i • .. z’ arba w . ..
708 W. 18th St. Tel. Haymarkėt 5686

Exchange—Mainai ..
NORIU MAINYTI namą į fariną 

ar renduoti farmą. D. Mikužis, 4042 
So. Artesian Avė., Chicago, lįį. Ga
lima matyti iš i'yto iki 2 popiet.

T2—

Financial
Finansai-Paskoloi

liai pritaikinti 
biznio mokyklos 
mams.

Mirė nuo žaizdų 
auto-gatvekario 
nelaimėj 47-toj gtv

Du kiti žmonės tebeguli 
ligoninėje

KAM REIKALINGA PASKOLA 
Ant pirmų mougičių, kreip
kitės x lithuanian bųIudiKg 
umn and savings associa- 
TION (buvusią Naujienų SpulkA), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENU- 
VŲ IŠMOKĖJIMŲ. ,

1739 SO. HALSTED STREET
■' _ ________ .   -

TURIME $10,000.00/Ant rafa- 
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką> 1739 Ša. Halsted 
Street. •

UOAL
Anglys

Kainos Numažintos
T()WN OF LAKE. — Ligo- 

riineje rriirė George Klibom, 22 
metų jaunuolis nuo 5015 So. 
Ashland avenue, kuris buvo pa
vojingai sužeistas gatviakario- 
autoiriobilio nelaimėje, pereitą 
(Sekm^diėbį.

NelAffnė įvyko 47-toj gatvėje; 
ties numeriu 2051 West. Auto
mobilis buvo ne Savo gatves pu
sėje ir užvažiavo tiesiai ant 
gatviakhrio.

Kiti du Žmonės, sužeisti ne
laimėje tebeguli ligoninėse. į&į 
yra Velionio žmona yietoria, 23 
metų amžiaus ir William Kos- 
ihbyVski, 29 metų amžiaus, nuo 
5538 South Wolcott Street. Pa- 
starąjam buvo perskelta galva.

Nubaudė už Nėatšargų 
Važiavimą

au- 
nu- 

baudė vieną Arithony Izakovi- 
čia, 38 metų amžiaus, (11420 
Stephenson avenue), sumokėti 
$50 pabaudos. Jis taipgi pra-

Už neatsargų važiavimą 
tomobiliu, trafiko teismas'

rado 90 dienų periodui teisę 
valdyti automobilį.

folNE RUN ........... $5,£5
BIG ’LUMP ...................    $6.00
EGQ j:....;............... , $6,00
NUT ...........................   $6.00
SCREENINGS $525

. ^IRKJT DABAR!!. . €
ŠAUKITE DI^NĄ AR NAKTJ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

>♦****

r A PARDUOT
PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

I JEI IEŠKOT
BARGĖNŲ

SKAITYKIT 
NAUJIENAS ,

NELAUKIT
ILGAI •

Pašaukit irius tuojau
CANAL 8500

Apgarsinimų kainos pri-. 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.
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iškilmingai palaidojo j. snarski, 

DIDŽIOJO KARO VETERAN!
Išgulėjo Hines ligoninėje apie • 

12 metų laiko
Šįryt Laidoj’ama R. Ma- 

tijošaiEenė.
Šiandie n, 9-/ę valandą nito 

laidojama Rože Matijošaitie- 
nė, 26 melą lietuvė, mirusi 
sausio 28 d. Laidotuvės prasi
dės iš koplyčios, prie 127-tos 
gatvės, du blokai į vakarus 
nuo Weslern avenue, Pamal
dos įvyks prie 1 \7-tos, netoli 
Craivford avenue. Kanas bus 
pakastas ša. Kazimiero kapi
nėse.

(*)
Pirmadienį po pietų Lietu

viu Tautiškose Kapinėse buvo 
palaidotas Didžiojo Karo ve
teranas Jonas Snarskis, kuris 
mirė sausio 27 d.

Laidotuvės buvo labai iškil
mingos. Jos prasidėjo įspū
dingomis apeigomis, prie kop

lyčios ties 3351 South Ha’sted 
Street, ir pasibaigė apeigomis 
prie kapo.

Laidotuvėse dalyvavo Da
riaus-Girėno legionas, kuris 
parūpino velioniui garbės sar
gybą ir palydėjo jį į amžiną 
atilsi šautuvų prezentacija ir 
salva. Prie kapo kalbėjo V. 
B. Ambrose. Jis pasakė įspū
dingą eulogiją, apibudinda
mas velionio gyvenimą ir [pa
brėždamas faktą, kad jis išgu
lėjo Hines veteranų ligoninė
je apie 12 metų laiko. J. Snar
skis buvo sužeistas Didžiają- 
me Kare.

Velionis buvo 43 metų am
žiaus. Paliko žmoną p. Chu- 
riutę-Snarskienę, du brolius 
ir ‘kitus gimines, čia ir Lietu
voje. Laidotuvėmis rūpinosi 
laid. direktorius S. P. Mažei
ka.

Laiptais 'Nukritęs Susižeidė 
ir Mirė. • ■

ATLANTIC — Sausio 17 d., 
šv. Kazimiero kapinyne buvo 
palaidotas Charles Borgons, 
vos 22 metų sulaukęs jaunuo- 
lis. Jis rniiė, mirtinai susižei
dęs vidurius. Lipdamas ' laip
tais į viršų savo’ namuose ties 
5421 South Princeton avenue, 
paslydo, nukrito ir labai susi
trenkė vidurius. Iš burnos pa
sileido kraujas ir jaunuolis 
netrukus mirė, nors buvo iš
vežtas ligoninėn ir dėta visos 
pastangos gyvybę išgelbėti.

Jaunuolis paliko giliam liū
desyje ne vien tėvelius, tris 
brolius ir sesulę, bet ir kaimy
nus. Visi jį labai mėgo, kaipo 
draugišką ir linksmą jaunikai
tį. Jis dirbo už mechaniką J. 
J. NVirth Fordo automobilių 
agentūroje, kuri' laidotuvėms 
paskyrė 15 automobilių nemo
kamai vežti žmones į kapi
nes.

• ’ . * ' ■ i

Tikybinės apeigos už jau-^ 
nuolį įvyko S t. A n ne bažny
čioje, ties 5501 South Wcrit- 
worth avenue. — Kaimynas.

'■v ■> r' ■ i • ' '

NAUJIENOS, Chicago, III.
.'n—....... iA»i . ................. i .. ........................... ~i nu i, iiiii.*. i—■■■.;m. ................. ■-

Dalyvaus “Naujie-
> nų” Koncerte

giečiams yra gerąj žinoma. Pir
miau per kelis lųetus ji dažnai 
pasirodydavo įvairiuose paren
gimuose. Tačiau paskutiniuoju 
laiku jį pasidarė retas svečias. 
O tai atsitiko tcjJęJ, kad ji tu
rėjo daug darbo. '

Reikia pasakyti, kad p-lė Pe- 

čiukaite yra ne tik gabi daini
ninke, bet taip pat ir šau\i pia
niste. Ji pasižymi savo muzk..- 
iiškumu. Ji savo intymiomis 
dainomis daro tikrai malonų įs
pūdį. Visada yra smagu pasi
klausyti, kai ji atsisėdusi prie 
piano jausmingai sudainuoja 
meliodingas dainas.

Be to, kaip žinia, koncerte 
da y vaus keturi chorai, šaunus 
špkėjai, dainininkai ir daininin
kės. Koncertas įvyks Šok olų 
svetainėje (2345 So. Kedzie 
avė.). Prasidės 3 vai. po pietip

Jaunuolįai priešingi 
karui su Japonija

150 jaunuoliai, atstovaują vi
sus Amerikos mętodistus-jau- 
nuolius vakar iš Chicagos pa
siuntė rezoliutiją, prezidentui, 
kuriame pareiškia, kad yra prie
šingi J. V. karui rytuose su Ja
ponija ar kitu kraštu.

• Miesto iždas skelbia su- 
rinkęs $4,065,999 ųz automobi
lių leidimus, jų išduota 439,- 
011.

Trečiadienis, vas.- 2, 1928

Suėmė 4-is 18-tos 
Apiel. Gyventojus 
Už Pinigų Darymą
Kalė dešimtukus, “kvolerius” 

ir pusdolerines

18 APIELINKĖ. -1 Federa- 
liai agentai suėmė keturis Aš
tuonioliktos Apiclinkes gyven
tojus, kurie norėjo staigiai 
praturtėti. Nusipirkę mašiną, 
jie ėmė kaiti savo pinigus, de
šimtukus, “kvoterius” ir pUs- 
dolerines. Bet nepasisekę jiems 
nei daug netikrųjų pinigų iš
leisti, nei praturtėti. Visi dabar 
sėdi kalėjime.

Suimtieji yra Andrew Mo- 
nah, 53 metų amž.; Ered Wei- 
njack, 53, ir Felix Chernei, 51, 
visi trys fino 715 W. 16th SI- 
ir Nicholas Chekovich, 42, nuo 
722 W. 17th SI.

NAUJIENŲ 
METINIS 

KONCERTAS
& .. . .

SOKOLŲ SVETAINĖJE
• Brookfield žvėryne vakar 

gimė alpaca, pietų Amerikos
gyvūnas.

PA S AUL INI AI NU O T Y K IA I PAV E I K S L A IS
• . * , ;> f: r ' 5' ' / ■ • 3 »? • . s.. , #
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[ACME-NAtuiENŲ Foto]

•A TRYS JAU MIRĖ. — Vaizdas FOster Avenue autobuso, kuris susidūrė su kėlei- 
yiniu. automobiliu prie Cicero avenue kryžkelės. Nelaimės vietoje mirė dvi niotle- 
riškės, bet vėliau mirė ir trečias, keleivinio automobilio šoferis. Autobuse septyni 
buvo sužeist?. . ... *

revolveriu apiplėšė gatvia- 
kario ‘konduktorių: ir savo 
brolio valgyklą Walkęrto- 
nc, Įndiąhpjėį Mergina pri
sipažino ir paaiškino, kad 
pinigus atidavė vienam Ga
le Richcndpllar, vedusiam 

“po
Mergina

' [AGME-NAUJlENVFbįoJ
'į' / .» -i<».\ ’ • ,f ■ '., į • -

ApŪGlNAN. --^ Paveikslas jjarotlo narą, kuris šiaurinėje NVisconsino dalyje 
leidosi į-Michigan ežerą, norėdamas pasiekti 500 pėdų gilumą. Iš gilumo vandenų 
jįs oasakbio Įspūdžius nėr radio. ‘ ■ " <, • • ■’

vyrui, kad jis ją vestųsi 
linksmas % vietas”;
vyrą mylinti.

|||Sį|

[ĄCME-NAUJIENŲ Foto J
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NEREIKĖJO PAGALBOS. — Bulius lange krautuvės lies 643 Milwaukee avė. 
Pastebėję taip žiauriai traktuojamą gyvulį, kai kurie žmones pašaukė Sąjungą Ko-

galbos bereikėjo. Tai buvo prikimšta buliaus imitacija.
KARO AVIACIJA. — Naujas, didžiulis karo lėktuvas, kurį nusipirko j/V. 

didelio greitumo, padaro apie 200 mylių į valandą ir pakelia milžiniškus svorius.
karo aviacijai. Lėktuvas > •




