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Japonai Atsisakė Painformuoti apie Savo Laivyno Planus
JAPONIJOS ATSAKYMAS RAGINA GINK 

LAVIMOSI LENKTYNES
Jungt. Valstijų kongreso vadai ruošiasi 
ilgametei laivyno statybos programai, ku
ri kainuos keturis bilionus dolerių. Angli

ja stos į lenktynes taipgi.
TOKIO, Japonija, vasario 13.

— Savaitė laiko atgal Jungti
nės Valstijos, Didžioji Britani
ja ir Francuzija įteikė Japoni
jai notas, kurios klausė, ar ji, 
Japonija, planuoja statyti di
desnius nei 35,000 tonų karo [pradės vykdyti didelę karo lai- 
laivus. • Notos reikalavo, kad 
Japonija duotų atsakymą iki 
vasario 20 d. Notos dąvė su
prasti japonams, kad negavu
sios patenkinančio atsakymo, 
Jungt. Valstijos, Francuzija ir 
Anglija skaitys, jogei ir jų ne- 
bevaržo sutartis, pagaL kurią 
jų statomų karo laivų didumas 
buvo apribotas 35000-čiais to
nų.

šeštadienį, vasario 12, Japo
nija davė atsakymą į šį reika
lavimą. Japonai atsisakė pain
formuoti Jungt. Valstijas, An
gliją ir Francųziją apie savo 
karo laivyno sta “ ~ *

Japonų notos, VletUCklbs Vi
soms trims valstybėms, esmė
je sako: statykite karo laivus 
didesnius nei 35,000 tonų ir 
kreiserius didesnius nei 10,000 nių, į kurias Anglijai, nors ir 
tonų. Bet jeigu pradėsite st4- nenoromis, tenka įstoti.

tyti tokius laivus, tai Japonija 
nebus kalta dėl didžiausių ka
ro laivų statybos lenktynių is
torijoje. ■

“Japonija gailisi”, pareiškia 
jų notos, “kad jeigu valstybės

us.

vynų statybos programą, tai ir 
Japonijai nebus kitokiosx išei
ties, kaip pakeisti savo staty
bos planus.”

Jungt. Valstijų užsienio rei
kalų sekretorius Cordell Hull 
pareiškė, kad japonų nota, 
ažuot sulaikyti, greičiau ragina 
ginklavimosi lenktynes.

Kongreso vadai, Japonijai 
atsisakius suteikti informacijų 
apie savo laivyno statybos pla
nus, šeštadienį pradėjo ruoštis 
pakreipti Jungt. Valstijas di
delei, ilgametei laivyno staty
bos programai, kuri, ekspertų 
apskaičiavimu,
kuone $4,000,000,000. .'

Pranešimai' iš'VAiIgTijos ' sako, 
kad ir čia į Japonijos atsaky
mą žiūrima, kaipo į pradžią 
karo laivyno statybos lenkty-

kaštuosianti

ATIDENGĖ SĄ 
MOKSLĄ HITLE
RIUI NUŽUDYTI
LONDONAS, Anglija,' vasa

rio 13. — Laikraštis “Sunday 
Referee” šeštadienio vakare iš
spausdino pranešimą iš Pary
žiaus. Praneimas aiškina, kad 
Prūsų aristokratinės šeimos 
narys, ką tik pasiekęs Pary
žių, papasakojo apie sąmokslą 
Hitleriui nužudyti.

Pa^al pranešimą, trys vokie
čiai karininkai buvo areštuoti 
Muniche, Vokietijoje. Karinin
kai, apsiginklavę sunkiojo ka
libro revolveriais, buvo splai-! 
kyti kelyje • į Berchtesgadeną, 
kur dabartiniu laiku* randasi 
Hitleris.

DAR 18 RUSŲ NU 
TEISTI MIRTI KAI 

PO SABOTAŽ- 
NINKAI

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vasario 13.—Provincijos spau
da Sovietų Rusijoj praneša, 
kad dar 18 rusų nuteisti mir
ti kaipo sabotąžninkai, valsty
bes ūkio griovėjai.

šeši nuteisti dėl buso nelai
mės Leningrade, dešimt ry
šium su kaltinimais, busią jie 
trukdę kolektyvį ūkininkavimą 
Kaukaze, ir du* dėl to, kad jie 
netvarkiai vedę medžių kirti
mo stovyklos reikalus Sibire.

1,000 japonų karių 
žuvo

Potvynis išvijo 3,000 
šeimynų iš namų
ROCK ISLAND, III., vasario 

13. — Jungt. Valstijų inžinie
rių pranešimais, tris tūkstan
čius šeimų išvijo iš jų namų 
potvynis Rock upės apielinkė- 
se — nuo jos žioties, kiek 
miau nuo Rock Island, iki 
loit, Wis. Numatoma, kad 
los turtui potvynis padarys 
lionus dolerių.

že- 
Be- 
ža- 
mi-

SHANGHAI, Kinija, vasario 
13. — Japonų pranešimais iš 
Hankowo, daugiau nei 1,000 
japdnų karių pražuvo, kad jie 
mėgino pereiti „upę Hwai prie 
Pengpu. Kinai pripažino, kad 
kai kurios japonų kariuome
nės dalys pasiekė šiaurinį upėzs 
krantą, bet čia juos užpuolė 
kinai ir vienus užmušė, o ki
tus paėmė -nelaisvė^n.

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

Bendrai giedra; Žymiai šal
čiau; saulė teka 6:48, leidžiasi 
5:20 valandą.

Užgyrė asignavimą 
$250,000,000 WPA 

darbams
WASHINGTON, D. C., va

sario 18. — Atstovų buto iš
laidoms paskirstyti pakomise 
šeštadienį užgyrė asignavimą 
$250,000,000 bedarbių pašalpai, 
kaip reikalavo prez. Roosevel- 
t&s. • Užgirtas reikalavimas da- 

tis įbar pilno komiteto posė

Kauno miesto savivaldybes tarnautojai taip pat iškilmingai paminėjo Klaipėdos prie 
Lietuvos prisijungimo 15 metų sukaktuvės.5 Viršuje garbės prezidiumas; kalba Mažosios Lie
tuvos patriarchas Martynas Jankus. Apačioje paminėjimo dalyviai.
, . .............................................................. ..... .................. .... .. . ......................................... ......—............... ..................................................................—g-.-. ■ ...... ................................... . •.

Lietuvos Naujienos
Reikia pertvarkyti

___________ /

DAUJĖNAI. — Jau nuo se
nų laikų Daujėnų apylinkės ir 
viso valsčiaus ūkininkai rūpi
nasi dėl valsčiaus Savivaldybės 
persikėlimo į miestelį. Dabar 
valsčiaus savivaldybės įstaiga 
yra Smilgių kaime, kuris yra 
už 2 km nuo Daujėnų mieste
lio. Tame pačiame bute seniau 
buvo ir paštas, bet jis persi
kėlė į miestelį ir tuo bucįu da
ro gyventojams didelio patogu
mo. O valsčiaus savivaldybės 
raštinė dar ir dabar Smilgiuo
se tebegyvena. Ūkininkai labai 
laukia jos persitvarkymo, nes 
daugelis turinčių miestelyje rei
kalų, tuo pačiu negali atlikti 
reikalų valsčiaus savivaldybė
je. ,

Jau keliolika

Kaune įruošta daug 
lesyklų paukščiams
KAUNAS.

metų kauniečių tarpe yra pri
imtas gražus paprotys žiemos 
metu lesinti smulkesnius paukš
telius. Šiemet, esant didesniems 
šalčiams, žymiai daugiau kau
niečių lesina paukščius. Dabar 
tokių lesyklų galima pamatyti 
ne tik Aukšt. Panemunės, Vili
jampolės ir Aleksoto soduose 
bei kiemuosę, bet ir daugelyje 
centrinių gatvių palangėse ir 
aikštėse. Į šias lesyklas sulekia 
nemažas skaičius žylių, snie
guolių ir kitų musų krašte žie
mojančių paukščių.

Pasakantis paleidžia
mas už užstatą

Areštuoja socialis
tus Austrijoje

. ,i 1,. ,

VIENA, Austrija, Vasario 13. 
—» Vienos policija šeštadienį 
areštavo kelias dešimtis socia
listą demonstracijose, sureng- 
tose dėl to, kad eina pašitari- 
mai tarp •Hitlerio ir Austrijos 
premjero Schuschniggo.

Daugiau nei 100.000 lapelių 
demonstracijose^ išdalinta su 
pareiškimu: “Męs kovosime 
Hitlerį, Hapsburgus ir Schu- 
schniggą.”

Gautais čia pranešimais, Hit
leris reikalauja, kad Austrijos 
ministerių' kabinete butų pusė 
kabineto narių nacių. Jis taip
gi reikalauja sustabdyti Haps- 
burgų — pretendentų Austri
jos sostui — propagandą.

Wright kaltas — pri
taikintųjų po s odi

ninkų sprendimas

Užmirškite n e a p y- 
kantą Rąoseyęltuį — 
pataria t republiko- 
nas repubhkonams

LO$ ANGELES, Cal., vasa
rio 13. — Paul Wright, Avia
cijos kompanijos viršininkas, 
lapkričio 8 d. 1937 m. ‘nušovė 
savo žmoną ir savo draugą 
John B. Kimmel, kai užtiko 
juos bučiuojantis. Praėjusį šeš
tadieni prisaikintieji posėdinin- 
kai išnešė Wrighto byloje 
sprendimą, kuris sako, kad 
Wright' yra kaltas antro laip
snio žmogžudyste (manslaught- 
er). Jam gręsia bausmė kalė
ti nuo 1 iki 20 metų.

Wright bus teisiamas antrą 
kartą, šioj e ^byloje jis teisin- 
sis, kad papildė galvažudystę 
būdamas pamišęs.

NEW YORK, ' N. Y., vasa
rio 13. —r.) Vermont valstijos 
gubernatorius jiGeorge D. Ai- 
ken, kurio1 vardas republikonų 
rateliuose minima’ ryšium su 
nužiūrimais republikonų parti
jos kandidatais į prezidentus 
1940 metų rinkimams, šešta
dienio vakare, kalbėdamas čia 
kai kuriems republįkonų va
dams ir transliuodamas kalba 

•J ■

per radio, įspėjo savuosius:, už
mirškite neapykantą preziden
tui Rooseveltui; duokite šaliai 
šiltą, žmonišką jų reikalų su
pratimą.

Pasak Aikeno, prieš 1933 
metus Washingtono (p. 'Hoove- 
rio) administracija perilgai ty
lėjo dėl Wall gatvės neteisin
gumų. Flrilgai Washingtonas 
nekreipė dėmesio j farmerių 
vargą. Perilgai Washingtonas 
gailestingą savp akį suko ša
lin nuo skriaudų darbininkams 
dirbtuvėse.

Abraomas Lincoln, pareiškė 
Aiken, butų gėdijęsih tokios 
taktikos.

Įsakyta fašistų or
ganizacijoms Rumu

nijoje likviduotis

Potvynis Londone
LONDONAS, Anglija, vasa

rio 13. — Vėjas iš juros pu
sės, švilpiąs 80 valandoj grei
tumu, iškėlė Thames upės van
denį tiek, kad vanduo ; išsilie
jo iš krantų, i Dešimtys šeimy* 
nų Londone įspėta, kad jorps 
gali tekti krauštytis iš 
dėl gręsiančio potvynio.

17-kos dienų audros 
Kalifornijoje

Jungt. Valstijų, An
glijos ir Francuzijos 
konferencija laivy

nų reikalu

KAUNAS. — Buvęs Koope
ratyvų Tarybos reikalų vedė
jas S. Pašakarnis, ligi šiol lai
kytas kalėjime už įstaigos pa
degimą ir pinigų pasisavinimą, 
ligi bylos svarstymo už 10,000 
lt. turto laidą iš kalėjimo pa-

'SAN. FRANCISCO, Chl., * va
sario 13. — šeštadienį jau sep
tynioliktą dieną siautė šiauri
nėje Kalifornijos dalyje smar
kaus vėjo, sniego ir lietaus au
dros. z Šimtai šeimų išvyta iš 
vandens užlietų namų, pada
ryta turtui žala siekia milio- 
nus dolerių. Iki šeštadienio jau 
devyni žmonės dėl audros žu
vo. Bet žuvusių žmonių gali 
būti daugiau, nes su kai kurio
mis apielinkėmis susisiekimas 
nutrauktas.

Paskutinės 
buvo Charles 
sadena, Cah,
terš iš Houghton, Mieli. June 
Lake apielinkėje, arti mieste
lio Bishop, jų trobelę užgriu
vo kalnų sniegas ir palaidojo 
juos.

WASHINGTON, D. j C.,,^va
sario, 13.— Jungt. Valstijų už
sienio cįepartamentas davė Su
prasti, kad artimoje ateityje 
įvyks Anglijos, .Francuzijos ir 
Jungt. Valstijų atstovų pasita
rimai karo laivynų reikalais, 
ryšium su japonų atsisakymu 
painformuoti kitas šalis apie 
savo laivų statybos planui.

Pranašauja dango
raižių statybai galą

Šiemet Kaune busianti 
gyva tsatyba

ne-

dvi audros aukos 
H. Clarke iš Pa- 
ir Edward Wal-

Moterų teisės Pran
cūzijoje padidintos

BUCHAREST, Rumunija, va
sario 13. — Rumunijos kara
lius Karolis per ministerių ka
binetą išleido eilę įsakymų, ku
rie taikoma politinėms orga
nizacijoms, piąnašiopis fašisti
nei “Geležies Gvardijai”, atim
ti visokeriopą galią. Tarp ko 
kita valdžios ir npinįcipalitetų 
tarnautojams uždrausta daly
vauti bet kokioje politinėje 
veikloje. Karaliui vajų varyti 
padeda prem j eras . patriarchas 
Cristea, kuris, kaipo Rumuni
jos ortodoksą bažnyčios galvą, 
atpalaidojo gyventoj us nuo vi

liamų šokių priesaikų diiotų politi
nėms organizacijoms.

PARYŽIUS, Francuzija, va
sario 13. — Napoleono laikais 
išleistas vedybų kodas, veikiąs 
Francuzijoje iki šiol, sako, kad 
“vyras privalo ginti savo 'mo
terį, o moteris privalo klausy
ti vyro.”

šiomis dienomis Francuzijos 
atstovų butas ir senatas pri
ėmė naują vedybų kodą, kurs 
pareiškia, kad “vyras yra šei
mynos galva ir parenką šei
mos gyvenimo vietą.” Paklus
numo neminima. i ,
- .... 5 ‘ ’ y .• •

Kad naujas vedybų kodas 
taptų įstatymu, w. belieka tik 
prezidentui pasirašyti ir ofi
cialiai kodą paskelbti. Tatai 
bus padaryta artimoje ateity
je:’ ; 

J ■ .f ' < ’" y. v

■ Pagal naują kodą moteris 
gali turėti savas bankines są
skaitas, pasirašyti legalius do
kumentus, tačiau ji negal eiti 
į biznį, jei jos vyras nesutiks. 
Be to, naujas kodas nesutei
kia Francuzijos moterims bal
savimo teisės.

DENVEB, Colo., vasario 13. 
—. Statyba tokių aukštų tro
besių, kaip Empire State Build- 
ing New Yorke, priėjo galą. 
Taip pareiškė Walter H. Blu- 
cher, Amerikos Miestų Planuo
tojų draugijos pildantysis di
rektorius.

Pasak Blucherio, šiandien 
Amerikoje yra daugiau, negu 
reikia,y didelių pastatų ofisams: 
Spartus Amerikos miestų au
gimas irgi praeities ženklas. 
Miestai ateityje, žinoma, augs, 
bet ne tokiu s smarkumu, kokiu 
augo iki šiol. Apie 1960 me
tus Jungt. Valstijų gyventojų 
mirimai ir gimimai daug maž 
susilygins, šie ir kiti veiksniai 
pašalįns reikalą statyti dango
raižius.

Jungt. Valstijos lai
kosi taikos politikos, 

sako Hull
WASHINGTON, D. C., vasa

rio 13. — Laiške, rašytame se
natoriui Ludlowui, užsienio rei
kalų sekretorius Cordell Hiril 
pareiškė šeštadięnj, kad Jungt. 
Valstijos užsienio politikoje 
stengiasi palaikyti taiką su vi
su pasauliu. Jungt. Valstijos 
neketina eiti į keblius susivie
nijimus, nė daryti militarių su
sitarimų su jokia kita šalimi.

Tačiau Jungt. Valstijoms 
reikia sustiprinti šalies apsau
gą pagal $81)0,000,000 ginkla
vimosi programą, nes tai dary
ti verčia kitų šalių 
masi.

ginklavį-

KAUNAS. — Nors iki sta
tybos sezono pradžios dar yra 
apie 2 — 3 mėn., tačiau 
maža žmonių jau’ dabar perka
žemės sklypus ir ruošiasi sta
tyti namus. Nuo pernai metų 
rudens iki šio laiko atitinka
mos įstaigos gavo daug pra
šymų leisti padaryti visai ei
lei namų kapitalinius remontus 
ir statyti naujus pastatus.

Palyginti su pernai metais 
žemės sklypai Kauno mieste 
kiek pabrango.

Austrija “nupirko” 
iš Hitlerio taiką

VIENA, 
13. — 36 
lerio ir 
Schuschniggo konferencija. Au
strijos premjeras sugrįžo na
mo. 4

Austrija, vasario 
valandas tęsėsi Hit- 
Austrijos premjero

Gerai informuotuose rate
liuose kalbama, kad Schusch- 
niggo vizitas Hitleriui pašali
nęs nacių teroro pavojų Aus
trijai. Bet kaina taikos buvusi 
tokia, kad Schuschniggas su
tikęs įleisti į Austrijos minis- 
terių ir nacius.

Sukilėliai atnaujino 
ofensyvą

HENDAYE, Francuzija, va
sario 13. — Ispanijos sukilė
liai atnaujino ofensyvą pietų 
fronte. Jie paskelbė, kad šeš
tadieni paėmę Zalamea kalną, 
svarbią strateginę vietą. Res
publikos gyėnų komunikatai 
pripažįsta, kad sukilėliai atnau
jino ofensyvą, bet sako, kad 
Zalamea dar pasilieka lojalis- 
tų rankose.

Respublikos valdžios prane
šimais, išsprogdinta tris minos 
sukilėlių ruože Universiteto 
Mieste, prie Madrido. Sukilėliai 
pražudė čia 200 karių.



NAŲjlEKOŠ, Chicago, III, Pirmadienis, vas, 14, 1938
J. j?/ Tarnas

Tai buvo Valentinių Dieną...
£ėftonplaukė mergina — sekre
torė. Kažin ką baigus kalbėti, 
padėjo teTefonb

“Ar pranešti ponui, kad tams
ta atvykot?”

“Nereikia”, lyg prislėgtu, bal
su ištarė lerna ir atidarė duris 
į Algio privatų kambarį.

Už stalo šėcfėjd šaunus, 'kil
nios išvaizdos, jau padėjusiais 
si'd^ibrdoti įjaiausiais žmogus; 
Stalas visas apverstas įvairiais 
popieriais bei dukumentais. O 
jis juos varto ir lyg ką tai ieš
ko, studijuoja. Pėskiau daro po- 
pi'ė’roj kokius tai pažymėjimus.

“Prašau sėskis, aš užbaigsiu 
per trumpą valandėlę”, tarė Al
gis, rodos, nė Akių neatiti-auk- 
damas nuo dokumentų.

Irena atsisėdo iš galo rašo
mojo stalo. Sukeitė koją ant ko- 

Pažiurėjo ji dar kartą į iška- jos. Palengva numovė pirštinai- 
bą, lyg ji ją butų pirmą kartą les nuo rankų ir padėjo ant sta- 
pamačius,’ o tikrenybėj ji jaullo. Atmetė ant pečių kailinį pal- 
daug kartų ją yra mačius. Pa- tą ir išsiėmus iš ridikiulio ma- 
stovėjo dar valandėlę ir pagal
vojus pradėjo eiti į vidų.

Pasikėlė laiptais į viršų, bet 
dar prieš stiklines duris stab
telėjus, svyravo eiti ar grįžti... 

“Eisiu.” tvirtai sau pareiškė 
ir atidarė duris.

Kambary prie stalo su telefo-Įje atsipūtė lyg po sunkaus dar 
nų įjungimų kabihetu, sėdėjo 1 bo.

. (Tęsinys)
Miestas, gatvės-, atrodo lyg ir 

svetima, žmonės-, lyg ir lauki
niai barbarai, vienas pro kiitą 
bėga, stumiasi. Mašinos gatvė
mis galvotrūkčiais zuja, štai 
viena vos vos nėūžkribino Ire
nos, Vos nepatbloškė ją. Koks 
jai šią valandą riepakėnčiamAs; 
didmiesčio gatVią judėjimas, 
tas begalinis thikšm&s. Eitų, 
bėgtų iš jo kuo toliausiai.

Bet kis čia? 'Sustojo Irena 
lyg ir butų į sieną atsimušusi. 
l*rfeš jos akis iškaba Su: “AL
GIS RAUDYS, ĄdVdkataš”. Tai 
čia jos vyro raštinė, bet juk ji 
čia neturėjo noro eiti, tik taip 
sau norėjo po miestą pasivaikš
čioti. Rasi, kaip nOrs gelėtų iš
rišti tą painiavą, kaip čia visą 
dalyką išaiškinti.

žą veidroduką, nupudravo savo 
mažą nosytę ir pasitaisė skry
bėlaitę.

Tuo tarų Algis pertraukė su 
dokumentais. 1
“Tai ką pasakysi, mieloji?” už

klausė Algis ir atsilošęs kėde-

Siu Met\|
Ekskursijos Lietuvon

Užgirtos ir remiamos
LIET. LAIVAK0ĖČIŲ SĄJUNGOS

TREČIA KLIASA v
Pirma ekskursija išplauks iš New Yor- 

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

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

Trečia ekskursija birželio 11 dieną, 
Chicagos Lietuvių Choro “PIRMYN”, lai
vu “Britannic” i Franci ją, iš ten gelžkeliu 
i Kauną arba Klaipėdą per 9 dienas. Kai
na $209.50. bet grįžtant po rugsėjo 25 d. 
bus sugrąžinta $5.75.

Ketvirta ekskursija birželio 18 dieną, 
laivu “Aųuitania”.

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

Šešta ekskursija liepos 16 dieną, laivii 
Aųuitania”.

Prie visų čia pažymėtų kainų ęeikid 
pridėti: valdžios taksų $5.00, ne Amerikos 
piliečiams dar ir $8.00. pagalvės. '

Gelžkelis nuo Chicagos į New Yorką ir 
atgal kainuoja $32.40; Amerikos pašas 
$10.00 ir vokiečių vizas 50c. Šios visos eks
kursijos yra užgirtos per Lietuvių Laiva
korčių Agentą Sąjungą. ,

Lietuvos piliečiai privalo gauti leidi-, 
mą sugrįžti, kuris kaip kada užtrunka mė
nesį ar-daugiau laiko. Todėl reikia iš ank
sto pasiųsti aplikaciją;

Taipgi užsisakyldt kambarius attt lai
vo, nes prieš išvažiavimą nebus galima 
gauti.

Visus dokumentus ir laivakortes pa
rūpins NAUJIENŲ laivakorčių skyrius, 
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

a

CHICAGO. — Wilma No- 
vak, dviejų ihctų amžiaus', 
išliko gyva, kai jos pakvai
šęs įAio gėrimo tėvUs išžti- 
d'e beveik visą šeimą.

. ------------------- ;........„-...g.

iren'd. ly| ir AėsAvą. Nežino 
kaip Čia pradėti ir ką sakyti. 

’O feivd j:au, rdddS; ^uįaįvojūs, 
■šti^havWs įą ššakytvl^ip pra-; 
defe. Į>Ata vhkaš suibfšo, sdši;-: 
pynė . . . Lyg ir graudu 'darosi, 
karn jai,čia reikejd eiti./

I' < *1

“Aiįi” shkaūpuši savo ener
giją, pnr.dėjb drebančiu balsus, 
“aš . . '. Aš abejau pas tave su...” 
ir čia jai balsės nutruko. ;

“Prašai, prašau, — sakyk, su; 
kuo? Kokiu reikalu?’’ lyg ir no
rėdamas padėti Irenai, kalba 
Algis. “Nesivaržyk taip labai!” 
dar pridūrė.

“Aš atėjau, kad tu man duo
tum div'&ršą!” j jau lyg ir leng
vinti ji ištarė.

“Divorsą?...” lyg nustebęs ir 
'riėsuprasdamas, pakartojo- Algis. 
“Kaip? Kodėl Kas atsitiko..,x;? 
Aš nesuprantu?...”

“štai, kodėl? Gal ir supra
si !...” jau pakeltu balsu pasakė 
Irena ir išėmus iš rankinuko

. ■ t nosinaitę su laiškeliu, numetė 
ties juo ant stalo.

“O kur tu jUdš radai? Aš 
šiandien visą raštinę išieškojau, 
visas kišenes išžiūrėjau ir jau 
buvau įsitikinęs, kad kur „nors 
gatvėje juos pamečiau. Tai la
bai man svarbus daiktas. Kur 
radai?” <!

“Namie, prie drabužių Spih-! 
tos...” , S

“Matai, vakar pas mane buvo 
atėjusi viena ponia,” itęšė jis 
toliau “ir reikalavo, kad aš ap
siimčiau vesti bylą jai ( atsiskir
ti nuo vyro. Ji kaltina jį esant 
jai neištikimu ir kaipo pagrindą 
ji ir atsinešė šią nosinaitę su 
laiškeliu, kuriuos radusi savo 
vyro kišeniuje. Aš pasilikau 
juos kaip įrodymą iteism^ ir ne
žinau kaip juos Įsidėjau į ki
šenių. Gerai dar, kad namie pa
mečiau, o tai butų pražuvę.” ,

' Irėhai susyk akys nušvito ir, 
rodos, lyg koks šftnkus akfhuo 
nusirito nuo krutinės. Jai tąip> 
dabar gera, lengva pasidarė. 
Norėtų lyg ką sakyti, bet kaž
kaip h'estiranda žodžitį. Jai lyg 
ir gėda; kad ji taip greitai įta
rė savo vyrą. •

Atsistojo eiti. Atsistojo i*r 
Algis. Apejė apliiik stalą ir pri
ėjus pri'ėjoš, Uždėjo rėnkės ght 
jos pečių.-Pažvelgė meiliu žvilga 
srii u tiesiai į jos mėlynas akis.

“Bučiau ir pamiršęs. Links
mų Valentinių, mano mieloji”, 
ir užspaudė jų lupas ilgas karš
tas pasibučiavimas.-..

“Be to, šiandien dešimts me
tų musų vedybų sukaktis”, tę
sia jis, “ta proga turiu tikiėtus, 
šiam vakarui į naują operą. 
Buk pasirengus ir lauk manęs; 
apie šeštą valandą.;.”

“Lauksiu, lauksiu! Kaip nie
kad dar, nelaukiau . . .” ir dar 
kartą ji prispaudė degančias sa
vo lupas prie jb ir išėjo pro du
ris. Namo ji ėjb dvasioje labai i 
liriksma, kad tas viskas buvo 
tik mažas nesusipratimas, kad 
Algis vis j ą; dar tebemyli ... i

“Vis tiek ji puiki motetois”, 
pasakė sau Algis, išėjus,Irenai, 
pro duris. Pažiurėjo j nomal-j 
tę su laiškeliu, nusišypsojo ir:; 
įmetė juos į rašomojo 
sitalčiuką.

stalo

(GALAS)

Lietuvoje įsteigtas Stabdy K 
sveikatos fondas s Jfrįjafjyį

»
Su M-K, ta garsia žymaus Illino- 

jaus gydytojaus formula. Visur šal
čio, pėrsi^aTd'ymo košūlio, krutinės 
slogos ir broricftialių dirginimų au
kos gauna greitą pageltą nuo M-K. 
Jei jauti šaltį . . . mėgink M-K tuo
jau- . \ •

busit nustebinti kaip. greitai 
,M-K pagęlbšti suraminti audinių įde- 
■gimą;. naši užkietėjimo pagelba, kar- 
fšč^ ^UVartunihias, pagelbos neši
ltoms Pirk butelį aukštą! konccntrdo- 
to skysto Vaisto šiandien. M-K par
siduoda su»tikra pi* , 
nigų grąžinimo pa-* 
tenkinimo garanti
ja. Jus nieko neri- < 
Pikuojate.- Klauskit 
vaistininko.

sveikatos fondas
što gyventojų sveikatos reika
lai bus plačiu mastu pagerinti.

Tsb.

Šeimas priėmė vyriausybės' 
paruoštą k&iinb gyventojų svei- 
k'Atds rėikAliis rūpinta įštaty- 
mą, kuriuo steigiamas sveika
tos fondas. Kaimo gyventojų; 
sveikatos reikalams rupinti ski-. 
riama 6% valstybinio žemės 
mok&ščM, be to, lėšoms papildo
mos ir iŠ kitųz šėJtiriiiį.. šiUš 16-! 
šos naudoj&riboš: . i) s^eik^tdsil 
punktahis “Steigiu ir ftifcytiį Ž) 
gydytojamš, felČeriAniš, gailės-' 
tingoms seserims ir akušerėms 
šėTpti tokiosė viętpsė, kur gy
vento j ams sūnkfAu prieinama 
ih’ėdĮeih'dš pAgalbA, Š) pradžios 
mokyklų sanftaririės priežiūros 
ir pradžios mdkyki'ų mokinių 
sveikatos tikriiiimo reikalams, 
4) profiTaktikai ir 5) betur
čiams ligoniams gydyti, kiek to
kių ligohią /negydo šavivaldy- 
bM Sveikatos r^ikAius % rūpina 
Vidaus Reikalų Mmisteris p'er 
atitinkamas niiništerijos Įstai
gas; savybes-, ar visuomenės or- 
gahižacijąs. šis. įstatymas jau 
vėikiA.

Gyventojų sveikatos reikA- 
iams vyria visybė sehiai jau dfeg 
dėmesio kreipta. Tačiau • sVeika- 

’ftos reikalų sritis yra plati ir 
Sudėtinga, reikalaujanti stam
bių lėšų. Ją galima tvarkyti pa- 
laipsnįui, atsižvelgiant į krašto 
išteklius. Išleidus Šį įstatymą, 
vyriausybė imasi didelio žygio 
gyventojų sveikatos reikalų pa
gerinimui. Kaip iš atpasakyto 
įstatymo matyti, sveikatos fon- įsteigus sveikatos fondą, kra-

Kasdien po .7Q0. maišto 
siiintiniy į Vokietiją

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos. Lietukų Daktarų , 

■•> .- Draugijos Nariai.

Pranešama,KLAIPĖDA.
kad prieš šventes ir po šven
čių kasdien per Klaipėdos paš
tą į Vokietijų buvo išsiunčia
ma po 700 ir daugiau maisto 
Siuntinių.

das daugiausia skiriamas kaimo 
gyventojų sveikatos reikalams. 
Ir suprantama, kaime sveikatos 
reikalai daug opesni, nei mies
te. Įsiteigus sveikatos fondą, 
kaimo gyventojų sveikatos rei
kalai žymiai pagerės. Fondas į- 
gaiitoš pAšaiihti kaime jaučiamą 
gydytojų ir kitokio medicinos 
peTsonalo trukumą. Be to, pa
gerins pradžios mokinių sveika
tos būklę, ir kas dar svarbu, 
ihedicinos pagelba bus užtikrin
ti nepasiturintieji. Nors betur
čių gydymo pareiga dabar Uždė
ta savivaldybėms, tačiau yra 
nemaža beturčių, kurie savival
dybių teikiama gydymo parama 
negali pasinaudoti. Jie dabar 
galės būti gydomi sveikatos 
fondd lėšomis.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radįo taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
namuose—visas darbas užtikrin- 
tasy .vieniems metams.

Marųūette Radio
AL ENZULIS

i , . .p ,

5610 So. MapĮewood Avenue 
Kalbame Lietuviškai.
Hemlock 2343

Mrs. Ąnelia K. Jariisz 
. Physical Therapy 

and Mi^vzife 
6630 So. West'erp 
AVe., 2hd floor 

Henltock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d ii o d ii toiassage 
eleetrie treat- 
ment ir magne- 
tie blankets h tt. 

g Moterims ir mer- 
Jį ginčius patari- 

mai dovantoi.

Garsihkitčs “N-nose”
ADVOKATAI

GYDYTOJAS iR CHIRURGAS 
2201 WCBt 22nd Stt&t 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Sęredomię įr. nedęL pagM sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonai Rennhlir 7 H AR

Cor. of 30tk. tond HaTstėd SH. 
Ofiso valandos nuo 14 nuo 6:30-8:30 

Nedaliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tai. Kenw«oxl 51117

utteo Tet Virin/ui uofr* 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos": .

nuo 2—4 ir . nbo 6—-8 vaL vakaro 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 
Valandos—9—10 A. M?.

. Nedėlibj pagal sutartį.

LAiDbWviV DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE
,;!f .DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Uermitage Avė. 
444^ S6uth Fairfield Avehiie

. f 4 Tel IAFaYETTE 0727 .

T“A ,L- 1 .i- > t, 4 koplyčios visose 
JL_A Jr-<C <1 1 Chicagos dalyse

i i «•<*< t *+{ i i •> 4 * i < sri * <** * * ' *-** •

Ktaušykite mūšų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vii. Vakaro riš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

P. šaltimierAs.
.....k.*,.../.., a. r>‘4sn-r U M i - ■ ’ [t

Laidotuvių Direktoriai
NARIAI

•' Chicagos,
■ ■ Čicėfo

1 Lietuvių 
Laidotuviij 
iiirektoi-iij 
Asociacijos

Ambulance 
Uatarnavi- j 
mas Dieną i 
ir Naktį

turime 
koplyčias 

VISOSE MIEŠTO
DALYSE

A. PETKUS / .
6834 So. Western Avį. Phone Grovehill 0142
1410 South 49111 Court Cicero Phone Cicero ŽIOS)

1646 West Abtli Street
I. J. ZOLP

P. L felDIKAS
3354 So. Hątsted Street Boulevard 4089

Phone B6ui. 5203 
BčuĮevard 5566

S. m. SKUDAS ' ~~~
7Į8 West 18th Street Phdrię Mohroc 3377

* ' . Se P; MAŽEIKA
3319 LituAnica Avetiue ,

Yards 1139.
•Yards 1138

LAČttAWlCZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Piace ' Phone Ganai 2515
SKYRĮtJŠ: 4'2-fyl Eą^ ibąth Street „.. Teb Pullman 1270

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Sd. Westęrii Avė. ( Phone Virgiui a 0883

• _ a (A. MASALSKIS ' . '
3Š07 LitnanTca Avč'iiuė Phone Boulevard 4139

;; '/ . < r J. MULEVIČIUS .
4348 S!6. Cždifornra Avenue Phorie Lafa'yette 3572

Miesto 
Kamb. 
Namų

St.

i O vj V/ VI I. K7

ADVOKATAS
ofishs—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.

JOŠEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
THephone: Boulevard 2800 . . 

m; iSOUTH ASHLAND AVENUE
Res. 6515 S6. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723 
, 1""...

KL. JURGELIONIS
3407 Lowc Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Roofe. 1280

Ofiso tel. CENTRAL 1824
Namų Tel.—Hyde Park 3396

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: 

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtertopitoią, kuris, 

esti priežastimi galvos skaūdėjimo. 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir - toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
į mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. ' 1■ '
VALANDOS: nuo .10 ryto iki 8 vak.' 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

< Phone Bottlevatd 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

i^Įl TeL ,Yards m9>
Pritaiko Akinius 

a Kreivas Akis 
Ištaiso. ,

Ofišas ir Akinių Dirbtuve 1 
756 West 35th St. 

kampaš Halsted St.
Valandos: nuo į.0 iki 4, nuo 6 iki 

Nedėliomis pagal sutarti.
8
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A. Montvid, M. D
TŽVest Toy/h Statą Bank Bldg. 

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

TęL Seel^y 733O, >. ...
Namų teietonaš jbrunswic!k 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. mio 2 iki 4 v. p. p. ir tino 7 
iki y V. yak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus
OUliSAiS 1R KEZiDENCiJA

43(JO So. Fairfield Avė.
Tek Lafayette 8016

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

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

Ofiso Tel.; Boulevard 7820 
Namų Tel. r Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DENTISTAŠ
- <i » « -t i ■'» ■ K " u * <7 • *. ’<* • < ’ f

4645 So. Ashland Avė;
‘ "'■'‘arti 47th Street
Valandos ntoo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Liet u v iai paktarai

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik x susitarus
Phone BOULEVARD 3433

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

• f. M

Dr. S. Jakubs
, DENTIST

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

išskyrus sekmadieni ir trėČiadieni.

Tel. Office Wcntworfh 6330 
Rez. Hyde Park 3305

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja ,
6900 So. Halsted ŠL

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

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

J IŠ RUSIJOS
Gei-ai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeri^.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sėgal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-rds lubos

; CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų. \

Phone MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

. Ofiso valandos: . .
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pč įi^tų

7 iki 8 vai. Nedėl. .nuo 10 Dd. 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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Potvynis musų mieste

tokią ,vietą, kur potvynis nebe
galėjo manęs pasiekti.

Žvalgas.

Sausio 24 d. ilgai pasiliks kai 
kurių, mųsų piliečių atmintyje. 
Tai tikrai buvo šiurpi diena, 
kurios baistįs vaizdai negreit 
teišdils. Dramatiški įvykiai vys
tėsi nepaprastai greit. Iš pra
džių sunku buvo ir susivokti, 
kas dabosi. Kai kas ga’ėjo pa
manyti, jog “sudna diena” at
eina.

Kenosha, Wis.
Ponų Jocių dvidešimt penk.’ų 

metų vedyb’nio gyvenimo su
kaktuvės.

Sausio 23 d., jau dienai ge
rokai įpusėjus, netikėtai pra
kiuro dangus. Lijo be galo, be 
krašto, ‘ be paliovos, — tiesiog 
čiurkšliu vanduo bėgo. Ir juo 
tolyn, juo blogyn. Per visą n: k- 
tį iki kitos dienos vidurdienio. 
Rezultatas to buvo tas, kad 
žmonėms teko pusėtinai nuken
tėti ir pusėtinai susirūpinti. 
Dalykas tokis, kad Keith upe
lis vingiuodamas iš šiaurės į 
rytų pusę ir rėždamas per ryt- 
pietinę miesto dalį pradėjo “ne- 
besutilpti” savo krmluose. Tas 
upelis įsilieja į Rock upę. Ta
čiau dėl nfepaprastai smarkaus 
lietaus vandens atsirado tiek 
daug, kad upelyje ir upėje pa
sidarė ankšta.

Vasario 6 d. susirinko gražus 
būrelis draugų bei pažįstamų 
pasveikinti ponus Stasį ir Ane
lę Jocius sidabrinių vedybų 
proga. Drauge buvo pagerbta 
ir visa šeima, nes ponai Jociai 
yra užauginę , tris dukreles: 
Oną, Anelę ir Lucę. Iš jų Ona 
yra pasižymėjusi dainininkė. 
Dukrelės gal daugiausia ir pa
sirūpino, kad tėveliams butų 
suteiktas malonus siurprizai.

Foto

Visai netikėtai ir nepaprastai 
smarkiai vanduo pradėjo išsi
lieti iš krantų. Kaip bematant 
mieste upė užliejo apie dešimt 
kvartalų. Sunku žodžiris ir at
pasakoti, kokis kilo tarp žmo
nių sumišimas ir sujudimas. 
Per trumpą laiką jau visas 
miestas žinojo, kad prasidėjo 
potvynis. Kilo didarusias apr
ims. Policja, šerifas ir ugnia
gesiai pirmiausia atvyko į pat
vinusią vietą teikti žmonėms 
pagalbą. Netrukus ir šiaip vi
sokios organizacijos pris’untė 
savų^ atstovus., Visi su jdžiąu-r 
siu įtempimu ir energija dirbo, 
kad, taip sakmt, galėtų uždėti 
stabdžius- besiplėtojančiam pot
vyniui. Tačiau pasirodė, jog tai 
nėra lengvas darbas. Juo la
biau, kad pr skubomis besiren
giant buvo pamiršta pasiimti 
reikalingiausių prietaisų. Ir vis 
0ėlto pasisekė padaryti didelį 
darbą ir nuga’ėti didelį pavojų, 
kuris grūmojo Central Park 
priemiesčiui.

Kent upelis, klajodamas iš 
šiaurės, pakreipė savo gaires 
vakarų link, prasiskindamas 
sau kelią per vakarinę miesto 
dalį. . ,

Kai viskas tvarkoje, tai sa
kytas upelis vos tik tėra pa- 
stebiamas. Jis toks ramus, toks 
nekaltas. Ir tikrai niekas nega
lėjo tikėtis, kad jis galės taip 
“pasipūsti” ir savo galybę de
monstruoti. Ir iš jo ėmė vanduo 
veržtis tarsi iš gausybės rago.

Susirinko svečiai x ne tik iš 
vietos miesto, bet ir iš kitur. U 
Waukegano atvažiavo ponai Si
daravičiai, Evinokai, Grigučiai, 
F. Grigučiai, jaunieji Grigučiai, 
Petrošiai, Staniuliai, Rikauskai, 
p-lės Vera Evinokas, Phylis 
Evinokas ir C. Grigutis. Jie 
įteikė labai gražią dovaną: gra
žius dvylikai žmonių indus.

Iš kenoshiečių staigmenų po
kylyje dalyvavo ponai Balčai- 
čiai, Džaugiai, Pakš’ai, Biškau- 
skiai, Laučiai, Gužauskiai, Stan
kui, Mockąi, B. Schlager, S. 
Balčaitis ir kiti, ši grupė įtei
kė st: lą su kėdėmis ir dvide
šimt dolerių sidabriniais pini
gais.

Namuose buvo surengti šau
nus pietus ir vakarienė. Tuo 
pasirūpino apsukri šeimininkė 
p-ia Dapkus. Sveikinimų buvo 
gausybė. Susirinkusieji svečiai 
nesigailėjo visokių visokiausių 
linkėjimų. Kas be ko, neapsiei
ta ir be šokių. Richard Stankus

New .Jersey- senatorius. 
William II. Smathers su 
savo sužadėtine Mary J. 
Foley. < > v

parūpino muziką, tad kas no
rėjo, tai galėjo gerokai patrip- 
ti.

Aš asmeniškai negalėjau ta
me šauniame jubiliejuje daly
vauti: aplinkybės' susidėjo taip, 
jog negalėjau atvykti. Tikrai 
nepraleisiu progos dalyvauti 
auksiniame vedybų sukakties 
jubiliejuj... žinoma, jeigu... Bet 
apie tuos dalykus geriau šiuo 
atveju nekalbėsime.

Tokio šaunaus pokylio ponai 
Jociai tikrai užsitarnavo. Jie 
yra veiklus žmonės ir remia 
kiekvieną kultūrinį darbą. Va
dinasi, tokį darbą, kuris yrą 
vertas paramos. Ypač smagu 
yra pabrėžti, kad ir jų dukre
lės nuoširdžiai dalyvauja lietu
viškame judėjime.

P-ai Jociai yra biznieriai: 
gražios užeigos savininkai. Jų 
užeigos adresas yra 3321 — 
60 St. —-H. L. ■ -

Atpigins žemę Lietu
vos miestuose S

■ —T—— ■
Karas, bendrai imant, nu- 

oiednino Lietuvos gyventojus: 
jkimnkai neteko žymios dalies 
savo gyvulių, negalėjo tihka- 
mt i . laukus įdirbti bei derlius 
padidinti, o iš menko derlaus 
būrėjo mokėti dideles duokle,! 
okupantams. Daigeliui ūkinin
kų teko stačiai badauti. Dau
gumos dvarininkų buvo pabė
gę ir jų dvarus valdė VokieČi: i; 
Įvaruose dirbti vertė ’ ūkinin
kus kaip baudžiauninkus.

Po karo dvarų žemės buvo 
atimtos ir išdalintos bežem'ams 
ir mažažemiams. Tokiu budu 
Įvarai susilaukė 'užpelnyto at
pildo.. .Lietuvos sulenkėję dva-, 
rininkai kraštui buvo labai ža
lingi.' Viena, kad per dvarus 
buvo platinama lenkystė, žalo
jame; lietuvių siela. Be to, dva
rai skurdino kraštą. Mat, Lie
tuvos dvarininkai dažniausiai 
gyvendavo užsieniuose, kur 
prt lošdavo, pralėbaudavo savo 
dvarų pajamas? Dvarai savo 
javus, gyvulius, miškus parduo
davo. Supirktos dvarų gėrybės 
buvo išvežamos į užsienius, o 
už tas gėrybes surinktieji pi
nigai taip pat būdavo išsiunčia
mi į užsienius dvarų savinin
kams.

Miestai ir miesteliai buvo I 
menkais mamais apstatyti. Ru
sų valdžia neleido Lietuvoje 
kurtis pramonei, nes numatė 
besiartinantį karą su vokie
čiais ; vadinas; jeigu kraštas 
bus okupuotas, tai kad okupan
tai bent nerastų jame turtų,, 
kuriuos galėtų panaudoti karo 
reikalams. Šitokia rusų politi-. 
ka ir laikė Lietuvą skurde ir 
varge.

Po karo visfc^š’ pasikeitė. 
Nepriklausomoj i J’. ^Lietuva pra
dėjo sparčiai kelti savo žemės 
ūkį, kurti įiraifabnę, statyti

■ - -r ----------:------

KA LIUOSINTOJAI 
PADARO JUMS!
Smarkus valytojai ir pi

liulės dažnai perakstina jū
sų žarnas . . . ir palieka jas 
Silpnomis h’ nerangiomis.

Jei jūsų vidurių užkietėji- , 
mas yra iš paprastos rųšies, 
paeinąs nuo runumo stokos 
valgiuose, tai jį galima pa
gydyti geresniu budu. Kel- 
logg’s All-Bran suteikia rei
kalingą rupumą. Jis suge
ria drėgmę .ir minkština 
kaip kempine. Ta vandens 
minkštinta masė padeda iš
sivalyti. Bet All-Bran štai 
dar ką padaro. Jis i tu^i BĮ 
vitaminų’. 
rie gelbsti 
ti.

Valgyk Kellogg 
BRAN kasdien ir gerk ga
na vandens. Kellogg pada
romi in Battle Creek.

. . vitaminai, ku- 
žarnas sutvarky-

’š ALL-

miestus. Miestai pradėjo augti, 
namai ir butai brangti.

Taigi miestuose seniesiems 
namų ,ir žemės sklypų savinin
kams atėjo aukso gadynė, žino
ma, geriausioj padėty atsirado 
Kauno namų ir sklypų savinin
kai. Kaunąs, tapęs laikinąja so
stine, ėmė sparčiai augti ir sta
tytis. Mieste buvo daug gana 
skurdžių namų savininkų, kurie 
turėjo didelius neužstatytus 
sklypus. Tuos sklypus susmui- 
kiųę pradėjo pardavinėti pasa
kiškai didelėmis kainomis. Bu
vo laikai, 1928—1931 metais, 
kai Kaune žemės sklypus teko 
mokėti po 400—600 .litų už vie
ną ketvirtainį metrą. Miesto 
pakraščiuose sklypai buvo daug 
pigesni, todėl priemiesčiuose ir 
plėtėsi naujų namų statyba. Dėl 
sklypų brangumo, nauji namai 
buvo brangus ir todėl juose ir 
labai aukštos nuomos kainos.

'sklypų kaina.. Be to, yra skly- ėmusi. Ūkininkė vežime esam 
pų savininkų, kurie visai ne-'čius kiaušinius paslėpė, aplink 
parduoda sklypus, nes tuo ta r- susirinkusiems žmonėms paskeL 
pu nėra reikalingi pinigų; jie bė kad* S-nė pavogė kiaušinį ir 
žino, kad miestas nuolat auga kitų moterų padedama, ją su- 
ir augs, b žemė neduga, todėl‘laikė. Pas S-nęt rado rankovėje 
kąinos už jų žemę irgi turės paslėptą kiaušinį. Vogusią mm 
rūgti.

i Bet štai neužstatytų sklypų' staroji ją pristatė teismui. Vo- 
j savininkams ^teina sunkesnės j gusi moteris nebuvo kokia ne* 
įdienos. Visuomenėje ir spau- ’ turtėlč, badaujanti, pas ją 'it 
doje pastaraisiais laikais daug' pinigų policija rado. Bet dėl 11 
kalbama- ir rašoma, kad mies-!ct. (vienas kainavo 11 et.) ke
tuose neužstatytų žemės skly-'sinosi nusikalsti ir už tai A py
pu savininkąi, be jų pačių jo- linkės Teismas ją nubaudė 2 
kių nuopelnų, yra patekę į la
bai privilegijuotą padėtį. Ka
daise j ų pigia -kaina miestuose 
įsigyta žemė pabrango šimte-

’ čiopai. O kadangi net aukšta 
'kaina nenori sklypus parduoti, 
■ tai tuo trukdo miestų sta*tybą. 
ir augs, o žemė neauga, todėl 
priemonė gobšuoliams sklypų 
sr.vininkams’paspausti. Jau ruo
šiamas įstatymas, pagal kurį- 
miestuose neužstatyti žemės 
sklypai bus apdėti tokiais auk
štais mokesčiais, kad juos ne- 
ųžsta lytus neapsimokės .laiky
ti.’ Vadinas, jeigu pats sklypo 
savininkas negalės ar nenorės 
namus statyti, tai turės sklypą 
parduoti kitam, kuris sugebės 
jį namais 
kad tokiu 
sklypai ir 
miestuose

teriškę perdavė policijai, o pa-

savaitėms arešto.
*

X ( /

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

-AR GIRDĖJAI?
—KA?

užstatyti. ' 
budu bus 

dar labiau 
naujų namų

Tikimasi, 
atpiginti 
pagyvės 

į. statyba.
Tsb.

—KAD

Vogė vieną kiaušinį
ŠANČIAI — Šančių turgavie

tėje ūkininkė pardavinėjo kiau
šinius. Prie vežimo buvo susi
rinkę daug moterų, derėjosi, 
tikrino kiaušinius. Viena pirkė
ja, Jadvyga S-nė suderėjo pirk
ti 5 kiaušinius už 55 et, bet kai 
prie vežimo prisirinko daugiau

Krizės laikais susilpnėjo nau- moterų S-nė mėgino pasitrauk- 
jų nr.mų statyba ir žemės skly- 1“ ‘ ‘
pai žymiai atpigo. 1 ačiau pa-: kiant pirkėja negrąžino paimto 
staraisiais laikais, namų staty-į kiaušinio. Pareikalavo grąžinti, 
bai vėl pagyvėjus, ėmė kilti ir bet S-nė gynėsi kiaušinio nepa*
------- ----------------- --- --------------- :-------------- -—-------------- —---- ----------------------------------------------- ----------- --------------

ti. Ūkininkė sakė, kad atsitrau-

NAUJIENŲ 
SPULKA

pinigams taupyti ge
riausia vieta?

—Teisybė, Antanas 
man sakė, kad ten ir 
patarnavimas m a 1 o- 
nus.

—O reikale ir PAS
KOLAS DUODA.

1739 So. Halsted St

a T J? r

Kad galėtumėte suprasti, kas 
įvyko, tai aš paminėsiu, jog kai 
kurie namai liko vandens ap
semti, — pirmame aukšte van
duo pakilo net tris pėdas. Iš to 
galite lengvai suprasti, jog ža
los buvo padaryta neįmanomai 
daug: sugadinta rakandai, kili
mai ir t. t.

Pats mačiau, kai iš vienos 
bakūžės vyras ir žmona nešė 
savo vaikučius į laivuką, kad 
galėtų juos nuvežti į sausą vie
tą. Moterys isteriškos, — šau
kia, verkia. Kažkaip nejauku, 
šiurpu.

Iš gretimo namelio keturi vy
rai neša ligonį ir guldo į su
kliurusį laivelį. Už trijų kvar
talų sanitarai laukia, kada tuo 
laiveliu bus atvežtas ligonis. 
Toje vietoje, kur jie laukia, že
mė ‘ sausa.

Mačiau ir daugiau nejaukių 
vaizdų. Tačiau jie pradėjo ma
ne veikti. Pasidarė kažkaip bai
su, klaiku. Ypačiai veikė ner
vus klyksmai ir vaikų verk
smai. Dar kiek pažiopsojęs ir 
matydamas, jog aš čia niėko 
negalėsiu pagelbėti, aš nuvy
kau savais keliais. Vadinasi, į

Savaitiniai
Radio Programai 

Lawrence Tibbett 
Andre Kostelanetz 

Paul Whiteman 
Deems Taylor

\ Paul Douglas /

• )

Jūs rusite DAUGIAU MALONUMO
Chester/ieids lengyesniamegeresniame skonyje

' tas W
, visų raVi

• ••ir kuomet jūs nusilei
džiate ant Chesterfields 
jūs randate tris rūkymo malo
numo smagumus ... viskas ko 
jūs tikitės iš cigareto

LENGVUMAS^ kuris yra gai
vinantis

SKONIS, kurį rūkytojai mėgsta 
kuri skatina 

j# prie rūkymo.
apetitą

Copyright 1938, Liggbtt fc Myers Tobacco Cok
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$5.00 joer year outside of Chicago

, per year in Chicago
3c 'per cdpy.
_ ,•---------- .rv '——    -■

Ėriterėd as Sečond Clašs Mattor 
March 7th 1Q14 at the Post Office 
of Chicago, III. utider the act of 
MarČh 3rd 1879.

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

Vv •<»-
o

1 J
■>.

' r

mbak^ntf kaltfa:
Chicaroje—paitū: v.

Metams 
PtiSėi mėtų ____   4.QD
Trims menesiams ______ 2.Qj)
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .76

Chicagoje per išiiėšiotojus:
.Viena kopija ^......4.........3fe
Savaitei __ ............_________ 18c
Menesiui ....._____  75c

Suvienytose Valstijose, nė Čhicagoį,
j phštu:

Metams ....... ....u. $5.0D
Tusei mėtų ...........   2.75
Trirrtt menesiams .......................1.50
•Dviems mėnesiams ___ 1JĮ0
Vienam menesiui __________ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

/(Atpiginto)
Metams .............. .-...L..v........  $&Q0
Pusei iiiėtų ...~. 4,00
Trims mėnesiams 2100
Pinigus reikia siųsti paSto Monty

Orderiu kariu sil uŽsakyriu.

Apžvalga
A *

Individualizmas pramonėje
Amerikos Darbo Federacijos prezidentas, > 

Green, atvykęs į Chicagą ’ pereitos savaitės pabaigoje, 
pasakė labai smarkią prakalbą viename bankietė Įprieš. 
“valdžios diktavimą” biznyje. Jisai jrodiriėjd, kad val-5 
džiosjkišimasi į pramdhės reikalus arba į santykiui tari-: 
pe' darbdavių ir darbininkų atneštų Amerikoje tokią; pat* 
Vergiją, kokią šiąftdiė kenčia žmonės fašistiškoje Ttalr-: 
joje ir Vokietijoje arba Rusijos “autokratiškoje dikta-3 
turaje”. ‘ t

Greenas pareiškė, kad Amerikos individualizmas' 
reikalauja veikimo laisvės demokratines santvarkos re-; 
muose ir yra priešingas visokiems 'pah'ciamš, ^kad ir tuos; 
pančius ^mėgintų žmonėms uždėti draugiška ranka.

Šita A. D. Federacijos kalba primena jo, dar Hoove-’ 
♦ rio laikais svaidytus, griausmus ir perkūnijas prieš ,so< 

cialės įstatymdavybės idėją. Jisai tuomet sakydavo,’ 
kad Amerikos bedarbiui imti pašalpą iš valdžios butų 
pažeminimas; kad valstybinė apdrauda nuo nedarbo 
reikštų laisvo Amerikos žmogaus pastatymą po valdžios' 
globa, ir t. t.

Bet gyvenimas privertė Green’ą tą savo nusistaty-. 
mą pakeisti. Šiandie jisai jau ir pats stoja už. bedarbių 
šelpimą ir socialinę apdrriudą.

Ne genesnio likimo susilauks ir jp tikėjimas į ame
rikonišką “individualizmą” pramonėje. Ar ne tas indi-, 
vidū’aližftiaš privedė Anąeriką prie baisiausios ekonomi
nės depresijos? Q ką į darė Amerikos kapitalas, kai de
presija atėjo? Ar jisai sugebėjo be valdžios pagelbos ap
saugoti tūkstančius bankų nuo bankroto? Ar geležinke
lių kompanijos neprašė paskolų iš valdžios;?

Ką veikė Amerikos kapitalistinės kompanijos, kai 
trylika ar keturiolika miliobų darbininkų rietėko uždar
bio? Ar jie rūpinosi tų bedarbių likimai? Ar jie !kviėtėį 
juos atgal į dirbtuves? , \

Federacijos prezidentas užmiršta tą Taktą, kad stam
busis Amerikos kapitalas niekuomet nesisarmatijo nau
dotis valdžios globa ir pagelba. Kas gi yra tie protekci
niai muitai, kurie apsaugoja Amerikos pramonę nuo 
užsienių kompeticijos, jeigu ne nuolatinė pašalpa kapi
talistams? .

Savo “individualizmą” Amerikos kapitalas parodė 
tuo, kad stambieji kapitalistai rijo silpnesniuosius biz-: 
nius ir steigė ant nępriklausomo biznio griuvėsių Tnorio-, 
polius (trustus). O santykiuose su darbininkais Alrteri-; 
kos kapitalo ^‘individualizmas” pasireiškė tame, kad ji-; 
sai pasamdydavo gengsterių gaujas darbininkų štriėi-į 
kams laužyti ir darbininkų organizatoriams žridyti.

Wm. Green' neapkenčia Lewišo ir C. L 'O. Aiškiai, 
matyt, kad jisai.; tąja savo kAlba kvietė kapitalistuš įį 
talką prieš industrinės organizacijos šaJlinintoš^ J

Reikdanja greitai baigti karą

Pirmadięnfc, yris. 14/1931
—Manai jbi/ jau dabar sai 

 

iėk daug neteisybės pasėje 

 

pykčio privirė, blogų darbų prj 
veisė, tai Lietuvos darbo žmc 

nės niekuomet neatsigaus ir sž 
vo rielaimės?

Klysti.
Pyktį svetimi užnešė, savu 

suviliojo. Sakysi, išseko kuryb 
nės jėgos, sakysi — visi užšrit 
do? Sakysi, visi savanaudžiai 
tapo, riūjautiriią — bendro lab 

prarado?
Klysti!

Neatlaikys tie, kurių pagrir 
de gludi apgaulė ir pyktis. Mi 
sų dievų dvasia nemari, mus 
Žmonių dvasia stipri. Kaip an 
žiais neatlaikys žiema, taip lj 
giai neatlaikys pykčio varoms 
darbas.

Užšikalbėjova. Žiūrėk jAu rj 
tas Aušta. Kelk gaivą aukšty] 
veiždėk, kokia graži dangAt 
mėlynė! žvaigždutes dingo. N- 
jos nedingo. Jos musų krutini 
je kpindi. Tai mėsų troškini 
ženklai.

Dar, riar keletas tokių ryt 
ir saulutė aukščiau pakils, ži< 
iną ‘įgalės.

Neatlaikys ! s •
Oi/ kaip sniegas tilpti pn 

dės! Triukšmingai upės, upelii 
kai ledus išneš ir pavasaris i 
auš! Tikėk.
Nėatlaikys.
Ėris kova.
Jau eina kova.
Vaiskiai saulutei patekėju 

aš su Pasakėriūm atsisveikin 
k'iutinau namo.

Aš ėjau tiesiai pdr Lietuvi 
lygumas, be kelio, jis užpūst 
tas. Sniegas stipraus šalčio s 
kaustytas visur mane atiaik 
aš ėjriu tiesiu keliu per Liet 
Vos laukus Sniegu užpustyti 
Sniegas kojų minamas cyp 
girgždėjo, o rytuose linksm 
nusiteikusį saulutė tekėjo.

Miškas nubudęs šnabždėjo 
laumės nuo jo šakučių snieg 
nas žemėn bėrė.

Iš ežerų,' iš upių, upeliukų 
kečių garai į viršų ėjo, tai : 
garai, o undiriės linksmu ry 
džiaugėsi.

Žmonės jau riubudę krutėj 
Varė gyvulius prie 'ekečių atj 
gerti. Lietuvos darbo žmon 
'jau Ankstybą rytą dirbo. Ti 
^Ai, krutinėję pavasario Vai^d 
pynėsi, galva svaigo nuo nku, 
minčių 'ir svajų švajųžę gimė 

—-Neatlaikys! tvirtai mai 
ausy še skambėjo ryžtingi P 
sakoriaus žodžiai.

—Nėatlaikys!
'—VištAspA

Vadų silpnybes J

W« Ir
. . ' - ■ .;

toi^yriūs Wės pažįstame ’iš 
jų ą^iiirtų žirnių įafbų, % šių 
diėri’U Vadas ‘iš -jų Ydtrigrafi jų. 
’ifett, šių ^ierių' Wi VAclki turi 
WriU — t&i fdįbgra-
teRte. * • 1

Sako, V^lsty-
biį Wgęs tekitl

j Meldžiamasis, ar flėgalėtiitn 
v kaip nors vada paprašyti, kad

•> tv» * . ...... Ijis DieVo sostų apleistų.
Vado palydovas gerai savo po

ną pažinojo ir pasakė šventam 
Petrui, kad dabar nėra pasauly
je -tokios jėgos, ktffi Vadą iš 
sosto iškrapštytų. Buvę, girdi, 
rtėt visokių sukilimų, bety'kitų . 
galvos lėkė, bet vadai sveiki iš
likę ir savo sostuose sėdi*; ge-: 
riau, sako tylėk, o tai kai vadas 
sužinos, kad Dievas no’rįs da
bar į jo užimtą šOstą Sėsti, tai 
tikriausiai gali būti suimtas, o 
tenais, žinai, karo lauko teis
mas ir tiek tu jo paskui Mulus 
surinksi.

•j—žinai, sako, Petrai, tari ge
ruoju sakau, su 'musų vadu gė
riku ‘neprasidėk, tik Dievą /pra
ši! d y ši ir tiėk.

Bėt Šventas Petras -žilagalvis 
barzdą pakrapštė ir t&rė:

—Na kam, jei ne man, žmo
nių silpnybės pažinti.

Tai taręs atsargiai priėjo 
prie vienos Baltijos valstybės 
vado, pravėrė dangaus vartus 
ir kažką parodė žemėje.

Tasai vadas tik strykt, sta
čiai žemėn nušoko.

' —— * *Tai pamatęs vado pasiuntinys 
net už galvos nusitvėrė ir pri
bėgęs prie šventojo Petro sako 
jam:
\—-Ką gi tu jam parodei, kad 

jis taip staiga žemėn šoko?
; —Ugi šia žiutek, žemėje žmo
nių būrelis fotografuotis ruošia
si! — atsakė jam Šventas Pet
ras.

Ir tikrai, žemėje jau tarp 
žmonių stovėjo vadas ir taisėsi 

‘fotografijai.
Palydovui daugiau nieko ne

beliko, kaip tik skubėti pas sa
vo poną. Vado palydovui, dangų 
apleidus, šventasis Petras pasi
ėmė didėlius užraktus ir stipriai 
dangaus vartus užrakino ir už
rakinęs tarė:

—Kad daugiau nei koja šitas 
žemės brudas man į dangų ne
įžengtų !

štai dėlko dabar kaip kur 
taip ilgai žemėje vadai laikosi, 
nes nėra kur kitur jiems pasi
dėti...

“VIENYIJĖ" . JAU VEL & — rugpjūčio 4 d. įvykiai
’ “išmušė šriciališfriš iš vAgų ir 
iš įjų sičių išdulkino visą p'ri- 

ir priiičipų”. ;
Kaut'škiš, z žinoma, nieko pa

našaus savi) knygoje iiesako. 
Anie “idealų išdrilkiriimą” kai-, 
ba Širivydukas, kuris, pats se
niau ,buVo karštas Socialistas, 
o paskui už Vietelę prie “Vie
nybes” saVo principų išsižade- 

t.. 4,..’ '

36‘ \ Kame gi pAsireiskė tas sir- 
vyduko .įsivaizduotas sOcialis-' 
tų puolimas? Kšą, tame, kad 
jie balsavo už krėditttfs -karrii.; 
b jeigu jie nebūtų taip balsa
vę, tai, girdi, —

“...jis.f (Kautskis) pripa-i 
žįsta,, kad be socialistų pri
tarimo karo nebūtų buvę ga
lima vesti.”.
Bet ’kiirio's Valstybės, nebūtų 

gAlėjriŠidŠ karą vėsti, jeigu šo- 
ČialiŠtai nebūtų pritarę? Apie 
tai '“kritikas” riėpagalvbja, o 
tilo tarpiu čia - Visas klausinio 
’brandriblyš. ;

Sdcialištai britų galėję su- 
tekdyt-i. kAro vedimų tiktai 
tose šalyse, kuriose jie buvo 
stiprus, t.y. Vokietijoje, Frari-, 
ėuzijoje ir Belgijoje. Bet Ru- 
šijbjfe socialistai buvo taip silp
ni, 'kad jų viėridfe kybą kitoks 
balšavimąs nebūtų padaręs jo
kios įtakos į kAro vedimą. / 

Stiprėsrii . už rusus buVo so- 
‘djalistai Austrijoje, Anglijoje 
ir BalkArių kai kuriose šalyse, 
bet ir febai jie dar nieku budu 
riedbrė riulėririaričios įtakos į 
valdžią. • ..

Taigi labiausia Atsilikusios 
šalys ir pįrmoje ėileje cariš
koji Rusiją? butų galėjusios ka
riauti be jokių trukdymų, tuo 
tarpu kai pažangiosios šalys 
su stipriu1 darbininkų judėjimu 
butų bdvušioš' išmuštos iš fron
to! . ' 1

Tokia iso,čialistų taktika, va
dinasi, btitij užtikrinusi perga
lę reakci/ai ;ir despotizmui.

Aiškus'> dalykas, kad sočia- 
listai jos negalėjo priimti ir 
nepriėmė. Bet tai nereiškė so
cializmo idČAlų atnietimą, kaip 
plepa širvydukas. Tai liuko tik 
atmetimas anafrtriStų takti
kos.

Anarchistai yra valstybės 
priešai iš principo, todėl jie 
geidžia, kad valdžia butų vie
nokiu Arbą ;■ kitokiu budu su- 
riAikintA. Iš Anarchistų taška- 
regio yra VišAi logiška norėti, 
kad sA’vąsiš kraštas ‘karą pra- 
laimetų, ries tuOmėtjie tikisi 
lengviau galėsią padaryti “rė- 
Vdliuciją”. 1 ;

šito ariarichistiško hušistAty- 
irio pasaulio kATO metu laikė
si Lepinas /Su Trockiu.

ŠirVydriko plepalai yra pa- 
’remti jo neriiokėjimU Atskirti 
šocialižriią ■iirib ariarchižino. 

...
.. 7 r ^7 .■ 7 ■■
Ihipm a šf židtto š š -

žvėriniŠš.
ŠlAUt/IAI — Šiatilių Taisyk

lingos Mėdž. ir žūklės Dr-ja, 
kurios ’pirm, yra Notaras Bliri-. 
štrūbaš, atsižvelgdama /į šių me- 
tųjšiurkčią žiemą, paskyrė Kur
šėnų iiiiškų ‘urėdijai TŠO It. Jo
niškio fh. rifėd. 200 litų ir šiari- 
lių m. ufėd. ISO litų, k^d jos 
pirktų badau j ari tiem s žvere-k
lirims . ir bArikŠČiams maistą ir 
AtatirikAirioše i vietose šertų./ 
Beto,/škyr. V-ba rieda pastari- , 
gų, kad Čir Vietos gyventojrii [pridėt kitą gyvenimą juste pa 
darigiriu •fdpiržtąėi bykštaričiais 
miško žVerirriis, ypAč Miknomis 

’ir jAš ‘mAitfritų. Tenka pastebė
ti, kad. naujoje turgavietėje kas
dien atlekia būriai kurapkų, 
kurios , tiek .jaukios, jog prisi
leidžia žriioheš $er 'pora <žfnįs- i . W •)mų.
t Apskr. Valdyba pavedėį kas- 
diėh ĮiiihetAs krirApkaš pašerti 
ir žiūrėti,. kAd niekas jų nenrii- 

pasakoja, kad 1914 m. liepos kintų.

NAUJĄ VEDĖJĄ.

Mažiau, kaip prieš trejetą; s'irišimą prie socialižmo įdėklų 
mėnesių BrOoklyrio “Vienybės” 
reikalų vedėju buvo paskirtas 
p. A. Trečiokas, iš Newa^k, 
N. J. Kai kuriuose laikraščiiio-; 
sė buVO rašyta, kkd prieš atei
siant p. Trečiokui į “Vieny
bės” adpiihistriaciją ji jau bu-: 
vo bebaigianti savo dienas, bet 
naujasis menedžerius įdėjęs' 
$1,500 ir laikraštį išgelbėjęs/ 
Už. tai “Vienybės” beridroVes 
direkcija išrinko jį sAVo prėzi- 
dentu -ir pavedė jam visą 
lią tvarkyti laikraščio reika
lus. ■ . '/ '

Bet užvakar, Vasario 11 d., 
“Vienybė” pranešė, kad ji jau 
turi kitą biznio vedėją — p.’ 
Juozą Smitrų.

Naujasis admiriistratoriūs; 
buvo laivakorčių agentas, o pa
skutiniu laiku jisai užsiima ir' 
‘Teal estate” bizniu. '

MEŠKOS PATARNAVIMAS

“Netv Leader” korespondentas Barceloiioje rašo, 
kad Mussolnri pastatė griežtą reikalavimą Išpafiijos su
kilėlių vadui, generolui ‘Franco, baigti karą phieš birže-: 
lio> mėnėšj. i

Mussoliniui tas karas -baisiai daug kaštuoja. Sako, 
kad jisai jau išleidęs 3 bilionus lirų, 4r kasdien reikia 
pinigų vis dattgiaū ir Tuo tkrpu fittleYis, kū-;
ris irgi remia Ispanijos maištininkus, - atsiima už šaW 
pagelbą prahibnės žaliavomis, įgabenamomis’ iš fašistų, 
kontroliuojamas Ispanijos dalies į Vokietiją.

Italijoje finansine padėtis labai suriki. Mušsolirii tu
ri laikyti stiprią kariuomenę savo; /Etioįrijos ^impeVijO-’ 
je” ir turi stiprinti savo karo laivyną Viduržemio juro
je, kad Anglija jo iš tenai neišvytų. Todėl paramos tei-> 
kimas Ispanijos* sukilėliam^ įjam ipašida^rė bėvei'k nėpa-' 
keliama našta. < t

Italijos diktatorius labai apsiriko, manydamas, kad 
fašistų sukilimas Ispanijoje urnai pasibaigs pilna suki
lėlių pergale. Sukilimas prasidėjo 1936 m. liepos mėne
sį, o gen. Franco dar iki šiol nėra laimėjęs.

“Tėvynės” redakcija sakosi 
stojahti už tai, kad Lietuvoje 
butų ats tėigta riėmokratihė 
tVarka, bet ji bijo Bėhdro De
mokratinio Fronto, kuris Šu< 
sidarė Lietuvoje kovai riėl de-; 
■mdkratijos atgavimo. Ir ji 
įspėja visuomenę, kad ji butų 
atsargi. Sako: (

“Kas gali užtikrinti, kad ir 
šis naujas deriiokratipis 
frontas TietUvoje nėra vien 
skraistė, 'kuria prisidengę! 
komunistai su keliais kitų, 
srlovių karštagalviais trukš-i 

« mauja.” • ;
Taigi, “Tėv.” redakcijos iš-, 

rhanymu, kritikuoti Smetonos 
valdžios darbus ir /reikalauti 
laisvės žmonėmš' tai — trukš- 
mavimas”!

• A1 A
Jeigb šitais savo žodžiais % 

nore j o Į patarri Auti Lietuvos de
mokratijai, tai ji patarnavę 
taip, kaip ta meška, kuri ak
meniu baidė musią tido rhiė4 
•garičio žmogaus galvos. Tarky-/ 
dama į komunistišką mrisę '(o 
LirtuVoje ^komunistai daugiau! 
ir nereiškia, kaip musė), ji 
pokštelėjo į galvą LietuvOs de-> 
mokratijos gynėjariiš.

Bet kokio “užtikrinimo” }nbJ 
ri SLA. organo redakcija, kad 
Demokratinis Frontas Lietuve-,’ 
j e nėra priedanga komunis-; 
trimš?

JO prdgrAme nėra tie “dtr4 
ko” komunižmo. LAikraštyje^ 
“IšViėn”, kurij jisai leidžia, taip/ 
pat nė šu žiburiu negalima riž-; 
tikti komuhisfiškų idėjų. Tai 
ko ririr daugiau reikia? Gal’ 
brit, “ištikiriiybeš” pAMudyiriOį 
iš kokių nors tįštaigų? ' 

žinias apie Bendrą Dėmo-1 
kratinį Frontą Lietuvoje “Nau
jienos” gavo riuO žntonių, kii-, 
riė politiškai 'orijėritUojUsi y;lA-Į 
bai gerai ir *nėturi ŠU komu-' 
riištais nieko bendro.

KAM VAGAL
•SA'VK?

■■ ■■ ' y

‘^Draugas” mario, kad jeigu 
laikraštis leidžia išsireikšti ki-»

• . ■ . < , • t

tokių hudirionių žmoriėins, tai 
jisai pavirsta ^išmatų vieta”. 
Matyt, kad Marijonų orgknas 
sprendžia pagal save, 
jame •nuolatos trtpa tiek |ri^IOiį 
šmeižtų, pagiežos kithip riiA-i 
hantiems ŽmOriėtns, veidmai-. 
’nybės Ir kitokių hęšvafųriių4 
*kad jisai dariai, iš tiesų, at 
sidubda, kaip ta “viętA’ 
rią jisai iriirii.

pliuškis

- nes;

M 
ku-’ « 

' i

i

Perskaitęs kame nors stra$H 
snį apie neseniai pasirodžiusią 
naują Karolio Kautskio knygą 
“Socialistai „ir Karas’’, bet jo; 
nesupratęs, Vyt. širvydukas

'. . _ • r - T A
... jL ...'.'Uk Aft.'irf*1 .A
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lltik kai kiiriė Wdų ’Sėdasi, 
teį Wėje W teartą vykdą,' 
feą WiidAriniš fcris-1
te /te Stebėtis 
netenka, kad tokiems Fridams; 
Visiri* ’įttryš darios, riet jie sta-' 
čiai į dangų tartais pakliūva. 
*^Tit^i, vienas Baltijos "vals- 

tybiių vAdų taip sau, be jokio 
įspėjimo ir be švento Petro tam1. 
įik?6 lėidimri, įriOglinp į dangų.'

Trio -metu dAnguje buvęs 
šventųjų susirinkimas. Visi 
šventieji buvo užėmę savo vie
tas, tik ponas Dievas kažkur bu-* 
vo užtrukęs ir jo sėstas buvęs' 

/ visai liuošas. *
Tasai Baltijos valstybės Va

rias, pamatęs liuoąą Sostą, bu
vo tikrAs, kad j Am ši Vieta skir
ta, todėl nieko nelaukęs sAu iš- 
kĮtningai į tą SOstą sėdo.

Kaip šventas Petras, tašai 
riArigatis sargas, šitokį dalyką 
pamatė, tai visai nėbeišmanė ką* 
daruti! Juk tik pamanykite^ 
mažutės valstbėlėš Vadas atsisė
do Dievo vietoj ? Daug dyvų ma
tyta, bet šitokio nebuvo regėta.

šventas Petras ir šen ir ten: 
bėga ir niekaip negali sugalvoti, 
kaip čia tą vadą iš Dievo sosto 
iškrapštyti. O tasai sau riogso, 
lyg tikrai jam butų šita vieta1 
skirta. ;

Vado palydovas pamatęs 
švento Petro didelį susirūpini
mą prisiartino prie jo ir klausia, 
girdi, kas ištiko, gal mano va-i 
dui koksai nors pavojus gresia ?i

šventas1 Petras, žinai, sargas 
visiems ’ įpratįš patarnauti,; nie
ko užgauti nenori, — girdi, nie
ko čia neatsitiko, tik štai taip 
nelauktai jūsų vadas čia atsira
do, jlim kėdės nepadėjom ir jis 
į Dievo sostą atsisėdo; kur aš 
padėsiu, kai Dievas čia'ateis? —Vistaspats;

Yra žmonių, kurie traukte 
traukia. Smagu pas juos būti, 
pasikalbėti. Atsilankai ir, rodos, 
pasilsėjai. Toksai Pasak Oriu s. > 
Einu pas jį. Nakties įlietas. Mė- 
nesiėriA. ŠalA. Sniegas girgžda. 
Tvoros poška huo stipraus spei
go. Ausis spaudi, veidą glamo
nėji. Šalta. Visa erdvė giliu 
sniegu nuklota .Viskas baltuo
ja. Štai ir medžiai sniegu nu
kloti. Neišskirsi ir jų iš baltu
mos. Stūkso jie lyg suakmenė
ję. Tylu. Kelias užpustytas. 
Bredu tiesiais į mane viliojan
tį Pasakoriaus pirkęs mažutį ži
burėlį. Jis lyg nuo dangaus nu
kritusi žvaigždutė čia sniege 
spindi.

—žinojau, kad ateisi, — sa
ko mane sutikęs Pasakorius. — 
Tyčia štai žiburį arčiau lango 
padėjau.

^-JlgAi Vakaro ji, 
jam.

—-Triip. Tokia Yariiybė. Neuž- 
hri^Ši, kai 4 širtiį pasaka skver- 
biAsi. Tro ftiišką, ar riėriiA-1 
f ei Wtriėš žAidžiant? Tai jut 

‘riiėtas. Aikdk\#ęg^ti, kitą -pa-, 
šaulį išvysi. Mokėk klausyti, ki- 
friš 'garsūs •išgii*ši. O tuomet,-

sakau

jusi. Ar negirdėjai riiiške me< 
džių v šakeles braškant ? -Ar ne
matei sniegą nuo jų krintant? 

(Tai laumių darbas! Jos visos 
dabar niedžių' viršūnėse laksto*, 
Ar nematei iš eketės garus į o- 

-i4ą kylant? Tai -undinės žaidžia! 
Uai tati viškks kitaip atrodo? 
Klysti. Stebėk, žiūrėk, akylai 
žiiirėk, atidžiai įdaryk ir kitą 
gyvenimą pamatysi!

ta jau mirė? Apsirinki! Ji tik 
stebėjimu virto. Tuno ramybėje, 
susikaupusi. Prieš didį darbą 
visuomet reikia prarastą ramy
bę atrasti, reikia pajėgas su
rinkti, susikaupti. Suprask ką. 
pakau!
1 Išmanyk, ką regi!

Tik ramybėje, tik tylumoje ir 
vienumoje undinės žaidžia, lau
mės linksminas, tavo širdžiai 
pasakas seka ir svajones buria, 
mintis rezga. Tai vis musų se
novės dievų darbas, kūrybos 
darbas, tasai x neišsemiamas pa
jėgų šaltinis. Jisai teka, seka ir 
amžinai stiprybe tryškią. ;

Išmanyk, visur, reikalinga At
vanga. Didis darbas be ruošės 
neįvyks, štai šios nakties ra-? 
mybėje ar nejunti, kaip širdį 
pasaka kutena? Ar nesijauti 
kupinas geresnių vilčių. Ar ne- 
masiria nejaukus troškimas ge
resnių laikų? Ar nebręsta ryž
tingumas I

Tikėk, ateis pavasaris! Vis- 
krią sprogs, žydės, žaliuos! Ar 
besirausią ^ios nakties tyloje 
širdyje pavasario vaizdai?

Ką? Jau'abejoji, daug rūpes
čio krinti,' matai, patyrei ?

•Nėatlaikys! ’
žiema amžiais neatlaikys!
Undinės, laumės amžinai gy

vos buvo ir bus. ‘ Musų dievų 
dvasia nemari!

Tikėk. Tikėjimas kalnus yar-f 
to. Norai, gyvenimą7 stumia. 
Kas dirba, tas laimi.

Neatlaikys! , ;
—Pažvelk į musų praeitį.
—Šimtmečius svetimi teriojo 

musų kraštą. Juk neatlaikė!
Manai, šio šalčio Jmėtu g«m-- —Tesėjome, kovą laimėjome.

LIETUVOS ŽINIOS
Del pushi'u /p^tsunkej 

prekių gabenimas į 
provinciją

KAUNAS — Jau trečiais 
vaite, kai šiaurės vakarų 
šiaurės rytų apskrityse daug 
lyje vietų smarkiai užpusty 
keliai. Ktir yra plentai ar g 
ležinkėliai, teh didesnio varį 
su prekių pristatymu Derk. T; 
čiau kai kurių Žemaičių mies't 

;lių pirkliatns dėl pusnių yra n 
maža nuostolių, nes jie rtdga 
srinkVėžimiA'is -gabenti prčk 
iš Kauno ar Klaipėdos. Dabi 
į tuos miestelius daugumas pr 
kių gabenama geležinkeliais, 
iš gelež. stočių pėt po 20-ž 
km. arkliais

bėdas ežeruose daugio 
kaip pusė metro sto

rumo. ' '
i

KAUNAS — šiemet Nemųii 
ir “Neries ledai sustojo palygini 
Anksti dėl storo sniego ižo, ,i< 
dėl tose upėse ledas palygini 
nestoras. Tesiekia 15-25 cn 
Tačiau mažesnėse upėse^o ypa 
ėžertidše ledas gana storas. Al 
vykę iš Žarasų, Molėtų apyUr 
kių ežerų žvejai pasakoja, ka 
ten. ėžęfų ledo storumas sieki 
daugiau kaip pusę metro, te 
dėl per daugelį ežerų ne tik eina 
iria, bet , ir vežama didesni kre 
Viniai. . ,

i
, „ , .
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PITTSBURGHO NAUJIENOS
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gumynai
Plėšikai aplankė Jono 

Jeznio įstaigą

Jobo Jeznio užeiga, kuri ži
noma khip "Fiffh AVeriuė 
Cafe’’ (Frankstown Road ir 
Fifth avė.) ir, tur *but, yra 
viena iš didžiausių ir gražiau
sių tos rųšies lietuviškų įstai
gų. Ji yra plačiai žinoma ne 
tik tarpe 'Pittsbtrrghb lietuvių, 
bet ir Lietuvoje, nes nekartą 
iš Lietuvos ritVykę svečiai ar 
šiaip kur kitur dažnhi yra nu
vežami į .p. Jono Jeznio jaukią 
užeigą ir ten pavaišinami. 
Taip pat ir įvairių vakarienių 
yra rengiama Fifth Avenile 
Cafe. v

IPra'eito šdštadienio vakarą, 
vasario 5 d. Jono Jeznio užei
ga buvo pilna svečių ir vieš
nių (hpie 300 asmenų). Jie vi
si 'Hnksmai laiką leido prie 
gražios muzikos ir niekas ne
sitikėjo, kad kas blogo galėtų 
atsitikti tokioje linksmoje už
eigoje.

Visai netikėtai pasirodė įs
taigoje 3 plėšikai su revolve
riais rankose; 2 plėšikai buvo 
užsidėję tamsius stiklus, o 
vienas baltą kaukę ir pradėjo 
saviškai šeimininkauti. Pir
miausia užrakino duris, kad 
niekas negalėtų išeiti ar Įeiti 
pareikšdami publikai ir p. Je- 
zniui, kad čionai yra Vykdo
mas plėšimas ir kad visi už
silaikytų ramiai. O jei kas 
drįs nesilaikyti patvarkymo, 
tai bus nušautas — pagrasino 
banditas ir dirbo savo darbą 
labai apsukriai. Pirmiausia

* ... •" f- .... • , 4

apkraustė registerius, paskui 
svėėhį k'išeh'iūs,’ "kiek 'spėjč 'Stf-' 
rinko viešnių “pakabukus”.1
Tada išėjo per d'uris, Sėdo į 
laukiančią mhširią, ‘kurią vai-* 
ravo jauna geltonplaukė mer
gina, ir nuvažiąvo savo ke
liais. . J ..

' ' ' t k, 1Yra apSkaičitfojafna, ktid 
plėšikai iš p. Jeznio įštąigos 
išnešė per $5,600. Vadinasi, 
neblogai pasipelnė.

Toks drąsus >fr planuotas 
plėšikų užpuoTfrhas arit ’mitsų 
tautiečio J<m6 Jė'žriio užeigos, 
i š j u d i no PM^brir gho miesto 
policiją įr ’k&'tm’tės 'detektyvus, 
—visur “ieškom a plėšikų ir 
bandoma pagriuti, Bet 'kulkas; 
nė riėbas hera ph'gritrtris. y 
Ir AtgraVo įhYd liėšhs

Nėžinhu, kaip kitur, Bet pas
mils Pfttsburghė ‘ir Visoje Pėh- 
nsylvrinTjOs Valštijo-j vyrai' 
tam tikritosė ^arftykiho’se Su 
savo žmo'ridmis ricttpejo jdkfų 
teisių.

Duokim šh'u, jęi vyras 'Su
pykdavo su WVo ;žmona, pa* 
likdavo ją ir iščida'Vo, tiri žmo 
na skundžia teismui savo Vyrą 
ir teismas priteisia, kad vyras 
turi duoti sayO žmonai išlai-? 
kymą. Bet Jei moteris pameta 
vyrą ir išeina, tai vyrai nega
lėdavo skųsti teismui savo 
moterį ir reikalauti išlaikymo, 
nežiūrint, kiek turto jo mote
ris turėtų. Nes nebuvo tokio 
įstatymo, kur butų reikalai!ja- 
nęa, kad duotų užlaikymą sa
vo vyrui.

Kai kuriuos .gudrios mote
rys nekartą tuo pąsinaudoda- 
VO. Kol vyras jaunas, turi ge
rą darbą, “pėdės” atidttodri 
savo žmonai, tai viskas tvar
koje. Jo kropšti ŽĮriėna kratija

i-------- -

l/dME-'NAUJIENŲ Foto!

MargriCet Tack, khri Det- 
’rriitė yra ’teiSia'rha už nužu
dymą savo meilužio Lloyd 
^IcCarty.

■turtą ant ’srivO vienos vardo. 
Vyrui ^pradėjus senti ir nete
ktis da'rbO, jisai pasidaro ria- 
'muriSe nereikalingas. Nekartą 
tokioms moterims pasidaboja 
jaunesni, 'geresni Vyrai, tai, 
žiūrėk, jau ji savo nercikalm- 
gą vyrą ir pavaro. O pavary
tam Vyrui nieko kito nelikda
vo daryti kaip tik eiti i kokią 
nors prieglaudą ar 
kitur.

Yra buvę priimsiu 
mų tr pas musų

ktir nors

veikimo
* Pittsburgho lietuvių eks

kursija į Baltiiuore

Keliaukite
s ‘ U.

LI ETŲV0N
TIESIAI PER KLAIPĖDA

$106.50
$206.00

$152.00'
$289:00*,

GR1PSHOLM
23,000 tonų Įtalpos -

Gegužes 28 d., 1938
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Kiesa:'
Iš NeK Yofko j Klaipėdą ..........
J abi įiuSes ................ ?i...................

Turistinė Kiesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą ............. 
Į abi pusės ..........    ...

Taksai $5JO0 atskirai.
/

Ši ekskursija jau yra labai popūliafiška, nes' 
kas metai vis daugiau ir daugiau Važiuoja. ‘ 

Ši ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
..... . , .Sąjungos. :
Dėl dokumentų ir visų, informacijų kreipki-, 

tės j patikėtiną Ėetuvių įstaigą.

NAUJIENAS
1739 SOUTH HALSTED STREET

atsitiki-' 
lietuvius, 

kur pavalytas nabagas vyras 
buvo pas kunigą Cox ant “bu- 
rdo” laike depresijos ir iš vie
tos į vietą bastėsi iki saVC 
gyvos galvos kaip niekam ne
reikalingas. O žmonele savo, 
gražiuose mamųosę lįnksmhi 
gyveno. Įkį- šiol vitsj manė, kad 
taip ir dūri būti. TUČittti, kaip 
kad žmonės sako, pasaulis 
vietoje nestovi -— progresuo-

, _ • _ .

,r Praeitą vhsarą Petin, legis- 
'lattira, kuri 'dkugiansia suki- 
dedk iš vyrų, siisi£r#to, katd 
mtisų valstijoj 'moterys vyrus 
Skriaudžių ir išleido tokį įsta
tymą, kuriUO 'pripažįstama ir 
vyrams lygios teises su saVo 
žmonomis. Jei moteris pava
lo 'skVO vyrą, ir .yra turtinga, 
*tai Ji Jam. turi duoti ir išPai- 
*kyfrią. :0 ’jei 'iie, tai vyras gali 
'eifi ą teismą ir'įiėr teismą pa- 
'rcFkaiatfti sku ’i^laikyiiio iš sa- 
yo/žriidiiOš.

'Bet Iki šių dienų hesirrido 
nė ridrib vyro, (k tiri hm būt 
reikėję eiti į teishią ir reika
lauti išlaikymo iš SavO žirio- 
riOs- Trk šiomis 'dienomis įPitt- 
Sburįho 'laikriiščiai pranašė 

’kžiipo didėlę naujenybę, kad 
kažkoks Sairiucl Almeną pasi- 
rėmdafnas natijuoju legislatu- 
ros išlėiStii įstatymu, apskundė 
savo žindrią :ir 'reikalauja ‘i'š- 
Ihikymo.

Tačiau p. Almeną pats be
būtų susipratęs, kad toks įsta- 
*tyrrias apsaugoja vyrų teises,, 
jei jam išvarytam iš iiamį 
nebūtų prisėję eiti ir įprašyti 
valdiškos pašalpos (relief).Jr 
tenai kamantinėjamas .p. Al
meną pasilakė, kad jisai turi 
žmoną ir jam darbo netekus 
ir ..pasidarius namie*' nerėika-. 
lingam, buvo pavarytas ir khd 
jo žmona turi, gražaus titrto ir 
biznį, :bCt jis badauja ir ndri. 
gauti pašalpos. Valdiškos pa-: 
šalpos davimo Viršininkai pa-* 
tarė Aimehai eiti į tę’isirią ir 
reikalauti iš savo žmonos iš-• . / 1 laikymo. Tai Almeną ir pada
rė.* \

Pas mus Pittsburghe jau
kiek laiko kaip veikia trim
tikras specialus teismas, ku
ris yra žinomas kaipo 
sėrtion and^ 
Court” ir šis
24 d. nagrinės Almenos sklin
dą.

Kaip jau Amerikos lietu
viams yra žinoma, Lietuvos 
nepriklausomybės dieną, va
sario 16 d., yra legale šventė 
Maryland valstijoj. Tai Pitts- 
burgho Lietuvių Vaizbos Bu
tas, kad pagerbus Maryland 
valstiją už tokią didelę garbę 
Lietuvai, nutarė surengti eks
kursiją į Baltimore Lietuvos 
nepriklausomybės Ž0 metų su
kaktuvių proga vasario, 16 d.

Specialus Pittsburgho lietu
vių traukinys Peiin. geležin
kelio išeinti į Briltimrire ahtCa- 
dienį, (vrisafio 15 d.) 11 vai. 
vakaro iš Union stoties. Kelio
ne iš įPittsburglto į Baltimorę 
ir atgal specialiu lietuvių eks- 
kuršijėš traukiniu atseis tik 
$9.10. Pittsburgho lietuviai 
praleidę dieną Baltimorėjė, 
nriktMr vėl grįš atgal į Pitts- 
bu'rghą. . '

, Ekskursijos reikalais rūpi
nasi L. Vaizbos Buto išrinkta 
spėėiaiė 'komisija, sušidedanti 
iš Charles K. Pikelis, Kastan
tas 'Vaišnorius, P. Pivaronas 
ir K. Stravinskas.

Norintieji važiuoti 4 į Balli- 
more su Pil’tsburgho lietuvių 
ckskLirsija lai kreipiasi į virš 
minėtus komiteto narius.

Panelė ^iknžiiitė rialyvaiis 
Pittsbūfgho lietuvių nepri

klausomybės šveųtėje
Teko;,s ųžįnoti ,iš Lietuvos 

įieprifKląušOmybęs Renginio 
Komiteto narių, ‘kad Amerikos 
Lietuvių' Kpngrešb Komiteto

Mikužiutė 
PitJjSbtirglib rerigįa- 
‘ jvos hcpriklausO-’ 

mybės šventėje, kuri įvyks

;už gydytojo Antano Biržiškos 
juodū stfdarė gražią šeimą, kh- 
ri savo pavyzdžiu plačiai aplin
kui švietė. 'Biržiškų natriai Viek
šniuose tapo lietuvių draugiji
nio ir kultūrinio gyvenimo cen
tru. Vaikams pradėjus lankyti 
šiarilių gimnaziją, ji draUg su 
jais persikėlė i Šiaulius; huo 
1895 m. iki 1901 Biržiškų bii- 
tris Šiauliuose virto tuo centru, 
kur rinkdaVoši lietuviai, ypač 
moksleiviai, ir 'čia jcūkiai pra
leisdavo laiką domėdamiesi ‘savo 
garsia praeitimi ir kitais lietu
vių tautiniais dalykais.

Visą laiką ‘gyvendama Viekš
niuose, c... a. Elžbieta Biržiškie
ne buvo riepapraštai visos apy
linkės žmonių mylima. Į ją žmo
nės kreipdavosi įvairiausiais rei
kalais. Visiems ji motiniškai

nura-;

fesorių motina
< ■• r':' ‘ ....'•?

Viekšriiudsc (Mažeikių žips.) 
savo rikyritirise mirė Elžbieta 
SBiržiWičhė. ši šviesit $&dn- 
Bės mdtęris ;.!lIė’ttiVių rM'trii yra. 
driug davusi. Ji mririis išriuklč- 
jjb tris ‘suhriš: Mykd^ą, ^VMiiovą 
ir Viktorą, 'viste tris 'įy?6^eso- 
rihs ‘ir žy'm'Iūs LietoVris Vėikė- 
įjtiS. ©Ižbidta RddŽeVičirite-Bir-! 
ži^kiėbė ’b’riVo m.

WskrJ 
fe Jirb^ijris Ji ’buVri $ėte&ogė 
4r’rritirikė. iii' W6 ^imiterii su- 
^rigii^i fšaV6 krriŠto gražiąja 

ir Jris ■rdrii^^iŠką^a ipra- 
fertiriii. Šėko fer^ri ir ^rudities

Įį Wg^bė'jd fcavo padėdavo, patarnaudavo,
teričms Ji kritei- mindavo. Ji taip pat nepapras

ta $ritteds šoksią. įtekėjusi tai buvo mylima ir savo sūnų

“De- 
Non-SuppOrt 

ismas vasario

- Kotesp.

sekretorė p-lę E 
dalyvaus v 
moję LįetU 

.v •

vasario .13 d. Lietuvių Mokslo 
Drau gylytes s ve t aibėje.

Reikia tikėtis, kad Pitts- 
burgbo lietuvių rengiamoje 
švėritėje dalyvaus gausiai pub 
likos, nes biis Visų srčvių kal-!: 
bėtojai ir gražus muzikalisu 
programas. . ;•

Amerikoriiški •laikrašėiai 
gražiai aWie$ia apie

Ijieriivos riejmiktou- >;
Š6itty*b£ »i

tėkri į>as4e'b^ti lir aibėriko-’ 
rii^kiibSe laikrhščihosė gražių' 
Užrašymų apie Lietuvos riė- 
įprriklausdmybės . 20 metų su- 
Kaktuves: Taip ^pat pažymi
ma, kad ir 'Pittšbui4^h'O lietu
viai mihės širiš žyhrihs ‘‘savo 
&ėitoši6s ’ tėvynės srikaktuVes.

Vridinrisi, \ ir rimerikohiška 
Ipttolika yrh ■supk’žihdinama 
■šit Lietuvos iidpriklausoiriybės 
'šdka-kttivčmis. ■-•■■■ \ 1

Pittsburgho Naujienų Zic-' 
porteris yru pasižadėjus ‘tiprh-' 
syti nepriklausomybės šventes 
progNtihli ir kdtbeto'jiį Ictilba^ 
kildnl huinėryje.

W. Štapulis pasirašė kon- 
traktą sfc Deti’oit » 
Tagaršė'jęs Pift&bui^to lihi- 

vdrs'ftetC . fritydlo ‘Ibšėjas iši 
Čoal Centre* Ra-, lietuvis Av. 
Sbapulis kitą Vasarą bhigs 
mokslą kaipo ;hirikyto‘jas, betj 
kolkas neturėdamas ‘užtikrini-, 
mo, jbg Ritoje ateityje, įhlės 
griūti darbią 'toje šakoje, šlo-į 
mis dieilomis pasirašė koht-j 
raktą su bėtrriit T?iah‘ts 
fesionaliais futbolo lošėjais) 
lošti futbolą kitą rudenį. v

— ileporteėis':\ 
'jįv

.........................  ■■■■—; ■ ■ * ■■■■ —■■■■, If -

Remkitė tuos, kurie • 
, garsinasi .

“NAUJIENOSE” 1

Akordionu Mokykla
fcfekdjės—Kursai nupiginti. Akordionai stu-1 
^ėMafiis fšrėhdavojaini. Galima pirkti ir mo-1 

kifitis tiktai po $1.25 j savaitę.
“SJtideritų modelis pradinis Akordionas 10 b. už ?16-50 
2$ Jriritį'‘Akordionas ..................... ................ už $gQ.5O
80 brikų Akrirdionhs ................. T..... ......... už $g0.OO
1^0'basų Ak-Ordioriris ...... ............... ..... už $0^.00
‘Gitaros mokiniams po .................  ■..... ...... ......... *4^95
Profesionalų Akordionai po ...... $250bo ir aukščiau :

Jos.F.Budrik,1"“
3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET 

Tel. lioulevai’d 8167 
, CHICAGO, ILLINOIS

AudrikoJRadio Makdlai Nedeliomis WCFL. 970 kil. 7:30 iki 8
Vai. vą^arb. (

-Budi*iko Akordįbnistai per radio WAAF, 920 kil. Nedeliomis ir 
. PętnyČiomis kaip 4 v. po pietų.

’VV'HFČ, 14Ž0 kil. Ketvergais 'nito 7 iki 8 v. vakaro.
-............,•••• •...........I-——-■ • ~

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos 
^paįvairintos;

NAUJlEN^OŠ 'duoda daugiausia žinių iš Chicagos, < 
:kilų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio. . 4

NAUJIENŲ Specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie-

1 tuvoje. , " ' ,
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

venimo klausimais, mokslinio turinio rasių, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdų.

NAUJIENOS yra Visuomenės organas — jūsų dlen- 
rhŠtis, Todėl skaitykite jas, skleiskite įjas ir 
femkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE. .

NAUJIENOS
1739 -SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

‘pmfešdrią, kurių darbais, ’pasi- 
sekimais ir nelaimėmie -ji Visą 
gyVėnimę rūpinosi Ir Sfetojori.

Tsb.

Mtukultj ■ItmMAjlnaa/^SsSSĘ 
kuri fcbdaro perriOrfitaMta, 
iMgakmaa Ir ISu&vanrt* *— 
greitai palengvinamas.

NUSIPIRKITE BONKUTC 
ŠIANDIEN.

Dvejopo didumo: 35c. tr

HOfii.0 1 A M C U 5

t.! K r M F H *1

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudę auto
mobiliams

% AjJdratidą namų nuo 
Ugnies

• Apdraudę rakandų
• Apdraudę nuO vagių
b Apdraudę langų
< Apdraudę gyvasties 

gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

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

jx) pietų.

MADOS

4694

No. 4694 — Augesnei mpterei su- 
toielč su ilgom arba trumpom ran
kovėm. Sukirptos mieros 34, 36, 3& 
10, 42, 44, 46, 48 ir 50 colių per 
krutinę. \

Norint gauti vieną ar driu- 
giau virš ritii'odytų pavyzdžių 
prašoriie iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
varde ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina .15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus ai*6h paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739

NAUJIENOS Patterh Bfept.
1789 K i&l«Ud SL, Chicago, HL

Čia jiiedti 15 centų ir prašau

ttaiųšti Wh No------------
-Mieros .. - per krutinę

(Vardas ir. pavardė)

(Adresas)

(Miestas

'W«-, fr-jjifOTfrTiJy
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Diena Iš Dienos
KM

Užuojauta 
Trilikams

Neperseniausioj praeityj ap
gailestavau, paskaiČitfs žinią, 
kad į)-lė Albina Trilikaitė sun
kiai z-Apsirgo, ir savo širdyje 
jai labai sveikatos troškau. Se
kiau ar nepaskaitysiu jos svei
katos stovio gerėjimą. Bet, 
štai, sulaukiau kur kas prie
šingą žinią, tokią skaudžią...

Sekiau Albinos darbus meno 
srityje spaudoje ir ne kartą 
džiaugiausi, kad laikosi ir tar
nauja saviems lietuviams.

Nors mažai, palyginus, su 
chicagiečiais ją pažinau*, vie
nok taip gaila....

Giliausią užuojautą reiškiu 
pp. Trilikiams, giminėms 
draugams.

ir

S. Butkienė,
Toronto.

9

“Birthday Party” 
Ir Nelaimė

ROSELAND. — Vasario
d., draugės surengė “Birthday 
Party” drg. T. Stumbrienei. 
Gimimo dieną draugės suėjo 
pas • ją, sveikino ir nuo visų 
įteikė bendrą dovaną.

Drg. Kulešiene 
“party” sumanytoja, 
galėjo dalyvauti. Ją 
laimė. Pirmadienio, 
d., vakare, prie 107-tos gatvės 
automobilis ją parmušė, sun
kiai sužeisdamas. Automobilis 
nuvažiavo palikdamas ją gu
linčią gatvėje.

Laike gimtadienio vakarėlio 
drg.. Stumbrienė prisiminė apie 
sužeistąją Kulešienę. ‘ 
gos linksminamės, o ji 
voje.” Susirinkusios 
sužeistosios naudhi 
$10.25 ir pinigus jai 
Drg. Kulešienė iŠ jų 
$1.00 seneliui X. Mockui ir 
$1.00 “Midwest Record” laik- V V • •/ rasciui.

f

buvo tos 
bet ji ne
ištiko ne- 
vasario 7

Mes vi- 
guli lo- 
moterys 

sudėjo 
pridavė, 
paskyrė

Viešnia.

Vardadienis
MARQUETTE PARK. — Va- 

sario 5 d., pp. Pūslių namuo
se, 2533 VVest 69th Street, įvy
ko vardadienio vaišės p. Aga
tai Puslienei. Susirinko nema
žas būrelis svečių iš visų Chi- 
cagos dalių. P-a Agota visus 
vaišino skaniais užkandžiais, 
o p. Puslis — skaniais gėri
mais. Kas norėjo, tas galėjo 
pasišokti prie gero orkestro 
muzikos. Visi smagiai laiką 
leido ir linksminosi 
styvo ryto. Svečiai 
linkėdami p. Agotai

’ metų ir laimės.
Ten

iki ank- 
skirstėsi 
ilgiausių

Buvęs.

Gimtadienis
CICERO. — Penktadienį, va

sario 4 
votiška 
Chesta, 
Cicero,
surengtas pagerbimui p. Ches
ta g’mtadienio proga. Surengė

d., buvo sutengta sa- 
“party” p-ai . • Elenai 
1227 South 50th avė, 
III. • Parengimas^ buvo

NAUJIENOS, Chicago, Ht

ku

Šmotu

su Ade-

su Ann

C

Setas

Organizuoti krautuvių darbi* 
ninkai jų pieną, nepardavinės

šakutė 
videlčius,

kavai, o

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėsekiekviena moteris 

NAUJIENAS, gali įsi-

šienininkai ragins ir kitas! 
unijas panašius tarimus pada
ryti. —R.

22, su

snu- 
salo- 

šaųk- 
kitas 
šmo-

_________ _ .0.1.______

M A D 0 S

SPECIALUS

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

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

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99(į už 
kiekvieną setą 
su 6 kuponais

Artimas.

B

£

4709

rems.
įtakingas

' $ 
M

■

t ACMl'.-M AUJ1H.IN V Ji'Uiui

DAUGIAU MADŲ. — Pi 
vyzdžiai palto ir suknios, 
demonstruoti Chicagos ma
dų parodoje.

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

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

vyras, p. Chesta, kuris užlaiko 
vaistinę prie 563 N. Laramie 
avė., Chicagoje ir abi mamy
tės, kaip Jono taip ir Elenos, 
pp. S. Chesta ir A. Tumavich.

Vakarėlyje dalyvavo vien sa
vieji, pp. S. Chesta, Norbei’t 
Chesta, Jono brolis, p. A. Tu
mavich, ladv. Norbeitt Tuma- 
vick, Isabelle Valauskas, ir 
vaistininkas p. J. Kczak, Jono 
mokslo draugas. Visi trys, ma
mytės ir vyras įteikė Elenai 
po dovaną.

Po skanios vakarienės, su
lošta kelios “geimės” pinaklio, 
giminiškai pasikalbėta ir vėlai 
naktį visi skirstėsi namo. Vi
si Elenai linkėjo laimingai gy
venti ir sulaukti 100 metų gim
tadienio.

Išsiėmė Leidimus ... 
Vedyboms 
(Chicago je)

John Stanley, 26, su Helen
Grigai, 24

Raymond Senkpiel,
Anne Butrim, 23

George Pederson, 22,
line Pūkis, 20

Joseph Jenkins, 42, 
Chaperlis, 22

Olof'Wahlstein, 23, su Helen 
Paulis, 22
• Joseph
Lupa, 20

Joseph
lyn Ott,

Ray Kobart, 23, su Josephine
V<an Eycke, 20

John Bartus, 28, su Sophie 
Zonca, 19

Gavo
Perskiras

Mary Sharkey nuo John 
Sharkey.

Jugas, 30, są Marie

Bagdcn, 25, su Eve- 
20

Tūkstančių Pameg 
sta Gydytojaus 
Formula

Pradžioje šio amžiaus vie
nas Illinojaus gydytojas jautė 
gyvą; reikalą plaučių uždegi
mams gydyti geresnį gydymo 
būdą surasti. Sekė eilė jo ty
rimo darbo metų ir galų gale 
jo eksperimentinis darbas ir 
pastangos apvainikavo jį pa
sisekimu.

Jis sųformuliavo tokį vais
tą, kuris savyje turėjo geriau
sias vaistų dalis kovai su slo
gomis ir plaučių uždegimu, ir 
pats pradėjo tą f o r m u 1 ą 
praktikoje vartoti; gydymas 
tais vaistais pasirodė toks pa
sekmingas, kad per 18 metų 
jis ir vieno nepasisekimo ne-

Po tokio ilgo ir pasekmingo 
darbo vaisiaus galiau prieita, 
prie to, kad jau imta juos 
pardavinėti ir rinkoje, pava
dinant atskiru Mantho-Kreoa- 
mo vardu, arba M-K. Per vien 
tik šį sezoną daugiau kaip 
2,000 butelių Jjuvo tik vienoje 
vaistinėje išparduota.

(Skelb.)

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

SUSIRINKIMAI
North West Liet. Moterų Kliubo susirinkimas įvyks antradie

nį, vasario 15 d. 7:30 vai. v; k. P. Norkienės namuose, 4815 
Montana St. Visos nąrės malonėkite susirinkti laiku.

Sekretorė.
■X

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— —T „ — 9:00 VAL.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL.
• PENKTADIENĮ- — 7:00 VAL.

W. H. F. C VAK.
VAK.
VAK.

Minėjo Lincoln’o 
Sukaktuves

Pirmadienis, vas. 14, 1938

Moterys, Įsigykit 
Gražų Sidabrinį' 
Setą

Dabar 
r i skaito 
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų vienam as
meniui, būtent: 
bai šaukštas, 
toms šakutė ir du maži 
štokai, vienas 
dezertui valgyti, šie šeši 
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini- \ 
mo, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųsKit į Naujienas. Išlengvo 
per keletą savaičių susiriąksit 
gražų setą. Tie setai yra Ror 
gers sidabro ir garantuoti vi 
sam amžiui. Kitur už taip pi 
gią kainą niekur negausit, Nau 
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams. Ne
praleiskit šios progos.

gąs/ kenkia unijistams ir jų 
samdai pieninėse.

Klerkų unijos nariai vienbal
siai nubalsavo nebepardavnėti 
neunijinio pieno ir atsisakyti 
dirbti krautuvėse,' tol kol jos 
nepardavinės unijinio pieno.

Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS ■

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

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 ĘRAND
3 metų senumo 

degtinę 
Reikalaukit visuose 

Tavernuose
. Tik 15c stiklelis

a™.“** -■

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Skelbia Kovą 
Ne-unijinems 
Pieninėms

Įvairios mokyklų, veteranų, 
patriotinės ir kitos visuomę- 
niirės Chicagos organizacijos 
Chicago j e šeštadienį ir vakar 
iškilmingai šventė Lincolno 
gimimo sukaktuves. Lincoln, 
garsusis J. V. prezidentas Ci
vilio karo laiku buvo garbi
namas kaipę didelis demokra
tijos patronas. “Šalin fašiz
mas, lai gyvuoja' demokratija” 
buvo beveik visų iškilmių o-

Igoe Paskelbė 
Kandidatūrą 
Į Senatorius

Krautuvių farnautcjų unija 
Retąil Clercs Protective Asso- 
ciątion priėmė rezoliuciją prieš, 
pienines kurios nesamdo unijis- 
tų išvežiotojų ir pardavinėja 
pieną nupigintomis (“cnt 
rate”) kainomis.

Unija tokį nutarimą padarė 
atsil.epdama į pieno išvežioto’ų 
unijos atsišaukimą. Neun'jinčs 
pieninės, mokėdamos maži.s ai-

ROG

INTER-NATIONAL 
.Wine & Liąuor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phonę Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

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

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

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

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. 'YARDS 3408

Vertė
$2.50

Sidabriniai Setai 
DIRBTI IR GARANTUOTI \

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotų

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

TIKTAI UŽ

tarp Servlngr Spoon 
•uttoHmHo, Seinr Spo

Šioj dėžėj jųsų • 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų • 
tiktai $1.75 

su 6 (kuponais

’ ukštas Kraujo
SPAUDIMAS S™

Petruškų esencijos tabletės re
guliariai vartojamos pagal nu
rodymus, magina kraujo spau
dimą, lengvina galvos gėlą ir 
svaigulį didumoj atsitikimų. 
Dr. Frederic Damrau, NewYor- 
ko žymus gydytojas savo ra
portuose kalbą apie tokią pa- 
gelbą iš 26 22-se atsitikimuose. 
ALLIMIN Tabletės parsiduoda 
gerose' vaistinėse visur dvie-. 
juose dvdžiuose—50c ir $1.00. 
Kada pirksite. stenerkitės gau
ti tikrą ALLIMIN. Norint gau
ti vertą knygelę ir dykai Sam
uelį rašykite:

VAN PATTEN CO., 54 W„ Illinoh 
Street, Chicago.

Garsinkites “N-nose”

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

FOTOGRAFAS

V. M. w. A. ji
Mielinei L- Igoe, 

Illinois valstijos politikierius 
ri dabartinis federalės vald
žios prokuroras Chicagoje,' pa
skelbė savo kandidatūrą į J. 
V. senatorius.

Pirmadienį jo kandidatūrą 
bus užregistruota Springfiel- 
de, kur registracijas jau pa
darė trys kiti kandidatai nuo 
demokratų: • .

Scott Lilccs, (Havana, III.); 
gub. Hornerio kandidatas.

William * Dietrich, ] 
kandidatuoja i
(dabartinis senatorius, bet jo 
terminas baigiasi).

Neivton Jenkins, “profesio- 
nalis” kandidatas, kartais re- 
publikonas, kartais demokra
tas, dažnai “fašistas.”

Igoe kandidatūrą Chicago j e 
rems Nash-Kelly mašina. Už jį 
taipgi jau pasisakė angliaka
sių unijos, United Mine Wor-. 
kers

No. 4709 — Mergaitei suknelė. 
Sukirptos mieros 4, 6,_ 8, 10 ir 12 
metų' amžiaus mergaitėms.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
Lutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa- 
yardę ir adresą. Kiekvieno pa- 
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsakys 

Imu. Laiškus reikia adresuoti:

nepriklausomai j So.
kuris. Naujienos Pattern DepU 1739 i- 
lomai Halsted SU Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted SŲ, Chicago, HL 

čia įdeda 15 centų ir prašau

atahpti man pavyzdį No .... —

(Vardas ir pavardi)

(Adresas)

of Illinois viršininkas
LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius | Ray Edmundson. (Miestu ir valstija)

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
i • * < • ' " ‘f

NAUJIENOS 1
1739 So. Halsted St., Cricago, III.
' i Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

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

Siun&u kuponus.* Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas ;

Adresas ..

Miestas Valstija

Kupono No. 52 Vasario 14 d.

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis^ ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG 5RR3-5R40

i . '

* ’s \

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAT IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už .............
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie Avenue
Tel. Lavndale

>12
>50
>20

HOSPITAL

5727.

RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31»t Street 
A. A. NORKUS, Savininkai 

TeL Vlctory 9678
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SOLIDARIAI šVįSKIM LIETUVOS NEPRI
KLAUSOMYBES SUKAKTUVES

Vasario 16-ta Jau Čia Pat
Lietuvos nepriklausomybės 20 

metų sukakties šventė prisiartr- 
na. Trečiadienį vyksime visi į 
Lietuvių Auditoriją paminėti 
šią svarbią tautos šventę, ku
rią rengia Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagos skyrius.

Išklausysime muzikdio pro
gramų. Chorai bus prisirengę 
speciales dainas šioje apvaikš- 
Čiojimo dienoje dainuoti. Kalbė
tojai nušvies praeities ir dabar
ties Lietuvos politiką ir jos ei
gą. Ypatingai būs išaiškinta 
tautininkų viešpatavimo laiko
tarpis. Pasigrobę Valdžią į savo 
rankas, jie jau. 12 metų savo
tišku budU valdo šalį, nesiskai
tydami su liaudies norais ir jOs 
troškimais.

Stiprus — Nariais 
Ir Stiprūs — 
Pinigais
Is JauAų Lietuvių Amerikoje 

Tautiško kliėbo pastogės

LKib'GLPOĖT. — jaunų Lie
tuvių Amerikoje Tautiškas 
kliubas laikė mėnesinį susirin
kimą vasario 4 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted st.

Susirinkimą atidarė pirmi
ninkas J. Rūta, o Kunevičius, 
sekretorius, skaitė protokolą, 
perstatydino naujus narius, eto. 
Jų buvo labai daug, visi prisi
rašė Kliubo metiniame baliuje.

“Naujokai’’ buvo pakviesti 
prie valdybos stalo, jiems per
skaityta Kliubo įstatymai ir ta
da jie priėmė priesaiką. Malp- 

,.nu buvo pažiūrėti į tą- grupę 
i į jaunų vyrų, kaip jurginų, Visi, 

gražus, sveiki. Jaunų daug rL’ 
šosi f Kliubą ir gal todėl jis 
yra toks populiarus.

Lietuviai, kurie gerbiate tau
tiškumą ir lietuviškumą, įstoki
te į Jaunų Lietuvių Tautišką 
Kliubą. Laiko susirinkimus kas 
mėnesį pirmą penktadienį, 7 
v; v., Chicagos Lietuvių Audi-' 
torijoje.

KIhibas gerai stovi nariais 
ir kapitalu, ir pašalpas ligose 
bei pomirtines greitai išmoka.

Iš metinio baliaus raporto pa
aiškėjo, kad kliubui davė Meiną-; 
žai pelno. Susirinkimas rengi
mo komisiją pagyrė už pasidar
bavimą kliubo gerovei. Tame 
baliuje garbės ženklais buvo

iškarpytas, išsiūtas apklojimas komodei
* AR KEDEI.

No. 1619 — Labai gražus nors sunkus darbas. Gali išsiū
ti vienos arba margų. spalvų siūlais. 
— — —- ■—i —— — bbb bbbb bbb mbb bb<b bbb. bbm. mm —- —— ■*r
1 NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1619 ~ |
11739 Sb. Halsted SU Chicago, III.

t , . ' 1
Čia jdedu 10 centą ir prašau atsiųsti man Pavyzdi No. ......................i

j Vardas ir pavardė _____________ *_________________________ _________ Į

| Adresas ——  ..... .........—— Į

I Miestas ir valstija I
%BBi BBB MM MB MM MM Mlb MM BMB MM MM MM MM BBM ' BBM MM MM MM

Susirinkę šiame masiniame 
susirinkime išnešime reikalavi
mus už paliuosavimą LfeWvos 
politiškų kalinių ir pasiryšime, 
kovoti ir padėti Lietuvės žmo
nėms atsteigti demokratinę 
tvarką.

Kam gi riern$i gimtinio kraš
to reikalai? Juk mes kasdien 

‘girdime ir žinome, kad Lietu
voje yra slopinama sąžinės lai
svė, ekon'omiškai kehčia kaip 
ūkininkai, taip ir visi gyvento
jai, išskyrus lietuVišką buržua
ziją — dvarininkus ir kunigiją-.

Taigi visi solidariŠkai švęski
me vasario 16 dieną, nepriklau
somybės šventę. Pavieniai ir or
ganizaciniai mes esame surišti 
su Lietuva ir kūniškai ir dva
siškai. —R. š. * 

apdovanoti visi nariai, kurie ne
ėmė pašalpos per 12 ar 24 re
tų laiko. Kliubiečiai S. P. Ma
žeika, laid. direktorius, ir Šat
kauskas, “Mildos“ savininkas, 
paaukavo Kliubui nuo savęs, po 
garbės dovaną, vertės po $10.

Sekretorius skaitė susirinki
mui pakvietimą dalyvauti Nau
jienų koncerte. Visi nariai kvie
timą priėmė, nes Naujienos yra 
musų lietuviškas, tautiškas 
laikraštis, kuris remia lietuvy
bę, musų’ Kliubą ir, behdrai, vi
sas lietuviškas organizacijas.

\ ' ■ W. Dulevich.

Serga J. Staugaitis
SOUTH CHICAGO. — Siu

vėjas J. Staugaitis, 8943 Hous- 
ton avė. Ligonis guli namie. 
Jo sveikatai pakenkė ilgų me
tų sunkus darbas grudų ele- 
vatoryjė, kuris randasi prie 
102 št. ir Commercial avė. 
Šioje įstaigoje J. Staugaitis iš
dirbo dulkėse daug metų ir 
prarado sveikatą.

Draugas J. Staugaitis yra 
senas “Naujienų“ skaitytojas 
ir rėmėjas nuo pinnOs dienos 
“Naujienų“ įsikūrimo. Malonu 
matyti tokių gerų “N.“ patrio
tų. Nors drg. J. Staugaitis ne
buvo vien tuntuose paskendęs, 
bet eidamas kasdien sun
kaus darbo pareigas, išauklė
jo nemažą šeimyną. Gaila, kad 
senatvėj pats prarado sveika
tą- —Senas Petras.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJAGIMIS ŽVĖRYNĖ. — Brookfield žvėryne ne
seniai gimė Alpaca, pietų Amerikos gyvūnas. Žvėryno 
patarnautoja parodo kaip naujagimį reikia penėti. Al- 
pėcos motina per kelias dienūs taip nesveikavo, kad ne
galėjo naujagimio prižiūrėti.

Ponia M. Dundulie
nė Chicagoje

Pareitą ketvirtadienį atvyko 
j dhieago plačiai žinoma sce
nos veikėja p-ia M. Dundulie
nė, kuri jau keli metai kaip 
gyvūną Hart, Mich. Per dauge
lį metų išgyvenusi'Chicagoje, 
p-ia Dundulienė pasiilgsta sa
vo senų draugi] bei pažįstamų 
i r Atvyksta su j ais pasimėty ti. 
šį kartą ypač pasitaikė gera 
proga, nes kaip tik įvyko 
“Naujienų“ koncertas, kuria
me p-ia Dundulienė galėjo 
daug savo pažįstamų sutikti.

Rodos, Hart miestukas nėra 
jau taip toli, o skirtumas- oro 
atžvilgiu neįmanomai didelis. 
P-id Dundulienė pasakojo, 
kad ten iškrito tiek daug snie
go, jog tiesiog per kelias die
nas nebuvo gūlinia iš namų

A. A.
STANISLOVAS CHAICIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario 10 d., 11:00 vai. naktį, 
1938 in., sulaukęs pusės amž., •. 
gimęs Galboku kaime, Vabal
ninku parap., Panevėžio apskr.

Amerikoj išgyveno 30 m.
Paliko//tfidėliaftfė riiilfūdiiriė' 

bi’olį .John Čaici, seserį Vero- j 
niką Lapykas, Lewiston, Mai
nė, brolio sūnų William, brolio 
dukteris Alįce ir Emily, pus
seserę J: Bulaw, pusbrolį, An
taną Kairį ir gimines, Lietuvoj 
—brolį Juozapą, seseris Oną, 
Uršule ir ' Kaziunę.

t Velionis ilga, laika gyveno 
Gray’s Lake, III. Laidotuvėmis 
rūpinasi brolis John čaičis.

Kūnas pašarvotas A. Pet
kaus koplyčioj, 1410 So. 49th 
Čt., Cicero. Laidotuvės įvyks 
Antradienį,. Vasario 15 d., 1:00 
vai. po 'pietų. Iš koplyčios 
bus nulydėtas į Tautiškas ka
pines. '

Visi a. a. Stanislavo Chai- 
čiaus giminės, draugai ir pa- ' 
žjstaini esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutini patar- ■ 
navirna ir atsisveikiiiimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis, Sesuo, Brolio Simus, 
Brolio Dukterys, Ppęsesėr-e, 

Pusbrolis ir Giminės., 
. Laid. Direktorius A. Petkus, 

Tel. Cicero 2109.
—- ... M O M .... . B— — ■ ■ ,, .. M- BBM. ■ ■ —   ..
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Dalis.
, KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams.

3316 So. Halsted Street
Tel. BOULEVARD 7314

I I ■■■■MM

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms
—Bahkietams—Laidotuvėms—

» Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800 

išeiti. Esą, visas judėjimais 
buvęs suparaližuotas. Tačiau 
prieš išvažiuojant pradėję, 
smarkiai lyti. , Tad galimas 
daiktas, kad grįžusi namo, p-ia 
Dundulienė sniego jau nebė
ras.

Mokslininkai 
Nesutinka, Bet 
VisgiDrebėjo

. Ą ,. ■ is ■, A,’ . ., ' ' •

%• ' 'f- \ ’

Žf^ies Dre^f/jim^s ar Spragi-
"■■'S' ’ ^rrias? '
šeštadienį Chicagoje uižvirė 

smarkus ginčas,, kuriame figu- 
inioja dvi moks!cr'įstaigos, Lo- 
yo'la ir Cl^feįps univėrsitetai. 
Ginčas kliopiš keisto dreb'eji- 
mo, kuris pasireiškė pietinėje 
Čhičagos dalyje ir šiaurinėj 
Iiidian’os miesteliuose. Apie 
pusę po dvyliktos naktį, iš 
penktadienio į šeštadienį, pa
sigirdo duslus požeminis dim- 
dėjimas iy namai tose apielin- 
kėse du kartus gana smarkiai
sudrebėj o. ’

Ihstrumeiitai, kurie užre- 
korduoja žemės drebėjimus 
Chicagos universitete, nesako, 
kad tai butų buvęs žemes dre- 
bėjįinąs. Loyola universiteto 
seismografas sako priešingai 
—tai buvo žemės drebėjinias. 
Vieni pritaria Loyolos tmivėr- 
sitetui, kiti .sako, kad kui’ 
no'rs įvyko didelė ekspliozija,

JUOZAPAS MICKEVIčE
Pėrsiskyfę su šiuo pasauliu 

. Vasarid 11 d., .12:10 vai. ryto, 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
arimęs Lietuvoje, Šiaulių apskr. . 
Pašvitinio parap., Vaiškonią 
kaime. , , ? ,

Amerikoj išgyveno 40 Iri.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Thęj^są, po; tėvais DiČ- 
kalnaitę, 2 sūnūs Joną ir Al
girdą, duktęrį Valėria, Švoge- 

, rį Jūpzapa" Knėbarhakštas įr 
jo, moterį Barborą, 2 sesers 
dukteris Ona Varčiunienę ir 
Elzbieta Yuknevičieriį, Sesers* 
sUttu Joną Gildą ir daug kitų 
giminių ir pažįstamų, o Liet. 
4 brolių dukteris, 3 Sesers du
kteris ir sesers sūnų. U

Priklausė pi'iė Jaunų Liet. 
Amerikoje Tautiško Kliubo, .

Kūnas pašarvotas 6534 So. 
Rockwell St.'-Laidotuvės įvyks 
Antradieni, Vasario 15 d„ 9:30 
vai. ryto iš namų į Gimimo 
Pan. Šv. parap. bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa-., 
maldos už velionio siela,. o iš 
ten būs nulydėtas i šv Kazi
miero kapines.

Visi ą. a. Juozapo Mickevi
čiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ii? 
suteikti jarh paskutinį patar- 
navima ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame. 
Moteris. Simai, duktė ir kitos 

giminės^
Laid. Direktoriūs Antanas

Jauni ir Seni 
Muzikai Cicero 
Konkuruoja
Kitos žinios iš vietos lietuvių 

gyvenimo
CICERO. — Atnaujino biz

nio vietą Frank Zajauskas, 
1444 So. 51 Avenue. Užlaiko 
taverną po vardu “Drivers’. 
Inn”. Per keletą metų laikė alų 
Pilsen ir šiaip visokių gėrimų. 
Šiomis dienomis padaryta pa- 
keitimūs: alų pakeitė. Dabar 
figūruoja graži iškaba “Gardeh 
City Beer“. O viduj taipgi vis
kas nauja. P-as Zajauskas su 
šypsena sako: “Turiu viską ‘up 
to date’. Mano gyvenimui už
teks“. Tikrai, tikrai taip.’

P-As ZąjūuskAs yra linksmas 
žemaitis', priklauso vietos drau
gijoms. Taipgi narys ir didžiu
lės 'Chicagos Lietuvių Draugi
jos. Visur pasirodo gausiai su 
aukomis. Nu'oši'rdus ir stambus 
rėmėjas Kareivių Draugijos. 
Jam bižhis tddėl sekasi, kad tu
ri gerą' padėjėją — žmoną. Jei 
ne vienas, tai kitčs visuomet 
“ant kojų’’ ir visiems duoda 
mandagų pūtarnavimą.

Buvo susižeidęs
Joe Mikulis, Šiaulio partnerys, 

po kelių savaičių atostogų, vėl 
stoją darban. P-ną Mikulį buvo 
ištikus nelaimė, susižeidė ne
imtose.

Apie muzikus
Daug ,kas klūusia apie muzi

kus, kurie grojo bązare, nes la
bai šauniai pasirodė. Tai galiu 
visiems pranešti, kad tai buvo 
jaunuoliai, čia gidię ir augę. 
Muzikų tėvų vaikai, būtent 
Barčas, Balakas ir' Stašiunas. 
Kol kas jie vadinami vaikais, 
bet mętai po mėtų taps vyrais 
ir^ jėigu visą laiką praktikuos, 
tai bM.s^^ųzikantai ,.,?’“number 
one“. Tėvai jau nesusilygins.

Jau ir dabar p. Barčas stovi 
ir šypsosi, “Jaunieji-'seilius ‘by- 
tina’. “ O p. Balakas nepasiduo
da: sako, “Be senių ir vaikai 
nieko nėgali“. Iš dalies ir taip. 
Bet vaikai žengia Jpirmyn. 
Jięms ateitis, ir seniai turi pa- 
sitraukti, nori ar nenori.

ŠtM gabus mūžikantgs buvo 
“lyderis“ J. Keturakis. Pamatė, 
jog šios gadynės jaunimas su 
šeh'iūis' nęmskūi'to ir daro nepa
matuotus priekaištus apie jų, 
grojifną. P-as Keturakis pasa
kė: “Aš to pakęsti negaliu. 
Daugiau manęs grojant nema
tysite.“ Tai skaudus pareiški
mas, bet teisingas. P-as Ketur
akis nėra sugriuvęs senis.( Turi 
spiekos ir gabumo ir muzikams 
galėtų daug gero parodyti.

Šiandien sū«iririkimas
StA 301 kuopos susirinkimas 

šiandien, ii d, vasario, 7:30 v. 
vakare, Šėmeto svetainėje, 15 
Street ir 49th Avehue. Nariai 
supraskite jog tai antras mė
nuo šių metų. Užsimokėkite 
duokles, kad neliktumėte su
spenduoti. Geriausia užsimokėti 
iš anksto, jeigu galima. Juk ki
tas niekas nėužmokės, kaip tik 
patys. Tad ir rupihkites apie 
save. —K. P. Deveikis.

Mokina Nebylius 
Pasidaryti 
Pragyvenimą
• ' ------- - _ k

22 jau gavo darbus

WPA ir ^Chicagos Mokyklų 
Taryba; bendrai užlaiko specia- 
lę mokyklą, kurioj lavina kur
čius ir nebylius kalbėti/ bei 
skaityti lupas ir ruošia pragy
venimo pasidarymui.

Mokykla randasi Havėn Pub
lic School namuose, " prie 1472 
S. Wabash avė. Nelaimingieji 
mokinami įvairių amatų ir 
daiktai, kuriuos jie pagamina, 
yra išstatomi mokykloj, paro
doj ir pardavinėjami publikai.

į CLASSIFIED ADS.
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. Miscellaneous 
Įvairus

Furnished rooms

ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ NEW DEAL INN 
-—po antrašu 673 W. Madison 
St. ir 117 So. Halsted Strfeet, 
taipgi 6826 So. Racine Avė*

Mano užeigoje gausite ge
riausias arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų. Man
dagus patarnavimas. Kviečiu 
visus draugus ir pažįstamus.

BILL DUDORO and 
GENE PITRO.

Tel. Victory 4965 
SJOGDENGYSTft

Mes dengiame ir pataisome viscVos 
rųšies stogus, taipgi dirbame blSties 
iarbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street

WHOLESALE FURRIER parduos 
neatsiimta Northern Seal furkaūtą 
tiktai $10; gražus naujas Silver Fox 
urmu $49.50. HERMANO GANGEL, 
Room 843, 190 North State St.

RENDON KAMBARYS — apšil
domas. Patogi vieta su ar be valgių.

5713 So. May St., antros lubos.

For Kept
•KRAUTUVĖ RENDON, 2146 West 
22nd Street, prie kampo bizniavas 
kryžkelis; gegužes 1 užimti.

A. C. EklCKSON, 
State 3800.

Furniture & Fixtures 
Rakąndai-ltaisai

IšPAĖDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi .Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksiūs. Cash arba ant fSm'o’kŽjTrnd. 
Pūmatykite mus pirm negu pirksi- 
te kitur.

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

CALumęt 5269.

ALIEJINIS ŠILDYTUVAS, . nau
jas, degytas enamelio nūbaigimas: 
niekad nekrinta iš gurbo; pirmykš
tė pardavimo kaina $89.50; sezoną 
uždarant $25.00; Veik greitai; 
ARR0W OIL BURNER COMPANY 

505 Lake St., Oak Park, Illinois, 
Phone Austin 4300.

Automobiles
DODGE 1937 4-rių durų Touring 

Sedan. Radio ir šildytuvas. Karas 
atrodo ir bėga kaip naujas... Turi 
parduoti 3453 Sq. Morgan St., Bou- 
ievard 2510.

CLASSIFIED
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

Chicagos Draugijų, 
Kliubų 'Valdybos 

1938 Metams
ŽAGARIEČIV KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS: Pirmininkas—Pet

ras Arlauskas, 656 Belden Avė., 
Chicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofija Ambrozaite, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
III.; Finansų Raštininkė — Ona 
Uškuraitė, 1329 North Dearborn 
St., Chicago III.; Finansų Rašti
ninkės Pagelbininkė — Emilija 
Ramašauskienė, 1216 South Inde- 
pendence Blvd., Chicago, III.; Ka- 
sierka — Ona Niprikienė, 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Maršalka— 
William Putris, 4780 So. Spring- 
field Avė., Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sas Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas Niprikas 852 West 33 
St., Chicago, III. - /
Susirinkimai laikomi vieną sykį 
į rriėnesį kas ketvirtą nedėldienį 
pirmą valandą popiet Hollywood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

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

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

Pereitais metais 22 mokyklos 
mokiniai gavo nuolatinius dar
bus privatinėse įmonėse. —R,

Vyras Gere, Bandė 
Nusižudyti

Nepakęsdama vyro girtuok
liavimo ir ginčų, kurte dėl t6 
kildavo, Mary Ltmdąuist, nuo 
1617 E.; 55th St., bandė nusi
nuodyti gasu virtuvėje. 9 metų 
sūnūs ją išgelbėjo. Ugniage
siai motiną atgaivino, o vyras 
prisiekė nebegerti. Viskas bai
gėsi laimingai. \

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, AOlDA- 
VLMAl, PASKOLOS APDRAUDOS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686

NAMŲ BARGENAI
Marouette arba Brighton Parke 

nuo $1800 iki $50,000. Galima namą 
pirkti įmokėdamas $100.00. Kitus 
kaip renda. Turime visokių mainų 
narnų ir farmų,

C P. SUROMSKIS,, 
. 2502 West 69th Street, 

Grovehrll 0306.
Ofisas atdaras nedėliomis nuo 

10 iki 3 popiet.
PARDUOTI AR MAINYTI mo

derną kampinį 4 flatų, plytinį — 
garu šildomą — 5 kambarių flatas— 
dideli kambariai ąžuolo trimai — 
arti 64-tos ir California. Bargenas.

MANOR REALTY, 
2532 West 63rd St. Hemlock 8300.

PARDAVIMUI: žiemių rytų kam
pas Damen ir Iowa 2 krautuvės, 13 
flatų, rendos pigios $5442, kaina 
$25,000, morgičiai $8700, likusią pi
nigais. S. Yondorf and Co., Ine., 
134 N. La Šalie St. 

............... .i ■ i ....... . .i. ■.- i 
Farms for Sale

Ūkiai Pardavimui
351 AKRŲ VIŠTŲ, pienininkystės 

farma; modernas, geras stovis; 100 
akrų geros smėlio molio dirvos, ge
ra melonams, visiems įvairiems ja
vams; labai gera ganykla; miškas. 

, Ateikit ar rašykit.
.‘ 'kuK. JAY, Bagley, Wisconsin.

20 AKRŲ VAISIŲ, daržovių far- 
nia; 5 kambarių namas; maišyta že
mė, artixDixic vieškelio; savininkas 
eina pailsėti; kaina $5,000, pusė pi
nigais. W. S. Hawkins, Seniomsed 
Grove, Route 1, Wauchula, Flęrida.

Financial
Finansai-Paskotos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASŠOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

17t>9 SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo morgičiaus lengvais išnfo- 
kėjimais. Kreipkitės į Naujie- 
mj Spiilką, 1739 So. Halsted 
Street.

« , .r > • • • , » t f « *■\ • » > « . ♦ • »

Aoal
• Ankly*_____ . .. ..

Kainos Numažintos
ANGLYS 1

MINE RUN .......................... $5.75
BIG LUMP  ............x  $6.00
EGG ..................................... $6.00
NUT ............................-  $6.00
SCREENĮNGS .... Y...............  $5.25

PIRKIT DABAR 11
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ 

PRISTATYMAS MIESTE IR 
PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE 6975
X* 1 " 1 1 " v r 1 ■“ ■ * - • - - JI
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I JEI TURIT |
| KĄ PARDUOT Į

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE 

J*

Į JEI IEŠKOT 
į BARGENU
I SKAITYKIT 

NAUJIENAS
i
i NELAUKIT
I ILGAI
Į Pašaukit mus tuojau
j CANAL 8500 .
I .| Apgarsinimų kainos pri- 
Į -einamos. Už pakartoji- 
į mus gausit nuolaidą.
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DARBO TARYBA PASKELBĖ RINKIMUS K. Barono (Valio) 
McCORMICK’O DIRBTUVĖJE Sveikata Žymiai

5,700 darbininkų balsuos unijų klausimu Pagerėjo
Federalė Darbo Taryba — 

National Li bor Relaitions Board 
Chicagoje paskelbs darb’n nkų 
rinkimus garsioj ūkio padargų 
dirbtuvėje, International Har- 
vester Co., arba, kaip lietuviai 
sako “p: s McCormick’ą”. Dirb
tuvė Chicagoje randasi prie 26 
ir Western avė. ir samdo daug 
lietuvių.

5,700 dirbtuvės darbininkai į 
15 dienų nuo pereito šeštadie
nio, vas. 12, turės balsuoti uni
jų klausimu. Jie turės pasirink
ti arba C. I. O., arba A. F. L. 
— Amerikos Darbo Federacijų 
arba nepriklausomą “kompani- 
nę” uniją.

Balsuos sekamų klasifikacijų 
darbininkai:

1. Die sįnkers;
2. Trimmers, ir
3. Production vvorkers.
Balsavimr i bus slapti ir po

Darbo Tarybos kontrole ir prie
žiūra.

Green Chicagoje
šeštadienj ir penktadienį Chi

cagoje lankėsi Amerikos Darbo 
Federacijos prezidentas William 
Green. Palmer House viešbuty
je, kalbėdamas į Wiscbnsino 
Universiteto ahimnus jis reika
lavo “kooperavimo” tarp darbo 
ir kapitalo. r j

Svarsto skundą
Federalė Darbo Taryba svąr- 

sto skundą, kurį darbininku 
įteikė prieš medžio produktų 
firmą, Roynton & Co., kuri ran
dasi ties 1725 Bosworth a've. 
Darbininkai liudija tarybai, kad 
firma ragino juos įstoti į ‘"ne
priklausomą’’ uniją ir pakėlė 
jiems algrs. Bet kai darbinin
kai slaptai pasirinko AFL uni
ją, tai firma jiems algas nuka
pojo.

Galvos operacija pasisekė, iš
ėmė aiigalį-tiimorcp

Kazys Baronas (Valys), 
“Naujienų’’ redakcijos narys, 
kurio gyvybė buvo kritiškoje 
padėtyje pereitos savaitės 
pradžioje, šeštadienį ir vakar 
pradėjo eiti žymiai geryn.

Pereito antradienio rytą 
Chicagos Universiteto Billings 
Memorial ligoninėje, 59th ir 
Cottage Grove a venų e, jam 
buvo padaryta sunki galvos 
operacija, prašalinimui augu- 
lio-tųnioro. Ligonis operaciją 
pergyveno, /bet per keturias 
dienas buvo be sąmonės. Pra
dėjo atsigauti penktadienį po 
pietų, šeštadienį visai pabudo 
ir iki vakaro tiek sustiprėjo, 
kad galėjo laisvai kalbėti, pa
žinti žmoiles ir priimti maistą 
per burną.

Žaizda ligonio galvoje'.grei
tai ir gražiai gyja ir penkta

dienį daktarai išėmė paskuti
nius “sličius”. z '

Mikroskopiniai tyrinėjimai, 
be to, parodė, kad augulį pa
rsekė gerai išimti. Gydytojai 
kurie darė operaciją, pareiš
kė, kad ji išėjo taip, kaip jie 
norėjo ir ligonis, pilnai pa
sveikęs, galės laimingai gy
venti per daugelį įlietų.

Ligonio šeimyna ir artimi 
giminės labai nudžiugę, 'kad 
jis nepaprastai sunkią opera
ciją pergyveno ir sveiksta. 
Kritiškosios keturios dienos 
po .operacijos jiems buvo la
bai skaudžios įr sunkios.

Savo draugo K. Barono pa
gerėjimu džiaugiasi visas 
“Naujienų” štabas ir naujie- 
niečiai, su kuriąis jis bendra
darbiauja per daugiau 20 me
tu laiko. — R.c •

Suėmė , 
Bravorą

Ties 12159 S. Artesiari avė., 
Blue Island, III., federaliai 
r gentai užtiko samogonkos va
ryklą. Savininką Amleti Pa-
nicki areštavo.

Ponios Teklės Pil- 
snskienės Motina 
Mirė Lietuvoje

—-——————- i

M A R Q UETJTE P ARK .—Tek
lė Pilsuskienė, 6231 S. Rock- 
well St., gavo laišką iš Lietu
vos, kad gruodžio 31 d. 1937 
m., mirė jos mylima motina, 
Ona Daukšienė, 81 metų am
žiaus, gimus Šeduvos mieste, 
Panevėžio apskrityje.

Paliko dideliame nubudime 
3 sūnūs, Povilą, Mykolą ir Anu- 
frą, dukterį Anelę Lietuvoje, 
o Amerikoje 2 sūnūs, Martiną 
ir Kazimierą; dvi dukteris, Elž
bietą Janulienę ir Teklę Pil- 
suskienę ir 3 anukus, gydyto
ją Leoną Pilsuskį, aptiekorių 
Alfonsą Pilsuskį ir panelę Mar
tą Pilsuskis. ,, ■

Velionės Onos Daukšienės 
duktė, ponia T.. Pilsūskienč la
bai apgailestauja savo mylimos 
motinėlės, kaip liūdi ir visi ki
ti giminės.

Senas Petras. Tačiau muzika nėra vienati- būtomis "69.4%.
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RISIS VALSTIJOS ČEM
PIONAS

šiandien White City patal
poje risis Ruffy Silverstein, 
Illinois valstijos čempionas, šia 
proga bus ne pro šalį paminė
ti, jog Silverstein prieš dveje
tą metų laimėjo šešių valstijų 
universitetų čempionatą. Tuo 
laiku jis buvo Illinois univer
siteto studentas.

Risis jis su Joe Dvorak, ku
ris tarp jaunųjų ristikų yrą 
laikomas kaip geriausias. Dvo- 

I rak yra čekoslovakas. Neseniai, 
jis laimėjo Chicagos miesto 
čempionatą.

FRANKIE TALABER
Visiems yra žinoma, kadJ 

dažnai .pasitaiko nepaprastai 
muzikalių šeimų. Tokiose šei
mose ne tik vaikai yra muzi

kalus, bet ir tėvai bei tėvų tė
vai. . ' '

nė sritis, kurioje pasižymi ke
lios kartos, štai, pavyzdžiui, 
tas pat atsitinka ir atletikoje^ 
Chicagos sporto mėgėjams yra 
gerai žinomas Lou Talaber, ku
ris prieš kelis me^rys, taip sa
kant, dėvėjo vidutiniško svo
rio pasaulio ristikų karūną. 
Vienok mažai kas žino, jog ir 
jo tėvas buvo pasižymėjęs ris- 
tikas. O štai dabar pasirodo, 
kad ir sūnūs Frankie kopia į 
viršūnes. Beveik nėra abejo
nės, kad Frankie Talaber ne
trukus bus pasaulio čempionas 
vidurinio svorio.

Taigi, tasai Frankie Talaber 
kitą trečiadienį, vasario 16 d., 
risis su Bill Weidner iš Kali
fornijos. Ristynės įvyks Rain- 
bo Fronton arenoje (Lawrence 
ir Broadway).

Lietuvos banko aukso 
fondas. _ ---------- ĮK.

1938 metų sausio 1 dieną sie
kė 79.04 mil. lt.; užsienių valiu
tų—1.87 mil. lt.; banknotų apy
varta—116.56 mil. lt. Bankno
tų padengimas auksu sudarė 
67.8%, o auksu ir užsienių va-

...... [AUME-NAUJIENŲ Foto]

NUSIŽUDĖ. — 30 metų chicagietė Florencė“ Ariri- 
strong, kuri nusižudė nušokdama nuo 11-to aukšto vieš
bučio ties 610 N. Wabash Avė. Priežastis — nusivylimas

Vokietijos našlaičiai karių uniformoje. Vadinasi, naciai tiems berniukams

[ ACME-NAUJ1ENŲ Fotu]
CHICAGO. — Smalsus katinas stebi atgijusią pe 

teliškę.
CHICAGO HEIGHTS.— Kepykla,, kurioj buvo nušautas Sam Coslello, savo 

laiku buvęs paskilbusio Caponc leitenantas.

Elsa Cover Mackintosh, buvusi chicagietė, kuri su 
sižiedavo su Gerard Lambcrt, St. Louis vaistų gaminto 
j u.

[ACME-NAUJIu.au Fot^l

ALBERT SARRAUT, Prancūzijos kabineto ministe 
ris (po kairei), kuris ramina keturiolikos žuvusių eks 
pliozijoj aukų laidotuvių dalyvį. . .
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