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Naujas Teismo Nuos
prendis Prieš Valdžią
Augščiausias teisinas įsakė sugrąžinti 

$200,000,000 surinktų, bet sulaikytų ■' 
AAA proceso taksų

PABĖGO hauptmanno nužudymo 
IŠVAKARĖSE

WASHINGTON, s.- 18. — 
Aukščiausias teismas vienbal 
šiai nusprendė, kad valdžia tu
ri sugrąžinti taksų mokėtojams 
tuos $200,000,000, kurie buvo 
surinkti proceso taksais, bet 
buvo teismų sulaikyti.

Teismas betgi nenustatė kaip 
tas turi būti atlikta ir kam pi
nigai turi būti grąžinti, nes di
džiuma pinigų tebėra kompani
jų rankose, kurios proceso tak
sų nemokėjo, bet juos vistiek 
jau* senai susirinko iš žmonių, 
iškeldamos maisto kainas ir 
prie jų priskaitydamos tuos 
taksus.

Be to fabrikantai yra užvedę 
bylą apie atgavimą iš valdžios 
visų proceso taksų, kuriuos jie 
ikišiol yra sumokėję valdžia*, 
būtent apie $1,200,000,000. Tie

Lenkai atmainė mir
ties sprendimą trims 

ukrainiečiams
VARSA VA, -'Teis

mas, kuris nagrinėjo^bylą 12 
ukrainiečių, kurie buvo kalti*- 
narni turėję ryšių su nužudymu 
vidaus reikalų m misterio Pje- 
racki, jau paskelbė savo nuo
sprendį.

Trys teisiamųjų ukrainiečių 
buvo pasmerkti mirčiai, bet 
einant amnestijos įstatymais, 
mirties bausmė tuoj aus liko 
pakeista kalėjimu iki gyvos gal
vos.

Kalėjimo iki gyvos galvos 
susilaukė ir kiti du teisiamųjų.

Dvi iš trijų teistų moterų su
silaukė nuo 8 iki 15 metų ka
lėjimo bausmės.

Likusieji teisiamųjų liko nu; 
teisti nuo 7 iki 15 metų kalė
jimam Prokuroras kaltino, kad 
tikrasis užmušėjas, Maciejko, 
pabėgsc į čeehoslovakiją.

Į šią bylą buvo įvelta ir Lie
tuva, nes prokuroras kaltino, 
kad Lietuvos premieras Juozas 
Tūbelis pinigais iš slapto fon
do rėms ukrainiečius ir kitas 
prieš-lenkiškas organizacijas. ,»

Kaltinamieji atsisakė teisme 
kalbėti ir liudyti lenkiškai, o 
ukrainietiškai kalbėti teismas 
jiems neleido.

Kipling serga
LONDONAS, s. 13. — Gar

sus Anglijos rašytojas ir poe
tas Rudyard Kipling sunkiai 
susirgo. Jam buvo padaryta 
skubi operacija, bet ir po ope
racijos/ padėtis pasiliko “labai 
rusti”. Jis yfra 70 m. amžiaus.

-."v,,

Chicagai ir apielinkei federa- 
lio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt sniegas, biskj šilčiau?.
Vakar 12 vai. dieną tempe

ratūra Chieagoje buvo 26°.
Saulė teka 7:16, leidžiasi 

4:42.

pinigai jau senai yra valdžios 
išmokėti ūkininkams, o ir fab
rikantai yra juos atgavę iš var
totojų, nes pasinaudodami tais 
taksais jie galėjo iškelti mais
to kainas. Bet šioje byloje au
gščiausias teismas dar nedarė 
sprendimo; nes byla turi per
eiti per žemuosius teismus.

Be to valdžia iš savo iždo tu* 
rėš sumokėti ūkininkams apie 
$500,000 už A.A.A. pasirašytus 
kontraktus.

Augščiausias teismas atsisa
kė spręsti šiuo laiku apie tei
sėtumą Bankhead medvilnės 
akto. Taipjau riedavė < jokio 
nuosprendžio ir dėl konstitucio- 
nališkumo Tennessee Valley 
Authority akto, • kurį puola 
elektros kompariijos, nes jis jas 
konkuruoja.

Siūlo exkareivių bo- 
nusus atmokėti 

bonais
WASHINGTON, s. 13.— Šen. 

Harrison, pirmininkas senato 
finąnsų komiteto,- pasiūlė kom
promisinį* * ex-*kareivių bonų at
mokė j imo bilių, sulig kurio bo- 
nusai butų atmokėti smulkiais 
bonais, kuriuos valdžia atmo
kėtų ant pareikalavimo. Šen 
Harrison tikrina, kad ją bilius 
bus priimtinas.

Kadangi jei bonusų atmokė- 
j imas bus pravestas, , valdžiai 
teks atmokėti vjrš $2,000,000, 
000 ir kadangi kalbama ir apie 
pinigų infliaciją, tai pastaromis 
dienomis užsienio biržųse pra
dėjo pulti Amerikos doleris.

Kad nuraminti susirūpinusius 
dolerio likimu, Harrison ir pa
siūlė savo bilių tikrindamas, 
kad toli ne visi ex-kareiviai 
bandys iškeisti savo bonus, bet 
juos ir toliau laikys, nes jie 
neš 3 nuoš. palūkanų.

Siūlo suvaržyti augš- 
čiausiojo teismo 

galią
WASHINGTON, s. 13. —At

stovas Martin iš Colorados pa
siūlė atstovų butui bilių už
drausti federaliniams distriktų 
ir valstijų teismams spręsti 
apie konstitucingumą kongreso 
nutarimų, liečiančių takasivmo 
galią, prekybą, reguliaviiną pi
nigų. Taipjau iš augščiausiojo 
teismo butų atimta apeliacinė 
galia tokiose bylose.

Taigi, iš visų teismų butų at
imta ghlia spręsti apie konsti- 
tucionališkumą kongreso aktų 
visais šiais klausimais.

“Delei federalinių teismų ve- 
tavimų federalinės jstatymda- 
vystės susidarė nepakenčiama 
padėtis”, pareiškė atstovas 
Martin. “Dabar prieinama prie 
to, kad teismai^ veik visai pa
naikina egzekutyvį ir legislaty- 
vį valdžios departamentus”.

NEW YORK, s. 13. — Gina 
Ciaperelli Viafora, kuri daina
vo Metropolitan operoj kartu 
su Caruso ir Scotti, pasimirė 
šiandie po dviejų mėnesių li
gos. -

ii

NEW YORK. — Lindbėrgho bylos garsusis “Jafsie” Dr.
John Condon, kuris Hauptmanno nužudymo išvakarėse netikė
tai išvyko į Pietų Ameriką poilsiui. Dr. Condon buvo tarpinin
kas tarp Lindberghų ir kidnaperių ir jo liudymai daugiausiai • •
prisidėjo prie Hauptmanno pasmerkimo mirti elektros kėdėje. 
Šalę Dr. Condon, stovi duktė, Myra Hacher.

Merai reikalauja 
darbų dėl 3,000,000 

bedarbių
VVASHJNGTON, s. 13. — Nė- 

rų konferencija įteikė viee-pre- 
zidentu'i Garnęr pasiūlymą, kad 
kogresas paskirtų $2,340,000,000 
viešiems darbams tikslu, sukeik
ti darbą 3,000,000 bedarbių.

Tai esą mažiausia pagelba, 
kokią federalinė valdžia priva
lo suteikti, jei nori išvengti kri
tiškos padėties.

Operos dainininke 
nušovė vyrą ir save
LOS ANGELES, Cal., s. 13. 

i—Mrs. Malita Powell Rovig, 50 
m. ,buvusi Metropolitan operos 
dainininkė nušovė savo vyrą 
Charles Rovig, 53 m. ir tada 
pati nusišovė.

Ji kaltino vyrą neištikimybe 
ir kada tasis užsigynė, ji iŠ- 
sitraukė revplvėrį ir paleido du 
Šuyius, mirtinai jį sužeisdama. 
Tada ji paleido ir į save irgi 
du šuvius.

Balsac, pranašystė 
apie Ethiopiją

PARYŽIUS, s. 13. — Čia 
atgaivintame garsaus rašyto' 
jo Balsac dramatiniame veika
le “Le Faiseur” randasi keista 
prhnašystė apie Ethiopiją. Vie
nas charakterių vaįdinime pra
sitaria :

“Abyssinia, ponai, yra keista 
šalis, kuri suteiks mums dau
gelį siurprizų ir vieną dieną bus 
centras rūsčių įvykių, kurie 
sukurs ugnį Europoj”.

MADRIDAS, s. 12. — Ispa
nijos armijos ( Vadovybėje pada
ryta žymių permainų. Spėja
ma, kad tai padaryta tikslu 
sustiprinti valdžios poziciją be
siartinant seimo rinkimams 
vas. 16 d. *-

— ■11... .....
BOSTON,' Mass., s. 12.

Valstijos legislatųrai pasiūlytai 
bilius, einant kuriuo alimentus 
mokėtų ne tik vyrai, bet ir mo>- 
terys, jei dėl jų kaltės tenka 
vyrui ieškoti perskyrų.

Ethiopai jau nebesi
baldo italų oro 

bombų
ADDIS ABABA, .s.13.—Ita

lų lėktuvai Veik kasdie bombai 
duoja ethiopų kaimus ir sto
vyklas pietvakariniame fronte. 
Bet ethiopai jau nebesibaldo 
tų bombardavimų, išmoko jų 
saugotis ir nors italai numetą 
daug bombų, mažai aukų būna. 
Pa v., nortibatduojani Nėgele 
miestelį 15 lėktuvų numetė 500 
bombų, bet tik 6 žmonės liko 
užmušti ir 40 sukeista. . .

Svetimšaliai žvalygąi * mano, 
kad italams niekad nepasiseks 
padaryti didelį ofensyvą pieti
niame fronte, nes juos ten su
laikys dideli karščiai, stoka van
dens ir malarija.

POPLAR BLUFF, Mo., s. 12. 
—Ūkininkas John Mansker, 39 
m., liko nuleistas penkiems me
tams kalėj iman už pagrobimą 
Miss Albert Garrett, 19 m., ku
rią jis mylėjo.

TAZEWELL, Va., s. 13. — 
Čia pasimirė turtingas bankie- 
rius ir kasyklų savininkas Hen
ry E. Harman, 76 m.

' r '

1 ' 1sus filmų “Don žuarias”, kuris 
netikėtai mirė širdies liga, su- 
laukęą 38 metų amžiaus.

Italai bandysią lai
mėti karą pietinėje

Ethiopijoje
l •

Bet ir Mussolini jau nebesitiki 
laimėjimo. Anglijos konser
vatoriai nenori paklupdyti 
Italiją

¥*■   — ■ —

LONDONAS, s. 13. — Nebe 
sitikėdaihi laimėti kąrą šiauri
nėje Ethiopijoje, kur juos ’ga
lutinai sustabdė lietus, italai 
visą viltį dabar deda j pietinę 
Ethiopiją. Jie ten dabar kon
centruoja'didelę kariuomenę ii’ 
tikisi pradėti ofensyvą vasario 
mėn. Jie bandys pasiekti vie
nintelį Euthiopijos geležinkeli 
ir ilgainiui paimti Ethiopijoš 
sostinę Addis Ababa.

' žiūrint į žemėlapį, nėra sun
ku tai padaryti, bet tikrenybėje 
italams bus nepaprastai sunku 
tai atsiekti. Todėl dabar • < ii 
eina visokie gandai apie taiką.

Mussolini jau nebepasitiki 
taip greitai laimėti karą, kaip 
jis tikėjosi jo pradžioje, todėl 
esą gal jis ir sutiktų taikintis, 
jei jis gautų palankius pasiū
lymus. 1

Anglų nuomone, ir dabartinėm 
švelnios ekonotninės sankcijos 
taip veikia Italiją, kad ji jokiu 
budu negalės tęsti karą ilgiau 
metų laiko. Ja dabar Italijos 
ekonominė ir finansinė padėtis 
yra labai keblia - J- »*

Tręčiadieriy Anglijos kabinę 
tas laikys sųsiriiikimą ir nu 
tars kokias instrukcijas duoti 
užsienio reikalų ministeriių
kapt. Eden jo veikimui tautų 
sąjungos tarybos susirinkime,
sausio 20 d.

Anglija gali pritarti pasket 
bimui Italijai aliejaus sankcijų, 
kas Italiją greitai paklupdytų, 
bet tai kartu sunaikintų ir pa
tį Mussolini ir išauktų chaosą 
Italijoje. O tą Anglijos kon
servatoriai nenori prileisti.

Todėl Anglija veikiausia vėl 
parems Belgijos ar kurios ki
tos mažos valstybės pakištus 
klastingus taikos pasiūlymus, 
kurie bent dalinai patenkintų 
Mussolini ir leistų jam su gar
be baigti karą. * ’

Anglija nori kompromiso ii 
todėl pati aliejaus sankcijų ne
siūlys, bet tik akyliai dabos 
kokis yra kitų valstybių nusi
statymas.

Smarkus lietai sulai- 
, kė italus šiaur.

Ethiopijoj
ADIS ABABA, s. 13. —“Ma

žasis” lietų -sezonas pavirto di
deliu, nes lietus nepasiliauja 
nuo naujų metų vispj šiaurinėj 
Ethiopijoj. Delei to karas tu
rės apsistoti ne tik šiaurinėj, 
bet gal ir pietinėj Ethiopijoj.

Keliai kalnuose liko išrišti ii 
italai turėjo pasitraukti iš Tem- 
bien provincijos, kad galėtų pa 
laikyti savo komunikacijos Ii' 
nijas. Kalbama kad, jie pasi
traukę ir iš Makale, bet patvir
tinimų nėra. Betgi manoma, 
kad jie vistiek turės, iš ten at
sitraukti iki Ąduwa ir Adigrat, 
Taigi italąi iš šio karo ikišiol 
nieko nebus laimėję. Tuo et 
hiopai labai džiaugiasi.

w TROY, N. Y., s. 18. —Dvi 
sesutės prigėrę Wynatskill upe
ly, pužus ledui, kai', eidamos į 
mokyklą bandė ledu pereiti 
upelį.

Vėl bandys taikinti 
Italiją su Ethiopiją

ItaliPARYŽIUS, s. 13. T 
jai besiruošiant prie didelio mift 
šio Ethiopįjoj ir pasiuntus dar 
80,000 kareivių, o kartu besi
artinant ir tautų sąjungos
sprendimui apie paskelbimą
aliejaus sankcijų, Francija vėl 
spsirupino sutaikymu Italijos 
su Ethiopiją ir nepriįeidimu 
aliejaus sankcijų. Bet kad Frrin- 
cijos pasiūlymai jau buvo at
mesti, tai pat Francija šį kar
tą nenori kišti savo nagų., To
dėl ji pavedė tuo reikalu r u* 
pintis Belgijai. Kokie bus Bel
gijos pasiūlymai dar niekas ne* 
žino, bet manoma, kad jie bus 
palankus Mussoliniui.

i ■

Maldauja Anglijos 
karalių išgelbėti

Mussolinį
PARYŽIUS, s. 13. — Fran

ci jos konservatoriai išspausdino 
La Matin lairkašty atvirą laiš
ką Anglijos karaliui Jurgiui, 
maldaudami jį išgelbėti Musso
lini ir Italijos fašizmą, sutai
kant Italijos karą su Ethiopiją.^

Ruošia elektros kėdę 
Bruno Hauptmannui

TRENTON, N. J., s. 13. — 
Nežiūrint einančių visokiausią 
gandų, valstijos kalėjime jau 
rųpšiatną yrį čįėktros kėdė, ku
rioj Bruųo Richard Haupimann 
bus nužudytas šį penktadienį, 
jei’ iki to laiko nebus Užvesta 
nauja byla, ar nebus bausmės 
vykinimas atidėtas.

Kad Hauptmanno advokatai 
ruošiasi kovą tęsti, rodo tai, kad 
jie pasikvietė pagelbon ir pa
sisamdė du Washingtono advo 
katus. Išrodo, kad vėl bus ban 
doma užvesti bylą federaliniams 
teisme.

Persija reformuojasi

MASKVA, s. 12.MASKVA, s. 12. — Irano 
(Persijos) šacho duktė ir žmo
nos davė pavyzdį Irano mote
rims kaip rėdytis viešose vie
tose, pirmą kartą pasirodyda- 
mos viešai neuždengtais vei
dais. Jos pasirodė Teherano mo
kytojų instituto atidaryme, kur 
kalbėjo ir šachas. Jam pirmą 
kartą teko kalbėti susirinkime, 
kur moterys buvo be šydų.

Valdžia jau senai pradėjo 
eilę reformų modernizavimui 
šalies papročių. Jau prieš kiek 
laiko uždrausta nešioti feškas, 
o dabap nudengiama ir moterų 
veidai. /

MEXICO CITY, s. 13— Pen- 
ki žmonės liko užmušti ir ke r 
liolika sužeista rinkimų riau 
šėse Tabasco valstijoj.

NaujieniiRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

Antradieni, Ketvirtadienį ir šeštadieni kaip 
9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 1080 kilocycles 
(5000 Watts pajėgos).

šią stotį ant savo radio galite surasti tarpe 
W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių.

Šiuos Naujienų Radio Programus galima 
girdėti už kelių šimtų mylių nuo Chicagos.

Garsinimai musų programams yra priimami 
už prieinamas kainas.

GALUTINI S.L.A 
NOMINACIJŲ

DAVINIAI
NEW YORK. —SLA. nomi

nacijų galutini daviniai jau yra 
Žinomi. Sekantys kandidatai 
yra daugiausia balsų gavę:

Į Prezidentus
F. J. Bagočius 3,168 b.
N. Rastenis 1, 803 b.
Tareila 47 b.

Į Vice-prezidentus:
J. K. Mažukna 2,637 b.
Šalna 2,058 b.
Mikalauskas 76 b.

Į Sekretorius:
M- Vinikas 3,416 b. .
P. Jurgeliutė 1,508 b.
Miliauskas 67 b*.

Į Iždininkus:

K. P. Gugis 2,700 b.
Lopatto 2,065 b.
Trečiokas 85 b.

Į Iždo Globėjus:

Mockus 2,920 b.
Mikužiutė 2,536 b.
Zalatorius 1,812 b.
Miliąuskas 1,661 b.
Raginskas 139 b.
Valaitis 75 b.

I Daktarus-Kvotejus
Dr. Stanislovai t is 2,935
Dr, Naikelis 1,518 bK

- 1 Graiėiunas 261 b.

b.

didatų, kurie nominacijose

)

kan- 
gavo 

po visai nedidelį balsų skaičių.

Smerkia Italiją už 
bombardavimą 

ligoninių
LONDONAS, s. 13. — Kaip 

praneša Addis Ababa žinia, In- 
ternasionalio Raudonojo Kry 
žiaus delegatas Dr. Marcei Ju- 
nod rekomenduos atšaukti vi
sas Raudonojo Kryžiaus kuripas 
iš .Ethiopijoš, jei Italija nesu
tiks duoti aiškaus pasižadėjimo 
nebombarduoti Raudonojo Kry 
žiaus ligoninių.

Jis buvo nuvykęs j Dolo apy
gardą tirti italų lakūnų bom
bardavimą švedų Raudonojo 
Kryžiaus ligoninės ir įsitikino, 
kad bombardavimas buvo tyčia 
ir sužiniai atliktas.

Nepuolimo sutartis Mažojoj 
Azijoj

ANKARA, Turkijoj, s. 13.-- 
Paskelbta, kad neužilgo bus pa
sirašyta nepuolimo sutarties 
tarp Turkijos, Persijos, Afga
nistano ir Iraq.
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Frank Raius,t brightonpnr-r 
kietis, iš amato mašinistas, 
geras žmogus, puikus mecha
nikas. Už šįų visų narių įra
šymą kreditas priklauso musų 
geram konkursantui Frank' 
Kliknai.

Iš p-nios Kemešienės laukiam 
daugiau naujų narių.

Kon. Antanas Mikšys 
įrašė

Kon. P.

CHIC/4GO5

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
VALDYBA: P. MILLER, finansų sekictorius

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠAUSKAS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius. 
Draugijos konkurso ofisas atdaras tris dienas savaitėje-—panedėliais ir ketvergais nuo 9 vai. ryto iki 8:30 va
karo, nedėldieniais nuo 9 iki 1 vai. po piet. Nariai Draugijos reikalais arba norintys įstoti Chicagos. Lietuvių 
Draugijon, malonėkite atvykti į Draugijos ofisą čia pažymėtu laiku. Draugijos konkursas baigsis balandžio 30 
d. Gegužės 3 d., tuoj konkursui pasibaigus, įvyks garsusis INICIACIJOS IR. LAIMĖJIMŲ VAKARAS.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS OFISAS, 1739 SOUTH HALSTED STREET — Telefonas CANAL 0117

Chicagos Lietuvių Draugijos Konkursantų stovis įrašytais nau
jais nariais, taipgi numatoma kvota kiekvienam konkursan
tui kiek dar turėtų įrašyti narių iki balandžio 30 d., 1936 m. 
Kiek kurią savaitę konkursantas jrašys narių, tiek jo kvota 
sumažės. Neabejoju, kad' darbštus konkursantai pasirūpins 
savo kvotas užpildyti. Draugija bus jiems dėkinga.

Konkursantas: Įrašė Narių: Dar turėtų įrašyti
Kvota:

Kazys Steponavičius „T.... .
P. Martinkaitis (Senas Petras)
Vincent B. Ambrose ..............
Frank Bulaw ..... ........... .........
Petras Galskis ....... ,.... ....
Petronėlė šliužas ..................
Benediktas Vaitekūnas .......
Agnės Grakauskienė ........ .....
Magdalena Ratkevičienė ..........
Antanas L. Skirmontas ..........
Antanas Mikšys .......
Louis Antanavičiui ...............
Zigmas S. Mickeviče .............. .
Frank Klikna ...... ............
Alex Ambrazevičia w..............
Walter Neffas .......................
Ona Mittskus ........ ..................
Petras Rozgus ..........................
Marė Kemešienė .....................
Antanas Visbaras ...................
K. G. Urnežis ..........,^....
Jonas Sinkus ..... —
Ona Viliene .......................
Petras Giniotis .......................
Antanas Lungevičius ......... ....
Petras Rasalis ...?....................
Juozas A. Jankus ...................
Stasys Rimkus ..................
Antanas Marcinkevičius ........
Jonas
Joseph

' Uršulė
Kastas
Draugijos veikai įrašė .
Arthur Montvidas ............ •.. 10...........  kvota užbaigta.

Iš viso jau įrašyta nau'jų narių —953. Dar turėtų įrašyti —958.
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Frank Bulaw 
progresuoja!

įrašymo

Musų kon. Frank Bulaw, 
kaip ir daugelis kitų konkur- 
santų, buvo gerokai prisnūdęs, 
bet susyk vėl išbudo. Laike 
paskutinių dviejų savaičių į- 
rašė 10 naujų narių. Kon. F, 
Bulaw naujų narių
kvota buvo 97 nariai, o dabar 
bus liktai 87 nariai, 
sakosi turįs gana daug pro
spektų, taip kad kas savaitė 
sumažinsiąs savo kvotą septy
niais nariais. Jeigu taip jam 
darbas sėkmingai eis, tai apie 
pabaigą kovo mėnesio 
bus užpildyta.

Bulaw

bet 
“Birutės” 

lošėjas ir 
choro vei-

Balčaitis.

Karaliaus įrašymą Draugijon. 
Kada kiti konkursantai rašo 
Draugijon paprastus piliečius, 
tai p. Bulaw įrašo Karalius. 
Well, musų organizacijoje ga
li sutilpti visokio luomo žmo
nės, pradedant eiliniais 
riais ir baigiant Karaliais, 
pravartu priminti, kad p. 
ralius be savo sosto dar 
ir taverno biznį aukščiau
minėtu adresu. Biznis jo toks, 
galima įsigerti gerų gėrimų ir 
pas draugingą Karalių sma
giai laiką praleisti.

Kon. Bulaw sako, kad p-ia 
Karalienė taipgi rengiasi Dr- 
jon įsirašyti, bet dar kol kas 
laukia iš paties Karaliaus 
“pavelijimo.”

Edvardas Jusds, jaunuolis, 
sūnūs Antano Juso. Jaunuolis 
Jusas, studentas, apsukrus vy
rukas, malonaus budo taip 
kaip ir tėvai. Antanas Jusas 
greitu laiku taipgi įsirašys 
Draugijon. Lauksime jo čia 
ateinant.

Petronėlė Milerienė
Šią p-nią, tur būt, pažysta 

visa lietuviška Chicago. Ji 
viena žymiausių lietuvių mo
terų Įošejy Chicagoje. P-nia 
Millerienė Budriko radio klau: 
sytojams yra gerai žinoma 
kaipo Makalienė. Makalų šei
mos nuotykių yra įdomu pasi
klausyti; tai įdomiausia p. 
Budriko radio programo da
lis. P-nia Millerienė ne tiktai, 
aktyviai dalyvauja scenoje, 
bet taipgi dalyvauja “Birutės” 
chore. Tur būt, bus 20 metų 
su viršum kaip p-nia Mille- 
riene ima aktyvų dalyvumą | J5

IziiU.itiMninmA i m n ’ 1

. I ■

griet užbaigš^votą *
■ ■ ■ ■ £

Kon. Frank Klikna sėkmin
gai eina pirmyn ir savo kvotą 
rengiasi greitu laiku užpildy
ti. Laike praeitos savaitės jis^ 
Draugijon įrašė keturis nau
jus narius. Well, taip sakant, 
musų Frank tikrai pasižymė
jo.

P-nia Veronika Milašienė, 
4456 So. California Avė., laiko 
gerai įrengtą bučernę ir gro- 
sernės biznį viršuj pažymėtu 
adresu. P-nia 
sesuo 
Frank 
nė yra

musų kultūriniame gyvenime. 
Tiktai vienas nuostabus daly
kas, kad p-nia Millerienė dar 
iki šio laiko nepriklausė į Chi
cagos Lietuvių Draugiją* Gė
riau vėliau, negu niekad, sako 
žmonių priežodis.

' Joseph Augaitis, 1608 South 
50th Avė., Cicero, III. Musų 
naujas narys p. Augaitis iš 
ainatp>*Ayra dekoratorius ir 
malioriužį Geras, linksnio bu
do žmogus. Gerai, .kad tokie 
žmonės į rašosi Draugijon. 
Chicagošy Lietuvių Draugija 
Ciceroje turi daug narių, p-as 
Augaitis įsirašydamas Draugi
jon dar skaičių padidino.

Kon-tė Marė Kemešie- 
■ nė įrašė:

P-llė Stella Raden, studentė. 
Gerai, kad p-ia Kemešienė šią 
jaunuolę pasirūpino įrašyti

Antanas Verbyla, 12412 So. 
Halsted St., Calumet Park, III. 
Įrašytas : narys' p. Virbyla iš 
amato batsiuvys, geras amat- 
ninkas, gerų norų žmogus. 
Musų konkursantas A. Mikšys 
pasveikęs tuoj pradėjo rūpin
tis, kad įrašius naujų narių 
Draugijon. Lauksime daugiau.

Kon-tė Ona Mittskus 
įraše:

P-uia Sophie Kairys, brigh- 
tonparkietė. Gerai, kad p-ia 
Mittskus Draugijon įrašė šią 
jauną inteligentišką moteriš
kę.

Ralph Charnauskas.
Kreditas p-niai Josephine 

Chernauskienei už įrašymą 
Draiigijon savo vyro Ralph 
CĮiernausko. P-nia Chernaus- 
kiėnė jau senai priklauso Chi
cagos Lietuvių Draugijon, da
bar ir jos žmogus jau 
P-nai Chęrnauskai abu yra 
malonaus budo žmonės.

Nauji koh-tė p-nia Ur
šulė Shirmulis

Marąuette Parko lietuviai 
susilaukė darbščios konkur- 
santės, tai p-nia Uršulė Shir
mulis, 6924 So. Talman avė. 
Musų nauja konkursantė, ne
abejojant, kad turės geras pa
sekmes naujų narių įrašyme 
-—turi plačią pažintį, yra su
mani panašiuose darbuose. 
Kiek p-nia Shirmulis turės 
naujų narių įrišyti, sunku liu

esu veik- tikras, 
kad p-nia Shirmulis įrašys ne
mažiau kaip 25 naujus na
rius. Gero pasisekimo jai kon
kurso darbe. Lauksime naujų 
narių.

čia.

Milašienė yra 
musų konkursan to 

Kliknos. P^nia Milašie- 
rimta, sumani moteriš-

choro, dar dalyvaus Chicagos 
Lietuvių Vyrų . choras, Lietu
vių Simfonijos orkestras, so
listai: Anele Salaveičikiute,— 
soprane, Jonas Romanas — 
tenoras, Kazys Pažarškas — 
baritonas, Ona Skeyeriute —' 
Altas, Aldona Grigoniutė — 
soprano, Kaimiečių kvartetas 
—Trilikaitė, Rimkaitė, Pūkis, 
Rukštela.

Programas prasidės 4:30 v. 
po pietų, baigsis — 6:30; sve
tainės durys atsidarys 3:30-v. 
vakaro. Publikos kviečiam ne- 
sivėlinti, ypačiai tie, kuriems 
rupi geras programas girdėti. 
Po programo eis šokiai iki 
pirmadienio ryto.

Nedėlioję, sausio 19 
d., Draugijos meti

nis vakaras 
, ---- J___ ;_ĄL.. •

Nedėlioję, sausio 19 d. įvy
ksta Chicagos Lietuvių Drau
gijos metinis vakaras-koncer
tas Sokol svetainėje, 2343 
Kedzie avė. Taipgi šiame 
kare bus įteiktos garbės 
mes visiems Draugijos 
riams, kurie 
paskutinius
Vakaras bus įdomus, 
myn” choras po vadovyste 
p. Gli. Steponavičiaus duos 
gerą programą. Be Pirmyn

nėra sirgę
10 ir 20

So..
va-

na- 
per 

metų. 
“Pir-

_įaidotuvių Direktoriai

ADVOKATAI

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

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

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais—

Tel. Boulevard 1810.

pagal sutarties.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Koad (W. 22 St.) 
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 iki 5.

Vakarais: Panedėlio, Seredos ir 
Pėtnyčios 6 iki 9. 

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockwell Street 

Telefonas Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISH
Lietuvis Advokatas 

4631 SOUTH ASHLAND AVENE 
Res. 6515 So. Rockwell St. 
TelephonA: Republic 9723

šiandien Chicagos Lie
tuvių Draugijos Meti

nis susirinkimas
7:30 uaZ. vakaro, šiandien 

įvyksta Chicagos Lietuvių Dr- 
jos susirinkimas Masonic Tem
ple, 1547 N. Leavitt St. Susi
rinkimui eis daug svarbių rei
kalų, butų gerai, kad nariai 
dalyvautų Skaitlingai. Nesivė- 
luokite, susirinkimas bus pra
dėtas lygiai 7:30 vai. vakaro.

—Sekretorius.

kvota

Kon. Frank Bulaw atliko 
puikų darbą, Chicagos Lietu
vių Draugijon įrašė Dr. C. K. 
Kliaugą, 2420 W. Marųuette 
Road. Dr. C. K. Kliauga yra 
žymus darbuotojas lietuvių 
kultūrinėje dirvoje, ypačiai 
meno srityje yra aktyvus per 
daugelį metų. Dr. Kliauga yra 
ne tiktai nuoširdus, sėkmingas 
pre/f efeion ai aJs—den tįstas 
taipgi pasižymėjęs 
choro dainininkas, 
stambus “Birutės” 
kėjas. f

P-nia Josephine
bridgeportiėtė, sumani, inteli
gentiška moteriškė, šią gerą 
narę Draugijon įrašė kon. F. 
Bulaw.

John Balčaitis, jaunuolis 
bridgeportielis, sunūs p-nios 
Josephine Balčaitis. Molina ir 
sūnūs, abu kartu įstojo Chica- 
gos Lietuvių Draugijon. Sūnūs 
dar visai jaunutis, penkiolikos 
metų amžiaus, bet su dideliu 
pamėgimu įstojo Draugijon.

Walter A driek ir p-nia Ona 
Adrick, abu įsirašė Chicagos 
Lietuvių Draugijon. P-nai Ad- 
rickai yra malonaus budo 
žmonės, seni “naujieniečiai” ir 
labai nuoširdus žmonės. P-as 
Walter Adrick iš amato maši
nistas. Gerai, kad musų kon. 
Bulaw šiuos narius įrįšė Dr- 
jon. Nemažas ačiū priklauso 
ir p-niai Josephine Bruno, ku
ri suteikė musų 
“tipą” ,kad pp. 
įima įrašyti.

John Karalius,
St. Kreditas p. Bulaw už p?

P-nia Monika Kliknienė ir 
jos dilytė Valerija Klikniutė, 
abi įsirašė Chicagos Lietuvių 
Draugijom P-nas Antanas 
Klikna, brolis Frank Kliknos, 
jau gana seniai priklauso 
Chicagos Lietuvių Draugijon, 
na o dabar ir p-nia Kliknienė 
su dukterim įsirašė. Konkur- 
santo Frank Kliknos pasidar
bavimo dėka visa Kliknų gi
minė v bus Draugijos nariai. 
P-lė Valerija Klikniutė yra: 
stenografistė, apsukti mergai1- 
tė, p-nia Kliknienė, Valerijos

AKUŠERĖS

Physical Therapy 
and Midwife 

6630 S. Western 
Avė.. 2nd floor 
Hemlock 9252, 

Patarnauju prie 
gimdymo namu o 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric treat- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. C. K. Kliauga

konkursan tui
Ardickus ga-

535 W. 32nd

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI ’
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir TĖVAS

Laidotuvių Sąlygos 
Lengvais Išmokėjimais

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avenue

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanica Avenue Phone Yards 1138

A. MASALSKIS
8307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

♦ A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

i; J. F. RADŽIUS
668 Wešt 18tjį Street Phone Canal 6174

Mrs.. Anelia K. Jarus*

J. F. EUDEIKIS
4605-07 S. Hermitage Avenue Phones Yards 1741-1742

į S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-8413

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place Phones Cana] 2515—Cicero 5927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

LIULEVICIUS
Phone Lafayette 8572

..................     ■■■■■■ ......... .......  I į .............. ......... ........................................... ------------------------------------ 

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741—1742
J. F. EUDEIKIS

A.L.Davidonis, M.D.
4910 S. Michigan Avė.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo 9 iki 11 valandai ryto 
nuo 6 iki 8' valandai vakare. 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio.

Dr. V. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valatidos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki S 
vai.. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Phone Canal 6122
Dr. S. Biežis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868
Tel. Office Wentworth 6330 

Rez. Hyde Park 3395
Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

Phone Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas • ' 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutartį.

Dr.Strikol’is
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVfi. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso TeL: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS , 

4157 'ARCHER AVENUE 
Telefonas . Virginia 0036 

Ofiso valandos nuo 2—4 ir nuo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutartį

Kl. Jurgelionis
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas

Tel. Yards 2534

Miesto ofisas
No. Clark St. 11 floras

Tel. Dearborn 3984 
Rezidencija

Lowe Avė. Tel. Yards 2510

3421 S. Halsted St. Tel. Yards 2534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai.

10

3407

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington" St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare. 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namų Tel.:

fflpPECIALISTAI
Hyde Park 3395

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotū- 
mo. skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegyste ir toliregyste. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaisor 

mos be akiniu. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kiti Lietuviai Daktarai.

Ofiso valandos:
Kasdien nuo 1-4 p. p. ir 7-9 v. v. 
Tel.: Hemlock 5524, dieną ir naktį. 
Dr.Constance A.O’Britis

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
Ofisas 

2408 W. 63rd St.
Res.

6000 So. Campbell Avė.
Tel. Boulevard 5914 Diena ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m

Dr. S. Naikelis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Yards 1829 į
Pritaiko Akinius

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Akiniu Dirbtuvė

Tel.

Ofisas ir
756 West 35th St

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL diena.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Amerikos Lietuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

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

2400 West Madison Street 
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Namu telefonas Brunu wick 0597

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel. Victory 2843
Dr. Bertash

756 West 35th St.
Cor. of 35th and Halsted Sts. 

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30
Nedėliomis našai sutarti

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas, 
vyru, moterų ir vaiku pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Hyde Park 6755 ar Central 7464

Dr- Charles Segal
■ OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena. %

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

' Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena. 2 iki 8 po piietų

7 iki 8 vai. Nedel. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgai 

Moterišku. Vyrišku. Vaiku ir visg 
chronišku ligų.

-Ofisas 6850 Stoney Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniai* 10—12 
diena.



RADIO

METINIS
para

Joku

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBESJoseph Triner Company, Chicago

PAMINĖJIMAS

Paraksimi! Kalendoriai pi 25c

SARIO16. 1936

SOKOL SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

Išaiškinta, kad akmenį į vo 
kiečių atstovybę Kaune su ras

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Judu 
para-

Pastebekit 
Raudoną 
Kryžių 
ant plasterio 
kada pirksit

Gądy 
vado

taip, kaip jau 
bus gerai”.

Kur dirba ir kiek ųždir 
ba Kauno bedarbiai

raportas 
r įvyks

į Naujienas, 
ant to kaip aš

Crane Coal Co
5332 S. Long Avė.

Tek Republic 8402

Naujos Gadynės choras 
Peaples Programe

Kalbės Socialistams 
apie stovį partijoje, 

“Bendra Frontą”

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar dausriau $7..3O tofias 

Smulkesni $7.05 tonas

Nušovė 23 metų jau 
nuoli bevagiant

Antradienis, saus. 14, 1936

Kas įmetė akmenį į vo 
kiečių atstovybę

ką, tik valgiau 
Tris sa-

dirbs mažiau kaip po 3 lt. per 
dieną, tai malkpinigiai/ nebusią 
išskaitomi.

Kelios dešimtys bedarbių Jo
navos g-vej prie Eigulių tilto 
kasa gatvę ir veža žemes. Pe- 
reitą savaitę jie cementavo Ne
ries krantinę ir kai kurie per 
savaitę uždirbę po 16—17 Ii-

jų vaikai l£nką 
batukus,

žymus dainininkai, muzikai ir 
kalbėtojai.

Šios dienos programe daly
vaus būrys Naujosios 
nes choro narių ir. po 
vyste J. Steponavičiaus, 
dainuos daug gražių dainelių. 
Prje to buš ža^ėjančios muzi
kos ir įdomių kalbų. Kalbės 
Dr. Pulsuok 
rys Charlis 
kiti, kurie i 
mą viena 
gražiausių, 
klausyti. ,

is, M. D., juokda-
Kepurė Ir kiti 

atdarys šį progra- 
iš įdomiausių it 
Atsiminkite pasi-

—Re p. WGES

Kį CICERO TRYS PARAPIJONAI GIRDĖJO 
LAIKE 40 VALANDŲ ATLAIDŲ

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio Smagumo ir pra 
leis Vakarą Linksmai ir Naudingai.

Daugiausia Kauno m. bedar, 
bių dirba prie Kauno Babtų 
plento: skaldo akmenis. Dar 
reikia paminėti, jog tie bedar-, 
biai, kurių šeima susideda ne 
mažiau kaip iš 6 asmenų, gau
na kategoriją: piniginę pašal
pą 7, 6 lt. per mėn., nemoka 
mus pietus 
pradžios mokyklą 
paltuką ir kasdien priešpiečius

Bedarbiai iš statybos sky
riaus jau gavę pranešimą, kad 
per savaitę darbo gauto 5 die
nas ir tik po 7 vai.

Savivaldybe jiems pažadėjus 
po 15 lt. malkpinigių. Jei už-

PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

dalyti, ne 
parduoti

Taip jau reikėtų pareika
lauti, kad butų numažintos 
kainos už bažnyčios sakramen-

SUSTABDYKIT GĖRIMO ĮPROTI
—su ALSANS, aukštos rųšies Nebrangus naminis gydymas. Be 
narkotu. Saugus ir veiklus ir ilgai laikąs. BE SKONIES, BE KVA
PO. GALI BŪT PADUOTAS BE GERĖJO ŽINIOS. Rašykit ,tele- 

fonuokit arba atsilankykit. Reikalaukit musų knygelės—DYKAI, 
ALSANS LABORATORY, 190 N. State St., Chicago.

Kambarys 833 Telefonas CENtral 7170.

Kaune m. savivaldybei iš vi?- 
šųjų darbų fondo kovai su ne
darbu paskirta 503,000 lt. šią 
žiemą 4 mėnesius ji dr/os dar
bo 1,550 bedarbių.

Darbo biržoje įregistruota

PAŠALINA STRĖNŲ 
SKAUSMUS .

Redaktorius P. Bugailiš- 
kis. Adresas:

AUŠROS MUZIEJUS
ŠIAULIAI. LIETUVA.

Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba dides
niais užsakymais. Tinkami pasiųsti savo 
draugams.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

-
“Turiu padėkoti už Triner’s Bitteiu 

♦Vyną,. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemallmu 
gasal darydavos viduriuose.
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau buteli, ir nuo paties pir
mo paėmimo nemallmas dingo. Bu
vo taip, kaip atidėjimas bausmės pas
merktam žmogui. Dabar, viduriai vei
kia kaip laikrodis Ir valgau ką tik 
noriu. Su pagarba, Wallace A. 
Combs.”

Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
prasto apetito, nevirškinimo, gaso, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera
maus miego, didelio nuovargio, pir
kite Triner’s Bitter Vyną; imkite re
guliariai, pilną šaukštą prieš valgi. 
.Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR
OF BITTER WINE

teliu “Paleiskite draugą Tek- 
maną”, jmetė du jaunuoliai Vi
lijampolės gyventojai Aronas 
Gudeiskis ir Zusechas Plašte- 
ris. Jie Abu areštuoti. Ateinan
čią savaitę Berlyne prasidės vo
kiečių komunistų vado Telema- 
no byla. '

P. CONRAD
STUDIO

420 W. 63rd St
Englewood 5883-5840 

Dar gražiau, modemiš-, 
kiau įrengta. I

šysi taip
“Na tai liki sveikas 

bai. Pasimatysime kitąsyk 
, Cicero Trys Parapijonai

tus, kaip tai krikšto, šliubų, ir 
kad butų numažinto^ kainos 
už laidotuves; mokesčio turė
tų būti laikomos vienos misos 
ir kas prie to priklauso, vi
siems, kurie tiktai yra būvį 
parapijonai musų bažnyčios, 
bent per penketą metų. Juk 
tai negirdėtas pasityčiojimas iš 
Jėzaus Kristaus mokslo, kada 
musų kunigai visus sakremen- 
lus dabar pardavinėja už pini
gus. O Jėzus Kristus jiems 
už dyką davė tuos sekramen- 
tus, ir už dyką liepė žmonėms 
dalyti.

O jeigu musų klebonas ne
nusileis, tai turi Cicero parh- 
pijonai važiuoti pas Kardino
lą Mundelein su skundais. Ir 
nėra mažiausos abejones, kad 
parąpijonų reikalavimai bus 
patenkinti, kaip Kardinolas 
Mundelein sužinos kokius špo
sus musų klebonėliai lietuvių 
bažnyčiose varinėja.

Mums bekalbant, prabėgo 
visa valanda. Taigi aš sakau, 
vyrai jau mano pačiutė pa
reina. Kaip jinai pareis tai 
bukite vyrai, ir nei žodžio apie 
musų pasikalbjimą. Mat jinai 
yra didelė davatka, ir ką iš
girdusi tuoj dumia pas klcbo-

Petras sako,
susi- 

ir para- 
kad musų 
inotų kaip 

parapijos su-

BRIGHTON — šeštadienio 
naktį laike apiplėšimo buvo 
nušautas 23 metų jaunuolis 
Walter Wayda, 4422 South 
Richmond Street. * Jis bandė 
apiplėšti kepėjo, Frank Zad- 
ny krautuvę, 4062 W.’ 26 th st.

Liepos mėnesį, 1934, Wayda 
jau buvo nuteistas metams 
kalėjimo už vagiliavimą.

Užsiprenumeniokit 
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ”
Kas gerbia senovę, nori pa
dėti savo tautos būtovei 
bei praeičiai ištirti ir savo 
tėvynę geriat! pažinti, tegul 
užsiprenumeruoj a
“GIMTĄJĮ KRAŠTĄ” 
kraštotyros iliustruotą žur
nalą, pašvęstą Lietuvos et
nografijai, archeologijai ir 
turizmui.

Eina bertainiais antri me
tai. 64 pusi. Prenumerata 
Lietuvoj 5 litai. Užsieny 10

šiandien, 7tą valandą vaka
re, iš stoties W. G. E. S. pas
tangom Peoples Furnitūre 
Krautuvių bus transliuojamas 
regųliaris antradienio radio 
programas, kurį jau 7-tą me
lą nuolatiniai leidžia Peop
les Furniture Kompanijos 
Krautuvės. Programus pildo

Reiškia jus parapijonys nie
ko nesakykite, ir tiktai klau
sykite ką kunigai klebonai 
sako. Tai išeina, ką klebohai 
užsimano daryti, tai vadinasi 
Rymo katalikų bažnyčia to no
ri, ir taip turi būti. Bet mes 
Cicero Trys Parapijonai, ma
nome visai kitaip. Mes ma
nome, kad kokio tonais užsi
spyrėlio lietuvių nutautintojo 
klebono užgaidos nėra tai Ry
mo katalikų bažnyčios noras. 
Nes, kaip jau pirmiau rašė
me, Chicagos Kardinolas Mun
delein visai nereikalauja, kad 
lietuvių kalba butų panaikin
ta lietuvių bažnyčiose.

Ir dėlto musų patarimas Ci
cero lietuviams katalikams 
yra sekantis. Kaip tiktai bus 
šaukiamas po Naujų Metų pa
rapijos susirinkimas, tai turi
me visi kaip vienas, pareika
lauti savo klebono, kad anglų 
kalba pamokslai ir evangeli
jos butų panaikintos; kad bu
tų laike mišių giedamos lietu
viškos giesmes, vieton mums 
nesuprantamų lotyniškų ir an
gliškų; kad mes galėtumėm 
savo lietuviškoje kalboje Die
vą garbinti. Tegu tenais tas 
kunigas marmalioja lotyniškai 
kad jisai nori. Bet giesmės 
turėtų buti giedamos lietuviš
kai. Juk Dievas būdamas vi
sagalis ir viską žinąs, taip jau 
gerai supras lietuviškai, kaip 
ir angliškai arba lotyniškai.
Sakramentai

ną, ir išplep 
“Na tu Jokūbai tik jau 
mildamas nepamiršk 
syk į Naujienas 
kiti parapijonai 
elgtis, kai ateis 
sirinkimas.

“Na, tai jau,

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson & Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinčtojų chirurgiškų dalykų

Parduodamos* Visose Vaistynėse

NAUJIENOS
1739 S. Kalstė St. 

CANal 8500

(Tęsinys)
“žino ką daro”

Bet tą Jono kalbą pertrau
kė ir vėl Petras. Sako, “žiū
rėkite, ką tas musų, klebonėlis 
čionai ant pat galo savo “Pra
nešėjo” rašo. Žiūrėkite jis 
sako, kad jeigu jis anglų kal
bą įvedęs, tai jisai žinąs ką 
darąs. Ir vėlei šaukia, Bedie
vių spauda labiausiai prasi
kaltus prieš lietuvių tautą. Ka
talikų bažnyčia ir jos kunigai 
žino ką daro. Taigi, man at
rodo taip pat kaip tiktai Lie
tuvoje, musų dideli klebonai, 
kad šaukdavo ir sakydavo sa
vo parapijonims, girdi jie ži
ną ką darą, — kada jie buvo 
užsimoję Lietuvą sulenkinti 
per Rymo katališkas bažny
čias. Jie sakė kad jie žino 
ką daro, kada jie nepriėmė 
vargšų lietuvių žmonelių nei iš
pažinties lietuvių kalboje, nei 
giesmių leido giedoti lietuviš
kai, nei pamokslus sakė lietu
vių kalboje. Butų visai su
lenkinę, jeigu ne ta vadinama 
bedievių spauda, kuri pradėjo 
Lietuvos žmonėms atidaryti 
akis ir parodyti jų judošiškus 
ir Lietuvai išdavikiškus dar
bus”.

Trečiadienį vakarę “Naujie
nų” redaktorius P. Grigaitis 
kalbės į LSS socialistų Centia- 
linės kuopos susirinkimą, ra
portuodamas apie stovį Parti
joje ir apie “Bendrą Frontą”.

Susirinkimas įvyks “Naujie
nų” rūmuose, 8 vai. vakare.

Jame bus išduotas 
iš “Blindos” vakaro 
vaidybos rinkimas.

palikite man 
tą darbą, aš jau pabrėšiu, ir 
pasiųsiu 
sutiksite 
žysiu-?”

NAUJIENOS, Chicago. TĮĮ

apie 100 inteligentų bedarbių, 
kurių tik penkta dalis "gavo 
darbo. Bedarbiams inteligen 
tams Kauno m. savivaldybė iš 
viešųjų darbų fondo gauna 
60,000 lt.

JJaha? Jie dirba ąžuolyne: lu
pa velėną ir veža prie Marve • 
•lpsr ir kitur. Už darbo dienr| 
gauna 4,5—5,5 lt. Per savai
tę dirba tik 5 dienas.

Aleksote, už tilto Marvian- 
kos link, prie įvairių žemės 
darbų dirba apie 140 darbinin
kų.; Jie čia sutvąrkc Linksma
dvario kalną, pašalino liunus^ 
išbetonavo krantinę ir Nemu
no krantu išvedė kelią. Per 
2—3 savaites darbai bus baig 
ti ir bus galima atidaryti ke-

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:?

840 West 33rd Street 
tBUSTONA^l YAK<I,s 2790 arba 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
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KOKIŲ PAGeLbININKŲ TU
RI “ŠARGYBININKAI”

ŠŪVIAI TEISME

už tautininkų

kad šis “Sar-
Pilėnas bandė

« in ■

Vakar vienas John W. Keogh, 60 metų amžiaus 
žmogus,, paleido penkis šuvius iš revolverio į teisėją 
Prystalskį apskrities teisme, Chicagoje, bet per klaidą 
nušovė advokatą Kinney. Pasikėsinimas įvyko po to, 
kai teisėjas padarė priešingą tam žmogui .sprendimą 
byloje dėl skolos, duotos ant mortgačio.

* Šovikas buvo tuoj aus teisme suimtas ir pareiškė, 
kad jisai nesigaili šovęs ir užmušęs advokatą, tik jisai 
norėjęs geriaus pataikyti į teisėją. “Kiekvienas teisė
jas ir kiekvienas valdininkas Cook kauntėje apgavikas”, 
tarė Keogh. Jisai manąs, kad šitas pasikėsinimas prieš 
teisėjo gyvybę ir nušovimas advokato išgelbės tūkstan
čius savininkų, kuriems grąsina pavojus netekti savo 
namų.

Sveikam prote žmogus, vargiai butų galėjęs taip 
pasielgti, o juo labiau taip kalbėti. Užmušėją, matyt, 
buvo apėmusi desperacija, kai jisai ne tik pražudė savo 
nuosavybę, bet da ir susilaukė 
butų užmokėta likusioji skolos 
dengta, tą nuosavybę pardavus 
ment).

Teisingumo organai spręs, 
ryti. Bet čia galima pastebėti, 
labai bloga bendrose sąlygose,
mas net teisme. Prohibicijos laikais tokiomis priemonė 
miš spręsdavo savo ginčus “butlegeriai”, nes jų biznis 
neturėjo įstatymų protekcijos. Bet kuomet ginklas pra
dedama vartoti pačioje įstatymų saugojimo * 
tai jau tenka paabejoti apie visos teisėtosios 
sveikumą.

Kad kokios, teisėjai ir advokatai turės 
pradėt dėvėti teismuose šarvus arba vadžioti 
ginkluotą sargybą, kad nebūtų pavojaus jų gyvastims!

teismo sprendimo, kad 
dalis, kuri nebuvo pa- 

(t. y. deficiency judg-

kas su nusikaltėliu da- 
kad turi būt kas nors 
jeigu prasideda šaudy-

Tarpe kitų nemalonių keiste
nybių dabartinėse SLA. rinki
mų kovose buvo vieno detekti- 
vo (žvalgybininko) įsikišimas. 
Tas detektivas tai Pilėnas-Pal- 
mer. Pirmiausia jisai ,(su san- 
dariečiu Strimaičiu) paleido 
anglų spaudoje šmeižtą prieš 
ALTĄSS valdybą, paskui jisai 
pasiskelbė, kaipo didelis prita
rėjas tautininkų “Sargybos Ko
miteto”, ir ėmė per “Vienybę” 
vesti agitaciją 
kandidatus.

Bet pasirodo, 
gybos” sėbras
kišti savo snapą į SLA. reika
lus jau ir pirmiau — senosios 
Pild. Tarybos laikais. Apie tai 
pasakoja V. M. černauskas 
“Am. Lietuvyje”, būtent:

šis žvalgas buvo atvykęs 
pas mane su keista misija, 
jis susipažinęs su manim, ta
po mano ‘nuoširdus, draugas’, 
nes jis žinojo, kadi mano by
la neužilgio prasidės su SLA. 
viršininkais, tatai jis pasi
siūlė man pagelbėti nulaužti 
SLA. viršininkams ‘ragus’. 
Jis juos niekino kaip išma
nydamas ir gal būt tikėjosi 
tuo budu įtikinti mane savo 
prietelingumu, bet vėliau jis 
suprato, kad aš žinau jo tik
slą, tuomet nutruko musų 
ryšiai, jis nesugebėjo mane 
įvelti į komplikacijas, užpy
ko ir net grąsįno man teis
mu, bet grąsinįmų nevykdė, 
nes jis žinojo, kad aš laukiau 
nuo jo tokio žygio.” 
Tas detektivas 

susidraugavo su
kitais * tautininkų šulais.
seime Detroite p. Vinikas (tuo
met jau būdamas SLA. sekre
torium) gyrėsi, kad per Pilėną 
jisai patyręs/$<iįsįų\ dalykų” 
apie adv. F. J. Bagočių:. jeigu 
tie “baisus dalykai”, butų pa
skelbti, tai, girdi, labai nuken
tėti) Bagočiaus kandidatūra. O 
tuo tarpu p. Strumskis (“Vie
nybės” bosas), kuris kandida
tavo prieš Bagočių, seimo per
traukose sukinėjosi salėje ir 
delegatams “pašnabždoms” (bet 
taip, kad pusė salės galėjo gir
dėti) pasakojo tuos “baisius 
sekretus”, kuriuos buvo surin
kęs' Pilėnas. '

Strumskio šnabždėjimai, be
je, nepadarė įtakos į delegatus, 
nes renkant SLA. prezidentą 
seime, Bagočius jį sukirto dvie
jų trečdalių balsų dauguma.

Vargiai dabar pagelbės to 
žvalgo talka ir tautininkų 
“Sargybos Komitetui”.

beje, vėliau 
p. Viniku ir 

SLA.

įstaigoje, 
sistemos

netrukus 
su savim

SOVIETŲ GAMYBA

Maskvos Kremliuje dabar posėdžiauja sovietų 
“vykdomasis komitetas”, kuris Rusijoje atatinka daug
maž kitų šalių parlamentus. Jisai nėra vykdomasis or
ganas, bet greičiaus patariamoji įstaiga, kuri išklauso 
komisarų (ministerių) pranešimus ir duoda bei disku- 
suoja visokius sumanymus. Jisai susideda iš didelio 
skaičiaus žmonių (apie tūkstančio), kurių susirinkimas 
yra* perdaug skaitlingas net įstatymų projektams svars
tyti. ■ 1 '

Šiame “vykdomojo komiteto” suvažiavime valdžios 
atstovai pranašauja, kad 1936 metais Sovietų Sąjungos 
pajamos ąieks 83 bilionų rublių. Krašto pajamos tai — 
ką pagamina žemės ūkis ir pramonė. Pervedus tą sumą 
į amerikoniškus pinigus, gausime 16 bilionų dolerių (5 
rubliai už vieną dolerį, pagal naująjį rublio kursą). 
Valdžia sako, kad tai reikš 26.5 nuošimčių padidėjimą, 
palyginus su pereitųjų metų krašto pajamomis. Taigi 
1935 m. gamybos vertę bolševikai apskaičiuoja į kokius 
11 bilionų dolerių.

Čia reikia dar turėti galvoje, kad prekių kainos 
Rusijoje yra be galo aukštos. Amerikos kainomis verti
nant jos gamybą, j‘os suma toli gražu neišneštų nė 10 
bilionų.

Tai nedaug, atsimenant, kad Sovietų Sąjunga turi 
apie 50 milionų gyventojų daugiau, negu Amerikos 
Jungtinės Valstijos, nekalbant jau apie milžinišką so
vietų plotą', kuris apima “vieną šeštą dalį viso žemės 
paviršiaus”. Net skaudžiausios depresijos metais Ame
rikos gamyba siekė apie 45 bilionus dolerių vertės.

Po visų “piatilietkos” stebuklų ir “milžiniško” pro
greso sovietų krašte, apie ką tiek daug yra prisiklau
sęs pasaulis, tenka stebėtis, kad to krašto ūkis yra dar 
taip menkas. Aišku, kad Rusija yra dar< labai, labai ne
turtinga šalis. Ši karta nei, tur būt, sekančioji dar ne
sulauks, iki ji “pasivys” Ameriką.

LYGOS PRIEŠ KARĄ 
FAŠIZMĄ ATSIŠAUKIMAS

IR

Komunistų ir šiaip mišrių 
grupių suvažiavime, kuris ne
seniai įvyko Clevelande, lietu
viai delegatai turėjo savo at
skirą pasitarimą ir pagamino 
ilgą atsišaukimą apie tai, kaip 
reikią kovoti “prieš karą ir fa
šizmą” ir ginti Lietuvos ne
priklausomybę. Jame užgina
ma »“Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo” nutarimai, padaryti 
pereitą vasarą tame pačiarpe 
Clevelande, ir agituojama dėtis 
prie “Amerikos Lygos 
Karą ir Fašizmą”.

£ia reikia pirmiausia 
beti, kad suvažiavimas, 
įvyko pereitą .vasarą
landė, buvo reklamuojamas, 
kaipo “visuotinas lietuvių dar
bininkų suvažiavimas”.^ Kodėl 
komunistai dabar pakeitė jo 
vardą, pakrikštydami jį “Ame
rikos lietuvių suvažiavimu” ? 
Aišku, kad jam netiko pirmes
nis vardas, nes tęn buvo suva- 

Įžiavę beveik tik vienos srovūs 
atstovai (komunistai); o dar 
mažiau jam tinka naujasis var
das. Visų Amerikos lietuvių

prieš

paste- 
kuris

Cleve-

vardu kalbėti tas suvažiavimas 
nebuvo įgaliotas.

Bet kad publika nebūtų klai
dinama, reikia pastebėti, kad ir 
vadinamoji “Amerikos Lyga 
Prieš Karą ir Fašizmą” anaip
tol nėra tokia organizacija, ko
kia ją piešia komtmistai, kurie 
joje vadovauja. Atsišaukime 
sakoma, kad tai esanti “viena
tinė masinė jėga Amerikoj ko
vai už taiką, už demokratinių 
laisvių išlaikymą, prieš ateivių 
teisių varžymą, prieš karą ir 
fašizmą”. Kam čia tokius nie
kus pasakoti?.

Jeigu demokratinių laisvių 
išlaikymu Amerikoj rūpintųsi 
tiktai tiek žmonių, kiek jų api
ma toji Lyga, tai butų labai 
liūdna. Prie minėtos Lygos be
veik nė viena masinė organiza
cija nėra prisidėjusi. Stambiau
sia grupė ten yra komunistai, 
kurie, kaip visiems žinoma, 
Amerikos politikoje nevaidina 
jokios rolės. O kitos Lygos gru
pės dar smulkesnės ir tarp jų 
nėra jokio vienijančio ryšio: 
keliolika pašalpinių draugijų, 
vienas kitas unijos lokalas, at
skiros opozicinių komunistų 
kuopos ir 11.

Labai abejotina, kad toks 
mišinys skirtingų grupių galė
tų dirbti kokį nors bendrą dary
bą bent kiek ilgesnį laiką, o 
juo labiau vesti bendrą kovą. 
Geriausiame atsitikime šitoks 
mišinys žmonių, priklausančių 
įvairioms grupėms, gali būt 
panaudotas agitacijai. Tačiau 
ir agitacija privalo būt parem
ta kokiu nors tvintų pagrindu, 
— kitaip ji neduos pastovių 
vaisių. Jeigu agitatoriai steng
sis tik sukurstyti žmonių jaus
mus ir paveikti jų sentimentą, 
\tąi iš toxbus . mažai naudos. 
Žmonių sentimentas netrunka 
pasikeisti.

Reikia ne vien agituoti, bet 
ir šviesti. O švietimas negali 
susidėti .tik iš paviršutiniškų 
šukių ir frazių. Sakysime, no
rint prirengti pnašes kovai prieš 
fašizmą, nepakanka šaukti, kad 
fašizmas tai “pavojingiausias 
žmonijos priešas” arba kad 
Amerikai j a u grasina ‘‘fašizmo 
pavojus”. Rėikia pasakyti, kas 
tas fašizmas, iš ko jisai kyla, 
kuo jisai skiriasi nuo demokra
tijos ir t. t. Šaukiant t tiktai 
apie “fašizmo pavojų”, neišaiš
kinus klausimo pilnai, gali net 
būti padaryta žala visuomenei, 
nes gali išeiti taip, kaip toje 
pasakoje, kur piemenukas šau
kė vyrus, kad ateitų avis ginti 
nuo “vilko”, kurio nebuvo; o 
kai vilkas tikrai atbėgo, tai 
niekas piemenuko nepaklausė.

Bet tame, ką lietuviai dele
gatai, susirinkę Clevelande į 
prieš-fašistinį suvažiavimą, pa
sakoja apie tą Lygą, apšvietos 
kaip tik yra labai nedaug. Ga
lima sakyt, nė vienos gilesnės 
minties. Tik smarkus obalsiai 
ir bombastiški pasigyrimai. At
sišaukimas, pav. palieka neaiš
kumą net tokiame svarbiame 
klausime, kodėl tie kovotojai 
prieš fašizmą reikalauja demo
kratinių laisvių ir “gelbėjimo 
priešfašistinių kalinių” įvairio
se šalyse, bet ne Sovietų Sąjun 
gojė, kur laisvės yra mažiau 
šia, o kalinių daugiausia.

Dar reikia priminti ir štai 
kokį dalyką. Dabartiniu laiku 
Amerikoje labai garsiai kalba 
apie “demokratiją” ir aršiausi 
reakcionieriai, kuriems net 
Roosevelto valdžia atrodo per 
daug , ‘‘raudona”. Tai kaip gi 
dabar masės atskirs draugą 
nuo priešo, jeigu joms be gi
lesnio paaiškinimo bus tik be
riama skambios frazės apie de
mokratinių laisvių “išlaiky
mą”?

GATVĖJE nei ko- 
LIOTIS NEI MUŠTIS 

NEVALIA
neblo- 
jatfną 

berniu- f f
kus. Keistas jis buvo žmogus. 
Rodos, pareigas atliko gerai, 
visada buvo lėtas, susilaikąs 
nuo iššišokimų, bet kaip ir 
kiekvieno žmogaus širdy, taip 
ir jojo, įkritus piktžolės sėk
lele įleido savo šaknis ir išbu
jojo. Dar labiau savy užsida
rė. Su draugais labai maža kal
bėjo, nors paprastai buvo nuo
širdus ir simpatingas, žmona 
pradėjo pastebėti šią permai
ną. Iš karto ji nieko blogo ne
manė. Vyras užimtas tarnybos 
reikalais, grįždavo ne vienodi v 
laiku, dažnai1 ir naktimis dir
bo. Tačiau moteriška širdis 
pradėjo atspėti ir ji pradėjo 
vyrą sekti.

Nors *ir apskrities miestas, 
bet mažutėlis ir ten jau ne tik 
nieko nenuslėpsi, bet nebandyk 
ką nors ir pagalvoti, kaip visi 
tuojau ir sužino. Sužinojo ir 
jo žmona ir ją apėmė siau
bas.

Mieste buvo jaunutė mergi
na Danutė Vilkaitė. Ji taip 
pat turėjo, nors ir labai men
ką, valdišką tarnybą. Naujai 
atvažiavusiam, ji tuojau kreh- 
ta į akis, ypatingai vyriškiam. 
Ji bi?vo reto grožio. Bet kaip 
greitai vyrai ja susižavėdavo, 
taip greitai ir atšokdavo. Ka
me, priežastis? O gi Danutė, 
būdama penktoje gimnazijos 
klasėje, susilaukė dukters. Tai 
buvo didelė tragedija. Bet ji 
pasirodė esanti kieto budo, šią 
nelaimę pergyveno. Išstojus iš 
gimnazijos gavo šiokią tokią 
vietelę ir vsu motina1 gyveno.

Krito ji į akis ir Jonui Ka
ružai. Jis tačiau taip -greitai, 
kaip visi xkiti, nuo josios ne
atšoko. Jis nesmerkė josios ir 
gal būt vien tik dėl josios ne
laimės ir pradėjo meilės roma
ną.

—- Kaip man josios nemuš
ti, pone teisėjau, — karščiuo 
jasi Jono žmona. Ar gi jai ne 
gėda. Mano vyras, trijų vaikų 
tėvas, ji tai gerai žinojo. Pati Įėjau daryti?

Jonas Karuža turėjo 
gą valdiškų tarnybų, 
žmonų ir tris gražius

T0s 
ne- 
ki~

paslydo, turi neteisėtai gimt 
sį kūdikį, Ir drįso ji man 
mų ardyti. Paleistuvė tai

— Aš jokia paleistuvė! 
moterys paleistuvės, kurios 
gimdo vaikų, juos žudo ir
tokiais budais vengia gimdyti. 
O kas liečia tamstos vyro, tai 
čia grynai širdies reikalas. Vie
šoje gi vietoje, mane mušti ir 
kolioti neturi teisės.

Reikia pasakyti, kad salė bu
vo sausakimša. Visi pažįsta
mieji susigrūdo pasiklausyti 
šios įdomios bylos. Kuždėjo 
tarp savęs, juokėsi.

— Pone teisėjau, 
savo teises Danutė. -
sau šių bylų svarstyti prie už-, 
darų durų, nes čia salėje yra 
tdkių asmenų, kurie tik nori 
išgauti 
paleisti 
Prašau

— gina 
Ašpra-

kokį žodi, kad paskum 
po miestų liežuvius, 

iš salės pašalinti publi-

~ Bet tamsta mane ir pa
leistuve išvadinai! — papildė 
Danutė.

Nes tu tokia ir esi! — 
šaukė Karužienė.

— Prie tvarkos, — sudrau
dė teisėjas. - ■

Pašaukė teisėjas liudininką. 
O kas gi liudininkas — ne gi 
Karužas. Teisėjas jam leido 
nuo parodymo atsisakyti, bet 
jis to nepadarė. Jis papasako
jo, kad gatvėje, jam einant su 
Danute, jo žmona jį išvadino 
valkata, o Danutei drožė vei
dan.

Teisėjas išsvarstęs šią bylų, 
Karužienę už Danutės 
mą ir sumušimą viešoje 
j e, nubaudė tris paras 
arba 15 litų baudos. '

— O Dieve, Dieve!
mano vyras liudija prieš ma
ne. Na palaukit, paleistuviai, 
aš to neužmiršiu1.'

vieto-
arešto

Pats

Teisėjas pasvarstęs, čia pat 
nutarė, kad josios reikalavi
mas 'nepagrįstas ir toliau by
lų svarstė viešai.

— Pasakokit, Karužiene, kaip 
tert buvo.

— Jau kad ji mano vyrų pa
viliojo, tai seniai visi žino. Tik 
aš, kvaila, vėliausia sužinojau? 
Bandžiau su4 vyru kalbėti. Jis 
man visada švelnus buvo ir šį 
kartų, taip pat švelniai atsakė, 
kad jokių santykių su Danute 
neturįs, viskas esą žmonių ple
palai. Bet kada aš jam paro
džiau josios rašytus laiškus, 
kuriuos radau jo kišenių j e, jis 
nuraudo ir nieko neatsakęs iš
ėjo. Daugiau šiuo klausimu4 jis 
kategoriškai atsisakė kalbėti. 
Tiesa, algų gavęs jis didesnę 
dalį man atiduodavo, ir bendrai 
jo elgesiu aš nusiskųsti nega
liu. Bet man širdis krauju pa
plūdo. Mano vyras, kuris ma
ne vedė šešiolikos metų, susi
rišo su ta valkata.

— Trumpiau, apie patį rei
kalų pasakokit. Kaip jus gat
vėje ten su ja sukibot? — klau
sia teisėjas.

— Taigi, kaip sakiai?, aš jau 
su verdančia širdimi gyvenau. 
O juodu, nesivaržydami dažnai 
vaikščiojo po miestelio gatves, 
kaip sužadėtiniai. Susitikau ties 
įstaiga jų ir vyrų. Vyrui 
sakiau, kad jis valkata, o 
rėžiau veidan. Kų gi kitų

5% Kauno gyventojų 
yra visiškai beturčiai

pa
jai 
ga-

Kauno m. savivaldybėje ‘iki 
š. m. gruodžio m. 1 d. įregis
truota 5,006 beturčiai: 830 vy
rų, 1,283 moterys, 2,167 vai
kai. Beturčiai sudaro apie 5% 
Kauno gyventojų.

Beturčiai pagal materijalinę 
ir socijalinę būklę skirstomi į 
3 kategorijas: It kat. 623, II 
kat. 1,317 ir III kat. 173. I ka
tegorijos beturčiai gauna pil
nų išlaikymų, II kat. beturčiai 
gauna pašalpas pragyventi, gy
dymų ir t.t., prie III kat. ski
riami laikinai pakliuvę į var
gų, jie gauna pašalpų, bet už 
gydymų moka pusę nustatytos 
kainos.

Beturčiai dar skirstomi taip: 
susituokusių 662, išsiskyrusių 
170,' našlių 755, merginų su 
vaikais 103. Merginos su4 vai 
kais skiriamos prie beturčių 
tik tada, j kai iškelta savo vai
kų tėvui byla dėl elimentu. 
Prie beturčių priskirta dėl li
gos 385, dėl senatvės 719, nu
stojusių 60% darbingumo 546, 
gimdyti ligoninėj 60,' gausių 
šeimų 254, vyro apleistų šei
mų 46, gaivalinių nelaimių iš
tiktų 4 ir dėl neturto 727.

PRARYT PRARYS, BET AR SUVIRŠKINS?
j/

(5OO

Reikalaukite “NAUJIENAS” 
ant bile kampo, kor parduoda- 
mi laikraščiai. Pardavėjas lai' 
kraščiy bus gatavas Jums pa
tarnauti.. Jisai tenai stovi ne sa» 
vo smagumui, bet Jūsų pato
gumo delsi.
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Draugijai Žinios
Zarasiškių Kliubas ge

rai gyvuoja
Susirinkimas

Sausio 9 dieną įvyko skait
lingas Zarasiškių Kliubo susi
rinkimas, Žukauskų svetainėje, 
2126 S, Halsted str.

Kliubo pirmininkas p. Šilei
kis savo įžanginėje kalboje pri- 

, siminė puikiąsias Zarasų apsk
rities gamtos grožybes, ežerui, 
pilekalnius ir pageidavo tokio 
pat gražaus kliubiečių sugyve
nimo. ,

Knygos rodo gerą stovį

Pasklidus blogos valios žmo
nių kalboms apie kliubo stovį, 
buvo padaryta knygų patikri- 
nimas. Pranešimą apie atliktu* 
revizijos komisijos darbus pa
darė komisijos nariai pp. Ur
bonas ii* Smalalis. Jie ypatin
gai pabrėžė puikų kliubo stovį 
ir jos gerą knygų vedimo tvar-

ŽINOTINA
NAUJIENOS, 1739 South .Halsted 

Street. Telefonai—CANal 8500- 
8501-8502. Ofiso valandos—8:00 
ryto iki 8:00 vakaro paprasto
mis dienomis; sekmadieniais nuo 
9:00 ryto iki 1:00 p. p.

♦ ♦ ♦
LIETUVOS KONSULATAS, Konsu

las Antanas' Kalvaitis, 100 East 
Bellevue Place, (Dešimts šimtų 
šiauren). Telefonas, SUPerior 
5619. Valandos—10 ryto iki 1 
po piet Po to pagal susitarimą.

PAŠPORTŲ BIURAS. Department of 
State, 433 West Van Buren St. 
(Naujuose pašto rūmuose). Tel. 
WABash 9207. Valandos, 9:00 r. 
iki 5 po piėt.

IMIGRACIJOS BIURAS, 433 West 
Van Buren Street. Tel. WABash 
9207.

ORO BIURAS, Senasis Paštas, Jack- 
son ir Clark Sts. Tel. WABash 
1746.

CHICAGOS CITY HALL—Rotušė— 
Washington ir Clark gatvės. Čia 
randasi majoro Kelly ofisas, vi
si miesto ofisai, municipalis ap
skričio Superior ir Circuit teis
mai, sveikatos departamentas, 
apskričio iždininkas, apskričio 
klerkas.

Visi miesto ofisų telefonai RAN- 
dolph 8000.

Visi apskričio ofisų telefonai 
FRANklin 3000.

♦ ♦ ♦
CHICAGOS POLICIJA, llth ir State 

gatvės. Telefonas WABash 4747. 
Norint prisišaukti pagalbos iš 
policijos, reikia šaukti POLice 
1313.

GAISRUI KILUS, reikia šaukti 
FIRe 1313.

♦ ♦ ♦
ILLINOIS EMERGENCY RELIEF 
COMMISSION, 1319 South Michigan 

avė. Telefonas, WABash 7100. 
Valandos, 9:00 ryto iki 5 p. p.

♦ ♦ ♦
IMMIGRANTS PROTECTIVE LEA- 
GUE, 824 South Halsted Street (Hull 

House). Telefonas, HAYmarket 
6374, klauskit Miss Helen Jerry.

COOK APSKRIČIO LIGONINE, W. 
Harrison ir So. Wood kampas. 
Telefonas SEEley 8500.

NAUJIENŲ

RADIO

PROGRAMAI

ANTRADIENIAIS
(Utaminkais) •,

KETVIRTADIENIAIS
(Ketvergais) .

ŠEŠTADIENIAIS
(Suba tomis)

9:30 VAL. RYTE

IŠ WCBD. STOTIES
1080 kilocycles

PASIKLAUSYKITE!

T““".. ............. .
ką. Be to, buvo pranešta, kad 
nario mokesnis esąs 10 centų 
mėnesiui, o pasiūlymas, kad 
butų 50 centų į metus tik su
kėlė daug ginčų, kaipo noras 
sugriauti patį klubą.

-—Ten Buvęs.

Kviečia vaikus mokytis 
dainuoti Naujienų y 

Koncertui
šiandien, sausio 14 d., 7 v. v., 

Wodman svetainėje, 33rd ir 
Lime st., įvyksta Jaunų Lietu
vių Pulko dainų pamokos. Mo
kytojas P. Sarpalius mdkins tam 
tikras daineles, specialiai prL 
rengtas ateinančiam “Naujie
nų” koncertui. Visi vaikai, ku
rie myli dainuoti— priklauso 
prie draugijėlės ar ne— yra 
kviečiami atsilankyti ir netru
kus gražiau pasirodyti scenoje 
“Naujienų” koncerte. Bus ma
lonu tėveliams pamatyti savo 
vaikučiui scenoje ir pasigerėti 
jų dainomis.

Motinos kviečiamos atsivesti 
savo vaikučius. Prie progos bus 
galima pasitarti apie tolimesnį 
vaikų lavinimą, nes tai yra bū
tinas reikalas. Jeigu mes my
lime savo tautą, tai mes myli
me ir savas daineles. Kaip 
bus mums malonu kai musų 
vaikučiai mums padainuos, 
“Kur banguoja Nemunėlis...”

Kviečia
Sena Valdyba.

Draugystė Palaimintos 
Lietuvos minės 30 me

tų sukaktuves
Geras stovis

BRIDGEPORT.—Draugystėm 
Palaimintos Lietuvos sausio 8 
dieną turėjo Lietuvių Audito
rijoje metinį susirinkimą. Iš 
pirmininko p. I. Jackaus pra
nešimo paaiškėjo, kad per pra
eitus metus buvo išmokėta vak 
dybai algos, pašalpos ir pomir 
tinės iš viso $564.00. Kasoje 
dar yra $396.65. Praeitų metų 
pelnas $374.75. Visas drau
gystės turtas $10,000.00, kas 
rodo, kad dr-tės stovis yra 
tildai geras.
Draugystė gyvuoja 30 metus

šįmet sukanka 30 metų nuo 
draugystės įsikūrimo. Tuo tiks
lu* nutarta surengti lapkričio 
22 dieną, Lietuvių Auditorijoje 
sukakties paminėjimą. Į ren
gimo komisiją įeina K darbštus 
nariai B. Jakaitis ir F. Marke- 
viče.

Išmoka pomirtinę
Sausio 3 d. mirė dr-tės narė 

O. Toleikienė. Jos vyrui buvo 
išmokėta pomirtinės $300.00.

Gaisras Auditorijoj
Į susirinkimą buvo atsilan

kęs ir Auditorijos atstovas, ku
ris pranešė, kad įvykęs sausio 
7 dieną didžioje salėje gaisras 
padaręs auditorijai daug nuos
tolių.----- Koresp. G. P.

Henry Ford
atleidžia iš Chicagos - 
dirbtuvių darbininkus

Fordo automobilių dirbtu
vių darbininkai gavo Naujų 
Metų prezentą — su sausio 
mėnesio pradžia atleista apie 
400 darbininkų iš darbo. Au
tomobilių. produkciją sumaži
no 4.75 nuošimčio, o • dirbtu
vė pradėjo dirbti tiktai po 4 
dienas savaitėje*

ši gamybos ir ir .darbinin
kų skaičiaus sumažinimo kal
tė verčiama Aukščiausiam 
Teismui, už tai, kad šis pa
naikino AAA, kuri davė pa
galbą Amerikos ūkininkams, 
o ūkininkai kąi tik daugiau
sia.jierka pigesnius automobi
lius, traktorius ir kitas Fordo 
išdirbamas mašinas.
, -----  Senas Petras.

Chicagos Lietuvių 
Draugijos Valdybos 
rinkimų rezultatai
Penktądienį, sausio 10 d,, 

pasibaigė Chicagos Lietuvių 
Draugijos valdybos rinkimai, 
kurie eina referendumo keliu. .

Šeštadienį Draugijos balsų 
skaitymo komisija atidarė ba- 
hotus ir suskaitė balsus. Gavo
sekančius rezultatus:

1. Vincas V. Mankus . ..1037 
Julius Mickevičius .... . 1016
3. Peter Galskis ........ 1016

•4. Paul Miller ......... . 1010
5. Kastas .Kairia ............ 970
6^ John Degutis ........... 924
7. Paul Milaševičius .......  894
8. Stasys Viešįs ......... . 406
9. Kazys Čepukas ........ ... 522
Nariai balsuoja už septynis 

kandidatus į valdybą, tokiu bū
du, laimėjo Rinkimuose ir 1936 
metų valdyboje bus: Julius 
Mickevičius, Kastas Kairis, V. 
Mankus, P. Miller, J. Degutis, 
P. Milaševičius, P. Galskis. 
Valdyboh išrinktieji nariai pa
siskirsto pareigomis. 1935 pie
tų pirmininku buvo J. Micke
vičius.

Ruošia dirvą adv. J. v
T. Žurio kandidatū
rai j miesto valdžią
Darbuojasi, kad gauti jam vie

tą reguliariam demokratų są- 
rašė

Kelios lietuvių politinės gru
pės ir .asmenys pradėjo ruošti 
dirvą adv. John T. žurio kan
didatūrai į miesto valdybą at
einančiuose rinkimuose. Dabar
tiniu laiku suinteresuotieji de
da pastangas, kad iškovoti jau
nam lietuviui teisininkui vietą 
reguliariame ’clemokratų parti
jos sąraše.

Pasitikėdami, kad jiems pasi
seks planus įvykinti, kandida
to rėmėjai sako, jog, “ateinan
tieji rinkimai vėl pakelia klau
simą ar lietuviai politinėje dir
voje gaus pripažinimą ar ne. 
Apie 100,000 lietuvių Chicagoje 
gyvai interesuojasi miesto rei
kalais ir jo gerove, vienok nei 
kartą per 30 metų nei vienam 
lietuvių gilmės piliečiui pebuvo 
duota proga užimti valdžioje 
žymesnę vietą.”

Nurodydami adv. žurio kva
lifikacijas, rėmėjai sako, jog 
kandidatas yra kompetentiškas 
užimti valdvietę. Per daugeli 
metų advokatavo Chicagoje. Jis 
buvo arba yra, Lietuvių Demo
kratų Lygos Cook apskrityje 
prezidentas, Amerikos Lietuvių 
Advokatų draugijos pirminin
kas. Dariaus ir Girėno legiono 
Ketvirto distrikto ginčų spren
dėjas ir legalis patarėjas. (Sp.)

Radio šeimyna “Ma
kalai” sekmadienį 
pirmu kartu scenoj

Sutraukė didžiulių minią publi
kos -Chicagos Lietuvių Audi- 
torijon

Garbioji radio šeimyna, “Ma
kalai”, kuri kas sekmadienį per 
radio aparatus pasipasakodavo 
tūkstančiams lietuvių apie sa
vo gyvenimo laimes* ir nelai
mes, sekmadienį pirmu kartu 
pasirodė scenoje.

“Makalų” populiariškumą pa- 
rodė didžiule minia žmonių už
pildžiusi Chicagos Lietuvių Au
ditoriją, kur ‘^Šeimyna” padare 
savo scenos debiutą. Daugelis 
žmonių turėjo grįžti netilpdami 
salėn. K

“Makalų” originatorius ir au
torius K. Jurgelionis, kuris ra
dio progrąme yra “Makalas”, 
buvo ir šeimynos ir būrio gi
minių patriarchas -scenoje. Vy
kusiai nugrimuotas ir iki ma
žiausių detalių tipingas senas

Keletą dienų

auto-
Daktarai jį apžiūrėję

Frank Owen
CHICAGO.

atgal policistas Frank Owen 
(lovoje) buvo sužeistas 
mobilio 
nusprendė, kad jis negyvas. 
Bot Owen prisikėlę iš “numi
rusių”, kai į jo širdį įleido ad- 
lenalino vaistų. Pasveiks.

■ ' ■ ' lietuvis tėvas ir, priedų, bu-1 
ceris, p. Jurgelionis scenoje su 
šeima ir ,,-giminėmis pergyveno 
realistiškai jaudinančius mo
mentus ruošos dukters Aldonos 
vestuvėms ir staigią permainą 
busimosios jaunosios planuose, 
kuomet ji gavo telegramą nuo, 
vieno savo seno kavalieriaus.

Turėdamas''ir svarbiausią ro
lę, ir įdėjęs visą sielą į Makalo 
charakterizavimą, p. Jurgelionis 
su* nepamainoma Makaliene (P. 
Milleriene— viena iš gabiausių 
lietuvių artisčių Chicagoje) do
minavo sceną., , Praeityje su- 
mokinęs ir pastatęs daug vei
kalų p. Jurgelionis sekmadienį 
tik pirmą kartą pats pasirodė 
scenoje. Debiutas nepaliko abe
jonių apie jo didelius scenos 
gabumus ir to meno žinojimą.

Marčią Ceciliją Makalienę 
vykusiai vaidino p. Ksavera 
Neglevičaitė, o temperamentišką 
j auna j a Aldona Makaliute buvo 
gavi J. Gricaitė. Kitose rolėse 
dalyvavo J. Sauris, A. Rutkaus
kas ir p-lės Rutkauskaitės, Pet
raitis, Pavilionis ir keli kiti.

Be Makalų vakaro progra- 
man įėjo ir mUzikalę dalis, ku
rioje dalyvavo dainininkas J. 
Tenzis, Vyrų Kvartetas, Andre
jevo šokėjai,. Jaunoji Birutė, 
jaunutė , p. Dowginaitė, Malelo 
ir btirys' kitų šokėjų, ambicin
gų muziku ir dainininkų.

Vakarą rengė J. F. Budrikas, 
kurio radio prograrhe iŠ WCFL 
Malakai dalyvauja.—V.

Jei tikėti Juozui Lip 
skini, “pavasaris 

. jau už kampo”
Kad pavasaris “yra jaii už 

kampo” nėra toks labai nepa
prastas dalykas, neš pavasaris 
visgi ateis, kuomet kitos rei
kalingos ne vien atmosferinės 
permainos jau kiek metų tyko
ja už kampo, bet kaip nepasi
rodo, tai nepasirodo.
. Kad pavasaris netrukus išlys 
iš už gatvės kertės tvirtina lie
tuvis Juozas Lipskis, 8200 Kean 
avenue,; gyvenąs netoli Tautiš
kų Kapinių. Jis sakosi aną die
ną sučiupęs gražią, margą pe
teliškę. Ją sugavęs ir pakabi
nęs ant sienos, skeptiškų . tau
tiečiu ir reporterių naudai. Pe
teliškė esanti apie 5 ir pusę co
lių dydžio. —Senas Petras,

GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 
Naujienose.

h... . - .. - —

Bandė nušauti teisė
ją J. Prystalskį, 
nušovė advokatą

Cook apskričio Circuit teis
me vakar vienas John W. 
Keogh bandė nušauti teisėją 
John Prystalski, bet vieton jo 
užmušė advokatą Christopher

Teismabutis buvo pilnas 
žmonių ir Koeghui pradėjus 
šaudyti kilo didžiausia suiru
tė. Tik per stebuklą teisėjas 
Prystalski išliko gyvas. I jį 
Keogh paleido tris šuvius, ir 
prazvimbusios pro teisėjo au
sis kulkos sulindo į jo kėdės 
užpakalį. Vienus šūvis skir
tas teisėjui kliudė advokatą, 
kuris krito negyvas ant vie
tos. Kulka pervėrė širdį.-

Koegh stambus namų 
savininkas > "

žmogžudis Keogh yra 60 
metų stambus namų savinin
kas, gyvenąs Chicago Athletic 
Association rūmuose, 12 So. 
Michigan avenue. Per kelis 
metus jis trankėsi po teismus 
kovodamas prieš foreklozavi- 
mą vieno jo namo ties Michi
gan ir Ohio gatvių.' Bylą už
vedė New England Mutual 
Life Insurance Company, ku
ri davė Koeghui $250,000 mor- 
gičių. Koegh tvirtino, kad 
Cook apskrityje visa valdžia 
yra neteisėta ir, ypatingai tei
šėjai susideda iš “šulerių”. 
Valdžia esanti nelegali todėl, 
kad Illinois valstijoje nėra 
teisėtai paskirstyti distriktai, 
iš kurių renkami, legislaturos 
nariai ir aukščiausio teismo 
teisėjai.

Paklaustas kodėl bandė tei
sėją nušauti, Koegh atsakė, 
jog norėjo Prystalskį gyvybę 
pašvęsti, kad atkreipti publi

randasi 
Avė. šlepecki ko- į

i vyks ketverge

VINCENTAS JANKAUSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 12 diena, 1:20 valanda 
po piet 1936 m., sulaukės pu
ses amžiaus, gimęs Lietuvoje, 
^Kėdainių parap.. Sodeliu kai- ; 
me, Tauragės :ap..

Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Kazimiera, po tėvais 
Rašimikė, 2 sūnūs Vincenta ir 
George, 2 brolius Antana ir ' 
Bladislova, brolienė Emilija. 4 
.pusbrolius Ruigius ir kitu gi
miniu.

Kūnas pašarvotas 
5312 Archer 
plyČioje.

Laidotuvės __  ____ __
sausio 16 d., 8:30 vai. ryta iš 
koplyčios i šv. Richelle par. 
bažnyčia, 50th ir Kostner,- ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio siela, o iš ten 
bus nulydėtas' į šv. Kazimiero 
kapinės.

Visi a. a. Vincento Jankaus
ko giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna- 
vima ir atsisveikinimą . 

z Nuliude liekame,
Moteris, sunai, broliai,

> brolienė, .pusbroliai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk
torius šlepecki. »

IZIDORIUS STANKAITIS
\ Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 11 diena. 10 vai. vak. 
1936 m., sulaukės pusės am
žiaus, gimęs Tauragės apskr., 
Eržvilko parap., Bačiu kaime.

Amerikoj išgyveno 23 metus. 
“ Paliko dideliame nuliudime . 
pusbroli Kerutj ir jo šeimyna, 
pusbroli Jokima Šeputi ir daug 
kitų giminiu. O Lietuvoj moti
nėle Marijona, seserj ir -du 
brolius. '

Kūnas pašarvotas randasi 
9035 S. Greenwood Avė., Burn- 
side, 111.

Laidotuvės įvyks trečiadienį 
sausio 15 diena. 8 vai. ryte iš 
namų į šv. Juozapo parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas i 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Izidoriaus Stankai
čio giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliude liekame ,
Pusbroliai, gimines ■ ir 
pažystami.

Patarnauja laidotuvių direk
torius Eudeikis, Tel. Yards - 
1741.

Laidotuvėmis rūpinasi i>us- 
brolis Joki i pas Šeputis.1 

kos dėmesį į faktą,/jog dist- 
riktų paskirstymas nėra lega- 
is. “Visai nesigailįs nušovęs 
advokatą Kenney, nes jei tei
sėjas Prystalski nekrito, tai 
turėjo kristi kas nors kitas”.

Koegh randasi įkalintas po- 
icijos centralinėje nuovado- 

: e, prie 12-tos ir State gatvių.
Adv. Kenney atstovavo a*p- 

draudos bendrovę reikalau- 
; ančią forklozavimo.

Surengė K. Čepu
liams sidabrinių 
vestuvių vaišes

Palydėdami pp. K. ČępukUs 
antram 25 metų etapui gyve
nimo kelionės, prie auksinių 
vestuvių sukaktuvių, draugai 
ir giminės sekmadienį susirin
ko jų namuose, 1534 N. Oakley 
blvd., atšvęsti sidabrines su- 
kaktuves, kurios suėjo šiomis, 
dienomis.

Linkėjimų, gražių minčių ir 
pageidavimų susįrinkuseiji pa
sakė gausybę ir jeigu tik pusė 
j ų išsipildys, tai % pp. čepukai 
neturės jokio vargo sulaukti ir 
deimantinių sukaktuvių.

Vaišėse dalyvavo pp. Jokan
tai, Dr. Montvidas, A. Rypke- 
vičiai, E. Mikužiute, J. Viliai, 
V. Poška, J. Čeponis, V. B. 
Ambroze, Prusiai, Kubiliai ir 
kiti. P-lė S. Viliutė, viena iš

SUSIRINKIMAI
RYTOJ
Humboldt Park Politikos Kliubo—metinis susirinkimas, Almira 

Simons svetainėje, 1640 N. Hancock Str., 8 v. v. Kvie
čia, atsilankyti visus narius. Valdyba.

PARENGIMAI
. . . :>■ : • a k t

SAUSIO 18.—Teisybes Mylėtojų Draugijos vakarienė “Veselija” 
ir šokiai pagerbimui įstojusių Lietuvos Dukterų ir Rožan- 
cavos Draugijų Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. 
Halsted St. Pradžia 6-tą vai. vak. Įžanga 50c.

SAUSIO 19—Chicagos Lietuvių Draugijos Metinis Vakaras- 
Koncertas, Sokol svetainėje, 2345 South Kedzie avenue. 
Pradžią 4 vai. pp.

SAUSIO 25—SLA. 63 kuopos balius, J. Macukevičiaus svetainėj, 
1036 E. 93rd Street. Dainuos Roselande pagarsėjęs ša- 
kar-Makar choras. Kiti pamarginimai. Pradžia 6 vai. 
vakare. Įžanga—25c.

SAUSIO 25 d.—Morning Star Kliubo balius, 3945 North Avė., 
beisbolininkams—City Bajseball čempionams—pagerbti.
Pradžia 8:00. Įžanga 25 centai.

SAUSIO 26—SLA. 212 kp. Kenosha, Wis. Stato Blindą German 
American svetainėje, 1715-52 St., Kenosha.

VASARIO 1—Amerikos-Lietuvių Olimpiados Sportininkų Pa
gerbimo Vakaras, Southmoor Viešbutyj, Stony Island 
& 67th Street. Bilietai 75c. G<ros G. Stephens orkestrą.

VASARIO 9—“Pirmyn” choras stato operetę “CAVALLERIA 
RUSTICANA”, Sokolų Svetainėje, 2345 South Kedzie 
Avenue. ' /

VASARIO 16—“NAUJIENŲ” METINIS KON- 
GERTAS, Sokolų Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 23—SLA. 139 Kuopos koncertas, “Pirmyn” operetė, 
“Gražioji Galatea”, Strumilos svetainėj, 158 E. 107 St. 
Šokiai. Pradžia—5:30 v. v. Įžanga 40c. t

KOVO 1—Lietuvių Studentų Kliubo (Lithuanian University 
Club)—Dainų ir Muzikos Vakaras Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pelnas—įsteigimui stipen
dijų fondo. Įžanga 50c.

Gerkit ir Reikalaukit

NATHAN
KANTER

Visose Alinėse 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu
Kentucky 
Bourbon 

ir
Lietu vilkos 

Degtinis

Mutual Liųuor Co
4707 So. Halsted St - 

TeL YARDS 0803

vaišių rengėja, buvo toastmas- 
teris.

žymus organizacijose
K. Čėpukas yra žymus North- 

sidės veikėjas, gerai žinomas 
Chicagos lietuvių Draugijose, 
SLA. kuopoje ir kitose grupėse. 
Jis buvo pirmininkas Northsi- 
dės ALTASS skyriaus, kuris 
daug pasidarbavo sukėlimui pi
nigų Liet. F. Vaitkaus skridimo 
įvykinimui.

P-ų čepukų duktė, Valeria, 
yra žymi smuikininkė baigusi 
muzikos kursus Northvveštern 
universitete.—T.

Demokratai išsirinko 
Bundenseną kandi

datu į guberna
torius

Atsisakę remti gubernatorių 
Horner antram terminui, Illi
nois demokratai pasirinko už 
kandidatą Dr. Herman N. Bun- 
desen. Jis yra dabartinis Chi
cagos sveikatos departamento 
viršininkas ir politikoje turi 
daug įtakos.

Be Bundeseno, gubernatorys
tės sieks dar keli demokratai, 
bet Bundeseno šansai yra tuo 
geresni, kad jis bus reguliaria
me demokratų sąraše. Žada kan
didatuoti ir gub. Horner.
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NAUJIENŲ VAJAUS KONTESTAS, s, , Į, CLASSIFIEDADS
Su sausio 15 d. prasidėt Naujienų Vajaus Kontestas

Leit. F. Vaitkaus Pareiškimas

■Krautuvnin
kad laikraš

CLASSIFIEDADS

KONTESTANTO APLIKACIJA

MUSŲ SKAITYTOJAI Adresas

Užsiėmimas
Kaštai skiriami j šj

antReal Estate

3417 S. HALSTED STREET
JANUARY ŽEMOS KAINOS

Mat

Tel. Boulevard 4705

GARSINKITĖS 
NAUJIENOSE

Kauno 
aš to- 
gavęs, 
pirktą

katalikai, su- 
kad kunįgai- 
spaudimą į 
užstoti tame

iš Šito 
mažai 
kurie

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

2411
So. 52nd 
Avenue

REAL EŠTATE BONDSAI. Pa- 
šalinė ypata mokės grynus pinigus 
už nuošimčius mokančius ir nemo
kančius bondsus. Naujienos, Box 382.

Financial
Finansai-Paskolos

Antradienis, saus. 14, 1936

Pašauk mus dėl dykai ap-» 
25 metai patyrimo —

Piktadariai pašovė 
Bridgeporte Pet
rauską ir jo sūnų

Šiandien “Pirmyn 
bendrą repeticija 

su orkestru

ja, savo 
Dabar aš 
AUŠROS

kuriame atsispindi visas lietuvių gyvenimas

MERGINA abelnam namu darbui 
Lengvas skalbimas. Gyventi vieto
je. $4 arba $5. Juniper 1320.

kontestantas už savo pasidarbavimą

Apšaudė biznierių kuomet pa 
si priešino apiplėšimui.

Melrose Parke Naujienas 
galite gątiti pas fotografą 
Antaną J. Krušiną, 150 N. 
Broadway, Melrose Park,

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

Naujienų Kontesto Vedėjas, 
T. RYPKEVIČIUS

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Bargenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčerių. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalu. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi grosernių-lunchruimio- 
hamburger ir visi kiti fikčeriai. že
momis kainomsi. Priimsim jusu fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North Wells St. Superior 2361.

Štai aną sekma- 
Urbanavičius kad 
gražų pamokslą, 
negalėjau1 atsi-

Chbras ruošia sceųai “Cavalleria 
Rusticana”

•GREITAS PATARNAVIMAS 
Skolinam pinigus ant mortgičiu. 
Užrašomi visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. Išrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO. 
6816 So. Western Avė.

Hemlock 0800

turi būti'adresuojami “Musų Skaitytojams1 
kutinai pridėkite savo vardų ir pavardę.

MELROSE PARKIEČIŲ 
ATIDAI

REIKALINGAS darbininkas dirb 
ti\i Tavem .

3510 W. 63rd St.

DYKAI!
Mes DYKAI per paštą pasiųsime jums 

listą 75 Berwyn ir Cicero TIKRŲ 
REAL ESTATE BARGENŲ 

Telefonųokite, Rašykit arba' Pašaukit Musą Ofisą

nors yra Mari 
bet yra tikras patrio

“Koplyčia 12-kai berniukui
Ar patemijimas, kad Mari

jonų Rėmėjų Draugystės Sei
me, kunigai ir marijonai įsi
karščiavę tvirtino, jog jiems 
neatbūtinai esanti reikalinga 
koplyčia dėl įšventinimo į ku
nigus 12 berniukų, yra prasi
manymas? Jeigu jie statytusi 
už savo pinigus, kuriuos užsi
dirba misijonieriaudami, tai 
butų pusę bėdos. Bet kada 
jie kreipiasi į plačiąją kata
likų visuomenę, ir nori užme
sti tai visuomenei tą darbą, 
tai mes katalikai negalime ty
lėti. Vien dėlto, kad ta pati 
katalikų visuomenė jau rodos,

Palikus tik menesiui laiko iki 
operos 
pastatymo, 
(vas. 9 d.) 
dabar turi po dvi repeticijas j 
savaitę; antradieniais ir penk
tadieniais.

šiandien įvyks bendra, solis
tų, choro ir simfonijos orkest
ro repeticija Gage park s vėtai 
nėję, prie 55th irWestern avė., 
7:30 vai. vakare. Penktadie
niais repeticijos Nef f o svetai
nėje, V/ėstsidėje^

“Cavaiierio Rusticana” bus 
pastatyta lietuvių kalboje. Ope
roje dalyvaus solistai, pp. Ste
ponavičienė, Skeyeriutė, Grigo- 
niutė, Tenzis ir F. Pūkis.

Ką Reiškia p^įę: 
Tame ra- 

redaktorius Šimutis

Dėl Prasimanymų Ap 
Mano Dovanas

REALTOR'
Paskolas nuo $800 iki $5,Q00

AUGŠTOS RŪŠIES NORTHERN 
ILLINOIS ANGLIS. GERIAUSIAS 

Pavaduotojas dėl Pocahontas 
Mine Run ___..__ ___ ______ $5.75
Lump, Ęgg ar Nut _________ 6.C0
Screenings .................... -.......... 4.75

Tiesiog iš Kasyklų — Nemažiau 
kaip 2 Tonus. 
Pašaukit dienos laiku arba vakarais 

Tel. KEDZIE 3882.

Skalbamps mašinos po 
$34.00 ir augšč.

Prosinimo mašinos po 
$34.00 ir augšč.

Elektrikinės Ledaunės po 
$65.00

Radios gražiuose kabine
tuose 10 tūbų po $28.00 

Midget Radios vertės 
$20.00, po $9.75

Visi Naujieniečiai yra kviečiami prisidėti prie šio 
Vajaus Kontesto ir stoti į kontestantų eilęsi Mes esame 
tikri, kad visi lietuvių visuomenės veikėjai atsilįeps į ši 
kvietimą, nes dabar laikas yra pasidarbuoti savo laik
raščiui
Visi žinote, kaip jums butų sunku kovoti su tamsybe ir 
visokiais žmonių skriaudikais, jeigu nebūtų Naujienų.

Naujienos visuomet drąsiai stoja jums j pagelbą 
kovoje už geresnę ateitį, paremia ir padeda įvykinti jū
sų gėrus sumanymus.

Naujienos negauna ir neprašo iš niekur jokių aukų 
arba pašelpų, bet pasitiki, kad ąpšvietą mylintys dar
buotojai mielai stos mums į pagėlbą į šį prakilnų dar
bą, kad Naujienos dar toliau pasklistų ir būtų dar stip
resnės. . <

i

Užkvietimai darbuotojams buvo išsiuntinėti ir laiš
kais, bet ne visų adresai yra žinomi ir kai kurie laiškai 
dėl klaidų adresuose grįžo atgal. Todėl šis atsišaukimas 
lai būna jums užkvietimas. 4

Taigi!, nieko nelaukę, praneškite kurie sutinkate 
pasidarbuoti šiame Naujienų Vajaus Konteste. Aš, kaip 
Kontesto Vedėjas, prisiųsiu jums visas informacijas ir 
kvitų knygeles užrašinėti Naujienas. (

Kiekvienas
gaus dovanas.

PHONE 
CICERO 

454

yra ir bus man brangi atmintis 
iš mano atsilankymo Lietuvo
je. Aš jų niekam neatiduočiau 
už jokius pinigus.

Man nuostabų 
čiai, kurių pareiga šviesti žmo
nes, šičaip negražiai klaidina 
visuomenę, stengdamiesi apjuo
dinti mano vardą. Kai aš perei
tą vasarą rengiausi skristi per 
okeaną Lietuvon, tai ta pati 
lietuvių spaudos dalis skleidė 
apie mane bjaurius prasimany
mus, kuriuos nbt koktu darosi 
atsiminus. Skridimas vis tiek 
įvyko ir aš atlikau savo užda
vinį kaiį) geriausiai buvo ga’i- 
ma tose sąlygose. Bet ko-gi da
bar tie puolikai iš manęs nori, 
kuomet skridimas jau yra įvy
kintas? Niekam, rodos, skriau
dos nepadariau, o iš to, kokiu 
entuziazmu mane priėmė Lie
tuvos žmonės, jaučiuosi savo 
žygiu padaręs Lietuvai ir šiek- 
tiek gero.

Tikiuosi, kad visuomenė, ku
ri nuoširdžiai mane rėmė ren
giant antrą transatlantinį skri
dimą ir kuriai aš esuUr visuo
met busiu už tai giliai dėkin
gas, nekreips j tuos piktos va
lios gandus jokio dėmesio.

Leit. F. Waitkus.

Cavallerią Rusticana”
Sokol svetainėje
“Pirmyn” chroas

SKOLINAM PINIGUS
Ant 1-mu ir 2-rų morgičiu visose 
apielinkėsę (ir perkam) nuo $100 
iki keliu .tūkstančių? Turime Real 
Estate ir Apdraudos Departamentai

J. NAMON & COMPANY 
6755 S. Wes*tern Avė.

Tel. Grovehill 1038

Aš žemiau pasirašęs- pareiškiu savo porą ir sutikimą da
lyvauti Naujienų Vajaus Konteste nustatytomis sąlygomis 
ir pagal Kontesto vedėjo nurodymų.

BRIDGEPORT 
kas M. Petrauskas įr jo jaunas 
sūnūs vakar buvot sunkiai pa
šauti, kai jie pasipriešino ke
turiems banditams, kurie Įian- 
dČ padaryti apiplėšimą.

Piktadariai taip greitai dir
bo, kad nei vienas liudininkas 
negalėjo aiškiai pasakyti • kas 
įvyko, žihoma tik tiek,7kad 
apie 6:40 P. M. trys vyrai iš-- 
puolė iš Petrauskų rūbų krau
tuvės, Bridgeport Clothing Co., 
adresu, 3312 South Halsted 
Street, sulipo į automobilį ir 
nudūmė. O viduje krautuvės 
gulėjo pašauti Petrauskas ir jo 
sunps, kuris yra apie 23 metų 
amžiaus.

Petrauskas Sr., buvo nuvež
tas į German Deaconess ligoni 
nę, o sūnūs pas Dr. M. Marble, 
3267 S. Halsted Street. Sunui 
kulka buk įlindusi į galvą. M. 
Petrauskui peršautas kairis pe- 
tis. . Vėliau ir sūnūs buvo nu- 
vė&tasi ligoninėn, kur dabar gu
li su tėvu.

Ąr plėšikai išplėšė kasą, krau
tuvėje ar pavogė rūbų, pakol 
kas nežinia. > ,

Piktadariai buvę jauni vyrai, 
tarp 22-25 metų amžiaus.

Kai plėšikai įsibrovė krau
tuvei!, švaistydami revolveriais, 
jie UžkamandavOję Petrauską 
iškelti rankas. Jis tai padaręs. 
Tuo laiku krautuvėje buvęs ir

sūnūs. .Jis sėdėjęs. Piktadariai 
liepę ir. jam iškelti rankas, bet 
kai .nepaklausęs, tai paleidę Į 
ji kelis šuvius. Kaį Petraus
kas puolę sūnų ginti, tai pik
tadariai’ pašovę ir jį.

Gruodžio 18 d., 1935 m 
tilpo “Drauge” editoriąlas, už 
vardytąs “] 
dievių šmeižtai 
šinyje 
bando apšaukti visus tuos, ku
rie rašo apie sauvalę lietuvių 
klebonų parapijose ir apie 
gražinimą lietuvių kalbos ir 
giesmių atgal į’ lietuvių kata
likų bažnyčias, — bedieviais, 
šmeižikais ir melagiais.

Tokius neprotingus ir buka
protiškus pareiškimus gali pa
daryti bile viena davatkėlė. 
Jie neatrėmė nei vieno katali
kų iškelto klausimo per NAU
JIENAS, nei vieno rimto ir 
bešališko argumento.

Ar reikalavimas, kad musų 
klebonai, kurie plėšia už ves
tuves ir laidotuves aukštas 
kainas, nustotų taip žmones 
lietuvius katalikus išnaudoti, 
yra šmeižtas, melagystė, ir be
dievybė? Ar reikalavimas, 
kad pavyzdžiui, šv. Jurgio 
par. bažnyčioje, Ciceroj, Mar- 
quette Parke, Roselande, ir 
kitur, butų sakomi lietuviški 
pamokslai ir gražinta giesmė 
“Pulkim ant kelių”, yra mela
gystė, šmeižtas, ar tai netei
sybė? Lai, tas redaktorius 
atvažiuoja į bilę vieną para
piją ir paklausia senų parapi- 
jonų, apie tuos dalykus, ir ji
sai pamatys ką jie jam pasa
kys. Jie pasakys, kad tai 
yra teisybė, o ne kokia mela
gystė, šmeižtas ar bedievy-

REIKALINGA mergaitė dirbti va
karais i Tavem — Turi mokėti 
skambinti pianą.

6354 So. Kedzie Avė. ‘ -

PATAISYK STOGĄ IR 
RYNAS DABAR

Bukit pjisirengę pirm negu sniegas 
išskris. L‘_‘ 
skaitliąvimu , _
Blekorius ir Stogius.

Leonas Roofing Co 
3750 Wallace Street 

, Tel. Boulevard 0250

Vardas ir Pavarde

$12.50
$19.50

ant

, Toliau jisai rąšor “Kuo dau
giau šmeiš ir meluos, tuo aiš
kiau savo nešvarų veidą pa
rodys, tuo. didesnių protestų 
ir pasipiktinimų banga visuo
menėj sukels prieš savę”. Na 
jeigu jau tą katalikų visuo
menę turėtų prieš ką protes
tuoti, ir sukilti, tai tiktai ne 
prieš NAUJIENAS, bet prieš 
lietuvius Rymo katalikus kuni
gus ir klebonus, kurie po prie
varta bruka jiems anglų kal
bą, nutautina jų vaikučius 
per mokyklą ir bažnyčią. Ar 
Marijonų leidžiamas laikraš
tis “Draugas” taip ’užstoja lie
tuvybę, ir lietuvių kalbą? Ar 
tai taip jisai pasitarnauja Lie
tuvai ir lietuvybei? Na, tokių 
stebuklu tikrai lietuviai kata-

v / I

likai nesitikėjome. Katalikiš
kas neva laikraštis, užstoja už 
tuos lietuvių nutaūtintojus, ir 
grūmoja kokiais tenais prote
stais prieš tuos, kurie drįsta 
tuos biaurius musų kunigų 
klebonų darbelius iškelti vie
šumon.

paprastas dalykas^ kad Mari
jonas taip drįstffyasakyti, tokį 
teisybės žodį musų nekuriems 
klebonams, kiltie pilnai yra 
nuklydę nuo doros kelio, ir 
paniekinę Kristaus mokslą, 
dabar garbina tiktai “Dievai
tį Dolerį” .

Mes lietuviai 
prantame gerai 
klebonai daro 
“Draugą” juos 
Judosiškame lietuvių nutauti
nimo darbe. Bet matote, at
siranda žmonių ir iš Marijo
nų, kurių širdyse dar nėra už
gesusi lietuvybės kibirkštėlė, 
ir dėlto vienas išdrįso pasiprie
šinti, ir pasakyti teisybės žo^ 
dį. Tad, lietuviai, nenusimin
kite, bet visi drąsiau į kovą 
už lietuvių kalbą, evangelijas, 
pamokslus ir giesmes lietuvių 
kalboje, musų pastatytose 
bažnyčiose.

West Side Parapijonas.

Buy gloves with whot 
it savęs

MAra reikalo 
daaflau. kad rauti kerę 
koiel«. Msteriuo didelis tūbas parsiduoda ui 

Ji ralo ir apsaugo Gau
tis Be to raute sutaupiau 
13. ui kuriuos r*Ute auslpirM- 
tL. pirttiaaites ar ką kita. 
Laasbert Pharasaoal Oo.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Nesuprantu, kodėl pastaruo
ju laiku kai kurie lietuvių laik
raščiai Amerikoje vėl pradėjo 
mane šmeižti. “Vienybė”, “San
dara”, “Dirva” ir “Draugas” 
ėmė rašyti^ad aš išpžirdavinė- 
jąs savo dovanas, gautas nuo 
Lietuvos žmonių. Vienas ar du 
tų laikraščių minėjo ir tam 
tikrus daiktus, kuriuos aš jau 
net siūlęs pardp.vimui Kaune.

“Vienybė”, pav. rašė, kad 
man žmonių dovanotas fotogra
fijos aparatas buvęs išstatytas 
pardavimui vienoje 
krautuvėje. Tuogi tarpu 
kios dovanos visai nesu 
bet aš savo New Yorke 
aparatą iškeičiau Kaune į ge 
resnę kamerą, kurią aš ir šian 
dien tebeturiu. Jau vien 
pavyzdžio matyti, kaip 
atsižvelgia j tiesą tie, 
tuos gandus fabrikuoja.

Taigi, turiu pareikšti, kad 
kaip tame.' prasimanyme apie 
kamerą, taip ir kituose pana
šiuose pranešimuose nėra nei 
krislo tiesos. Nesu pardavęs, 
nei siūlęs pardavimui nei vieno 
daikto, kurį man kas nors pa
dovanojo Lietuvoje, ir niekuo
met neatėjo man į galvą mintis 
tas dovanas pardavinėti. Jos

Gražus 12 puslapiu KALENDORIUS DYKAI atsilanlciusiems. Per 
paštą—reikalinga prisiųsti 10c persiuntimo lėšų.

Gražus Parlor Setai 
Gesiniai Pečiai po 
Angliniai Pečiai po 
Aliejiniai Pečiai po 
Kainos sumažintos 

racų, Springsų

bus daugiau kaip 30 metų, 
kaip yra pasirengusi pastatyti 
vargšams ir na^Įaičianjs na
mus, o iki šiai dienai kaip tų 
namų nėra, taip nėra. Kaip 
musų seneliai vargsta po sve
timas pastoges, taip vargsta. 
Ir ne vienas kunigas, nei pa
saulinis, nei marijonas, nei 
vieno lašo prakaitto neišliejo, 
kad dėl to tikslo pasidarba
vus. Ar tokis patemijimas 
yra šmeižtas, melagystė, ir be
dievybė?

Kad tie klebonai ir marijo
nai tokie geri, parodykite 
Gerb. Draugo Redaktoriau, 
kur ir kada, musų kunigai 
arba marijonai surengė bent 
vieną vakarą, kad nųvežus 
musų vargšams esantiems 
Oak Forest, ĮH., bent po vie
ną centą, kad juos suraminus, 
paguodus? . Bet jie visi labai 
uoliai, užkamanduoja savo 
paklusnių davatkėlių ' kadrą, 
kad surengti jiems tai varda
dienį, tai gimimo dienos pa- 
gerbtuves, ir šimtais dolerių 
visokių dovanų nuo tų silpna
valių sukolektuoja.

’ “Verbliudas” ir musų 
kunigai

I ? % . ♦

Kristus yra pasakęs, “kad 
lengviau bus kupranugariui- 
verbliudui perlysti per adatos 
skylę, negu turčiams įeiti į 
Dangaus karalystę”. Tai ko
de! dabartiniai Jėzaus Kris
taus mokslo skelbėjai, visai 
nepaiso to Jėzaus Kristaus 
mokslo, o plėšia už suteikimą 
vestuvių Sakramento, arba už 
palydėjimą į aną z gyvenimą 
nuo $25 net iki $150, ir dau
giau? Juk jeigu jau taip bus 
su turčiais, kad jie negalės 
įeiti į Dangaus Karalystę, tai 
ar musų kunigėliai nebijo nu
stoti to Dangaus, ir patekti į 
peklą? .Ar jie visai netiki į 
tą . Jėzaus Kristaus mokslą, kad 
jie liefpia įmones nekrauti tur
tų, o patys tai plėšia baisiau
sius pinigus už menkiausius 
bažnytinius patarnavimus, ku
rie turėtų būti suteikiami vi
siems geriems katalikams,' ku
rie tiktai priklauso prie sa
vo parapijos, dykai be jokio 
mokesčio.

Kun. Urbonavičius
Vienok nėra ko nusiminti. 

Nevisi yra tokie nutautinimo 
apaštalai iš musų kunigų. Yra 
dar vienas-kitas, ir iš jų, kurie 
nėra parsidavę dolerio dievai
čiui, ir už lietuvių kalbą/ ir 
lietuvybę stoja, 
bažnyčiose palaiko, 
kaipo parapijonas 
VARTŲ parapijos, galiu pra
nešti, kad musų klebonas kun 
Urbanavičius 
jonas 
tas, geras kunigas, ir stoja už 
lietuvybę, 
dienį kun. 
jau pasakė 
tai jau aš 
džiaugti.

Ir štai ką jisai pasakė; Ji
sai davė tiek vėjo musų kle
bonams ir kunigams, už stoką 
kunigiškos doros, už didelę lo- 
kamstvą turtų, ir liepė vi
siems parapijonams pasnin
kauti ir melstis už; atsiverti
mą lietuvių klebonų ir kuni
gų ant gero doro ir Kristalus 
meilės kelio. Na, juk tai ne-

AR NORIT GYVENT FLORIDOJ 
IR TURĖTI SAVO FARMĄ? 

8000, akru žemės N. W. Floridoj bus 
padalinta i farmas. $15 už akra — 
puikus klimatas. Pasiskubinkit! Dėl 
platesniu informacijų rašykit ang
liškai.

MAT FESEL. 
1639 Orchard St. 

Chicago, III.

duodame 
PENKTO (5%) nuošimčio ir žemą komisą.

21 metus real estate ir apdraudos patyrimas.

Lengvais, 
Dalinate išmokėjimais

Budrik Furniture Mari
3347-49 SO. HALSTED ST.

Business Service-
---------t-t

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musu biuras suteiks patarimus namu 
savininkams reikale nesusipratimu su 
rendauninkais. Maža narinė mokes
tis. Atdara kasdien nuo 8 vai. ryto 
iki 8 vai. vak. Šventadieniais nuo 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Diyision St.

Tel
Mes esame jau šiuo adresu virš

Business Service
____

UNIVERSAL ŠTORAGE
V. BAGDONAS. Sav.

Local and Long Distance 
Furniture and Piano Moving

3406 S. Halsted Street
Phone Y&rd« 8408

COAL
HIGH x GRADE NORTHERN 

ILLINOIS COAL
Best Substitute for Pocahontas

Mine Run ............................—$5.75
Lump, Egg or Nut ..........  6.00
Screenings ....................  4.75

Direct from tfye Mine. — 2 ton
minimum.

CalI Day or Night
KEDZIE 3882.

Help Wanted—Female . 
Darbininkių reikia

REIKLINGA mergina ar moteris 
abelnam namu darbui — būti nak
timis. 4611 N. Hamlin Avė.

________ Rakandai-Įtaisai _____
išparduodame baru fikce- 

RIUS, visokio didžio su Cpu Baksais 
ir sinkom. Taipgi Stori’ fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
,STORE FIXTURES

1900 S) State St. CALumt 5269

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

MĖSOS MARKETAS ir grosernė 
pardavimui. Geroj vietoj, geerai 
įsteigtas biznis. Labai nebrangiai. 
REPublic 8931. 2953 W. 59 St.

PARDAVIUUI grocery ir smulk
menų krautuvė. Priežastis liga. 
Kreipkitės 2030 Canalport Avenue. 
Tel. Canal 3531.

Armitage 2951
50 met.
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