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Aš Nesuvilsiu Žmoniu--Sako Prez. Rooseveltas
Prezidentas reikalauja algų-darbo valan
dų įstatymo. Prižada kooperavimą biz
niui. Smerkia nepadorią biznio praktiką

Fordas prašo iš nau
jo nagrinėti jo bylą

Pasaulio taikai pavojus iš nedemokra
tišku šalių'

WASHINGTON, D. C 
šio 3. — Pirmadienį, sausio 3 
d., prezidentas Rooseveltas pa
dare pranešimą bendram sena
to ir atstovų buto posėdžiui 
apie Jungtinių Valstijų padė-

Vienas reikšmingiausių 
t 

pareiškimų buvo toks: 
“Aš nesuvilsiu žmonių.

sau*- šalys, kuriose demokratybe 
nusikratyta, arba kuriose ji 
niekuomet nebuvo išsivysčiu
si. .

Kai dėl biznio, tai preziden
tas Rooseveltas pareiškė: “Di
delė dauguma biznierių ir ban
kininkų nori būti gerais pilie
čiais. Tik maža mažuma nu
stūmė į šalį gerą pilietybę to-

esu tikras, kad Jungtinių Vai- kia praktika, kuri yra nepado- 
stijų kongresas nesuvils žmo- ri arba aiškiai pragaištinga vi-

jo

stijų kongresas nesuvils 
nių... Mes skaitome savo tik
slus ir savo principus sveikais 
esant. Mes niekuomet jų ne
išsižadėsime.”

suomenei. šis pareiškimas yra 
atvirai padarytas 
gas.”

ir teisin

Kitoje pranešimo dalyje pre
zidentas įspėjo, kad neteisin
gas vartojimas kapitalo galios 
turi liautis, ba kitaip pati ka
pitalistinė sistema dėl savo ne
teisingumo sugrius.

Darbą ir kapitalą preziden
tas kvietė\ kooptuoti su val- 
džia Visos" šalies^ gerovei:4 Abi 
grupės, sakė jis, privalo Nupra
sti, kad galia ir atsakingumas 
arba pareigos eina ranka už 
rankos. <

Kai dėl šalies biudžeto, tai, 
bizniui atslūgus, ateinančiais 
metais jis nebus subajansuo- 
tas. Bet prezidentas pareiškė, 
kad jo apskaičiuotas biudžetas 
parodys žymiai mažesnį defi
citą.

Tarptautiniams santykiams 
prez. Rooseveltas šildė taiką. 
Tačiau šiandien, kai negalima 
pasitikėti, jogei kitos šalys pil
dys sutarčių privalumus, ši! ša
lis turi būti pakankamai stip
ri save apsaugoti. Pasaulio tai
ka, paremta tarptautinėmis su
tartimis, pabrėžė prezidentas, 
yra saugiausia demokratinių 
valdžių rankose. Kitaip sakant, 
taikai didžiausias kliūtis daro

kurios rei- 
prezidento

Biznio praktika, 
ketų vengti, pasak 
yra tokia: išsisukinėjimas nuo 
mokėjimo taksų; perdidelis ka- 
pitalizavimas; nederamas saug- 
menų manipuliavimas; nepa
teisinamas kainų iškėlimas; su
pirkinėjimas patentų tikslu pa
laikyti aukštas kainas; nepa
dori konkurencija, mažesniems 
bizniams skriausti; grūmoji
mas vietinėms valdžioms, jogei 
bizniai bus iškelti kitur, jei tos 
Valdžios išleis prielankius dar
bininkams įstatymus, etc.

Prezidentas prašė kongreso 
šių dalykų: atnaujinti svarsty
mą algų-darbo valandų biliaus; 
priimti - bilių valdžios departa
mentams perorganizuoti; iš
leisti įstatymą ūkių produktų 
kontrolei: palaikyti pašalpą 
bedarbiams; skirti valdžiai tiek 
fondų, kad netormazavus jos 
veiklos; dėti pastangas išvy
stymui šalyje tokios perkamos 
pajėgos, kad taksai galėtų pa
dengti valdžios išlaidas; pada
ryti pakaitas taksavime.

Kai dėl biudžeto, tai jo są
matą prez. Rooseveltas patieks 
kongresui artimoje* ateityje ki
tu pranešimu.

KAI KURIE ŽYMESNIEJI PREZIDENTO 
PAREIŠKIMAI

WASHINGTON, 
šio 3. 
kai kurie žymesnieji preziden
to Roosevelto pareiškimai pra
nešime kongresui sausio 3 die
ną : •

Aš nesuvilsiu žmonių. Aš ėsu 
tikras, kad Jungtinių Valstijų 
kongresas nesuvils žmonių... 
Mes manom, kad musų tikslai 
ir musų principai yra sveiki. 
Mes niekuomet nepaneigsime 
jų.

žemiau
). C., sau- 
paduodama

Jis yra būtina šalies ekonomi
nio atgijimo dalis. Jis turi 
pritarimą didelės daugumos 
gyventojų iš kiekvieno pašau
kimo. Jie pasisakė 
vimo dėžes.

per balsa

progai pa
mušų šalis 
išlaikė tai-

Aš esu dėkingas 
sakyti jums, kad 
gyvena taikoje. Ji 
ką nežiūrint pagundų, kurios
kitose dienose, dėl jų rimtumo, 
galėjo pagimdyti karą.

Nepaisymas sutarčių prievo
lių, atrodo, seka paviršiaus 
tėkmę tolyn nuo demokrati
niai atstovaujančios valdžios 
formos. Taigi atrodo, kad pa
saulio taika, paremta tarptau- 

yra sau- 
atsto-

Galima pasitikėti, jogei val
džia visais budais kooperuos 
su šalies bizniu, ta betgi są
lyga, kad tam tikros biznio da
lys išsižadėtų praktikos, kuri
nebepriklauso šiai dienai ir tinėmis sutartimis, 
šiam amžiui, ir priimtų kainų; £iausia demokratiniai 
ir gamybos praktiką tinkamą vauJ ančių valdžių rankose — 
gyvenamajam momentui. arba, kitais žodžiais, taikai di

džiausią pavojų sudaro tos ša- 
Algų ir Valandų įstatymas lys, kur demokratija nusikra- 
. yra problema, k utį aiškiai tyta ayba kur ji niekuomet ne

reikalauja kongreso akcijos.1 buvo išsivysčiusi.

is.

(ACME-NAUJIENŲ Foto]

PASKANDINIMAS PANAY LAIVO. — Pirmas .Tiingt. Valstijas pasiekęs paveikslas skęstančio Yang- 
tze upėj, netoli Nanking, Jungi. Valstijų kanuolinio laivo Panay- Jį pakandino Japomjos e uvų Jonijos. 
Seniau tokis incidentas butų reiškęs tikrą karą, bet šį kartą prieita prie susitaikymo, Japonijai a sipra- 
šius, sutikus atlyginti už laivą ir žbvusiuosius ir prisižadėjus ateityje vengti tokių incidentų.

Amerikos korespon
dentas, sužeistas Is- 

panijoj, mirė 
- ■■ ■. ——— . >

ZARAGOZA, Ispanija, sau
sio 3. — Sekmadienį mirė Ed- 
ward J. Neil Jr., Amerikos ži
nių agentijos Associated Press 
korespondentas. . Jį sužeidė 
šrapnėlė praėjusį penktadienį 
prie Teruelio, kur. jis stebėjo 
mūšį tarp Ispanijos lojalistų ir 
sukilėlių dėl Teruelio kontro
lės. Du kiti korespondentai, su
keisti toj pačioj nelaimėje, ir
gi žuvo.

Kinija ruošia naują 
800,000 vyrų armiją

SHANGHAI, Kinija, sausio
з. — Gen. Chiang Kai-shek re
zignavo iš premjero vietos. Vi
są savo energiją jis dabar 
kreips karo su japonais reika
lams.

Pirmadienį paskelbta, kad 
prie dabartinės 900,000 vyrų 
armijos, Kinija ruošia naują 
armiją susidedančią dar7 iš 
800,000 vyrų.

Tolimuose Rytuose pastebia- 
ma vis didesnis rusų koopera- 
vimas su kinais. Manoma, kad 
rusų kooperavimas ir Chiang 
Kai-sheko asmeninė, vadovybė 
kariuomenei sustiprins kinų 
pasipriešinimą japonams.

Traukinio - automo
bilio nelaimėje 7 mo

kiniai užmušti -
BUTLER. Indiana, sausio 3. 

— Sekmadienio vakare auto
mobilis, kuriuo važiavo septy
ni jaunuoliai, šeši jų aukšto
sios mokyklos mokiniai, pačia
me šio miestelio viduryje pra
mušė turėkles nuleistas sker
sai kelio ir įvažiavo į bėgusį 
traukinį. Visi septyni buvo Už
mušti. žuvusiųjų tarpe dvi bu
vo mergaitės. Nelaimės prie
žastis, įvykio tyrinėtojų aiški
nimu, buvus tiršta migla. Bet 
ir važiavęs automobilis smar
kiai.

■ ■ -
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MŪŠIAI TIES TERUELIU TEBESIAUČIA Nudaigojo dar aš
—---------------- —------ ------—------ -——-< Jį ?

DENDĄ)CW Erahcuzi j a, sau- ^ąpįąų 10J ali^ai ’ k ?1 p
šio 3. Ispanijos lojalistų ir suki-tellai Sutinkat•-Viename! da- 
sukilelių mūšiai ties, Terueliu lyke, būtent tame, kad šie mu- 
tebesiaučia. Teruelio likimas šiai yra vieni atkakliausių vt- 
pasilieka ' nenulemtas, nežiu- šame Ispanijos civiliame ka
rint sukilėlių-1 pranešimų, jogei re.
jie jau paėmė šį strateginį Kariaujančiųjų skaičius abic- 
miestą. i jose pusėse praneša 200,000

: j vyrų. Kai kurios žinios skel-
Lojalistų valdžia Barcelono- bia, kad kariuomenės kiekis 

j e ,ir Madride pirmadienį išlei- prie Teruelio siekia net 300,- 
do pranešimus, kurie nuginei- 000. Išvadas daroma, jogei ko
ja visus sukilėlių 
laimėjimais.

pasigirimus va prie Teruelio skaitoma nc- 
Jpaprastai svarbia esant.

NusikaltėliųJ' gėrimų Egipto parlamentas 
įstatymams padau- nepriėmė karaliaus

paskirto kabineto
CAIRO, Egiptas, sausio 3.— 

i Egipto 18 metų karalius Fa- 
kuroro Cummingso pranešim u J rou'£ Pavar® 18 vie premje- 
per paskutinių fiskalius me-!r^ Mustapha Nahas Pashą. Ra
tus, kurie išsibaigė birželio ralius paskyrS klt? vynausy- 
mėnesį 1937 m., už nusikalti b«- Tafiiau P^lam.entas - se- 

! natas ir atstovų butas — is- 
! reiškė naujam kabinetui nepa- 
i si tikėjimą.

Atstovų bute kilo suirutė. 
Buto prezidentas pakvietė po
liciją išvaryti atstovus. Polici- 

j ja atsisakė išpildyti paliepi
mą,,

*

Uždarė rubežius 
žydams

gėjo
WASHINGTON, D. C., sau

sio 3. — Generalio šalies pro-

mus įstatymams reguliuojan- ' 
tiems likerių pardavinėjimą pa-' 
siųsta į kalėjimus 5,390 asme
nų.

Aukščiausia skaitlinė pasių
stų į kalėjimą asmenų už but- 
legeriavimą 1932 metais buvo 
5,045..’ , ' /

Daugiausia ' patekusių į kalė
jimą pernai asmenų nusikalto 
tuo, kad pardavinėjo likerius, 
už kuriuos nemokėta federalių 
taksų,7

Kinų armija pradė
jo ofensyvą

v

.f
VIENA, .Austrija, sausio

tuonius Sovietų 
Rusijoje

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 3. — čia paskelbta, kad 
mirties bausmė įvykdyta dar 
aštu'oniems buvusiems valdi
ninkams Armėnijos sovietų re
spublikoje. '

< Visi nužudytieji buvo kalti
nami trukdymu ukininkystes, 
o taipgi tuo, kad darė sąmok
slą sukurti nepriklausomą, nuo 
rusų Armėnijos respubliką ka
pitalistinės valstybės globoje.

* DETROIT, Mich., sausio 3. 
— Fordo motorų kompanija, 
kaltindama Nacionali^ Darbo 
Santykių Tarybą tuo, kad ji 
išnešusi sprendimą prieš kom
paniją netiksliai supratusi 
kompanijos veiklą, pirmadienį 
įteikė Tarybai prašymą padė
ti j šalį pirmesnį sprendimą ir 
iš naujo paimti klausinėjimui 
bylą.
, Dvi savaites atgal Naciona- 
li Darbo Santykių Taryba įsa
kė Fordo kompanijai sugrą
žinti į darbą pavarytus dėl uni
jinės veiklos 29 darbininkus ir 
liautis kliudžius darbininkų or- 
ganizayimuisi.

Dabar Fordo advokatas Lou- 
is Colombo, prašydamas nau
jo bylos klausinėjimo, sako, 
kad —

Taryba savo sprendime pasi
savinusi daugiau galios nei 
įstatymas jai duoda; kad Ta
rybos išvadų neparemia pakan
kamai stiprios duomenys; kad 
Fordo veikla netiksliai buvo 
suprasta; kad patys Fordo dar
bininkai priešingi unijai, ir

Jei Darbo Taryba nesutiks 
šl; Aprr^^mą ^i pa
reiškė advokatas Coiombo, 
Fordo kompanija yra pasiruo
šusi kovoti neprielankų jai 
sprendimą teisme.

Vyriausias teismas 
vėl parėmė valdžią

Gelbsti kovoti fašis 
tus Rumunijoj

Rum unija, 
Rumunijos 
atsiuntė iš

BUCHAREST, 
sausio 3. — Buvęs 
premjeras Titulescu 
Šveicarijos telegramą Rumuni
jos ūkininkų partijos preziden
tui Maniu. Titulescu* pareiškė, 
kad jis sutinka įstotį į ūkinin
kų partiją.

Tuo budu Titulescu prižadė
jo savą ir savo šalininkų pa
ramą ūkininkų partijai kovoje 
su šalies fašistais, kurių va
das ir žyipus klerikalas Okta- 
vianas Gogą atsistojo valdžios 
priešakyje kaip premjeras.

VVASHINGTON, D. C., sau
sio 3. — Dvi privačios elektros 
jėgos kompanijos — Alabama 
Power Co. ir Duke Power Co. 
— iškėlė Jungt. Valstijų val
džiai bylą dėl to, kad valdžia 
buvo prižadėjusi duoti paskolų 
municipalitetams (miestams) 
statytis elektros gamybos įmo
nes.

Jungtinių Valstijų Vyriau
sias teismas pirmadienį išnešė 
sprendimą, kurs sako, jogei 
valdžia turi teisę duoti šiam 
tikslui miestams paskolas ir 
dovanas (grants).

Vidaus reikalų sekretorius 
Ickes, kurio žinioje davimas 
šitokių paskolų yra, teismui 
sprendimą išnešus pareiškė, jo
gei sprendimas liečia 52 mies
tus norinčius savas elektros 
Įmones įsigyti. Valdžia suteiks 
jiems paskolų $30.191,944.

Plieno liejyklos pra
dėjo smarkiau dirbti

VIENA, .Austrija, sausio 3. 
— gaujas katalikiškai-fašistiš- 
kas 'Rumunijos premjeras Oka- 
tavijanas Gogą -pareiškė, kad 
žydai Rumunijoj bus “suval
dyti?^ ; ,

Prisibijodama žydų emigra
vimo iš Rumunijos į Lenkiją, 
Lenkijos valdžia jau sustipri
no Rumunijos-Lehkijos pasi6-

sau- t

pro-

Reikalauja prieštru 
stinių įstatymų per 

žiūrėjimo
W1ASHINGTON, 1 D. C., 

šio 3-----Generalis šalies
kuroras Cummings rekomen
davo pirmadienį kongresui pa
daryti tyrinėjimą, Jcaip 
prieštrustiniai įstatymai. 'Tyri
nėjimo tikslas yra, pasak 
Cummingso, pakeisti įstaty
mus taip; kad jie atitiktų šių 
dienų reikalavimams.

. Vengrija irgi' žydų Shermano prieštrustinis įsta- 
nęįsįleis. Austrijoje kyla antį- tymas buvo išteistas 1890 me- 
semitų reikalavimai ‘ uždaryti tais. Daug kas ekonominiame 

tačiau'aišku, kad kinai prade- žydams rubežius. Ypatingai to- šalies gyvenime pakitėjo nuo 
jo ofehšyvą prieš miestą, kurį kiu . reikalavimu pasižymi ka* .to laiko, todėl reikia ir sakytą 

talikų spauda f ‘ '
pik *

HONG KONG, Kinija, sau
sio 3. — Pirmadienio praneši
mais, kinų kariuomenė, vado
vaujama generolo Chang Fah- 
kwei, atėmė iš japonų mieštą 
Hangchoyv, kurs randasi 110

nyją sargybą tikslu neįleisti 
žydų.'

Bulgarija taipgi uždarė ša-
mylių atstumtoje į pietų -rytus vo rubežiį emigrantams iš Ru- 
nuo Shanghajaus. Japonų pra- mumijos, 
hešimai paneigia ' atėmimą. 
Nors pranešimai prieštarauja,

japonai buvo• paėmę.
...............

Ai.

' 'A':''
'•■t v įstatymą modernizuoti.

PITTSBURGH, Pa., sausio 3. 
— Pittsburgho plieno liejyklos 
ffirmadienį pradėjo naujus už
sakymus pildyti. Į darbą pa
šaukta 12,000 daugiau darbi
ninkų, negu dirbo iki šiol.

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

Bendrai giedra 1Y truputį 
šalčiau; vidutinio’ stiprumo pie
tų vakarų vėjai; saulė teka 
7:18, leidžiasi 4:3Į valandą.
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Maria F. Yokubynienė

(Tęsinys),
Zigmas galvojo, kaip jis ga

lėtų išaiškint Mildai, kad ji ne
turi jokio pamato, taip šiurkš
čiai su juo elgftjs, nes jis vien 
tik gero jai trokštąs. Kad ir da
bar; jam atrodė, kad šis perkū
nas sukūlė joje baimę ir jis te- 
lefonuodamas norėjo ją surax 
minti... Audra vis kas kart lėto; 
perkūno trenksmas vis švelnėjo 
— ėjp- tolyn ir tolyn.

Galop Milda atsigulė, bet už
migti negalėjo. )
Šimtai įvairių minčių skraidė 
po jos galvų. Kų Zigmas norė
jo jai pasakyti,? Kodėl Jis jos. 
nepalieka ramybėje? Ir kaip, 
jis drįso ją vadinti tiesiog var
du4?... Jai atrodė, kad jos gy
venimui lemta būti kažkieno 
kito tvarkomo; nes nuo to. lai
ko, kaip ji pradėjo bręsti į mo
terį—ji buvo nuolatos vyrų 
persekiojama. Bet kodėl ji ne
turi tokios jėgos, kuri galėtų 
paveikti Albinų? Kodėl ji negali 
priversti savo vyrų jų gerbti,
mylėti, jų. atsiminti? Juk ji jamj kas nei saikas. Sustodavo ta- 
ištikima. Ji jo laukia kiekvie-|da kai viena kuri pusė pasilik- 

. nors davo plika—be cento.
Brėkštantis po lietaus rytas

bino, bet ji vis dar tik laukė... 
. Tuo tarpu gyvenimam skver
bėsi įvairios kliūtys, masinda
mas Mildą. Ji visomis savo iš
galėmis stengėsi kovoti, bet ar 
ji pajėgs atsilaikyti—kas ži
no....

Taip perkratydama savo gy
venimo praeitį/ ir- žiūrėdama į 
ateitį—sielojosi Milda*. o dide
lės ašaros riedėjo per jos vei
dą ; vienos įsigerdamos j pa
galvį—kitos karšiai vilginda- 
mos jos lupas—dingdavo ...

Inteligentų, kliube, kortų kam
bary, ėjo žūtbūtinė kova? Kova, 
kuri lėmė laimę ar pražūtį... 
Kandidatai laimei—kovojo kad 
jų laimėti; kandidatai į pralai- 
mėtoj us—kovojo smarkiai, kad 
nežūti.

Kambary vyko didžiausias 
trukšmas, didesnis ir. už tuo 
metu šėlstančių perkūniją. Gir
tavimas ir keiksmas lydėjo 
kiekvienų pasisekimų ir nepa
sisekimu Ten neturėjo, jokios 
vertės žmonijos garbinami•lai-

nų vakarą, 
ji neturėjo 
bet vėliau

ji jo ilgisi
noro už jo tekėti,
priprato ir sutiko itin buvo gražus. Medžių ir gė- 

su likimu. O kuomet gimė jos lių aromatas sklaidėsi po orų, 
mažas sūnelis, jai atrodė, kad teikdamas jam ypatingų malo- 
koks meilės šaltinis atsivėrė. I nų kvapų. Rytų padangė riu- 
Ji džiaugėsi sunum, džiaugėsi švito, besiruošdama pasitikti 
tėvu4. Ji tikėjosi to pat ir iš Al- saulę močiutę.. Palydė j usieji k e-

4582

leng-

■ ■ ' L I . .................................................. ■i.r.ihHi ■ ..'I J

leivius į rytmečio <3rčios va
landos traukinį:—grįžo,,kai kak
lų,. įzšvarką įtraukęs Albinas, skh 
būjp; namo. Ne pilkių kartų jis 
rytmečiu pareidinėjo, bet nie
kuomet jam nebuvo taip: geda, 
taip baugu, kaip šį kartą. Į 
butų jis įėjo labai atsargiai, 
kad nieko neprižadintų. Jis nu
stebo radęs šviesą miegamaja
me. Tarpduryj Albinas susto
jo ir, metęs žvilgsnį į Mildą, 
pastebėjo, kad jos veidą raižė 
ašarų, takai, o /drėgnos blak
stienos liudijo jų nesenai už
migusią. Milda dabar atrodė 
taip gražiai, kad Albinas nega
lėjo akių, nuo jos atitraukti.— 
Nejaugi ji visuomet tokia gra
ži buvo?—klausė Albinas pats 
savęs. —Ar gal tik šiam ryt
mečiui ji ypatingai pasiruošė 
jį sutikti... O jis? ... Jis ...— 
ir čia Albinas prisiminė poe
zijų, kuri jam nebuvo svetima 
tada, kai jis dar nebuvo galu
tinai Azarto užkariautas. Jis 
greit nuėjo į savo kabinetą, su
rado eilėraščių sąsiuvinį ir 
rašė: ♦ 

Tu it kvapsni rožė 
Ryto brėkštančioj aušroj 
Tavo akys it žibuoklės 
Skęsta rytmečio rasoj

Tu viš laukei, vis ilgėjais 
Nakties tamsioj glūdumoj 
Laukei meilės sau ... • 
Bet aš, o aš niekšas!
Aš tos meilės nejutau...
Jis perskaitė kartų, kitą 

trečių. Datar jam pasidarė 
kiek lengviau; nes jis apkalti
no ir pasmerkė pats save pir
miau, negu kas kitas apkaltins. 
Jis trumpai, išreiškė ^išo savo 
ir Mildos vedybinio gyvenimo 
praeitį—kurią tik šiandien iš
vydo ...

Ir kas gi jį atitraukė, nuo 
jo šeimos ir sutriuškiųo jų, 
jeigu ne jo draugai? Draugai, 
kurie šiandien tik pasityčios iš 
jo .. . Albinas atsigulę .dr,,., ban
dė užmigti. Jo akys buvo lyg 
smėlio pripildytos nuo nuolati
nio nemigo, bet itfžmigti jis vis- 
vien negalėjo. Jis tik užmer
kęs akis gulėjo, o jo mintys 
šimtą prajovų, daigyte daige. 
Galop atėjo laikas keltis. Al
binas apsitaisė ir kai Morta 
pasiūlė pusryčių—jis padėkojo 
sakydamas kad jis valgyti ne
nori. Paėmęs bonkų konjako, 
jis keletą stiklelių išgėrė ir du- 
duris užtrenkęs feėjo. '

—Dievulėliau brangiausias, 
ir kas su musų ponu darosi?;— 
susiėmusi rankas pati’ sau 
šnabždėjo Morta.—Bgt poniai, 
ji nieko apie tai nesakys, juk

nuolatos
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stpvėjo nieko, nesakydama, bet 
pajutusi, kad ir vėl pradės 
.verkti — Albinai!—šuktelėjo ji.

RED CROSS 
PLASTER

Pastebčkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio..kada pirksit.

Padarytos Johnson & Johnson^ didžiausių 
pasauly išdirbinėtojų chirurgiškų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynese

■—■■■ ■ -

—Nežinau ponia, įik . knygyno 
savininkas Robertšteinas buvo 
atbėgęs ir girdėjau pono šiukž- 
dos klausė.—Kiek trukumas? 
Sakyk, ponas šiukžda, kiek ir 
aš tuojaus pasistengsiu pa
dengti, kad. viską galima butų 
numarinti.—Bet pdnas jam at
sakė:—Ąš esu girtas ir negaliu 
prisiminti.—Aš ėjau su pakįe- 
tais pas Mokesčiu* inspektorių 
ir nutariau užbėgti čia, pasaky
ti jums ponia. Gal jus galėsit 
kaip nors pagelbėti... -

—Ačiū Jonuk; labai ačiū, tu, 
visuomet man • geras.—tarė 
Milda ir ašaros užplūdo jos 
akis. Svyruodama ji nuėjo į 
miegamąjį ir atsisėdusi lovo
je graudžiai verkė. Kiek nusi
raminusi, ji ' greit persimainė 
drabužius ir neskubėjo polici
jos nuovadom Ten jaį tuojaus 
nurodė, kur Albinas buvo pa
talpintas. Priėjusi prie grotų, 
ji pamatė Albiną, sėdintį love
lėje, su nulinkusių į rankas

i Albinas pakėlė galvų ir pama
tęs Milda, atsistojp. Jis \ svyra
vo ir Mildįa manė, kad daugiau 
nud nuovargio ir esamos pa- 

< dėties paveiktas, negu nuo gir
tumo.

C
—Milda.,...Brangioji, ko <tu 

čia atėjai? čia nė tau vieta lan
kytis^ kur tokie niekšai kaip 
aš uždaromi...
r - ■ - : ■ t- . ■

—Albinai ... —springdama a- 
šaromis .pradėjo Milda—eikš 
ūia arčiau ... ---ir ji . ištiesė sa
vo rankas pro grotų plyšį į 
Albinų.—Eikš ir pasakyk, kas; 
atsitiko2 , .

—Ne .. .Ne, Milda > aš nega
liu tau pasakyti ir prašau tavęs, 
—eik iš čia ko, greičiausiai.'.. 
— ir jis nusigrįžo lango link. 
Mildai apleidžiant įstaigą, Nuo
vados Viršininkas^ jų sulaikė.

—Nemalonus susitįkimaų, po
nia.—tarė jis. ?

—Kas atsitįkęj, pone viršinin
ke? —paklausė Milda.

—Nieko taip/ labdi nepapras
to... Kelių tūkstančių litų 
trukumas ižde, tai ir viskas.

—Ar galėčiau žinoti kiek? 
Gal tuomet pasisektų reikiamą 
sumų- atstatyti, ir gal:.. jis ga
lėtų būti paleistas?

-—Kolkas tikroji suma dar 
ne.žinorda; tik revizijai pasibai-

gus galima bus. tamstai praneš
ti.
poną šiukždų siūlydami jam 
pagalbą, bet deja, jis buvo ne
blaivus ir negalėjo nieko kon
kretaus atsakyti, neigi sumų

\ Ofiso. Tel. Boulevard 5913-
Jau keietas asmenų Jankė DR. BERTASH 5

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

Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:30-8:80 
Nodejipmis pagal sutarti

nurodyti.—užbaigė viršininkas.;Rez* 491'2 ,s<į MICHIGAN 1^1 K‘<*nwnnn n* 07
(Bus daugiau;

virs. Aneiia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwite 
6630 So. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252.

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu1 massage 
elėctric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tję blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Remkįte tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ADVOKATAI

Miesto
Kamb.
Namų.

St.
advokatas 

ofisas—127 N. Dearborn 
1431-f434t-^TeL Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 
Telefonas Boulevard 1310

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarti;

kai Mil- 
savo su- 

Jiedu

METINIS 
KONCERTAS

Vasarib-EfeK 13 <Į 1938
įremta galva. . Kokį laiką ji. SAKALŲ Svetainėje

JOSĖPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 9723

KL JURGELIONIS

j-i

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
• 1 A - ' - • ». i/. »

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO,, ĮSTAIGA
i ./■ y- / , ! .Al i t< •; .>• ■ ■

AMBVLANCE
’ DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 Sb. Hermitage Avė. 
4447. South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727
■ ■ . "■ l 1 1     ■ ■ ■ - ■ 1 I   " "   F" I I I, I I , , I! .

T " 1 J— 4 koplyčios visose
A; C1L Chieagos dalyse

Klausykite musų Lietimų' radio progrąmųi Pirmadienio vakarais. 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 
' ' ■ ' P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai

Ofiso TeL. V ir ginta 0036 
Rėsidence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4157r 4RCHER AVĘNUE 
Ofiso* valandos:-

2—4 ir nuo 6—8 vai vakare 
Rezidencija:

8939 SOUTH CLARĘMONT A V® 
Valandos—9—10 A. M.

' Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

3407' Lowe Avė; Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St
. . : t Room 1230

’Oiiso. Tel. CENTRAL 1824
Nąmų Tel.—Hyde Park 3395

KAL & ZARETSKY 
/ LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKI Ii SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas..

•Optpnietrically Akių Specialistas

A. Montvid, M. D i ,, ' ’
West Town State Bank Bldg.

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

TeL Seeloy 7330
Namų telefonas Rmnswick. 059.7;

Dr. A. J. Shi nikus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS; IR REZIDENCIJA 

4300? So>. Fairfield Avė.
Tel. Lafhyette 8016

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

Ofiso vai;:. Nuo 2 iki 4 ir nnp 6 iki 8 
vak. '•Nedalioj pagal susitarimą 

Ofiso Tel.; Boųlevard47b20 
Namų Tel.: ProspecF^930

Phone Boulevard 7042

DĘNTIST AS ;
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boulevard. 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYfTQ^ĄS IR CHIRURGAS 

, Ofisas ir Ręajdpncija
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Dr. Margeris
; 3325 Sb. Halsted St.
Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 

ir nuo 6 iki 8 vakaro 
Šventadieniais tik susitarus

Phone BOULEVARD 8483, .

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

Dr. S, Jakubs
DENTIST

6322 S. Western Avė.
V AL.: 9:00 ryto iki 8:80 popiet 

išskyrus sekmadieni ir trečiadieni.

No. 4582. ir 4503, Mergaitėm suknelės.. Jos praktiškos, gražios ir 
vai pasiuvamos. Sukiiptos mieros No. 4582 yra suknelė dėl mergaitės ir 
jos lėlės. Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8 ir 10 metų. O No. 4503 tai sijonėlis 
ir bliuzkelė. Sukirptos mieros 6, 8, 10, 12 14 ir 16 metų, amžiaus- mergai
tėm.
. Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais- karta su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: , 
Naujienos Palte eil Dept, 1739 
So. Halsted St., Chicago, 411. ,

’ NAUJIENOS Pattern Dept.
; 1789 S; Halsted* St., Chicago, III 

čia jdedu 15 centų ir prašau
» I
atsiųsti man pavyzdį No........ .

Mieros ...................... per krutinę

(Vardąs ir pavardę),

(Adresas)
...................... t......................-r--.................... -»•........ ••

(■Miestas ir valstija)

ji ir .taip vargšelė* 
graužiasi...

Jau buvo 9 v. ryto, 
da po pusryčių ruošė
nelį. pasivaikščiojimui, 
žadėjo eiti panemunėm' Dabar 
ten taip gražu. Vanduo nuse
kęs ir iškilusi smėlio salutė, i 
kurią perbristi, vanduo vos ke
lius siekia. O ten smėlys toks 
švarus ir vanduo it krištolinis.; 
tdit .Mildos manymu^ Algutis 
turės progos pasimaudyti ir 
pažaisti. Ji tų jau patyrė per 
kelias vasaras. ' Milda turėjo 
gerą skonį ne tik savo drabu- 

ir/juos stebėtinai šva- 
gra- 
savo 

šimelį. Jis? turėjo drabužėlius 
pritaikintus kiekvienam metų 
sezonui. Dabar, Milda apvilko 
Algutį lengvais drabužėliais ir. 
jau buyo beišeinanti; kai prie 
du4rų pribėgo’ policijos pasiun
tinys Jonukas it'net nepasibel- 
dęs įpuolė vidun., Pamatęs Mil
dą, jis. ir taip skubotam mo
mente, kurį, reikėjo spėtį. iš jo 
uždususio ' balso ir gzestų—ne
užmiršo pasveikinti Mildą ka
riškai—išsitiesdamas ir pride
damas rankų prie kepurės.

—Ponia-!—šaukė Jonujkas— 
kažkas labai baisaus atsitiko! 
—- Milda visa nutirpo —Ponas j 
$iukžda. areštuotas. Jį atvedė įl 
policijos daboklę.

—Už kų jis areštuotas Jo
nuk?—klaupė virpančiu balsu 
Milda. - .

žiams
riai užlaikė, bet ji taipgi
žial ir skoningai puošė

NARIAI 
Chieagos,

Cicero i 
Lietuvių I 

Laidotuviųl 
Direktorių '
Asociacijos

i ■■■.1:11"

T

r

A. PETKUS
6834 So. Western Avė.
1410 South 4‘Jth Court’

Ahibulance 
i Patarnavi-' 
L mas Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE;

Phone Groyehill 0142
Cicero Phone ■ Cicero 2109

P; J. RIDIKAS
3354 So. Hajsted Street Boulevard 4089

LJ.ZOLP Phone Boul; 5203
1646 West 46th Street Phone Bp.ulevard 5566

718 West IHth- Street

V. ■ W— . a lįf ...     y

; S. M. SKUDAS
A i i Phone^ Monroe 3377

egzaminuojama mokyklų vai
kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki* 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be- akinių. Kainos pigiau kaip pirma 

4712 South Ashland A v. 
Phone Boulevard 7589.

DR. G SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

Tel; Yards 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akią 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinih Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted, St.
Valandos; nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 

• Nedaliomis pagal sutartį.
f, Į

Tel. Office Wentworth 6330' 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų. Ilgų, gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

KITATAUČIAI

31

'■ S.P.MAŽE1KĄ Yards 1139
3319 Lituanicą Avenuų Phone Yards 1138^,

. I '.'U ■» I  .M. 'U' JX IH-I’'1'U .lĮll' f

’ LACHAWI€Z IR SŪNUS
2314 Wėst 23rd. Pliace Phone Ganai 2515
SKYRIUS: 42>44>, Ęast 108th Street; Tel. ! Pullman M70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 Šo. Węstęrn Avė. Phone Virginia 0883

e DR. HERZMAN
■ IŠ RUSIJOS

GeraV lietuviams žinomas per
motus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—12- pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakąro

Te|. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
; 1 I'T'I »■!!>!>■ « Į II

* .
Dr. Charles Segal

OFISAS

į'

4 LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų

2-ros lubos 
CHICAGO, 1LU

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 dieną.

Phone MIDWAY 2880

J. LTULEVIčniS
4348 So- Califdrnia Avenue Phone Ląfayeltc 3572 X-    — _____ ________ _______ ——T

r A. MASALSKIS
|- 3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

y Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
VMąpdos: nuo 1,—8 ir 7—8 

Seredomiš ir nedėl. pagal sutarti 
Rtez. 6631 So. CalifomU Avenue

Telefonas Republic 7868

Telefonas Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
463L SOUTH ASHLAND. AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iKi. 8 vai. ..Nedėk nuo 10 ikk-12
Rez. Telephone PLAZA 2406 '
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Keturi šūviai į žmoną 
Laisvės alėje

BAISUS ALIMENTINĖS BYLOS GALAS PRIE TEIS
MO DURŲ. — “PIENOCENTRO” MONTERIS! 
PRIE APYGARDOS TEISMO DURŲ, ŠALIGAT
VYJE, KETURIAIS REVOLVERIO ŠŪVIAIS NU
ŽUDĖ SAVO ŽMONĄ.

KAUNAS. — Gruodžio 13 d. .dirbo pienininkystės skyriuje, 
kol “Lietūkyje’ tas skyrius bu
vo. }

Kuriantis “Pjenocentrui” Lau
cius perėjo dirbti j “Pienocent
rą”. Buvo monteriu, važinėjo 
provincijoje po pienines, prižiū
rėdamas ir montuodamas pieni
nių mašinas. •

Kai “Pienocentrą^” įsigijo 
Kaune centrinę savo pieninę, tai 
Laucius dirbo centre, Technikos 
skyriuje, gaudamas per menesį 
ąpie 450 Lt. atlyginimo.

Taigi, Laucius “Pienocentro” 
tarnyboje išbuvo psr 10 metų.

Maždaug prieš 10 metų Lau
cius susipažino su vien-a' ukmer- 
giete, persiskyrusią su savo vy
ru, laisvo budo, plačių reikala
vimų, pavydulinga ir Ambicinga 
moterimi. Toji moteris ir pra
dėjo griauti Laucių 
Lauciui pataikavus, 
traukus prie savęs.

Pastangos pasiekė 
Lauciaus su žmona
pairo, pradėjo nesugyventi, bar
tis. Pagaliau Laucių santykiai 
taip pablogėjo, kad jie kartu 

Jis gavo tarnybą “Lietūkyje”, nebegalėjo gyventi ir išsiskyrė.

nužudė savo

šeimos, tragiškai užbai- 
savo gyvenimą, istorija

Laucius gimęs 1899 m e-

12 vai. 15 min. L. ai. gale, prie 
apygardos teismo rūmų, šaligat
vyje, “Pienocentro” monteris A- 
domas Laucius, keturiais mirti
nais automatinio pistoleto šū
viais, mirtinai
žmoną Stefaniją Naščevičiutę- 
Laucienę.

Šios 
gusios 
tokia:

Ad.
tais. Didž. karo metu iš Lietu
vos pabėgo Busi jos gilumon. Be
gyvendamas Rusijoje susipaži
no su Tauragės Naumiesčio gy
ventoja, už j j keturiais metais 
jaunesne, Stefanija Naščevičiu- 
ite. Laucius su Naščevičiute su
sidraugavo, vienas -antrą įsimy
lėjo ir 1921 metais, Petrapilyje, 
susituokė.

1923 m. gimė Laucių duktė 
Eugenija, 1925 m. Antanina.

Abi Lauciutės dabar lankan
čios gimnaziją.

Į Laucių šeimą įsipainiojo 
pašalinė moteris

šeimą. Ji 
jį Visaip

tikslą: 
santykiai

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE '

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI
DRĖGNI PLOVINIAI VIRŠ TO A
UŽ 10 SVARŲ ‘♦□U *tU SVAR.

Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI 

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7^ KIEKVIENI

ARCHER LĄUNDRY CO.
TELEFONAI: Ėafaye'tt’e 9211. Priemiesčiuose: Šumrnit 100—Cicero 2700

L. M. Norkus
AMBROSIA & NECTAR

Beer Distributor

GERKIT tik GERĄ ALŲ, padarytą Chicagoj. Visi geria ir mėgsta 
AMBROSIA Alų, bet, prieto, išdirbėjai, nusprendė padirbti dar geres
nį alų, kurj’ užvardino NECTAR. Sis Alus yra pagamintas iš impor
tuotų pirmos rųšies produktų.

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

2415 W. 64th Street Tel. Hemlock 6240

NAUJIENŲ

KALENDORIUS
———• , i

Mes pasiųsime jūsų giminėms ir 
draugams LIETUVON musų gražų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

UŽ 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo 

jaus, 
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

1739
NAUJIENOS

SOUTH HALSTED STREET 
Chicago, Illinois

VĖLIAUSIAS 1938 metų Plymouth’o Apsaugos Au
tomobilio typas, kokiu rengiasi apsirūpinti policija. Jis 

'turi tokį garsų “ragą”, kad užtrubijus, kiekvienas šofe
ris, nors ir “apsnūdęs” už trijų blokų lengvai nugirs.

Laucius ir toliau tarnavo “Pie- į 
nocentre”, o žmona išvykus su 
dukrelėmis į Tauragės Naumies
tį ir ten apsigyvenus. į

Kadangi Laucius persiskyręs 
su žmona, atsisakęs medžiagiš
kai žmoną su dukrelėmis pa
remti, tai 1932 m. balandžio 2 
d. Laučienė vyrui iškėlė civili
nę bylą, reikalaudama mokėti 
išlaikymui.

Byla' buvo ilgai sprendžiama, 
bet galų gale apylinkes teismas, 
iš Lauciaus žmonai ir dukrelėms 
atiteisė po 200 Lt. per mėnesį.

Pralaimėjęs bylą, Laucius pa
norėjęs su žmona tartis geruo
ju dr susitarė mokėt. Iš pradžios 
kurj laiką mokėjęs, bet paskui 
sulaužęs pažadą ir nustojęs mo
kėti.

Po to vėl bylinėjos, Laucius 
prašė ieškinį sumažinti, žmona 
jo pražymui labai nesipriešino, 
ir buvo sutarta mokėt po 150 
Lt. per mėnesį.

Kadangi Laucius atiteisto ieš
kinio geruoju netenkino, t'a’i 
žmona ant jo algos uždėjo drau
dimą'. j

Bet tuo pat melu Laucius iš
davęs 6,000 Lt. vekselių, kurie 
buvę įvairių asmenų protestuoti 
ir vekselių laikytojai kaip kre
ditoriai, prisijungė prie Lau
ciaus algos, tuo žymiai suma
žindami išskaitymą iš jo algos 
žmonai.

Žmona mėgino įrodinėti, kad 
tie vekseliai yra fiktyvus, išduo
ti tyčia, kad sumažintų atiteisto 
ieškinio išskaitymą, dėl to buvo 
byla ir* teismas dalį vekselių pri
pažino nepiniginiais.

Kadangi bylinėjimąsis užsitę
sė, o iš Lauciaus .algos vis buvo 
daromi išskaitymai, ir dedami 
teismo depozitan, tai Lauciaus 
įnašų susidarė aį>ie 10 tukst. Lt.

Dabar buvo bylinėjamasi dėl 
paskirstymo depozite esamų 10 
tukst. Lt. Lauciaus pinigų.

Apylinkės teismas paskirstė 
taip: 7 tukst. Lt Laučienei su 
dukrelėmis ir 3 tuksit. Lt. ki
tiems kreditoriams, kadangi ne 
visi Lauciaus išduoti vekseliai 
buvo pripažinti nepiniginiais. 
f Laucius apylinkės teismo nu
tarimą apskundė apygardos 
teismui. Del apylinkės teismo 
sprendimo apeliaciją padavė ir 
Lauciaus mylimoji, nes ji turė
jo Lauciaus išduotą vekselį.

Vakar apygardos teisime tie 
apeliacijos skundai ir buvo 
sprendžiami..

Lauciaus mylimoji savo skun
dą palaikyti įgaliojo vieną kau
nietį advokatą, Laucius advo
kato neturėjo ir pats posėdin 
neaitvyko.

Laučienė praėjusį šeštadienį 
atvyko iš Naumiesčio į Kauną 
bylos reikalais, skundės savo j- 
gąliotiniui advokatui, kad vyras 
jai kerštaująs, su ja žiauriai el- 
giasis, net grasinąs.

Apygardos teismui paskelbus 
savo nutarimą, kuriuo Laucių 
bylos apeliacijos skundai at
mesti, Laučienė *išėjo į teismo 
koridorių, kur rado besisukinė
jantį savo vyrą. Jis vaikščiojo
labai susijaudinęs, susinervavęs ly, kitas įėjo į namus ir išnešė 
ir dantis grieždamas didelio (tiž $5,000 visokių vertybių. Po 
pykčio akimis varstęs savo žmo- to plėšikai nuvažiavo Millerių 
ną.

žmona. išsigando ir įbėgo į 
advokatų kambarį esantį tame 
pačiame aukšte, kur apyg. teis
mo civilinių bylų posėdžių salė, 
koridoriaus gale. Laučienė krei
pės į savo jga’.iot nį -advokatą, 
kad ją gelbėtų. Sdko, vyras no
ri mane užmušti, aš bijau vie
na išeiti į gatvę.

Advokatas išėjęs į koridorių 
čia pat 
kramtė 
vini-aVo.

—Ko

Pasigyrimas išdavė; 
pateko kalėjimai] už 
žmogžudystę

Visai neišrodantis į plėšiką 
Russell Grant kartą užėjęs į 
lietuvių alinę 540 E. 63rd St., 
ir kiek įsigėręs, ėmė girtis 
vienai alinęj buvusių merginų 
apie savo drąsų plėšikišką žy
gį, laike kurio jis nušovęs ga- 
solino stoties patarnautoją.

Mergina buvo girdžiusi apie 
tą įvykį ir pranešė policijai. 
Policija skubiai suėmė Grant, 
bet nieko negalėjo iš jo iš
kvosti. Nors ji ir jautė .suėmu
si tikrąjį kailininką, bet ne
turėdama įrodymų turėjo jį 
paleisti.

Tečiati nup to laiko Grant 
visą laiką buvo sekamas poli
cijos iki tapo susekti visi jo 
draugai. Tada ji suėmė jo 
clraugus Jeffrey Gilleas, 17 m.

6565 Harvard Ave.» high 
scliool mokyklos vaiką, ii Jo- 
seph D. Suddeth, 1'8 m., 508 
W. 60th PI. Jie abu veikiai 
'prisipažino dalyvavę plėšime, 
laike kurio Grant nušovė Wil- 
liam Hendele, 58 m., gasoXio 
stoty 6071 Wentworth Avė.

; Tada Grant išnaujo liko su
imtas ir jam nieko kito nebe
liko, kaip < irgi prisipažinti 
prie žmogžudystės. Laike plė
šimo jis pelnė $40, iš -kurių $10 
gavo Suddeth, kuris turėjo 
būti liudytojas. Gilleas gi vai- 

, ravo automobilį.
Grant nurodė kur paslėpė 

revolverį ir atimtą iš nužudy
tojo piniginę.

Grant ir Suddeth dar šią 
savaitę ruošėsi susituokti su 
seserimis Gladys ir Sadie Vin- 
cent, 20 ir 18 metų.

I ------- , - i i 1--- — - —* • •

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

INVENTORIAUS
IŠPARDAVIMAS

sutiko Laucių, kuris 
iš pykčio lupas ir sto-

■f '
tamsta iš savo žmonos 

nori? Teismas atiteisė, itai ir 
mokėk, kitos išeities nėra, ki
taip jau nebus!

Į tą advokato pastabą Lau
cius atsakęs:

—Žmona išlošė >7 tukst. Lt, 
tai dabar eisime išgerti, vis tiek 
“užfundys” tiek pinigų gauda
ma.

Po to trumpo pasikalbėjimo 
advokatas nulydėjo Laučienę 
žemyn laiptais ir . koridoriuje 
atsisveikino. ’Sį

Laučienė išėjo gatvėn. Įkan- 
dine ją išsekę ir Laucius. Jau 
eidamas, pro duris į gatvę Lau- 

• cius išsiėmęs^ aįtttfcatinį pisto
letą ir kažką po nosimi muimė- 
jęs.

žmona pradėjus Laucių . pra
šyti, kad jos nešautų. Laurienė 
priėjo prie stulpdhb*šaligatvyje, 
kur sustojo autobusas. Tuo me
tu Laucius griebęs žmonai už 
rankos, o antra ranka“ įrėmė 
pis t oje tą Cį krutinę ir paspaudė 
mygtuką. >

Suskambėjo keturi duslus pis
toleto šūviai, kurie visi buvę 
mirtini. Laučienė susmuko ša
ligatvyje nė žodžio neištarus. Ir 
tuojau mirė. d

Laucius įsikišo revolverį i ki
šenę ir buvo sau benueinąs 
Laisves alėj-ą', bet vienas kariš
kis jį sulaikė ir atSmč ginklą.

Tuojau atsirado policininkas, 
kuris Laucių nugabeno i II po- 
lic. nuovadą Lukšio g. 8 nr.

Tuo pat/netu į žmogžudystės 
vietą susirinko, minia *monių, 
nes čia kelerių^g-viu sankryža 
ir didelis judėjimas.

Iš teismo rūmų išėjo teisėjai, 
prokurorai, teismo ir prokura-^ 
turos darbuotojai.

Į II nuov. tuojau atvyko kri- 
min. policijos vąld. p. Sapkaus- 
kas kvotos reikalu.

i Vos spėjus atimti nuo Šali
gatvio Laučienės lavoną, du au
galoti policininkai L. ai. varė 
surištomis rankomis užpakalyje 
Laucių. Vienas policininkas ne
šė Lauciaus portfelį ir lazdą.

Dideli smalsuolių būriai sekė 
iš paskos gatve varomą naują, 
žiaurų ir piktą žmogžudį.

Apiplėšė namus
Jack Miller, degtinės {san

krovos savininkui, sugryžus 
namo 434 Roscoe St., su savo 
žmona ir dukterė, prie jų pri
šoko du plėšikai, kurie atėmė 
namų raktus. Ir kol vienas 
plėšikų laikė juos automobi-

automobiliu/
i > gį# ;■ ■. '

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIŲ ĮSTAIGOJ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

j CHICAGO, ILLINOIS

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000-00 per Federąl Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, 
D- C.

IŠMOKAM JI CUL

Duodam' paskolas ant saugių pirmų, morgičių.

Statement as of December 31,1937
ASSETS:

Real e s ta 13 loans ......................................... -•.......
Loan on shares .............. ..................................
Real estate sold on contract ...................... .......
Real estate owned .......... . ........... .......................
Real estate in judgement .,.......................... ..........
Stock: Federal Home Loan Bank of Chicago
Accounts receivable ..........i.,..................... ...........
Furniture and fixtures ...... .:.................................

! Cash on hand and in banks ....

.. $2,193,524.14 
17,740.00 
28,630.98 
10,264.08 

..... ........ 4,765.44 

.....  35,700.00 
146.05 

3,053.00 

$34,359.71

TOTAL ASSETS .... $2,328,183.40

LIABILITIES:
Shareholders’ interest ...................................:.....
Advances froih Federal Home Loan Bank . 
Dividends on investment shares, payable 
in cash January 1, 1938 ....... .....................
Taxes accrued on real estate owned .... 
Accounts payable ..... ............................. ......
Loan in procęss -........    ......
Bonus on installment savings accounts .
RESERVES:

Deferred credits on loan charges 
received ....... ,................
Uricollected interest ... 
Federal Insurance .......
Contingencies .............
Real estate .................
Undivided profits .......

Totai Reserves

$68,421.86
2,982.31

10,663.96
65,709.63
14,223.58

9,957.48

TOTAL LIABILITIES

$1,671,779.16
400,975.00

22,810.97
196.00
645.35

59,395.43
422.67

$171,958.82
$2,328,183.40

OFFICERS and DIRECTORS:
Justin Mackiewich, president 
Michael Jasnauskas, vice-president
Helen Kuchinskas, secretary-treasurer

/JS, A. Szymkewicz
Zenęp Pocius 

v Bruno Shukis
Leon Giniotis
Dionizas JankewiČius
Adam Bartus

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET 

Phone CANAL 1678-9 
CHICAGO, ILLINOIS

Pečiai ant gaso, anglių arba 
aliejaus.

Didelis pasirinkimas. Kain
os nupigintos greitam išpar
davimui, kad padaryt vie

tos naujam 1938 metų 
stakui

Oil Heaters, vertės $75.00 už
$29.00

ir 100 gal. aliejaus dykai 
Kainos nupigintos ant RA- 
DIO, NAMŲ RAKANDŲ, 
SKALBYKLŲ, REFRIGERA- 

TORIŲ
Lengvus Išmokėjimai

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 ir 3409-11 S. Halsted

Tel. Blvd. 7010
Transliuojamas gražus progra

mas WCFL-9'70 kil? Nędčliomis 
7:30 vakare

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS:

Sovietų Naujoji 1936 metų konsti
tucija — Prof. M. Remeris.

Iš socialogijos paskaitų— Prof. P. 
Leonas.

Eilėraštis — Juozas Kruminas.
1917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. ; Paleckis.
Variniai liūtai — J. Marcinkevičius 
Paryžiaus gatves ir liaudis — A. 

Adalas.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI
• Galima gauti

Naujienose

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą namų nuo 
ugnies

• Apdraudą rakandų /
• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langų
• Apdraudą 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. 

po pietų.

Fu II-fla vore d

—perfect 
for cooking I

* Kraft American has a mellov, 
full-flavored richnesa that makes 
it perfect for sandwiches. And for 
cooked dishes you can depend on 
this American Cheese to mėlt 
perjecdy.
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NAUIKNOS
The Lithnaniatn Daily .News 

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. C<., Ine.;

1789 South Halsted Street ;
Telephone CANAL 8500

Užsakymo kaina:

Sifbscription Rates:
$8.00 per year ih Canada
$5.00 per year oūtšide of Chicago
$8.00 per year in Chicągo 
3 c per capy.

Entered as Second Cflass Martter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act »of 
March 3rd 18-79. \

Naujienos eina kasdien, išskirianti 
sekmadienius. Leidžia Naujienų flBen- 
(drove, 1789 S. Halsted Stt, -Cmcago, 
1111. Telefonas Ganai 8500.

Chicagoje—•paštu:
Metams ....................................  48>00į
Pusei metų ......... .................. 4J00
Trims mėnesiams ............   2.00
Dviem mėnesiams ........... t.50
Vienam mėnesiui .........................<75

Ghicagdje per išneSiotdjuš:v ■
Viena kopija ............................ 13cj
Savaitei ................     18c
Mėnesiui .................................... 75c,

Suvienytose Valstijose, ite GhicagojJ
paštą: j

Metams .........—...... $5j00.(
Pusei metų .... .......................  2.75
Trims mėnesiams .................... l.’5O
Dviiems mėnesiams  .......... 1100
Vienam mėnesiui ...............  ..75
/Lietuvoje 5r kitur užsieniuose •

(Atpigintą) < -j
Metams ........................ $8.00:
Pusri metų .....--------------- ----- 4.00
Trims mėnesiams _  ^.50’
Pinigus reikia siųsti pašto Moųey

Orderiu kartu su ^užsakymu.

Al

IR BUCHARINAS SUŠAU- 7
DYTAS? ,

Estija grįžo prie parlamentinės tvarkęs
Baigiantis seniemsiems metams, vienoje iš PabaltėS; 

valstybių pasibaigė diktatūros ir sugrįžo parlamentinėj 
tvarka. r

Ii

Ta valstybė — Estija.
Ji mažesnė už Lietuvą ir Latviją (turi tik truputį 

daugiau, kaip milioną gyventojų). Bet jos pramonė 
daugiau išvystyta; miestų gyventojų skaičius, palygin
ti su sodžiaus gyventojais, didesnis, negu kitose dviejo
se Pabaltės respublikose.

Diktatūra Estijoje buvo įsteigta 1934 na., kai deši
niųjų partįjų sumanymas, kad vyriausybei butų suteik-’ 
ta nepaprasta galia, buvo patvirtintas visuotinu balsa
vimu. Tačiau vyriausybės priešakyje' stovėjo pažangus 
žmonės. Gavę nepaprastą galią/ jie pavartojo ją jne: 
prieš demokratijos šalininkus ir darbininkų judėjimą, 
bet prieš atžagareivius, kurie norėjo diktatūros!

Praėjus dvejetui metų, pati valdžia pasiūlė žmo
nėms nuspręsti, ar jie nori, kad diktatūra dar butų tę
siama, ar kad bųtų ątsteigtą demokratinė tvarka. Kar-; 
tu valdžią pasiūlė fefepėridumui naujų1 konstitucijos 
projektą. . • i / •• ■ ;■ ' ,

Norinčių diktatūros šį kartą pasirodė mažuma, nes 
jau ir daugelis fašizmo pritarėjų pajuto, kad diktatūra- 
yra nemalonus dalykąs, kai ją vykina kitu Taigi naujo-; 
sios konstitucijos projektas tapo referendumu priimtas 
ir su Naujais Metais įėjo galion.

Dabir Estijos gyventojai išsirinks seimą ir; per są-. 
vo atstovus valdys savo kraštą. Svarbiausias pakeiti
mas krašto konstitucijoje yra tas, kad. Estija turės ne 
tik seimo pirmininką (kuris pirma eidavo kartu ir pre
zidento pareigas), bet ir atskirą prezidentą, renkamą 
visuotinu balsavimu.• Seimas susidės iš dvejų rūmų: ša
lia visuotinu bąlsavimu renkamos krašto atstovybės bus 
dar senatas, sudarytas iš profesinių ir ekonominių gru
pių atstovų, bet šis senatas turės ^greičiau tik pataria-, 
mą balsą įstatymų leidime.

Tokiu budu vienoje Pabaltės valstybių demokratija; 
jaucyra atsteigtą. Estija pasekė Suomijos pavyzdžiu. 
Kitos dvi estų -kaiminkos —'Lietuva ir Latvija — dar. 
vis pamėgdžioja Varšuvą.

Iki šiol nebuvo žinios, kas 
atritiko šu N. Bucliaiinu, ku
rį .sovietų žvalgyba' jau seniai 
suėmė, apkaltinusi, kaipo slap
tą užsienio fašistų agentą ir 
kuriu vardas .sovietų spaudoje 
yra ^dažnai minimas šalia 
;4aviko?’ Trockio. Jisai nebuvo 
patrauktas tieson.

Tačiau dabar ^pranešama, 
•kad Bucharinas jau esąs su
šaudytas, kadangi fjisai atsisa
kęs viešai “prisipažinti” kaltų. 
“N. Gadynė”; rašo: .

“New Yark o radikalų ra
teliuose gauta šiurpi žinia. 
Ji sako, kad Stalino įsakymu 
buvęs sušaudytas labai žy
mus rusų bolševikas, Niko
liai Bucharinas. Jisai sušau
dytas po to, kai atsisakė pri
sipažinti esąs kaltas. Nega
lint jį nugalabinti tęismo ke
liu, Stalinas liepęs Buchari- 
ną sušaudyti slaptai, >be jo
kio teismo.” s
Buteharirias buvo žymiausias 

komunizmo teoretikas. Jisai 
parašė VKomunizmo ABC”, 
iš 1 kurios ir mūsiškiai komu- 
-njstaa (mokinosi. Kai ZinoVje- 
vas buvo pašalintas iš Komu
nistų Internacionalo pirminin
ko vietos, tai ton vieton buvo 
paskirtas Bucharinas. į

Vadinasi, du buvusieji Ko
mi nterno prezidentai tapo “pa
siųsti pas Abraomą”, kaip iš
davikai!

nelrid><isreikšti savo nuomo- 
nės. s

Negalėdamos tiesiog pasaky-, 
ti, ką jos mano, “Lietuvos ži
nios” tą dieną įdėjo įdomų is
torijos ddkvVmentą iš 1337 me^ 
tų gruodžio 17 d. Pasirodo,i
kad prieš 600 metų vienas vo
kiečių 'karalius “padovanojo”; 
Lietuvą kitam karaliui!
/ ‘ 'r ' ■ '

Tas ^dovanotojas” buvo vo-; 
kiečių imperatorius Liudvikas ;į 
o jo “dovana” .buvo skiriami 
vokiečių čekų karaliui Teodo- 
rikui. "“Dovanojimo” raštas1 
skamba taip:

. • \ •

“Liuddvikas, iš dievo ma
lonės Romos imperatorius, 
visados šventas:....

“Visagalinčio dievo ir pa- 
laiminčiausios panos Mari- 
j os,' j o garbingos motinos, 
šlovei ir gatfbei, lietuvių že
mę su visais jos priklausi- 
niais ir dalimis, vistiek ku
rios kalbos — žemaičių, kur
šių, ru‘sų ar dar kitos kokios 
bebūtų— kaip dabar yra — 
ar į kurią kitą tikybą nulink-

■ tų < . .
— Iš Imperatoriaus ma-

, Jonės visiškai ir neatšaukia
mai duodame amžinai dėl sa
vęs ir dėl jų įpėdinių, gau
nančią minėtą žemę

“— Ir minėtąjį brolį Teo- 
doriką, laimingą musą Impe
rijos kunigaikštį . minėto 
šventojo ordino vardan in-. 
vestuojame šu’ valdymu pa
saulinių; turtą ir su pilna 
Viešpaties jurisdikcija.

■■ T.■ . • ' ,

“Tam , ęląlykuį liudyti raš
tą šį ;sąrašydinti ir aukso 
bule, paprastąją savo žyme, 
liepėme^ •puž^mėdinti.

^Duotas Miunchene 17 
gruodžio' 1337 Viešpaties 
metų.” ‘

;O 600 metų vėliau būrys ar
mijos karininkų, sulaužiusią 
savo priesaiką, pagrobė Lietu
vos valdžią smurtu ir “pado
vanojo” ją Smetonai.

<

y

TAI KO JIE NORI?

bu-

Teisė atsiskirti
p Sovietų Sąjungos konstitucija sako, kad kiekviena 
tautinė respublika, kuri įeina į tą Sąjungą, turi teisę at
siskirti. Tačiau telegramos aš Maskvos kuone kasdien 
praneša apie mirties dekretus ir sušaudymus įvairiose 
SSRS dalyse už “separatistišką” veikimą. Separatistai 
tai tie, kurie nori, kad jų kraštas nuo Sovietų Sąjungos 
atsimestų. •

Vakar buvo tokia telegrama: /
“šiandie paskelbta, kad Armėnų Socialistinėj. 

Sovietų Respublikoje buvo įvykinta mirties bausmė1 
astuoniems buvusiems valdininkams, nuteistiems už 
ardymą žemdirbystės, suplanuotą separatistų są
moksle.”

, . • • 3 • ,.*• *' _ • * * ■ t

Kokiu budu tie Armėnijos separatistai galėjo pa
siekti savo tikslą, ardydami žemdirbystę savo krašte/ 

-sunku suprasti. Bet jeigu jie taip darė, tai negut iš 'dęs-; 
peracijos, negalėdami teisėtais keliais veikti dėl atsisky-’ 
rimo nuo SSRS. .

Tačiau ką tuomet reiškia ta konstitucinė atsiskyri
mo teisė?

Jeigu kiekviena tauta turi teisę nuo Sovietų Sąjun
gos atsiskirti, tai tų tautų nariams turi būt .duota ir 
teisė atvirai už atsiskyrimą agituoti. Kitaip ta neva tei
sė neturi jokios prasmės.?

Aną diend “Naujienose” 
vo paskelbtas slaptas Kunįgų 
Vienybės aplinkraštis, kuriame 
tos organizacijos valdybas jJą-; 
gina visus Am., lietuvių kipai- 
gus boikotuoti Smetonos vy
riausybę ir jos atstovus užsieni 
niuose — už tai, kad naujame 
Lietuvos (universiteto statute 
esančios apkarpytos Teologijos 
Filosof i j os fakulteto* teisės. Bet: 
štai ką rašo kunigų laikraštisj 
“Amerika”:

“Kalbant apie naują Vy
tauto /Didžiojo universiteto' 
statutą, reikia pasakyti tei-, 
sybės žodis: tas statutas ate- 
sumažino teologijos-ijilosofi- 
jos fakulteto turinio, koks, 
jis buvo paliktas nuo 1931 
nu reformos. Seimas pasiel
gė garbingai, palikdamas; (fa
kultete teologijos ir filoso
fijos skyrius; seimo žygiu 
visi galėtume būti patenkin
ti, tačiau (Statutą savotiškai 
aiškina švietimo Minis to
ris. .
Tai reiškia, kad klerikalai 

gavo "visa, ko norėjo. Bet 
jie'* vlstiek nėra patenkin-' 
ti ir skelbia “karą”. Tik dėl to 
nepatenkinti,, kad ministe^is 
“savotiškai” statutą aiškina.’ 
Jie nepasotinami.

Lietuvos tautininkai, kurie* 
•neturi paramos visuomenėje,' 
klerikalų bįjo ir duoda jiems 
daugiau priVflę^ijų, negu kam- 

‘kitam. Bet jie reikalauja vis 
daugiau. ir daugiau.

IŠ LIETUVOS
KAIP IŠNAUDOJAMI 

DARBININKAI

......... ................. .. --

LIETUVOS PARDAVIMAS.

Gruodžio 17 d. buvo minU 
mas įvykęs prieš 11 metų per-: 
versmas Lietuvoje. Tautinin
kai ta proga, žinoma, pasigy
rė (nors, visai be cnturiazmo) 
nUiskę febai “garbingą” žygį.’ 
Bet opozicijos spaudai valdžia jami. (m)

Kova tęsiasi
Savo pranešime J. V. kongresui prezidentas Roose- 

veltas vakar pareiškė, kad jisai nėsuvilsiąs žmonių, ir 
reikalavo, kad jų nesuvaltų ir kongresas. Prezidentas 
esąs pasiryžęs pravesti tas reformas, kuriomis jisai no- 

....................... ■ •’' • ■ ........................'

’ y* ‘

.. ............. ................ . .......... ........................... , ■„

Lietuvos Kertės
—---------------------

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

m e-KAUNAS'. — Pastaruoju 
tu ypatingai padidėjo darbinin
kų skaičius, kurie darbdavių- 
skirtą darbą dirba savo namuo-- 
se. Paprastai toki darbdaviai, 
■norėdami išvengti uždedamų 
pramones darbininką žvilgsniu 
jiems pareigą, o taip pat pa
tentų mokesčių, įmonių nelai
ko. Jie įsteigia tik krautuves,' 
kurioms prekes, k. a.: baldus,' 
avalinę ir kt. gamina darbinin
kai savp namuose. Pagal vyr. 
soc. draudijno v-bos nutarimą 
toki darbininkai tėra draudžia
mi ligonių kasose, o kompen
sacijų, atostogų, darbo dienos: 
ilgumas ir kt. jiems netaiko
ma, Dažnai pasitaiko, kad vie
nas darbdavys duoda darbo į 
namus keliolikai darbininkų.

• Kauno apyg. darbo inspek-. 
oi j a yra ga’vusi daugelį tokių 
išnaudojamų darbininkų nusi- 
'Sk-undimų nepakenčiama savo 
būkle. Jie -prašo daryti žygių, 
kad tokiam darbininkų išnau
dojimui butų užkirstas kelias 
ir kad jieims butų -taikomas' 
pramonės darbininką -samdos 
įstatymas, šito įstatymo pritai
kymo galimumai minėtiems 
dar biuinkams dabar s t u‘di j uo- ■

----------------r-..... .  M - ■ r

ri apsaugoti darbininkų reikalus, padėti f armėnams ir 
pašalinti blogumus biznyje. -. 7

Iš to matyt, kad Roošėveltas neketina atsižadėti 
Naujosios Dalybos. Todėl kova tarp jo ir stambiojo 'ka
pitalo tęsis. Dauguma žmonių, be abejonės, geidžia, kad 
pergalė butų prezidento pusėje. ,

i

Antradienis, sausio 4, 193?

tai daro visai sąmoningai ir ap
galvotai. Jie tikisi vis gal kadar 
•nors atsigriebs ir lietuvius j o- 
žio ragą suvarys. Kiti jų turi, 
savo dvarus, todėl jiems dar. 
lengviau Kaune tokius tuščius, 
arba apytuščius žemės sklypus 
išlaikyti.

Bet dar keistesni dalykai de
dasi Klaipėdos mieste. Klaipė
doj miesto savivaldybė beveik 
išimtinai vokiečių yra valdoma, 
čia miestas Maro viską, ką tik 
daryti gali, kad lietuviai neįsi-. 
gyty žemes sklypus ir nepradė
tų statytis. Dar daugiau, patsai 
•miestas kur tik galį tokius že
mės sklypus superka1 ir juos lai
ko visai nenaudodamas. Tai vi- 

\ sai nenuostabu, kad Klaipėdos 
miestas centre veik nesistato, 
užtai jo priemiesčiai augte au
ga. Čia statosi visai naujas mie-

stas ir .tasai miestas jau gryna 
lietuviškas.

Trūksta parankumų '
Tiesa', tie priemiesčiai netur 

visų reikiamų patogumų: nėn 
vandentiekio, vandentraukio 
net elektros, nes vokiška ntfes 
to savivaldybė nėra uŽinteresuo 
ta, kad čia lietuviškas gaivalai 
įsigalėtų. O vienok Klaipėdoje 
tikriau tarus, arčiau Kiaipėdo: 
lietuviai sparčiai statosi ir sta 
čosi skoningai ir gražiai. Eini 
pašėlusiai stipri kova tarp ve 
kiečių ir lietuvių ir ši kova ei 
na visose srityse. Štai vokicčir. 
daro viską, kad tik lietuviai ii 
kaimo atvykę į Klaipėdą darbi 
gauti nerastų sau butų, kur ap 
sigyventi. Ir vis dėlto lietuvis 
darbininkai čia įsigali, nors juo 
savivaldybė skriaudžia kaip { 
manydama, šiems darbininkam 
kai kurie lietuviški bankai pa 
deda netoli miesto įsigyti žemė 
sklypus ir namus pasistatyti.

(Bus daugiau)

Naujų pagrindų belaukiant

Prieš didįjį karą rusą biuro
kratija darė visa, kad tikrieji 
Lietuvos šeimininkai lietuviai 
Lietuvos miestuose neįsigaletų. 
Rusą aukštieji biurokratai per 
žandarus spaudė lietuvį kaip ,į- 
■manydami, kad lietuvis ūkiškai 
ne stiprėtų. Lietuviui 'teliko tik 
arti ir ąklita įžSlę ^irva^i. Ir 
tai kuris daugiau įsikūrė, tai 
nebuvo kur padėti savo darbo 
gaminius. Per tarpininką tarpi
ninkus lietuvis artojas galėjo, 
tik savo gaminius parduoti ir, 
žinomą, parduoti maža kaina.

Kodėl miestuose įsigalėjo 
kitataučiai

Lietuvos miestai lietuviams 
beveik nebuvo prieinami, čia 
kūrėsi kitataučiai. Tuose mies
tuose geresnes pozicijas užėmė, 
daugeliu atvejų, lenkai dvari
ninkai, kurie su rusų biurokra
tija mokėjo gerai sugyventi ir 
jų pernelyg dideli budrumą už
migdyti.

Taip buvo rusų valdomoje 
Lietuvoje ir negeriau buvo ir 
vokiečių valdomose Lietuvos že
mėse. Ir čia vokiečiai lietuviui 
.paliko tik žemę arti, o patys 
kūrėsi lietuvių sąskaiton mies
tuose. štai dėlko mes Lietuvos 
miestuose z dabar turime tiek 
daug kitataučių.
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Lietuvai nusikračius svetimų 
globos ir pradėjus savo valsty
bes atstatytos tvarka gyventi, 
prasidėjo lietuviško gaivalo ver
žimasis j. miestus. Miestai savo 
gyventojų skaičiumi pradėjo 
augti ir visai naujai statytis.

Keisti vaizdai
Dabar Lietuvos . daugelyje 

miestų jus pastebėsite keistus 
dalykus. -Šitai, kad ir Kaune. Di
desnėse gatvių : • kertėse ^tovi 
mažučiai’ apleisti veik neremon
tuojami mediniai namai, o ša
lia jų auga ir statosi aukšti mu-, 
riniai namai. Užtiksite ir tokių; 
yietų, kad iš gatvės, fronto sto-j 
vi mediniai namai, o kiemuose; 

, išdygę gražučiai muro namai. 
Jei pasiteirausite Kaurte, kas tų 
medinių centro mieste savinin
kai tai patirsite, kad daugumor 
,je lenkai. Jie stipriai įsikandę 
laikosi į tuos kerčių žemės skly
pus ir jų neparduoda, arba pra
šo už juos tokius pinigus, kad; 
neįmanoma juos nupirkti. Taigi, 
lietuviams tenka įsigyti žemės 
sklypus kur‘nors nuošaliai, ar
ba kiemuose statytis. Tik stam-i 
bios įmonės,, valstybės įstaigos' 
pajėgia gerose vietose žemės; 
-sklypus pirkti.

Musą miestų savivaldybės, • 
•kad ir net Kaune dar iki šiol ne
sugeba taip mokesčius sutvar-1 
kyti, kad-ją savininkams be 
naudos -neapsimokėtų ją laikyti.

Lūšnos
Už žemės nenaudojamus ska

pus mokestis imamus ne pagal 
tos' dienos ją tikrą vertę, arba 
galima jos eksplatav-imą, bet iše
inu. įkainavimu, kuris toli gra
žu /neatitinka tikrą tos dienos 
Vertę. Todėl tokią žemės skly
pą savininkai gali <sau ramiai 
gyventi ir juos nenaudojamais 
laikyti, aiiba vis geresnių laikų 
viltimi marinamų kad jų skly
pų vertė dar žymiai ‘pakils ir 
todėl juos neparduoda, o patys, 
nėra tiek pajėgus gerus namus 
statyti.. Kita tyčia iš savo* įsiti
kinimų, lietuviams tokių gero* 
se vietose žemės sklypų nepar
duoda. -

ištai dėlko Kaune gražiose, di
delėse gatvėse matysite ją ker- 
įČiose medinius 'namukus, kurie 
jau seniai prašori nukriaunamį, 
jie pusėtinai darko bendrą Kau
no vaizdą. Kaunas auga platyn, 
jo priemiesčiai statosi sparčiu 
tempu, o centre vis dar tebėra 
■nemaža neužstatytų žemės skly
pų arba mediniais namais užsi
stačiusių.

Netenka abejoti, kad lenkai

(Laiškas iš Lietuvos)
Pas mus vėl stipriai pradėjo 

kalbėti apie Lietuvos konstituci
jos busimą pakeitimą. Kalbama, 
kad jau jos projektas galutinai 
^paruoštas ir kaip kam neit išda
bintas. Bet visa tai laikoma di
džiausioje paslaptybėje. Gandai 
plinta, kad naujame konstituci
jos projekte, vis dėlto fašizmo 
pradų maža yra persisunkusių, 
bet šiaip jau visame padėtas va
do pradas. Lietuvos prezidentas 
pagal tą konstituciją bus renka
mas ne visos tautos, bet tik jos 
rinktų atstovų. Prezidentas ren
kamas septyniems metams ir 
tris kartus iš eilės rinktas lik
siąs prezidentu iki gyvos galvos. 
Šeima ir tikyba busianti ypa
tingoje globoje. Parlamento in
stitucija numatyta, vienok rin
kimų įstatymą leisianti vyriau
sybe. Taip pat tame projekte e- 
Są pasakyta, kad vyriausybė iš
imtinais atsitikimais, galėsianti 
atimti piliečiams pilietybes tei
ses, kurie busią sunkiai valsty
bei nusidėję. Ypatingais atve
jais vyriausybė galėsianti su
varžyti piliečių apsigyvenimą ir 
net juos tremti, *a’rba nurodyti 
kur jie galį gyventi.

Čia tik keliais žodžiais 
konstitucįjos projekto kai 
riuos bruožus pažymiu, nes 
kia spėti," kad šitas projektas 
dar nėra galutinas, d tik patiek
tas kaip kam iš ^atsakingų tau
tininkų susipažinti ir savo nuo
monę pareikšti. Bė to, dar butų 
dabar net sunku visas tas žinias 
perduoti, nes jos sklinda tik pa
vidale gandų. Lietuvoje su to
kiais gandais reikia būti visuo
met atsargesniam, nes jie kar
tais -maža ką bendro su tikrove 
turi. Dabar* tik 'viena tikra, kad 
konstitucija bus pakeista ir dėl 
jos keitimo dabar daug kas su
ka galvas ir eina savotiškos de
rybos, ir pačių tautininkų tarpe; 
savotiški nesusipratimai ir ne- 
susiklausymai pasirėiškia.

Kai bus gauta tikslesnių ži
nių, tuomet bus galima šituo, 
reikalu plačiau > parašyti.

Musų seimas , rudenio darbą 
turėjo baigti jau lapkričio mė
nesyje, bbt įstatymo keliu, tai 
yra prezidento raštu jam leista 
dar kruodžfe ihėnesyje posė
džiauti; mat, nespėjo 1938 me
tų biudžetą priimti. Tai viena aš 
Svarbiausių priežasčių, dėlko 
dar gruodžio mėnesyje posė
džiauja’, bet dalinai ir dėl kons
titucijos ruošiamo projekto sei
mo kadencija pratęsta. Mat, no
rima, kad seimo nariai, bent, 
kai kurie iš.jų galėtų nuodug
niau susipažinti su konstituci
jos, tai yra busimos konstitu
cijos nuostatai? ir kad ji butų 
visų vieningai priimta.

Kas bus toliau, tai teks jau 
kitame laiške pranešti, 
aišku, kad sekančiais 
seimui teks dėl 
pasisakyti, nes dabar veikiau- plauks į Klaipėdą, (m)

čioje konstitucijoje yra taip pa 
sakyta'.

Valstybes biudžetas bus pri 
imtas gruodžio menesio pabai 
goję. Patiektame seimui projek 
te biudžetas iš esmės maža ku 
skiriasi nuo šių metų biudžete 
Vis dėlto seimas nerado galim 
jo iš karto svarstyti ir jis bu v 
perduotas dar biudžeto komis 
jai peržiūrėti. Užkliūta, mat, u 
tarnautojų algų, ypač žemesni 
kategorijų, kurių atlyginimą 
apverktinai mažas. Tikimasi, gi 
bus nežymiai padidintos, ber 
algos žemesnėms kategorijom 
pasrebiamas noras jas pakelti.

—Betka

LIETUVOS ŽINIOS
NELEIDŽIA DIRBTI ŽEMĖS

tos 
ku- 
rei-

■ VILNIUS. — “Vilniaus ž< 
dis” praneša, kad iš Vidugiri 
kaimo, Punsko . valse., r š. n 
rugsėjo 19 d. buvo lenkų ii 
tremtas buvęs vietos lietuvii 
kos skaityklos vedėjas, ukinir 
kaitis Vincas Kadžiauskas. Ji 
buvo ištremtas 3 metams ir 3 
kilometrų nuo pasienio ruožo.

Kadangi Kadžiau’skų ukiu 
ištrėmus stipriausią žmogi 
reikėjo kitos jėgos laukų ir nu 
mų darbams, tai ištremtoj 
Kadžiausko tėvas pasisamdė i 
Punsko berną, J. Žioplą.

Tačiau po kiek laiko gavo i 
Suvalkų Storastos raštą, jog i 
jo bernas, J. čėpla, taip pa 
ištremiamas iš Vidugirio kai 
mo.

Tuo budu pati lenkų admi 
nistracija priverčia žmones ap 
leisti ūkio darbus ir suskur 
dinti žemę. '

Tas pats
praneša, kad š. m. spalių 2, 
d. Vidugirio 
jams buvo paskelbta, jog viso 
je palinijo ruožo juostoje ne 
butų laikomi šunes*. Taip pa 
sudaužyti langai į Nepr. Lie 
tuvos pusę kad nebūtų skar 
malas užkamšyti.

ląikraštis toliai

kaimo gyvento

KAUNE LABAI PADAUGĖJC 
BEDARBIŲ

Vasaros metiKAUNAS.
Kaune buvo gyva statyba ai 
bedarbių, sako, visai nebuvę 
Bet dabar, žiemai užėjus, vi 
sos statybos sustojo ir šimtą 
žmonių liko be darbo. Kaune 
lųiesto savivaldybės Darbo bir 
žoje jau esą įsiregistravę apie 
■600 bedarbių.

Miesto savivaldybė organi
zuoja viešuosiuos darbus. ' (k)

DAR VIENAS LljETUVIŠKAS 
LAIVAS

“L etųvos Lloy- 
Viena das” šiomis dienomis nupirko 

•metais užsienyje 2,400 brutto tonų 
konstitucijos kuris sausio mėn. at-

KAUNAS;
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TRIUMFO KONKURSO DARBO EIGA 1
Konkurso Užbaiga Balandžio 30 d., 1938 m

6
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Bilietų- kaina tik 30 centų

■
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais visą (dieną, 

VALDYBA: .P. MILLER, finansų sekiatorius
J. MICKEVIČIUS, prezideptas J. DEGUTIS, iždininkas
K. KAI RIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, truStisas • - x
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

Su pradžia meto visiems 
ioriijų narių atstovam bus 
siuntinėta narių mokesčių

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas. J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis vakaras įvyks sausio 
16 d. Ashland Auditorijoje 
(Ashland Blvd. ir Van Buren 

» . ■ *'

[ACME-NAUJIENŲ Foto ] 

Mūviu aktorė Fra neės Gif- 
fbrd, 19 m., kuri sausio. 1 d 
ištekėsianti už mūviu akto
riaus James Dumi, 32 m.

Valio Konkursantai
m ■» -y ..ji |...    X 1 . į

Cicero, III.

ifeo dalyje, tai ne 1400, bet 4,000 
naujų narių bus galima įrašyti 
iki balandžio 30.

Antradienis, sausio 4; 1938 NAUJIENOS, Chicago, ffl

Metas vėl stoti 
į darbą

CHICAGOS

ĮRAŠĖ
MIESTAS NARIU

..... Chicago....

.... . Chicago....
178...
145...

..... Chicago.... 102...

.... Rockford.... 75 _

.... . Chicago.... . 72 ...

.... Roseland.... 51...

....... Cicero.... 50....

..... Chicago.... 45....
.... Chicago.... 40....
..... Cicero.... 37...
....... Cicero.... 36....
..... Harvey.... 28....
.....  Chicago.... 26 ....
.... Chicago.... 27....
...... Cicero.... 20....
.... Chicago 20 ....
.... Chicago.... 20....

. Waukegan.... 20....

... Evanston.... 18....
Waukegan .... 15....

.... Chicago.... 15 ....

....... Chicago... . 15...

.... Chicago.... 20....

.......... Gary.... 20 ....
St. Sharles.... 21....

.... Chicago.... 16 1...

..... Chicago.... 25....

...... Racine.... 15....

...... Racine.... 15....

.... Harvey.... 15....
Springfield.... 14....
...... Cicero.... 10....
......... Gary.... 11--
..... Chicago.... 10....
..... Chicago.... 8....

KONKURSANTAI 
Senas Petras ............... .......
Benediktas Vaitekūnas .......
Frank Bulaw.......................
Stasys J. Petrauskas..........
Vincent B. Ambrose ...... .....
Stasys Jurčis ’..... .................
Kazimieras Jokubka ..........
Thomas Šalkauskas ...........
Jpseph Ascilla ....................
P-nia Marion Ascila............

*Joseph Augaitis ,..................
Geo. Izbickas ................. .....
P-nia Elz. Norgailienė.........
Adomas Markūnas ..............
Antanas Visbaras ...............
Alex Ambrozevičia .............
Povilas Milaševičius.............
P-lė Suzana Gabris .............
P-lė Josephine Miller...........
P-lė Jennie Laure! ...... ........
Kazys Stepanavičius ....... .....
P-ia Magd. Ratkevičienė ....
John Šliužas ........................
Antanas Steponaitis ............
John P. GricuUas..............

iPeter P.. Lapenis .......
- Petras Galskis .....................
Stasys Mockus ................—-
Stanley Statkevich ...............
Anltanas L. Skirmontas .....
Vincas černauskas ..............
Jonas Cinikas .,....................
Chester Prakurotas ............
Louis Antonavičius ..............
P-nia Petronėlė Markauskas 
Juozas Albauskas..................  Chicago Heights .... 12
Peter Giniotis ...................................... Chicago....
P-nia Julia Luketis...................  Springfield

* Antanas Stankus .................................. Aurora....
P-lė Antoinette Kacevičius ..................  Chicago....
Joęeph. J. Žukas.........į........................ Chicago....
Pavieniai nariai ne konkursantai įrašė ...............

Aplamai ndujų narių kvota konkurse .... 
Konkurse naujų narių įrašyta ...............
Kvotai trūksta ...................... ...................

DAR 
ĮRAŠYS 
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.....105; 
..... 58 
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.... 35 
..... 15 
.... 35 
.... 35 
.... 10‘ 
..... 15 
..... 75 
.... 10 
..... 10 
.... 15 
.... 11 
.... 10 
.... 10^ 
.... 10’ 
..... 10 
.... 10 
.... 15 
.... 10, . id; 
.... 10 
4..- 35;

334............ 266?
.............  
........... 1,608i 
... .......... 1,397

DRAUGUOS VA 
KARAS

PASTABA:
1. Konkursas baigsis balandžio 30 d., 3 vai. popieti. Tą pačią’ 

dieną, tai yra šeštadienio vakare, įvyks Konkurso Finalo Vakaras.’ 
Amalgamated Center, 333 Ashland Blvd. • j

2.. Visi nauji nariai, įsirašę'nuo gruodžio 11 4., 1537 ligi fea-i 
landžio 30 d., 1938 į sakytą vakarą tikietus gaus nemokamai. 
Taipgi tikietus gaus nemokamai visi tie Draugijos nariai, kurie! 
įrašys naujų narių.

e

3. Konkurso Finalo Vakarui tikietai nebus parduodami — 
juos gaus nauji nariai; nariai už įrašytą narį, taipgi konkursan- 
tai.

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

5. Nariai priimami Draugijon — vyrai ir moterys nuo 15
ligi 48 m. Pasibaigus konkursui nauji' nariai bus priimami 'tiktai 
nuo 15 ligi 40 metų. Įsirašyti galima per musų konkursantus; 
per Draugijos narius arba reikia, atvykti asmeniškai j Draugijos 
ofisą. ’ .

6. Draugijos ofisas adaras pirmadieniais nuo 9 ligi 4 ValJ
popiet, ketvirtadieniais 9 ryto ligi 9 vakare, ‘ |

Pasirinkta ta vieta todėl, 
ka’d kitos .svetainės Draugijos 
parengimams pasidarė jau per
daug ankštos. Ir tai visai su
prantama • penkiems tūkstan
čiams su viršum narių yra rei
kalinga tikrai didelė patalpa.

Draugijos metinis vakaras 
yra savo rųšies šventė. Visi na
riai, kurie tik paslenka ir ku
riems tik aplinkybės leidžia, 
suvažiuoja į vakarą bendrai' pa
sidžiaugti organizacijos laimė
jimais, gražia programa bei, 
pamatyti tuos narius, kurie 
gauna dovanas.

Kadangi Draugija turi nema
ža narių ir kitose aplinkui Chi
cagos kolonijose, e tai paprastai 
ir iš ten atvyksta svečių. Todėl 
dabar per tuos metinius vakar
us įvairių kolonijų nariams yra 
progos susitikti ir arčiau susi
pažinti.

Draugijos vakare sausio 16 
d. dalyvaus penki Chicagos cho
rai : Birutė, kanklių Choras, 
Pirmyn, Naujosios Gadynės ir 
Vyrų choras. Be to, dainuos 
p-ia Giedraitienė, Pažerskis ir 
kiti. Programos metu nariams, 
kurie 'per dešimts paskutinių 
•metų nesirgo ir pašalpos neėmė, 
bus išdalintas dovanos, būtent, 
gražus auksiniai žiedai. O tie 
nariai, kurie pašalpos neėmė 
per dvidešimts metų, gaus dei
mantines agrafas (savo rų
šies spiikutes).

Vakaro programa prasidės 
4:00 vai. popiet. Tokiu budu po 
programos dar bus pakankamai 
fldiko pasižmonėti, . su pažįsta
mais susitikti ir pasikalbėti bei 
bendrai .pasilinksminti.

šia proga norime priminti, 
kad’ visiems nariams tikietai 
jau išsiuntinėti. Tikietus, tur 
būt, visi nariai jau bus gavę. 
Todėl visi esate kviečiami at
vykti ir drauge pasidžiaugti, 
musų organizacijos laimėjimai*, 
ir pasisekimu.

Draugijai nepriklausą " asme
nys taip pat Mweicome”. Ta
čiau jie turės pasimokėti 40 
centų įžangos. .

Yra sakoma, kad pas gerą 
šeimįninką po sunkaus darbo 
duodama pailsėti. Musų šeimi
ninkas—kontesto vedėjas ir 
pirmininkas Julius Mickevičius 
ne tik kad visiems kontestan* 
tams leido tarpšventyje pailsėti 
po sunkaus darbo, bet ir pat
sai pasiėmė keletas savaičių 
atostogų, kad pailsėti. Mat, va
saros metu, kada žmones atos
togauja ir ilsisi, jam nebuvo 
progos—jis dirbo intensyviai 
prir uosdamas vajaus aparatą 
sėkmingam darbui.

% &
Daugiau negu pusę vaujaus 

peri jodo prabėgo, pasekmės pa^ 
sirodė gana džiuginančios, kon- 
testantai gavo gana patyrimo 
ir naujų prospektų. Reikia ti
kėti, kad antroji kontesto“ da
lis bus dar sėkmingesnė ir ba
landžio 30 dienos sulaukę ap- 
vaikščiosme sėkmingas baigtu
ves su4 'Finalo Vakaru. Reikia 
tikėtį, kad reikalingą kvotą, 
būtent 1400 naujų narių bus, 
su kaupu išpildyta.

• jKaip dar neseniai atrodė ste
bėtina, jei i kuri vietinė lietu
vių organizacija pasiekė 1,000 
narių, šiandien Chicagos Lie
tuvių Draugija pasiekusi 5,000 
su viršum narių yra užsibrė
žusi per 4 mėnesius dar pa
augti 1,400 narių. Ji tai laiko; 
įmanomu ir galimu* darbu. Ko- 
dėLgi ne; juk Chicagoje yra 
priskaitoma apie 100,000 lietu
vių; iš šių nei vienas neužtik
rintas, kad nesirgs arba ne
mirs. Chicagos Lietuvių Drau
gi j a būdama didžiausia, prak
tiškiausia ir visiems prieina
miausią—turėtų būti visiems 
ietuviams žinoma ir artimiausia.

Nuo pat ^vo (isisteigimo ši 
organizacija Jyra žinoma kaip 
greito ir mandagaus patarna
vimo teikėja; pašelpas išmoka 
kas mėnuo ir. dažniau, reikalai 
esant; pomariines išmoka, jei 
reikalas yrAį ^daidojimo dioną. 
Dar nėra turėjusi jokių bylų 
teismuose už narių pašelpas 
bei pomirtines. Tad kodėl ne
turėtų priklausyti nors^ kėtvir- 
ta dalis Chicagoje gyvenančių 
lietuvių šiai organizacijai? čia 
tikėjimas, politika, amatos, ly
tis, skirtingi įsitikinimai ne
skirstoma. Buk pavyzdingas ir 
sveikas lietuvis tarpe 15 ir 48 
.metų i amžiaus, ir esi pageidaus 
j amas į narių skaičių.

Su tokiu skaičiumi darbščių 
ir patyrusių konkursantų ir su 
rūpestinga parama nuo visų 
narių Chicagos Lietuvių Drau
gija' turėtų lengvai pasiekti 10,- 
000 narių Skaičiaus pirma negu 
pasibaigs 1538 metai. Tas butų 
geriausiu įrodymu, kad lietuviai 
ne krinka ir ištautėja, bet lai
kui- bėgant išmoksta vieningiau 
kooperuoti savo gerovei. Ypač 
prie tokios garsingos organi^ 
zacijoš ir jaunoji karta butų 
lengviau pritraukti' ir jų pagei
davimai patenkinti. Vyrai iir 
moterys—^pajudinkime žemę.”

—W. V... M.
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kordavimo blankas duplikato 
formoje, ant kurių bus galima 
sužymėti kiekvieno mokančio 
nario knygelės numerius, suma 
sumokėta ir už kiek mėnesių. 
Vienas lapas reikės pasiųsti 
draugijai sykiu su kuponais ir 
pinigais, o antras pasiliks pas 
atstovą kaipo, rekordas mokes
čių.’ Tuo bus palengvintas at
stovams dalbas.

;^V. M-US

MUSŲ PREZIDENTAS 
NESVEIKUOJ A

“Aš tave uždarysiu j sanito-. 
riją arba išvarysiu iš Amerikos, 
jeigu tu -dirbsi tiek sunkiai kaip

šiol. ’ ’ ’ Tai tokį įsakymą gavo 
Cicagos Lietuvių Draugijos prę- 
^idenUs^6'Mickėviči-us nuo sa
vo seno priedelio draugijos dak-: 
t(jaro kvotėjo Ą." Montvido. Iš- 
ukro, reikėjo dirbti, kad gauti 
1600 narių fr paruošti dirvą -ga
vimi daf 1550 ar 1600 naujų 
narių ilti balandžio' pabaigos.' 
įuvo užsibrėžta per vienerius 
metus gauti dar 3,000 narių, 
kad draugija turėtų apie 7,000 
•narių. Tikslas, rodosį. bus at
siektas, bet musų . prezidentas 
neturėjo nė vienos dienos poil
sio, negi vakacįjų. Dirbo ir 
šventadieniais. Jis tiek persidir
bo ir pavargo, kad atspara li
goms sumažėjo, kad priveiktas 
buvo ir gwndiOziškąjį kontesto 
bankieto programą pavesti tvaro 
:kyti daktarui kvotėjui. **Tokių 
štukų tu daugiau nedarysi”, pa
sakė jam daktaras ir paguldė į 
lovą. ,wAš važiuosiu | Floridą ar
ba į Honolulu arba nors į sani
tariją tik šį mėnesį”, sprečina- 
si prezidentas, “bet : nuo pra- 
džios vasario niekas^ manęs nuo 
darbo inesulaikys.”

Taigi Šį mėnesį vicepreziden
tas C. Kairis turės progos būti 
vyriausiu wštu/ o sekretorius P. 
MiBeris ir iždininkas J. Degutis 
dirbs ofise dubeltavai.

Bazaras
4 *

Chicagos Lietuvių < Draugija 
ėmėsi intensyviai darbuotis, 
kad galėtų sukelti žymesnę su
mą pinigų Moksleivių Stipendi
jos Fondui prie Ch. Liet. Drau
gijos. Nemažas skaičius jaunų
jų draugijos narių lanko auk
štesnes mokyklas ir nors pa
sireiškia gabiausių talentų, bet

dėt ekonominių priežasčių pri
versti yra apleisti mokyklas.

Sausio m. 28, 29 ir 30 dieno-’ 
mis įvyksta Draugijos Bazaras 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. 
Halsted.. S t. .Padarytas pelnas iš 
šio bazaro eis Stipendijos Fon
do steigimui. Nariai turėtų’ 
pagal išgalę prisidėti prie plati\ 
nimo bazaro tikietų ir atsilan
kyti į bazarą, kad paremtų pra
dėtą kilnų darbą. ♦ ^—V, M.

Vienas konkursantų iš "Cice
ro, III., būtent, Jonas Činik^s/ 
pirmoje konkurso dalyje įrašė: 
10 narių ir paskirtas pat, 
įrašyti antroje dalyje, pasijuto, 
kad konkurso vedėjas neįves 
tina konkursantų patyrimų ir' 
tuojau patašė skundą, kam 
tiek mažai jam tėra skirta įra-‘ 
šyti, Su laišku prisiuntė 3 nau^ 
jvs narius jau įrašęs po Kalė
dų ir užtikrino, kad iki balan-' 
džio 30 įrašysiąs nb mažiau 
kaip 35 naujus narius, ‘‘More

šokiai: (Iros Stephens Orkestrą. power to you, Jonai!” Jei visi 
konkursantai imsis darbo su I pomirtinių.

- i ; r y:,.-;

Melrose Park lll.
• ..
Męlrose Parko Lietuvių Kutt- 

tiuras Draugija <Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyriuą) ren
gia vakarą su dainomis ir šo
kiais. Parengimas įvyks sausio 
mėn. '5 dieną, 4 vai. popiet, 
Eagle Hali, 147 Broadway.

M <

Programą išpildys plačiai ži
noma^ “Naujosios Gadynės’” 
choras po vadovyste Geo. Ste
ponavičiaus. Po programos Ibųs

ULOGIAUSLIME 
ATSITIKIME

Aš ir jus tinome, kad perei
tais; motais Chicagos Lietuvių 
Draugijos muių mirė per 40, 
Daleiskime, kad butų mirę visa 
50. Mokant pomirtinės po $200, 
išeitų ^IfKOOO. '

jjiomlrtinės mokamos iš Drau- 
#1^įjįįo. fr pinigų užtenku .• 

(JbigU mfriu fr į/00 narių per 
nętus, strioko jįdiii gal dar pe- 

butų.
Daugelio draugijų nariai turi 

m‘dkW\ po dolerį už kiekvieną 
mirusį bąrįj Jie sumoka ke
lis dolerius įkris metai, apart j 
mėnesinių duokliy. .Jeigų Chica- j 
gos. Liet. . Draugijos nąriai su
moktų tik po g doleriu l^as met 
■pomirtinoms, jie sudėtų -104000, 
iš/ko galima būtį atmokėti 50

I > . - .a . • . , . ‘ . i.

Valdyba tokia energija antroje konkur-l ■■ —Matematikas

Cįiicagos Lietuvių Draugija 
27 metų senumo. Ne Sykio jai 
neteko bylinėtis teismuose su 
nariais dėl pašalpos ir pomirti
nės. Jai nėra reikėję apsunkinti 
narių jejkiais asesmentais ir au-, 
komis. Ji pati yra daug sykių 
aukojusi savo narių sušelinmui 
ir įvairiems lietuvių kultūri
niams reikalams. Į visus jos žy
miuosius parengimus nariai su
kviečiami atsilankyti ibe įžan
gos mokėjimo. Jos parengimai; 
savo kul'turiniu "turiniu ir kaipo,' 
socialės sueigos pralenkia visus 
kitus chicagiečių parengimus.

Ji moka pašalpas apsirgu-' 
siems nariams nuo apsirgimo 
dienos. Vietoje lankytojų, kurie 
vargiai galėtų spręsti af>ie Ilgo-! 
nio sirgimą ir turėdami piktu-' 
<mą neigiamai apie jį praneštų,! 
ji pasiunčia savo daktarą. Pa
talpos ir pomirtinės išmokamos 
ir į namus pasiunčiamos kas 
mėnuo. Ir duokles nėra reikalo 
mokėti mitinge, nes raštinė, jas 
priima beveik kasdiena, todėl 
suspendavimo gali išvengti kiek
vienas narys.

Nebūdamas pranašu, nedaliu 
spręsti, kas laukia ateityje. Vis
gi 27 metų rekordas yra' pui
kus, svaras ir garbingas. Net 
senesnes ir didesnės lietuvių or
ganizacijos lygaus rekordo ne
turi.

vyzdžiui, Sidabrinis Rogers se
tas 6 šmotų. Kviečiam visus 
(Draugijos narius į darbą, kad 
bazarą padarius sėkmingą. -
* J.“ Repšys

P, Junitienė
J. Sinkus
P. Daujotas
F. Ridlauskas

. Grigonis

Joe Ivinskas
I. Vierbels
J, Mockus 
J-oe Ascilla 
M. Misevičienė 
Feliksas Lazauskas

' Jurgis Miller 
R. Dalente 

f

J. Gabris, Waukegan
J. Mičiulis 
J. Skruzdis 
G. Grinius

(Bus daugiau) *

Pasekmingi Bazaro 
Serijų Platintojai
Panelė B. Abraškaitė jau1 iš

platino 3 serijas ir paėmė ket
virtą. Ona Statkienė išplatino 
dvi serijas ir paėmė dar tris. 
V. B. Ambrose išplatino 3 se
rijas ir, sakė, jau baigia ket
virta. A. Sakalauskienė, V. O- 
renčienė, M. Gabrienė ir A. Vis- 
baras jau pardavė po vieną se
riją ir paėmė po antrą ir mano, 
k’sd tas išplatinę paims dau- 

iau. -Juo organizacija skaitlinges- 
uč nariais, juo lengviau jai ver-. 
stis ir gyvuoti. Juo didesnius į> _
darbus ir našiau ji gali dirbti.. Galima Gauti Bazaro 
Daug patobulinimų padaryta iki] 
šiol. Reikės jų ir daugiau. Gali' 
prireikti šiokių tokių pakaitų, 
nes tai nėra šiokia tokia drau
gystė, o milžiniška' ir vis augan
ti lietuvių įstaiga.

Pradėję šiuos 1938 metus ir 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
gyvavimo .28 metus, pasiryžki- 
me ją išauginti dvigubai iki 
1539 metų. Kiekvienas gaukime 
dar po vieną naują narį ir tu
rėsime 10,000 ar daugiau narių. 
Tai senas visų organizacijų ra
ginimas, kurio mažai kas klau
so, bet musų Draugijoj jis ne 
sykį yra tapęs realybe.

—Narys

Serijas Pardavinėji- 
mui Šiose Vietose

Bazaro Serijų 
Platintojai

Čia pažymėti vardai bazaro 
tikietų platintojų. • Bazaras 
įvyksta sausio 28, 29 ir 30 d. 
Lietuvių Auditorijoje. Kurie 

(dar neturite paėmę bazaro ti
kietų platinimui, tai prašome 
kreiptis į Draugijos / ofisą. Už 
kiekvieną išplatintą seriją yra 
teikiama stambi dovana, pa

Westsidėj
Pas vaistininką p. J. S. Žilin

ską, 2325 S. Leavitt St.
Marąuette Park

Pas vaistininką p. A. G. Kar- 
taną, 2555 ,W. 69 St.

Pas siuvėją p. G. Skoby, 2415 
W. Marąuette Rd.

Brighton Paik..

Pas auksinių daiktų biznie
rių P. Nover, 4148 Archer Avė.

Pas siuvėją Fr. Navakauską, 
2653 W. 43 St.

Pas svetainės Hollywood sa
vininką p. John Yušką, 2419 
W. 43 St.

Bridgeport
Pas p. J. Matulį, lendres ofi

se, 3265 S. Halsted St.
18 Apylinkėje

Draugijos ofise, 1739 So. 
Halsted St

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA 
Rengia

Bazara sausio 28,29 ir 30 d. 1938 m
Lietuviu Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street 

Bazare bus išdalinta už apie $5,000 dovanų
šimtai įvairių dovanų bus išdalinta atvykusiems j bazarą 

svečiams. Tai pirmas tos rūšies bazaras lietuviškoj Chicagoje. 
Plati vieta skiriama Lietuvos., prekėms, taipgi čia bus ir kitų 
kraštų įdomesnių daiktų. Draugijos nariai — biznieriai ateina su 
stambia paraipa šiam bazarui.

TIKIETAI Į BAZARĄ IR DOVANOMS
Draugija išleido šimtus serijų — tikietas nuo 6. iki 25 cen

tų. Tikietai geri per visus tris vakarus, taipgi už tuos pačius ti- 
kietus eis dvidešimt skirtingų dovanų laimęjimui.

Tikietų platinimui kviečiam Draugijos narius. Už kiekvieną 
išleistą seriją Draugija duoda dovaną — Rogers sidabrinį 6 šmo
tų sdlą, garantuotą visam amžiui arba kitokią dovaną pagal pa
sirinkimą. Draugijos nariai platindami bazaro -serijas atliks nau
dingą darbą organizacijos labui, taipgi ir sau laimės dovaną. Se
rijas kviečiam pasiimti Draugijos ofise arba pas savo reikalų 
vedėją p. A1ex Ambrazevičių. "

PELNAS NUO BAZARO
Padarytas pelnas bazare eis naudai įkūrimo lietuvių Moks

leivių Stipendijos Fondo, veikale bus teikiama parama Draugijos 
nariams lankantiems -aukštesnę mokyklą, taipgi steigimui Chi
cagoje ir apylinkėse lietuvių kalbos mokyklėlių ir kitiems kultū
riniams reikalams. Kilniam darbui verta visiems Draugijos na- 
riams ntefti j paramą.
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NAUJIENOS, Chicago, III, Antradienis, sausio 4, 1938
Herbert Valertt, 25, su Flor- 

ence Cerve, 21
John Stramel 21,

Rimkus, 19
Anthony Petronis, 

phią^Lucas, 30
Thomas Olin, 35,

Reese, 29.
Eric Erickson, 31, su Philo-

mena Matecunas, 28
Stephen Schultz, 30 su 

tie Dūda, 24

su Emily

29, su So-

su Estelle

pionierių, Susi-
Ba helius, 10040 
sulaukti naujų

Lot-

ratelio pirmi-
Pučkoriui,

Naujų Metų Patikimas 
Rdselande, pas 
Rateliečius

Gražus būrys rateliečių Sce
nos Mylėtojų 
rinko pas pp. 
So, State St., 
metų.

Vadovaujant
ninkui p. Juozui 
taipgi ir gaspadinėms p. Vale
rijai Pučkorienei ir p. Gailės 
vičienah kurios skaniai paruo
šė valgius, rateliečiai ir sve
čiai valgė, linksminosi ir savo 
reikšmingose kalbose kalbėda
mi praeities ir ateities darbuo
tę, linksmai baigė senus me
tus.

Kada laikrodis nuskambino I 
paskutinę valandų, palydėda
mas senus metus amžinybėn, 
rateliečiai, linkėdami vieni ki
tiems laimingiausių naujų me
tų, nors savo amžium ir paliko 
vienais metais senesni, bet už 
tai dabar tas Jų didelis pasi
ryžimas ir entuziazmas su nau
jais metais darbuotis scenai, 
tartum išnaujo atgimsta. Gir
dint tokių puikia naujų metų 
rezoliucijų Scenos Mylėtojų 
Ratelio, už tai darosi malonu, 
kad mes Chicagos lietuviai ir 
vėl turėsime progos pamatyti 
tikrai gerų scenos vaidinimų, 
kurių jau* pasiilgome. Už tai 
su šiais metais Rateliui tenka 
palinkėti geriausios kloties.

Svečias Juozas.

Gavo
PeVskiras

Marian Kawell nuo John 
well

Ka-

Reikalauja
Perskirų

Mary Janek nuo Anthony Ja- 
nek '

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

Nauji Metai 
Birutės Darže

Birutės Darže susirinkę lie
tuviai Naujas Metus sutiko la
bai iškilmingai. Ten įvyks New 
Years Party, kurioje dalyvavo 
nemažas būrelis žmonių, viso, 
apie 200. Jie linksminosi iki 
ankstyvaus ryto.

Parengimėlio dalyviai džiau
giasi ten buvę ir dėkoja p. Ma- 
kutėnienei, daržo savininkei, 
už viską. (Sp)

Lietuvių Kliubas 
Reikalauja Bušų 
California Gatvėj

Nori kad eitų iki 73 gatvės 
pietuose

■ii i . ......... .. ............... '

MARQUETTE PARK.—Mar- 
ąuette Park Liet. Am. Piliečių 
Kliubas laikė priešmetihį susi
rinkimą 26 d. gruodžio, vietinės 
parapijos svetainėje.

Svarstyta: apielinkes pageri
nimo, transportacijoą, taksų ir 
kiti reikalai* Atrodo, kad senai 
reikalaujamas busų pravedimris 
California avė. gatvėje, bus įvy
kintas. Viename vietiniame la tk- 
raštyje pasirodė žinia buk bu- 
sri California Avė. į pietus eis 
tik iki 63 gat. Kliubas griežtai 
reikalauja, kad busai eitų į pie
tus iki 73 gat. <

Komisija išdavė raportą, kad 
rengiama bunco ir card party 
vas. 6 d. 1938 m. Tikiętai jau 
oadaryti ir platinami. Bus geri 
jrižai dalyviams.

Valdyba ateinantiems me
tams buvo daugumui išrinkta 
ta pati. —A. J. M.

Dabar, Kalėdų ir Naujų Me
tų ^švenčių sujautai / praėjus, 
gal pradedate jausti ir pasek
mes: nugaros ir bendrai rau
menų skausmai ir gėla. Jei jau 
taip, itai lieka tik štai kas pa
daryti. Tuoj pridėti Johnson & 
Johnson Red Cross Plaster prie 
skaudamos vietos ir viską pa
miršti. Tai yra' švelnus, šildan
tis vaistas, kuris veikia be var
ginimo ir puliavimo. Jis taip 
pat lengvas nuimti,, kaiti ir už
dėti. Johnson &-Johnson Red 
Cross Plaster' gaunamas visuo
se vaistinėse. Visuomet turėsite 
prie rankos skubiam reikalui.

Tad, Naujus Metus pradėkite 
be raumenų skausmų ir gėlos.

A (Skelb.)

Dėl pinigų 
išėjimui virto 
plėšiku

Nusišovė paslydęs 
laiptais

Wallace St., kur Quinn su ki- spaudyta. Tada revolverį pas-| 
tais lųukė Naujų Metų. Atėjus tvėrė Quirin, kuris p— 
Naujiems Metams alinės savi- tarnavęs kariuomenėj ir žin^s 
įlinkas James McNally išsine- kaip su jais apsieiti. Bet ir 
šė revolverį ii’ 
triukšmo: paleido
Bet’ daugiau revolveris atsisa- verį prie galvos, bet šį sykį rė
kė šaudyti, nežiūrint kiek jį volveris išsišovė.

pasigyrė*

išsine- kaip su jais apsieiti. Bet ir 
lininiui jam revolveris atsisakė' šauti, 

du šūvius, j Tada tai jis ir pridėjo revol-'

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas 
Vienam 
Žmogui

Vestuvės
Roselande

ROSELAND. — Šioje kolo
nijoje netrukus įvyks žymios 
vestuvės. Susituoks Louis B. 
Statkus ir Harriet Strumil. '

Jaunieji neseniai susižiedavo. 
Jaunasis yra sūnūs pp. A. Stat
kų, o jaunoji duktė p. Juliaus 
Strumilo, 11011 Michigan avė. 
P-s Statkus tarnauja už poli- 
cistų 12-tame policijos distrik- 
te.

Peoples Bendroves Pir
mas 1938 Metų Radio 

^Programas.
4

Bessie

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms

(Chicagoje)
Morris Wol!in, 44, su

Kutchin, 36
Richard Billema, 31, su Eli- 

nor Siddons, 21
Leony Colberg 24, su Ber-

nice Zeman, 23 ,
Vincent Mikalausk,, 52,

Monica Stelmak, 50

Bus gražus ir įdomus
Teko patirti, kad Peoples 

Bendrovės Krautuvės rengiasi 
pradėti Naujus Metus su labai 
gražiu* programų, kuris įvyks 
reguliariu laiku, šiandien, an
tradienį, 7-tą valandą vakare, 
iš Stoties W.G.E.S. Tarp daly
vių bus žymus muzikai, prane
šėjai, kalbėtojai ir, sykiu, šau
nusis “Granadierių” .trio, kuris, 
kaip ir visados, gerai prisiren
gia harmoningai padainuoti 
gražių kompozicijų ir smargių 
liaudies dainelių. Ypač šį syki 
jie sužavės kiekvienų. O prie 
to, smagi Naujų Metų, muzika, 
svarbus ir įdomus pranešimai, 
bus labai naudingi kiekvienam

su pasiklausyti. Taigi, nepamirš
kite. ' Rep. xxx

Bryden Northcott, 19 m., 
studentas DePaul universitete, 
sugryžo švenčių atostogoms 
pas savo tėvus, kurie gyvena 
Lake Bįuff. Jo tėvas yra vir
šininkas Swift and Co. indus
triniu santykių departamento.

Jaunasis studentas labai 
mėgo šaudyti į taikslą ir tan
kiai eidavo į paežerį šaudyti.

Baigdamas atostogas jis iš
siruošė kartu su tėvais eiti pa? 
skutinį sykį šaudyti. Tėvas 
nešė taikslus, o sūnūs —r šau
tuvus. Prie ežero vedė gana 
ilgi laiptai. Laiptai buvo sli
dus. Tėvas dar užklausė sū
naus, ar šautuvas tikrai nėr^a 
užtaisytas. Sūnūs 
kad šautuvas yra
visi pradėjo lipti laiptais že
myn. Bet pusiaukely sūnūs 
paslydo, šautuvas atsimušė į 
turėklius ir — ‘‘neužtaisytas” 
Šautuvas išsišovė. Kulka patai
kė į krutinę, studentas pasvy- 
ro į motinos rankas ir jose 
neužilgo jis mirė, pirm negu 
galima buvo pašaukti kokių 
nors pagelbų.

užtikrino, 
tuščias. Ir

Kruvini Nauji 
Metai: automobiliai 
užmušė 11 žm.

SLA 109 kuopa laikys metinį susirinkimų trečiadienį, sc.usio 5 
dienų, 7 vai. vak., W. Neffo svet., 2435 S. Leavitt St. Visi 
būtinai turite atsilankyti, nes turime labai svarbių reikalų. 
Nauja kuopos valdyba užims savo vietą ir bus senosios 
valdybos raportas, bus taipgi programas ir pasilinksmini
mas. —Kviečia valdyba.

Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys metinį susirinkimų 
trečiadienį, sausio 5 d., 7:30 v. vak., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Visi malonėkit susirinkti, nes yra daug 
reikalų aptarti, o pasilikę su mokesčiais, prašomi apsimo
kėti. —S. Kunevičia, rašt. »

Liet. Moterų Draugijos Apšvietos metinis susirinkimas įvyks 
antradienį, sausio 4 d., Sandaros kliube, 814 W. 33rd St., 
antros lubo^, 7:30 v. v. Visos narės kviečiamos būtinai at
silankyti. J-Valdyba.

Draugystė Saldžiausios širdies Viešpaties Jėzaus laikys mėne
sinį susirinkimų antradienį, sausio 4 d 
kare, Chicagos Lietuvių Auditorijoj
Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes randas daug svarbių 
dalykų aptarti. —Nut. rašt. Frank Bakutis.

7:30 valandų va-
3133 S. Halsted S«t.

Svetainė Dėl Rendos
.Vestuvėms, šokiams, parėms, Bunco ir įvairiems va
karėliams. Privažiuoti galima Western Avė., Damen 
Avė., Halsted St iki 18-tos ir Blue Island Avė. prie 
Leavitt Street.

WEST SIDU HOTEL
WALTER NEFFAS, Savininkas.
2435 So. Leavitt Street

Telefonas CANAL 9585

Lietuviškas
Krupnikas

— 80 Proof —
gardus gėri- 

Gerkit Lietu- 
Krupniką su 
arbata, paša-

Labai 
mas. 
višką 
karšta 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
I kitus miestus te
zėm ams orderius pa
du nčiame ekspresu.
Pirkdami pastebekit 

musų tabelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė.

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

Šmotų

LOCAL & LONG DISTANCE 
MOVING

Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j f amas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YARDS 3408

Pasiturinčių tėvų sūnūs, Ed- 
ward Rathburn, 17 m./ moki
nys turtuolių Howe Military 
mokykloj, Howe, Ind., liko su
imtas po susirėmimo su polici
ja bandant apiplėšti Chieagoj 
sankrovą.

Policijų jis pasisakė bandęs 
plėšti tikslu gauti pin’gų išėji
mui su merginą. Pastaruoju lai
ku tėvai sumažinę duodamus 
šlaidcms p’n’gus ir jis įklimpęs 

į .skolas, švenčių atostogęms 
atvykęs f Chicago jis pasidaręs 
“deitą” su viena mergina’, p s 
kui dar buvo išvažiavęs pas 
draugą į’ Iowa valst. Sugryžęs 
apsigyveno hotely ir kada pri
truko pinigų išėjimui su minėta 
mergina, kurios vardą jis sle
pia, jis stvėrė i p ėš mo. Per 
'ris valandas jis va’kščiojęs prie 
vienos sankrovos iki, pagalios, 
atsidrąsino į ją , įe'ti ir a kišt’’ 
revolverį.’ Bet jį greitai užklu
po policija ir suėmė. -

Jo tėvai gyveną New Ydrke.

Nusišovė “negeru” 
revolveriu

“A, tas revoĮyUris niekam 
tikęs”, piktai tWrė Malachy 
Quinn, 51 m., 442 West 44th 
PI. ir pridėjęs revolverį prie 
smilkinio paspaudė gaidukų. 
Bet* revolveris išsišovė ir 
Quinn krito mirtinai sužeistas.

Tai įvyko alinėj 4401 So.

I

Atėjo Nauji Metai, prasidėjo 
nauja automobilių skerdynę. 
Pernai automobilių pintis vir
šija visus kitus frietus. šių me
tų pradžia buvo irgi k bai kru
vina', nes pirmų cįieną automo
biliai užmušė 11 žmonių, < ne
skaitant daugybės sužeistų.

Pirma automobilio 1 auka bu
vo darbininkas Chestei’ Sojka, 
34 m., 122^5 N. Honore St. Jį 
suvažinėjo fiutomobilis prie 
1234 N. Wood St. Automobilis
tas, palikęs jį negyvą gatvėj, 
tik dar smarkiau paspaudė\u- 
tomobilį ir pabėgo. \

Dų žmonės žuvo automobi
liams susidūrus su traukiniais.

Westsidietis Peter Zrimara- 
wicz, 52 Ui., 2349 S. Leavitt St., 
liko suvažinėtas ir užmuštas au
tomobilio prie pat savo namų. 
Ir čia automobilistas pabėgo.

Visoje gi šalyje, surinktomis 
žiniomis, pirmųjų naujų metų 
dieną nekdmėse su automobi
liais žuvo mažiausia 154 žmo
nės. •

Šventėms praėjus
< ■ '

Pirmyn Rehearsal 
Today

Lašt Friday it was erronious- 
ly announced tlrąt following the 
Holiday season rehearsals will 
be resumed next Friday, Jan. 
7. The date should have been 
Janui ry 4, thait is, today. A 
rehęarsal will take place today 
and all members are reųuested 
to be present. The place, Wal- 
ter Neffas- Hali, 2435 South 
Leavitt street. The time, 8:00 
P. M. —Pres. Officers.

BIBLIJOS
PASKAITOS

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2.50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB'. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
i iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti ''pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus j musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36. gabalų, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72. gabalus dėl 12 
asmenų. 1

TIKTAI Už

Setas

Su 6 Kuponais

C

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

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

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

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai

Tiktai po 99<į už 
kiekvienų setų 
su 6 kuponaisLargo Sorvlng Spoon 

Buttarknlf e, Sugar Spooa UmU*

The English tolumii
Šioj dėžėj jūsų 

sidabras nepajuos
Dėžė dėl 6 ar 8 setų 

tiktai $1.75 
su 6 kuponais

> ♦

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

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

GRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic' 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fScreened) .................. tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............ ........ .............

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

□ažjstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtine ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS
3267 S. Halsted St.

Tel* Caluiųet 7937
.. ..  _________ ■ ■______________ ____ _____________ _________________  ..... . . *

Daily
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti^ 
kur galima nusipirkti (vairių pap
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 

^r reikmenų. Jeigu iš telpančių* čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gaubite informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

• FOTOGRAFAS
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rųŠies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
Tel ENG R8R8-RR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $19
už .......-.......... ....... -............ ■ *

PALAGUI PAGELBA $Crt
LIGONINĖJE ......-........ -

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ............... -

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

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

HOSPITAL

Avenue 
5727.

Biblijos paskaitos įvyks ant
radienį, sausio (Jan.) 4 d. 1938 
Wesi Side Hali, Gerčiaus sve
tainėj (buvusi Meldažio), 2244 
W. 23 PI.

Pradžia lygiai nųo% 7:30 vai. 
vakare. Kalbės S. Beneckas. ap’e 
“Sutvėrimą žmogaus ir jo puo
limą, netiki sugrąžinimu Dievo 
Karalijos’’.

Paskaita ‘ bus iliustruota su 
gražiais’, paveikslais.

^Kviečiame atsilankyti visus, 
girdėsite ir matysite įdomių da
lykų. Rengia ir kviečia Biblijos 
Tyrinėtojai. Įžanga veltui, 
liavos nėra’. (Skelb.)

• RESTAURANTAI

Siunčiu .. kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Universal restaurapt
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

_______ Tel. Victory >670 ’

Dovanų Vardas

Adresas

Miestas

rink- Garsinkites “N-nose

VISI LIETUVIAI IR LĘGIONIE- 
RIAI būdami Willow Springs, visuo
met užeina pas PETE YOUNG —- 
prieš vartus.

PETE YOUNG 
UŽEIGA

šventėms praėjus, jaučiama 
ir visokios nuotaikos
pirkimas draugams ir gimi
nėms, nėra abejonės,’ įnešė ne- 
atrišamų mazgelį į kisenj, o 
dėžių su dovanomis nešimas 
per minios sprąstis ir skaudulį 
bei gėlų į raumenis įvarė.

Kupono Nr. 18

- A \

Valstija

Sausio 3 d.
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Iš Draugijų Veikimo
—..... “ 'r f

J. Viliunas Golden 
Star Kliubo j 
Pirmininkas
Kltabas Duos Dovanas Pašal

pos Neėmusiems Įtariam s

BOSE^AND — Golden Star 
Ęliubas, kuris yra, tajip sakant, 
gyviausia organizacija Rosėlan- 
de, seniaus buvo pagarsėjęs 
sporte. Dėl depresijos, sporto 
skyrius buvo panaikintas,vien
ok kliubas finansiškai laikosi 
gerai. Turi nusisamdęs kliubvie- 
tįę, kur susirinkimą) ir šiaip 
suėjimai yra laikomi.

1937 metai kliubui buvo ge
ri. Visi, parengimai buvo pa
sekmingi.

Priešmetinis susirinkimas, 
kuris įvyko gruodžio 31 d., 
kliubrumyje, nebuvo skaitlin
gas dėl Naujų Metų pasitikimų 
parių, kurių buvo rengiama la
bai daug. Susirinkimas buvo 
tvarkus ir skubiai- viskas atlik
tu Pirmininku išrinktas Julius 
Viliunas; vice-pirmininku Benis 
Bulkus, protokolų rast. P. Pet
ronis; finansų A. Narbutas; 
Kasierium Antanas Nakrašis.

Kliubas nutarė duoti dovanas 
nariams, kurie dar nėra ėmę 
pašalpos iš kliubo.* Jei komisija 
suspės susitvarkyti, tai dovanos 
bus duodamos metiniame pa

3« 3o
STANISLOVAS JANUŠKA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gruodžio 31 d., 8 vai. vakaro, 
1937 m., sulaukęs 35 m. amž., 
gimęs Chicago, Illinois.

Paliko dideliame nuliudime 
, motiną Uršulę po tėvais Va-., 

lintonaity, seserį Oną, dėdę 
, Kazimierą ValintonL. ietą ir 
> dėdę Mortą Ir" Martiną Glo

bius, pusbrolius, pusseseres ir 
daug kitų giminių, o Lietuvoje 
senutę, tetą 2 dėdes ir kitas 

r gimines. ,
Kunas pašarvotas 6543 So. 

’ Campbell Avė., Tel. Prospect 
3969. Laidotuvės įvyks sere- 
doj, sausio 5 d„ 8 vai. ryto iš 
namų j Gimimo Panelės šven- 

[ čiausios parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus, gedulingos, pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten, bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Januš
kos giminės, draugai ir pažis- ' 
tami esat, nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Sesuo, Dėdės, Teta, 
ir kitos Gimines.

I^aid. Direktorius S. P.- Ma
žeika, Tel. YARDS 1138.

MĖGSTA KEPURAITĖ IR RIDIKĖLIS

' ČROCHETED

No. 1643 — Nieko nėra gražesnio ir madnesnio kaip mėg
sta kepuraitė dėvėti su sporto apsiaustu.

. MM MM MM> MM MM MM MM MM MM. MM MM MM MM. MM MM MM «MM
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NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No. 1643 |

1 1739 So, Halsted St., Chfrago, III.
I ‘ ’ 1

j Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....................... |

' į Vardas ir pavardė .~...........................    |

į Adresas ■.............................................. -.........-..................................  |
ŽPV v ‘ ; i M’ ■' , ■

I Miestas "h* valstija  ......   ...............,..... ............................... |
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rengime, kuris įvyks sausio 30 
dienų. Tai bus šaunus bankie- 
tas. Mat, Gi. S. Kliubo visi pa
rengimai būna triukšmingi, dė
lei ko'jie yra skaitlingai lan
komi roselandječių.

Ųiftanas

“Rugpiutė” Lietuvių 
Scenos Mylėtojų 
Rateliui
■Ruošia Scenai Du Veikalus— 

“žydas Statinėj’ ir “Tarnas
Įpainiojo”

ROSELAND — Scenos my
lėtojų Ratelis sutiko Naujus 
Metus linksmu. Rateliečiai, už
baigdami senus metus, o sutik
dami naujus, surengė savitarpį 
“šurum-buTum” į kurį sukvie
tė savo darbuotojus bei vaidi
las, kuriuos gana šauniai pa
vaišino keptomis bulvėmis ir 
“Olanderskomiš” silkėmis bei 
kitais skanumynais.

Kiek pasivaišinus, pirminin
kas J. Pučkorius pakvietė da
lyvius pratarti po žodį-kitą. čia 
ir pasipylė dau£ m’argų minčių 
bei įvairių išsireiškimų. Visi 
linkėjo Rateliui dar ilgai, iš
tvermingai darbuotis scenos; 
srity j.

Dabar Rateliečiams tai tikrai 
rugpiutė. štai, 16 sausio apsi-

PETRAS ZAMARAVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

- sausio 1 dieną 12:30 vai.. ryto 
1938 m., sulaukęs pusės amž/, 
gimęs* Panevėžio apskr., Joniš
kėlio parap., Norgelių kaime.

Amerikoj, išgyveno 28 metus 
Paliko dideliame, nuliudime 

[ gimimę Kazimierą Zamarovi- 
čių ir jo šeimyną, brolienę.

■ Adamonienę ir brolio vaiką, 
Antaną Zamaravičių ir daug 
gitų giminių.

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
’ čiaus koplyčioje, 2314 W. 28rd 

Place. Laidotuvės įvyks troč., 
? sausio 5 d., 8:30 vai. ryto, iš 

koplyčios į Aušros Vartų par. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos zUž velionio 

1 sielą o iš ten bus nulydėtas 
; į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Petro Zamara? 
vičiaus giminės, draugai ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie-

■ čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar-

: navimą ir atsisveikinimą.
s

Nuliūdę liekame,
Gimines.

Laid. Direktorius Lachawicz ir 
Sunai, Tel. CANAL 2515. 

ėmė suvaidink Sus. Liet. Darb. 
kuopai komediją “žydas Sta
tinėj”, o vėliau imsis prie sa
vo parengimo, kuris įvyks va
sario 27 di. Stančiko svet. / • \

Ratelis nutarė tame vakare 
suvaidinti labai juokingą ko
mediją “Tarnas Įpainiojo.” Tik 
visa bėda, kad knygučių netu
ri. Todėl,, jei kas iš gerbiamų 
“Naujienų.” skaitytojų turėtų 
minimas knygutes,, tai labai bu
tų malonu,, jei galėtų paskolin
ti ar padubti, už ką busim dė
kingi. Meldžiame pranešti ar 
prisiųsti šiuo adresu, S. Dilis, 
10752. Prairie Avė., Chicago, 
III..

. Antrą dalį programo Pirmyn 
mišrus choras, ^kuris. perstatys 
operetę “Gražioji Galatea”, ku
rią žmonės taip myli-—.

< ' Stepukas

Iš Keistučio 
Pašalpos Kliubo 
Veikimo
Triukšmas pereito sekmadie

nio susirinkime

Sekmadienį pietų Holly- 
woo,d. svetainėje įvyko Keistu
čio Pašalpos Kliubo. susirin
kimas. Greičiausiai dėl šven
čių susirinkimas buvo labai 
neskaitlingas.

Pasinaudodami ta proga 
dešinieji kliubo nariai ėmė 
kelti triukšmą ir pravedė nu-? 
tarimą atsimesti nuo Ameri
kos Lietuvių Kongreso. Triuk
šmui vadovavo teisėjas Jonas 
T. Žuris, kuris buvo net pra
dėjęs grąsinti valdybai ir pir
mininkui, kad uždarysiąs su
sirinkimą. Pirmininkas p. 
Sholteman atkįęto, kad jis ne
turi jokios teisės susirinkimą 
uždaryti ič .teisėjas J*L. Zuris 
savo gąsdinimo neįvykdė,, ku
rio žinoma, ir negalėjo įvyk
dyti. V —Buvęs,

Jonas Valužis
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 1,-iųą dieną,. 10:15 vai. 
ryto 1938 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoj, Telšių 
apskr., Plungės parap.,' Videi
kių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 m.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Viktoriją (po tėvais 
Gerulaitė), 3 dukteris I3įrutę, 
Grasildą ir Genevievę, poduk
rą Eleną Tamašauskaitę, 2 po
sūnius: Steponą ir marčią Ro
zaliją ir Viktorą; pusseserę 
Juzefą Gaudižienę ir šeimyną, 
pusbroli, Juozapą Gailių, 2 
švogerkas: Veroniką Jucienę 
ir Uršulę Mikalaitjenę, švogerį 
Antaną. Makauską, giminaitį 
Joną Gerųlj ir kitas gimines 
Amerikoje, o Lietuvoje—-brolį 
Juozapą ir. brolienę, seserį 0- 
ną ir švogerį Leoną Kęrklius 
ir gimines. •
\ Kuna$ pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
sausio 5-tą d., 8-tą vai. iš rytos 
iš kopi, į Šv. Jurg'o parap; 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
siela, o iš teir bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero, kapines.

Vįsi a. a. Jono Valužio gi- 
i minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, dukterys, 
posūniai, pusseserė, 

ir giminės. 
Laid. Direktorius A. 
lips, Tel. Boulęvąrd

podukra 
pusbrolis

M. Phil- 
4139.

I fiVFIKK TsL U W LIMO Visas Pasaulio
Dalis. ?z

KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted Street

TeL BOULEVARD 7314

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

Papuošimams
4180 Archer Avenue

Phone LAFAYETTE 5800

WL-S'< 
S©*'
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6 METAI KALĖJIMO už 
žmonos, mušimą. — Raym- 
ond Tremhacz (viršuj),, ?8 
mętų, 6700 S. Grein St., bar- 
tenderis, kuris buvo atsidū
ręs teisme už savo žmonos 
Ėleanor (apačioj) mušimą. 
Už tą jis gavo du metus ka
lėjimo ir dar užsimokėti 
$2,000 pabaudos. Kadangi 
jis neturi, pinigų pabaudą 
užsimokėti-^ tai teisėjas nu
sprendė, kad jis pabaudą 
turi atidirbti kalėjime, skai
tant po $1.50 į dieną. Tokiu 
būdų jam kalėjime teks 6u- 
ti už pabiiudą dar 1,333 
dienas, neskaifant priteistų
jų dviejų metų. Tad, kaip 
išrodo, jain1 už žmonos su
mušimą teks kalėti apie še
šis metus. T u/-pilnai to už- 
sitarnavai"^ jjarėiŠkę teisė
jas Grabėtf’ ’į protestą dėl 
perdaug ašt'faus baudinio.

n.— ........... ............... .............. ....................... i i

Choras Atnaujina

Ruoš aši: koncertui
ir kiliems, parengimam^

Ir Kalčdomą ir Naujų Metų 
šventėms, praėjus, Pirmyn Cho
ras vėl grįžta prie nermalio dar
bo — dviejų repeticijų kas sa
vaitę. Tos repeticijos įvyksta 
kas* ‘anitrad'ęni^ ir penktadienio 
vakarais.. Repeticija’ įvyks ir šį
vakar,/ sausio 4 d.-,, nežiurint 
pirmesnio pranešimo, kad pamo
kos ątsinaujip.K tik sausio 7 d. 
Tas pranešimas buvo klaidin
gas; /

Narir.i. yta prašomi šįvakar, 
kaip ir praeityje, susirinkti ne
vėliau 8-tos vai: vakare, Walter 
NeffO salėje, 2435 S. Leavitt 
Street, kur repeticijos regulia
riai įvykdavo praeityje.

Pirmyn Choras, dabartiniu 
k iku ruošiasi keliems perengi
mams: “Naujienų5’ metiniam 
koncertui/ kuris- įvyks vasario 
13 d.; Chicagos Lietuvių Drau
gijos parengimui, Roselando. 
Lietuvių Scenos Mylėtojų Rate
lio Vakarui ir koncertui MeL 
rose Parke; kurio/rengimu rū
pinasi tos kolonijos stambus 
biznieriai, pp. jNavickri.

Chore yra. vietos keliems ge
riems tenorams, porai altų ir 
basams. Mėgėjai dainininkai 
tokiais balsais yra nuoširdžiai* 
kviečiami' repeticijoje rtsilanA 
kyti. —Valdyba.

Pusketvirto biliono 
dol. dividendų

----------------- . (Irj.
Surinktomis ^iniomįs, Ame-.

l'l 't.. - Z-mokėjo dividendais usafe). šeri-
rikos ■ kOrboraęįjp: 
r* ' '
•ninkams Virš pusketvirto "bir 
liono dol, tai yra bevęįk tiek 
pat, kiek bnvp išmokėta 1936 
m‘, nors pere^į metai ir skai
tėsi kiek prastesni.

Roselando Lietuvių 
Rezoliucija J. V. 
Kongresui

ParReikalauja Priimti: Visus 
siūlymus Įvestus Specialėj 

Sesijoje

BORLAND — Roselando. 
Lietuvių Politiško Kliubo prieš-, 
metinis susirinkimas, kuris įvy
ko gruodžio 27 d., Visų šventų 
parapijos svetainėj, bu’vp skait
lingas, nes dalyvavo apie 150 
narių. Adomdi Draugeliui, pir
mininkaujant, teko net sušilti, 
kad tvarką palaikius susirin
kime. ..

Valdyba, duodama raportus, 
perskaitė dvi rezoliucijas, vieną 
Miesto Tarybai—Aldermonams, 
reikalaujančią taksų sumažini
mo ant namų; antrą, senato
riams, reikalaujo nė už, kad jie 
remtų visus bilius, kurie įnešti 
specialėj kongreso sesijoj.

Barscheak Pirmininkas
■ Po vifeų raportų eita prie val
dybos rinkimų. Valdybą ren
kant, susirinkimas , pasidarė 
dar gyvesnis. Senejam pirminin- 
;ki?i A. Draugeliui atsisakius 
kandidatuoti, statoma nauji 
kandidatai, Paul Barschęak,. Ju
stinas Misevičius, F. Jankaus
kas. P. Barscheakas laimėjo 
rinkimus didele daugumą bal
sų. Vice-pirmininkdis išrink
ta Adomas Pcdžiukas, Justinas 
Misęvičiusų pratokolų raštinin- 
ku-^J. Pivoriūnas; kasierium 
Julius Strumilas; kasos globė
jai Jj Fungelis, J. Linksienė; 
Egzekutyvis komitetas: S. Ciu- 
želis, A. Balchunas, Br. Pet
kus, A. Draugelis, P. Petronis.

Baigiant susirinkimą, Justin
as Misevičius, naujasai vice
pirmininkas, kuris užlaiko “ais- 
k^įmipę” adresu,i 10615 Ed- 
brooke.; Ame.< praneša susirin
kimui^'kad jisai' aukairjo pusę 
statinės alaus šiame susirinki
mui atsisveikinti su senais me
tais. Pasiūlymas priimtas ma
loniai. Susirinkimą uždarius, 
nariai ėjnė baliavoti ir reikėjo 
dar vieną pusbačkį įvolioti, kad 
nuplovus visus gyvenimo kartu
mus. Untanas

Northsidės Vaikų 
“Bijūnėlis” Ruošia 
Vakarą
Suvaidins, veikalėlį “Raudonas 

Parasoliš”“

NORTHSIDE. — Ateinantį 
šeštądieųį, sausio 8 d., North- 
sidės vaikų draugijėle “Bij.u- 
nėliš” suvaidins gražų vieno 
akto veikalėlį, “Raudonas Pa- 
rasolis”. Draugijėlės vakaras, 
kuriame vaidihimas įvyks, yra 
rengiamas J”. , Grigaičio svetai
nėje, 3800 Armitage avenue.

Apart vaidinimo, programe 
dalyvaus ir jauni draugijėlės 
dainininkai, choras ir kiti mo
kiniai, kurie1 lanko mokytojos 
p-lės Onos Skeveriutės pamo
kas.

Vakarėlis prasidės 7 vai. vak. 
Bilietai parsiduoda, po 30c as
meniui; Po programo įvyks šo
kiau kuriems gros Andy Nor- 
buto orkestras.

Išgelbėjo
” --...

T-Thorsness sugryžo iš 
medžioklės namo 5555 Sheri- 
dan Rd. ir pamatė prie namų 
stovinčius tris vyrus. Vos jis 
išlipo iš automobiliaus, du vy
rai pažiurėjo į jį ir skubiai 
nubėgo prie savo automobi- 
liauSj kuriuo ir pabėgo. f

“Kame dalykas?” paklausė 
Thorsness pasilikusiom trečio 
vyro, kuriuo buvo jo kaimy
nas advokatas Harry Ash.

“Jie bandė manę apiplėšti”,
atsakė Ash. “AŠ jau rengiaus tais metais jis tarėjo $15,318, 
atiduoti .savo pinigus, bet*plė- 803 gryno pelno.■ I ■ • .
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Miscellaneous
____________ Įvairus _______ a

Tel. Victory 4965 
STOGDENG.YST®

Mes dengiame ir pataisome visokios, 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėt|ee 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $200'-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai,

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicagos didžiausis kailių " pirklys.

Help Wanted—Female 
_______ Darbininkių Ileikia________

MERGINA 25—30, visa priežiūra, 
referencas — savas kambarys — 
geri; namai — mokestis. Greene, 
1410 Argyle, Stinnyside 26Q4.

Help .Wanted—Alale 
uarbininką Reikia

10 SEILSMONAI
,' Amžiaus 30-50 skubus lengvi par
davimai—"žinios suteikiamos — pui 
kibs ‘.pajamos. Tikra proga gy
viems vyrams. Kreiptis.

SALES MANAGER, Suite 500, 
116 South Michigan.

■ REIKALINGA patyrusio gėralų 
seilsmano tavernuose pardavinėti— 
proga pasidaryti daug pinigų —- 
didžiausi biznio namai Chicagoje, 
turintys visus destiliacijos ryšius. 
OLD GOLD DISTRIBUTORS, Ine.

2241-2255 So. Pulaski Road, 
Chicago.

Furniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

išparduodame barų fikče- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi štonj 
tikčerius dėl bile kurio biznio. įskai
tant svarstykles; ■ ^egisteribs ir įde 
baksius. Čash arbą ąnt išmokėjimo 
Pamatykite mup pirm negu pirksi- 
te kitur.kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET 

CALumet 5269.

SKELBIMUS
’ “N.” RAŠTINĖ PRIIMA '
KASDIEN NUO 8 V. ĖYTO 

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

vai. vakaro.
Tel. CANAL 8500

šikai skubiai pabėgo pamatę 
tavo šautuvą.”

WPA ligoninė 
slaugino 
1,261; ligoni

Per pereitus metus WPA li
goninė, kuri yra -prie 5120 
South Parkvvay, pernai slaugi
no viso 1,261 ligonį; Ligoninė 
turi 100 kambarių ir gali slau
gyti 250. ligonių, bot paprastai 
slaugo po 225 ligonius. Ji sam
dosi gydyto ą„ t.rapLtą. ir t.is 
sk uges. Jos mėnesinės išlaidos 
siekia $2,223, kuriuos skiria 
WPA.

gy- 
jau 
bu-

Ligoninės tikslas yra ne 
dyti ligonis, bet slaugyti 
sveikstančius ligonis, kdrie 
vo išrašyti iš kitų ligoninių, b.t 
dar yra reikalingi slaugymo iki 
pilno pasveikimo. Nė vienas iš
ėjęs iš ligoninės po sunkios li
gos, susižeidimo ar operacijos 
dar negi Ii dirbti. Jei to kis ligo
nis neturi kur pr.siglaiisti, j:s 
atsiduria sunkioje padėtyje, ši 

ligo-ligoninė ir globoja tokius 
nius.

10 žmonių žuvo
Ber ne pilnai pirmas dvi šių 

hietų dienas nelaimėse su au- 
tėmpbiliuiš žuvo jau dešimts 
žmonių ir 187 žmones liko su
žeisti.

Didelis pelnas
■ IMI lIlJUlB ........................

Continental Illinois National 
bankas paskelbė, kad perei-

Business Chunces
Pardavimui Bifcniaį_______

TAVERNAS ir LUNCHRUIMIS 
pardavimui, priežastis Ilga. Aš 
esu našlė — negaliu prižiūrėti biz
nio viena.

1834 W. Pershing Rd. ar 39th St.

TAVERNAS PARDAVIMUI prie
šais didžiųjų vartų į stock yardas. 
Labai pigiai pigiam pardavimui — 
naminiai vargai.

Boulevard 8775

PARDAVIMUI TAVERNAS, 
dernds 35 pėdų baras — gera 
ta. Partneriai nesutinka, . turi 
parduota prieinamai.

1219 West Madison St, 
Haymarket 8368. ’

mo- 
vie- 
but

Real Estate For Šaie 
Namai-žetnė Pardavimui

NAŠLĖ moteris priversta parduo
ti arba mainyti ant mažesnio, 4 Ra
tų mūrinį namą labai geroj apylin
kėj. • >:'

Iš 30 forklozuotų namų galėsite 
nusipirkti sau namą su 10%; įmo- 
kėjimu, o likusius kaip rendV

Z. S. MICKEVICE AND CO. 
6816 So. Western Avenue 

Hemlock 0800

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOJ 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 27f0 
arba

708 )V. 18th St. Tel. Haymarket 5686

Business Service
Biznio Patarnavimas

Pataisyk Stogą ir
RYNAS DABAR

Pašauk mus dėl dykai apskaitliavi- 
mų. 25 mętai pįa& ęĮmppįBlękorius ir 

siekti ’ wi£ėjAW < •. .
Leonas Roofing Co.

3750 WALLACE STREET
Tel. BOULEVARD 0250.

Financial
Finansai-Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
A’NT' PIRMŲ MORGIčlŲ, KREIP
KITĖS Į L1THLANIAN BUILDING 
LOAN AND SAVINGS ASSOClA- 
flON (buvusią Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLA ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.

1739 SO. HALSTED STREET

RADIO SERVICE

MARQUETTE RADIO 
SERVICE 
Al. Enzulis

* 5610 So. Maplewood Avė.
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbas užtikrintas vieniems 
metams. Tel. Hemlock 2343

COAL
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES 
ILLINOIS. < ANGLYS . 
LUMP .............  $6.00
MINE RUN ......... ............ i 5.75
EGG .........................     • 6.00
NUT ............  ♦*»’.... 6.00
SCREENINGS (Indiana) 5.00

PIRKIT DABAR!I‘ v 
KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE. IR: 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

ILLINOIS EGG .................... . $6.85
STOKER GOAL .,......  * 5.50
MULCAHY COAL CO;

4028 WENTWOBTH AVB. 
Boulevard 4028. ,

JEI TURIT
KĄ PARDUOT

PAGARSINKIT 
NAUJIENOSE

JEI IEŠKOT
BARGENŲ

SKAITYKIT . 
NAUJIENAS

NELAUKIT .
ILGAI

• J ■ • ..
’ * APašaukit mus tuojau .*

• \ . * V-
, v ‘ ‘ -i?". ' . <

CANAL. 8500
Aįgarsinimų feinon: prP i 
einamos. Už * pakąrĮojiu 
mus gausit nuolaidą.
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ŠV. JURGIO PARAPIJOS KLEBONO “KA 
TALIKIŠKA ARTIMO MEILE”

Prašalino iš darbo senelį Horodeckį
Naujų 

parapi- 
bažnv- 
j unito-

Kalėdų dieną buvo parapijos 
jaunimo šokiai, šokiai buvo su 
svaigalais. Jaunieji nepašykš
tėjo gėrimo nei seneliui jani- 
toriui. Salė po šokių visaip bu
vo priteršta. O rytojaus dieną 
turėjo įvykti parapijos moky
klos vaikų vakaras. Janitorius 
ar dėl vakarykščio įsigėrimo 
ar dėl užmiršimo neprirengė 
salės vaidinimui. Nusikaltimas, 
reiškia, yra, bet ar toks dide
lis, kad reikėtų žmogų iš dar
bo atleisti? Ar tai krikščioniš
ka? Ar elgiamasi taip su ki
tais i.‘ž savo pareigos neatliki
mą. štai, visa parapija žir.o,

BRIDGEPORTAS. — 
Metų dieną šv. Jurgio 
jonai pamate apie savo 
Čią darbuojantis naują
rių. Tuoj sužinojo, kad pralo
tas M. L. Krušas senąjį jani- 
torių Horodeckį paleido >iš dar
bo. Jisai yra dirbęs šioje pa
rapijoje seniau, po to dirbo prie 
kun. Baltučio. Ten darbo ne
tekęs, vėl sugrįžo į Bridgepor- 
tą. Visi parapijonai žino, kad 
jis savo darbą gerai atlieka, 
nors jau pusėtinai senas.

Pavarytasis veteranas para
pijinis janitorius Horodeckis 
savo draugams pasakoja, kad
Pralotas Naujų Metų dieną pa- kad vikaras kunigas Valančius 
davęs čekį sumoje $50.00 kai- neretai pasivėluoja su 
po algą už gn/odžio mėnesį, mis. Pasivėlina ne penkias 
pasakė, kad atleidžiąs iš dar- dešimtį minučių, bet tiek, kad 
bo. Nepasakęs nei dėl ko atJ žmonės išvaikščioja be mišių 
leidžiąs./ Paleistasis janitorius ir davatkos be komunijos, Pra- 
pasakoja, kad žinąs tik vieną eitą adventą per Nekalto Pra- 
savo nusikaltimą.

mišio- 
ar

NAUJIENOS, Ghicago; III.
<11- ,i ............    .................. .   »—■■■—M—M—M—MM—I

jonai po mirtina nuodėmė turi nekrikščionišką darbą atlikti. ĮUgniii Mnfll DlAYIQ 
mišių išklausyti, kun. Valau- ^Jtaip jau jtya ^keįbta, ateį-jLT<lUJlį nlvllį VI vii d 
čius turėjo laikyti ankstybą- naftį sekmadiM^^ 
sias mišias ir išdalyti komu- apie t vai. po pietų įvyks mu- 
niją, o jis pramiegojo. Žmonės Sų parapijosYj^ėtl'riis, parapijos 
išvaikščiojo be mišių ir be ko- susirinkimas. Juk mes visi pa- 
munijos. - ; Irapijonai esąme’ <’

į pavakarį, kada jau buvo sute
ma. —VBA.

Antradienis, sausio 4, 1988

porto Lietuvį
irapijonai esame’ darbininkai

Katras labiau prasikalto ir žmonės. Todėl; atėjus parapi- 
labiau papiktino žmones, kun. J°s susirinkimui, pakelkime* su
valančius ar janitorius? Jani- vo balsą ir užsistokime u‘ž pa- 
torius už savo nusikaltimą ne- varytą janitorįų. * 
tenka darbo ir menkos.; algelės, 
o kun. Valančius sėdi savo vie
toje ir už parapijos pinigus j 
jam įtaisyta “private shower 
bath“. * I

labiau papiktino žmones, kun. J°s susirinkimui, pakelkime* sa-

Senas Parapijonas

Piktadarys
Arba, štai, vargonininkas A* SlMH<lZCJ0 į

Pocius. Jis Naujų Metų taų5 
laukė, kad rytojaus dieną pa
vėlavo į bažnyčią ir tik mišių 
pabaigoje tepradėjo kliurkintį 
vargonais. Bet jo už tai iš vie
tos neatstatė, kaip kad ir nei 
kun. Valančiaus. j

Juk, rodos, šv. Jurgio para
pija tuvi taip vadinamus du 
trustisu, be kurių pritarimo 
klebonas negali nieko parapi
joje nei atleisti, nei samdyti. 
Tai mums paprastiems para
pi jonams butų įdomu žinoti, 
ką tie musų trustisai veikiu,

Palyginus šit 1936 m. pik
tadarybės Chięagdje pereitais 
metais kiek sumažėjo, kuomet

JO.

. Ypač sumažėjo ' žmogžudys
tės, plėšimai ir vagystės. Kiek 
padidėjo sumušimai ir smul
kiosios vagystės.

Bet vsiokiųs piktadarybės 
yra žymiai supiažėjusios pa
lyginus su prohibicijos laikais, 
kada piktadarybės buvo pa«

Pavogė daug daiktų ir pinigų 
iš jo namų

Geri plaučiai 
išgelbėjo lietuvaitę 
nuo moronų

■ ■1 ■   —"     —»    ...........................i"1 .■ ♦

bijosi, ji pradėjo dar smarkiau 
šaukti iki jie, nusigandę, stab
telėjo ir ji gavo pregos- iššokti 
iš automobilio.

Dabar policijai belieka tik 
suristi Adomaičio automobilį, 
kuriuo moronai pabėgo.

BRIDGEPORT.—• Naujų Me
tų Dieną, ,, gausio 1, nežinomi 
plėšikai įpiplėšė Bridgeporto 
lietuvio Povilo Runella butą, 
kuris randasi ties 3331 South t

Union avenue.

Namas, kuriame butas yra, 
priklauso p. Runellai ir yra 
dviejų aukštų. Pirmam a,ukšte 
gyvena srvininkas, antrame 
Auditorium Tąvern savininkas 
su šeima, pp. J. Rachunai. Plė
šikai antrojo aukšto nelietė.

Jie įsigavo į Runellos butą 
per užpakalinius langus. Viduje, 
matyt, ilgai • šeimininkavo, nes 
vis^s butas buvo išverstas. Jie 
ieškojo pinigų ir brangenybių. 
Pasiėmė su savim $50 pinigais, 
keletą vertingų bonų ir kitų 
popierių- bei įvairių smulkme- 
nų. Nuostoliai siekia kelis šim-

Jsidėjimo šventę, kada parapi- jei jie daleidžia klebonui tokį sįckusios aukščiausio laipsnio. Luš dolerių. Apiplėšimas įvyko

Mary Strskus, 22 m. su savo 
sesule S'tella Staskus^ 18 m., ly
dimus Peter Adams, 27 m., 
6810 S. Rockwell St., ir Joseph 
Adomaitis, 25 m., 7009 South 
Washtenaw Avė., p; starojo au
tomobiliu apie 5 vai. ryto su- 
gryžo namo iš linksmios’ Naujų 
Metų lauktuvių pramogos.

Vos privaž avus prie jų .na
mų 1019 W. 18 St. iš tamsos 
prišoko du ginkluoti vyrai, ku
rie įsakė visiems lipti iš ifUto- 
mobilio. Atidžiai apžiūrėję mer
gaites, jie .pastvėrė Mary Stas- 
kus ir ją įsisodinę j Adomaičio 
automobilį nuvažiavo, pareiškę, 
kad jie ją pasiima, išgėdinti.

Bet Marė turėjo gerus plau
čius ir stiprų balsą. Tas ją ir 
išgelbėjo. Pavažiavus kelis blo
kus ji pradėjo šaukti. Pama
čiusi, kad jos šiukmo morenai

Į Vasario 13 Į

METINIS

KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

SUJUDINO REFORMININKUS. — Garsioji mūviu akto-; 
rė Mae West, dėl kurios pasirodymo radio vaizdelyje 
“Adomas ir Ieva“ visokie reformininkai ir “dorininkai” 
sukėlė didžiausį triukšmą, nes jis buk buvęs “nepado
rus“, pašiepiąs religinį supratimą apie pirmąjį žmogų. 
Delei to NBC uždraudė net jos vardą minėti per radio.

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

GAVO PERSKIRAS. — Bu
vusi amerikietė Audrey Em
ery, duktė John Emery, A- 
merikos “odų karaliaus”, 
gavusi Francuzijoj perski- 
ras nuo savo vyro Rusijos 
didžiojo kunigaikščio Dmi- 
tri, brolvaikio 'buvusio Ru
sijos caro.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

MIRĖ.—John Joseph (Ja
ke) Kilrain, vienas iš žy
miausių pirmųjų Amerikos 
kumštininkų, šiomis dieno
mis miręs sulaukęs 78 metų 
amžiaus. Jis į 16 metų da
lyvavo 150 kumštynių. Bet 
Richburg, Miss- jis pralaL 
mėjo kumštynes su John L. 
Sullivan. Bet kumštynės už
sitęsė net 5 raundus, 
buvo paskutinės 
komis rankomis 
Amerikoje;

Tai 
viešos pli- 
kumštynes

NAUJIENŲ Foto]

BRANGUS KILIMAS—Vie
ną nusibankrutij.usį laike dc 
pr es i j os Ėon d o n o ari stokr a- 
tė, kurios vardo neskelbia
ma, staigiai pralobo radusi 
tarp palikimo sandelyje la
bai brangų baigiančių išnyk*- 

typus kailių kilimą. Kilimas 
išgulėjęs sandelyje 50 me
tų ir stačiai esąs neįkainuo
jamas, nes tie žvėreliai bai
gia išnykti ir jų kailis todėl 
pasidarė nepaprastai bran
gus.

. - . . [ ACME-NAUJIENŲ Foto j

SILKĖS LENKAMS.—Tūkstančiai statinių silkių Lowestoft, Suffolk, Anglijoje, prie- 
' plaukoj laukia išgabenimo į Lenkiją. Lenkija gi yra vienas iš geriausių Anglijos silkių 

. kostumierių.

I AŲJjlE-NAUJIENŲ Foto] 

ąs sūnūs, garsaus Rusijos re

voliucionieriais Christian 
Rųdewitz, .lątyio, kuris gy

veno Chicagoj ir seniau 

Jungi. ValŠtįjcfe yra atsisa-
• • z.-/' Mi« ' ’

kusios.jį išduotLRusijai, ku- 

ri jį kaltino už;politinę zmog 

^udystę. Rubcn įrodė doku- 
fftentus, kad jis legaliai pa
keitęs vardą iš Rudcwitz. 
Bet Rudewičz sūnūs Adolph 
Cha’les Ridewitz (viršuje), 
mašinistas, gyvenąs 415 N. 
Hamlin S t., Chicagoj, sako
si jokio Rubens nežinąs, ir 
savo pavardė niekad nekei- 
tęs. Jo tėvas, kuris gyvena 
ūkyje AVisconsino valst., tą 
irgi patvirtina. Tečiaus Ru
bens, kaip matyt, gerai ži
nojo Rudewilz kilmę ir sū
naus gimimą ir tiksliai tai 
padavė prašydamas užsienio 
paso.

l ACME-NAUJIEN Ų Foto 1

KALTINA TEISĖJA.—Fede
ralinis teisėjas Ferdinand 
Geiger (viršuj) iš Mihvaukee, 
kurį generalinis prokuroras 
Cummings (kairėj apačioj) 
laiške kongresmanui Sum- 
ncrs (dešinėj), pirmin. at
stovų buto teismines komisi
jos, pareikalavo apkaltinti už 
nederantį i teisėjui elgesį 
^rand jury tyri ant automo
bilių ' pirkimo finansavimo 
kompanijas.

VAIKAS

l ACME-NAUJIENŲ Foto]

MIRĖ. — Edwar<

Minarczyk, 12 metų, 1313 

Huron St.» mirė ligoninėj 

nuo žaizdų. Jį netyčiomis 

peršovė jo draugas William 
Pisano,. 19 m., rodydamas 
savo pirktąjį naują revolve
rį-

< o
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3fežšw8«S

Graži naujovinė sporto bliuzkelė su tokiomis pat kel
naitėmis.

I ACME-NAUJIENŲ Folo»

AREŠTUOTAS JAPONI
JOS PARLAMENTO NA
RYS. — Kanju Kato, Japo
nijos parlamento narys, vie
nas iš daugelio areštuotų 
žymių japonų neva už ko
munistinį sąmokslą prieš 
valdžią, bet tikrenybėje už 
priešinimąsi Japonijos m'L
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