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Pramonės kritimą aiškina 
nepasitikėjimu ateitimi

- ■ ■■ -U -- Į,- - -

General Motors biznio kritimas 1937 griež
čiausias korporacijos istorijoje, sako Wm. 

Knudsen. Tikisi, kad biznis pagerės 
įpavasačį_

LOJALISTAI PAĖMĖ PASKUTINĘ SU
KILĖLIŲ TVIRTOVĘ TERUELYJE

WASĮĮINGTON, D. C.,
— Senato komisija, 

rinėjanti pramonės atoslūgio 
priežastis ir ieškanti priemo
nių atoslūgiui pašalinti, ketvir
tadienį klausinėjo General Mo
tors prezidentą William Knud- 
seną.

Knudsen pareiškė, kad vie
na jo viltis samdai stabilizuo
ti yra ta, jogei žmonės labiau 
pasitikės ateitimi. Kai kalbos 
eina, kad biznis sustos arba ap
mirs, tai negalima tikėtis, kad 
žmogus pirks automobilį, nors 
jis ir turėtų iŠ ko jį pirkti.

Nuo Naujų Metų jo vado
vaujama korporacijai paleido iš 
darbo 30,000 darbininkų, nes 
biznis sumažėjo. 1937 metų su
mažėjimas, pasak Knudseno, 
buvo aršiausias korporacijos 
istorijoje.

Finansiniai General Motors 
1937 m. vertėsi prasčiau, ne- 
gu 1936 m. Nes 1937 m. kor-

.7 4

įporacijos Šeras davė pelno 
$4.48, gi 1936 metais tas pats 
Šeras davė pelpo $5.35.

Prez. Rooseveltas dieną pir
miau išreiškė mintį, kad kor
poracijos gerai padarytų, jei 
pasitartų su valdžios atstovais^ 
apskaičiuotų numatom’ą pa
klausą ir paruoštų gamybos 
planus šešiems mėnesiams ar
ba ir metams iš anksto. Kitaip 
sakant, prezidentas rekomenda
vo planuotą gamybą. Užklau
stas ką jis mano apie tokią ga
mybą, Knudsen atsakė, kad jis 
nemato jokios galimybės įžiū
rėti kritimą paklausos 50 nuo
šimčių per tris gruodžio mė
nesio savaites. O taip atsitiko 
su General Motors.

Knudsen išreiškė viltį, kad 
dabartinis biznio atoslūgis yra 
tik laikinis': ir kad su pavasa
riu automobilių gamyba su
krus. Ta mintimi ir daroma 
planai busimai General Motors 
veiklai.

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 6. — Pranešimai iš Barce- 
lonos, Ispanijos vyriausybinin
kų sėdybos, ketvirtadienį pa
skelbė, kad respublikos gynė
jai paėmė paskutinė sukilėlių 
tvirtovę Teruelyje — guberna
toriaus rumus.

. Tvirtovėje rasta ne tik su
kilėlių karių, bet ir moterų ir 
vaikų. Kai kurie buvo mirę
nuo bado, kiti tiek išbadėję, su smarkumu.

kad teko jiems suteikti ligoni 
nes pagalbą.

Prie Teruelio taip lojalistai 
kaip sukilėliai "koncentravo dau 
giau kariuomenės ir karo pa 
buklų.

Lojalistai skelbė, kad jie pa 
ėmė dvi kalvas į pietus nuc 
Concud. Laukta, kad prui pa 
gerėjus mušis vėl išsivystys vi

FORDO—DARBO, TARYBOS BYLA 
EINA Į TEISMĄ

DETROIT, Mich., sausio 6. veiklos automobilių unijoje

Japonų pranešimais, Liberalai dominuos
Vyriausią teisiną

— Trečiadienį Nacionali Dar- sumokėti jiems algas už laikę 
bo Santykių Taryba atmetė kuri jie buvo Pavaryti iš dar-

■ [ACME-NAUJIENŲ Fotoj

CIIINIEČJIAI PASITINKA SAVa UŽKARIAUTOJUS. — Su Japonijos vėliavo
mis rankose ir su arbata Machang miesto ties Ticntsin, chinicčiai pasitinka ginklu 
miestą užėmusią Japonijos kariuomenę. Pu 1

TOKIO, Japonija, sausio 6. 
— Kuomet pranešimai iš Han- 
kowo, laikinosios Kinijos sos
tinės, skelbia, jogei kinai or
ganizuojasi ilgam karui, tai ja
ponų žiniomis, Japonijos mini- 
sterių kabinetas gavęs prane
šimų, kad artimoje ateityje 
Kinijos valdžia rengiasi prašy
ti taikos iš japonų. Tokio mie
ste eina gandai, kad kinai jau 
yra paruošę taikos sąlygas ir 
rengiasi patiekti jas japonams 
apsvarstyti.

Reikalauja didesnių 
taksų iš Meliono 

palikimo

WASHINGTON, D. C., sau-, 
šio 6. — Jungt. Valstijų sena
to nariai, komentuodami pasi
traukimą iš Vyriausio teismo 
teisėjo Sutherlando, akcentavo 
ketvirtadienį du punktus. Vie
nas punktų buvo: senatoriai 
atidžiai išnagrinės pasiūlyto 
Vyriausiam teismui kandidato 
kvalifikacijas. Antras punk
tas : z kadangi paskyrimas nau
jo liberalaus teisėjo sudarys 
aiškią liberalų daugumą Vy
riausiajame teisme, tai nupuo
la reikalas valdžiai reikalauti 
teismo perorganizavimo.

Visa Kinija organi
zuojama karo 

tikslams ;
l - » ■ ■■ ■ • ,

HANK0W, Kinija, sausio
— Visoj Kinijoj, kurios japo
nai dar neužėmė’;, pradėta mo
bilizacija vyrų įtarui su japo
nai^. Įkį-.maLvasafeę, kin&f• tiki- 
__ ____
karo lauke. Kai kuriuose mie
steliuose mobilizuojamų karo 
reikalams vyrų yra daugiau, 
negu civilių gyventojų.

' Mobilizacijai vadovauja gen. 
Chiang; Kai-shek.

Kinija, ketvirtadienio prane
šimais, ruošiasi ilgam karui su 
japonais. • >

sau-

Rusams, šiaurės ty
rinėtojams, grąsina 

pavojus

bo, liautis persekiojus unijis 
tus, liautis finansavus kompa
nijos uniją, etc.

Nacionalios Darbo Santykii 
l\ioj po to Fordo kompani-, Tarybos atstovas Washington( 

ja užrekordavo Darbo Tarybos Į pareiškė, kad Taryba kreipsis 
ofise Detroite pareiškimą, kad į teismą, reikalaudama priver- 
ji nemano pildyti Tarybos rei- sti Fordą pildyti jos įsakymus 
kalavimų — priimti į darbą pa- Prašymas teismui jau paduo- 
varytus 29 darbininkus dėl tas.

Fordo kompanijos prašymą iš 
naujo išklausyti kompanijos ir 
automobilių unijos bylą.

IŠ LIETUVOS

Nepatenkinti asig
navimu pašalpai

Didėli šalčiai 
Europoje

LOND^ĄS, Anglija,
šio 6. —-^Lėtvitadienį Europa 
"kentė didžiausią šaltį per de
šimtį metą7i!Šniego pūgos siau
tė -ikalnotpė^ šalyse, nutrauk
damas geležinkelių operavimą 

vieškeliais., Pįr? 
mą kartą per penkerius me
tus iškrito sniego franeuzų Ri
vieroje. Bado ir šalčio vejami 
elniai
miesčiuošel1 Vilkų gaujos pra
dėjo pulti / gyvulius Karpatuo
se įr Besarabijoje. Dėl šalčių 
ir sniego pūgų žuvo taipgi žmo
nių.

•oda.; Vienos pfie-

TROMSOE, Norvegija, sau
sio 6. — Keturi rusai, šiaurės 
tyrinėtojai plaukiantys ledu, 
ketvirtadienį ^pranešė,, kad au
dra ^nuvarė ledyną 69 mylias 
^er^tria;dienas. Ekspertai reL 
škė baimės, 
varyti ledo 
ir sulaužyti 
vietų laivas 
rinėtojus.

Sakyti rusai yra nariai eks
pedicijos, kuri įrengė savo pa
talpas šiaurės ašigalyje pernai, 
gegužės mėnesio 21 dieną.

NEPAPRASTA UTENIŠKIŲ 
BYLA APELIACINIU O~E 

RŪMUOSE

Amerikos Darbo Fe
deraciją skaito ma
žesniu “pavojum”

kad audra gali iš
lyti į atvirą jurĄ 
ją, pirm negu so- 
spės išgelbėti ty-

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — Jungt. Valstijų val
džia ketvirtadienį pareikalavo 
daugiau taksų iš Andrevv Mel
iono palikimo. Taksų apeliaci
jų taryba neseniai pripažino, 
kad iš Meliono palikimo vald
žiai' priklauso $700,000. Vald
žia gi ieško $1,438,672.
u- J i —-----......

Pradės Anglijos- 
Amerikos pirklybos 

sutarties derybas
WASHINGTON, D. C., sau

sio 6. — Preliminariams pasi
tarimams užsibaigus, artimoje 
ateityje prasidės formalios de
rybos Anglijos-Amerikos pirk- 
lybos sutarčiai padaryti.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — Trečiadienį patiekta
me kongresui biudžete prezi
dentas Rooseveltas siūlo pa
skirti pašalpos teikimui bedar
biams ateinančiais metais $1,- 
000,000,000. Senatoriai La Fol- 
lette ir Schwellenb£ch nurodo, 
jogei šiemet buvo skirta šiam 
reikalui $1,500,000,000 — ir tai 
pagalba bedarbiams . pasirodė 
perdaug menka, tad ką. saky
ti apie pagalbą tik viėno bi- 
liono dolerių.

Senatorius Schwellenbach pa
reiškė, kad jis įneš .kongresai! 
rezoliuciją reikalaujančią su
teikti WPA darbo visiems as
menims, kurie nepajėgia susi
rasti jo privačioje samdoje.

-------------------- l..

Pataria daugiau 
įstatymų išleisti

Van Zęeland atvyko 
Anglijori

' j ■/ ’? !? ,. , ■ ■"

LONDONAS, Anglija, sau
sio 6. Buvęs Belgijos prem
jeras Van Zeeland atvyko An
glį j on. Jis čia padarys rapor
tą apie ekonominę padėtį pa
saulyje. Po to vyks į Francu- 
ziją tuo pačiu tikslu. Van Zee- 
lando studijų ^tikslas yra su
rasti priemonių pasąuio - pirk- 
lybai paakstinti ir patirti, ko
kio pritarimo randa pasaulines 
ekonominės konferencijos su
šaukimo idėja.

Saulės pajėga vietoj 
anglies ir aliejaus 

jėgos
Rumunija pripažins 

Etiopiją italams

WASHINGTON, D. C.,

Užmušė 50 civilių 
kiniečiu

HANKOW, Kinija, sausio i
— Ketvirtadienį 30 japonų lėk

6

tuvų mete bombas į Hankową, Į pagalba. > • 
dabartinę Kinijos valdžios bu
veinę. 50 'civilių japonų už- _ 
mušta atakoje. Tačiau japonų 
pastangos sunaikinti kinų ra- 
dio stotį šiame mieste nepa
vyko. . !

sau
sio 6. — Pasitaiko šen ir ten 
išgirsti klausimas, kas atsitiks 
su* civilizacija, kai anglies ir 
aliejaus šaltiniai išsisems. Į tą 
klausimą davė atsakymą ket
virtadienį Dr. Č. s G. ’ Abbot, 
Smithsonian Institution sekre
torius.

Liudydamas ryšium su vie
nu kongrese esančiu bilium Dr. 
Abbot paaiškino, kad jo išras
tas katilas dabar išvysto ga
rą, saulės spindulių pagalba, 
trijų iki penkių minučių laiku. 
Dr-o Abbot manymu, reikalui 
„easnt, saules spindulių pagal
ba galima butų gaminti jėgą 
taip pigiai, kaip dabar ji yra 
gaminama anglies ir aliejaus

Kaltina samdytojus 
ir darbininkus dėl 

darbo kovų
MINNEAPOLLS, Minn., sau

sio 6 — Hennepin kauntėsNedarbas padidėjo ® ■ , - .x..-
a • dziure paruošė raportą ryšium

Anglijoje 'r su užmušimu Patricko Corco-

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

Giedra ir žymiai šalčiau; vi
dutinio stiprumo ir gal būt 
smarkesni šiaurės ir šiaurės 
vakarų vėjai; saulė teka 7:18, 
leidžiasi 4:84 valandą.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — Vidaus reikalų sekre
torius Harold Ickės ketvirta^ 
dienį pareiškė: jei kai kurios 
korporacijos apeina įstatymusį 
mėgindamos išsisukti jų reika- 
Ikvinrų/ tai reikia daugiau įsta
tymų išleisti — tokių .įstaty
mų, kurių negalėtų apeiti, nes 
įstatymai turi būti ' aukštesni 
už korporacijas.

rano, vietos žymaus unijistų
LONDONAS, Anglija, sau-(vado.

šio 6. —- Darbo ministerijos ] Džiurė kaltina taip samdy- 
apskaiČiavimu, dabartiniu laiku tojus, kaip darbininkus dėl dar- 
bidžiojoje Britanijoje bedarbių bo kovų šioje apielinkėje ir sa- 
yra 1,655,407. Rugsėjo mėnesį ko, kad tam tikri elementai 
1937 ni. bedarbių Anglijoje pa- yra yžinteresuoti kivirčų^ keli- 
daugėjo 80,000; spalio mėn: mu. Taikiomis derybomis,- džiu-

— 109,- rėš
166,- tiek 

kai.

51,000, lapkričio mėn.
000, gruodžio mėn. -

1. '

manymu, laimėtų daugiau
samdytojai, tiek darbinin-

ROMA, Italija, sausio 6. — 
Liaudies Kultūros ministerija 
ketvirtadienį paskelbė, kad Ru
munija pripažins Italijai Etio
piją1, paskirdama pasiuntinį ka
raliui Emanueliui, taipgi įvar
dindama jį esant Etiopijos ka
ralium ir imperatorium. Tai 
jau bus septynios šalys šito
kiu budi? adresavusios savo pa
siuntinių pasus ir pripažinu- 
sios Italijos karalių Etiopijos 
imperatoriumi.• ;

■ J ' ■ "i1 ~~

Prapuolė Jungtinių 
Valstijų lėktuvas
SAN DIEGO, Cal., sausio 6. 

— Laivyno ir armijos lėktuvai 
ketvirtadieni ieškojo pražuvu
sio laivyno bombonešio ir jo 7 
vyrų įgulas.i Lėktuvas pražuvo 
lėkdamas per vandenyną pie
tų Kalifornijos apielinkėje.

Visko Pasitaiko
FRESNO, Cal., sausio 6. — 

čia areštavo tūlą. Marcas Ca- 
dena, 70 metų Šenį. Jo paties 
duktė,, p-nia Vera'Muran, 19 
mėtų, kaltina tėvą tuo, kad jis 
per 23 metus neišleido * savo 
žmonos iš namų. Kai tėvas, Ca- 
dena> išeidavęs iš namų į darbą 
arba kitais reikalais, tai pri
rakindavęs žmoną' grandiniais,' 
kad ji neišeitų iš namų. , Čade- 
no žmona,-dabar yrą 38 metų 
ir motina devynių vaikų, Cą- 
dena, vedė ją,, kai ji .buvp 14 
metų.

*WASHINGTON, D. C., sau
sio 6. — NacionalioS Darbe 
Santykių Tarybos pirmininkas

l, nvvfuvuuiviii 
pareiškė kongresui, jogei kai 
kuriuos kompanijas pripažinę 
Amerikos Darbo Federacijos 
lokalus tik todėl, kad bijojo 
C.I.O. suorganizuosiant jų dar
bininkus, nes Federaciją jos 
skaito “mažesniu piktu”, negu

• t ■ . ---------------------- ----------- <

UTENA. — Lapkričio 27 d
Madden, ketvirtadien.tuoniolikos uteniškių baudi, by

lą, kurie visi buvo patraukti tie- 
son už priklausymą nelegaliai 
komunistų partijai, darymą ne
legalių susirinkimų ir t.t. Rū
mų posėdyje paskelbtame kalti
namąjį me akte sakoma, kad 
1932 m. Utenos saug. policijos 
virš. Z. Zdanavičius, g'a’vęs ži
nių, jog Utenos gyventojas Zig
mas Ramelis įstojęs komunistų 
partijom išsišaukęs jį ir pasiū
lęs Rąmeliui padėt komunistus 
išaiškinti.

Gavęs instrukcijų, Ramelis 
pr; dėjo veikti. Jis suėjęs kon
taktai su Palijoniškių km. gy
ventojais Skurskiais, kurie Ra
inelį įkalbinėdavę, 1933 m. da
vę jam tris vėliavas su rugp. 
1 d. šventės Šukiais ir t.t.

Ramelio ir Jurgio Dikinio, 
kuris taip pat buvo aktingas, 
pranešimais, buvę daromi susi
rinkimai, •• atvažiavus raikomo 
atstovė, tariąsis kaip nuversti 
esamą visuomenės sutvarkymą 
ir t.t.’ 1934 m. prasidėjo areš
tai, kyota ir iškelta byla.

Tieson patraukti šie Utenos 
apylinkės gyventojai: Ona’ Mita- 
laitė, Petras Mitalas, Jurgis Mi
talas, Chaja Ziųraraiitė, Bro
nius Gronskus, Jonas Paškaus-' 
kas, Juozas Petrčnas, Antanas 
šapbkis, Petras Stasiulionis, 
Gtspa'ras Bartkevičius, • Balys 
Gasiulis, šėlas Meilachas, Ed
vardas čipkus, Jonas Dikinis, 
Jonas Malaiška, Petras Klež: s, 
Pranas Likauskas ir Petras Gri
galiūnas.

Ramelis buvo Šaukiamas liu
dytoju. Teisme jis labai plačiai

Filbusteris linčiavi- 
mo biliui

WASHINGTON, I). C., sau
sio 6. — Ketvirtadienį Jungt. 
Valstijų senate vėl pradėta 
svarstyti bilius taikomas prieš 
linčiavimus. Pietinių valstijų 
senatoriai išvystė filbusterį, 
kaip jie darė specialioje kon
greso sesijoje.

Areštavo 11 teatrų 
vedėjus

MILWAUKEE, < Wis., sausio 
6. — Trečiadienio vakare vie
tos policija areštavo.,v. vienuoli
kos teatrų menedžerius. Areš
tai padaryta ryšium su laimė
jimais pinigų, kurię,^ daryta 
praeityje ir ChičAgėjė; bet bu
vo teismo sprendimu sulaiky
ti. ' ■

Daugybė areštų 
Brazilijoje

BUENOS AIRES, sausio -6. 
—■ Diktatoriaus Vargaso vy
riausybė areštavo daug civilių 
gyventojų ir armijos karinin- 

priešnušvietė uteniškių “komunistų** ^U, bijodama sukilimo
veiklą; kalbėjo apie susirinki
mus ir apie ką juose tartasi. 
Jurgis Dikinis buvo taip pat 
liudytoju šaukiamas, bet jo ne
pavyko surasti. ' v

Vienas kitas ir kaltinamųjų 
.nesigynė buvę “nelegalioj” kuo
pelėj.

Tačiau Rūmai tuo viskuo nę- 
patikėjo m visus t kaltinamuo
sius išteisino, (k)

diktatūrą.

Užmušė 500 banginių
TOKIO, Japonija, sausio 6. 

— 3,000 banginių atplaukė į 
upės. Tone žiotis, arti Tokio. 
Japonų žvėjai sugavo 500 ban
ginių, kurie buvo nuo 10 iki 
15 pėdų ilgio. Kiekvienas ban-

1 ginis vertinama po $100.
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Maria F. Yokubynienė, auiLorė
apysakos “Gyvenimo Klaidos’’

Kadangi išeikvotieji pinigai 
buvo. grąžinti arešto dieną, tai 
dabcr Albinas buvo teisiamas 
tik už prasižengimą tarnyboje.

Išskaičius iškalėtą laiką, Albi
nas liko paleistas be teisės gau
ti kokią nors valstybinę tarny
bą. Kuomet teismo side ištuštė
jo, tai Albinas dar vis tt.rtum 
iš miego neišbudęs joje stovė
jo... Milda nesulaukusi jo prie 
durų, atbėgo ir apsikabinusi Al
biną karštai jį pabučiavo. Albi
nui, pirmą kartą nuo jo kūdi
kystes, ištryško ašaros jo aky
se. Jis negt Įėjo suprasti, iš kur

pas Mildą išteko tiek prisiriši
mo prie jo po to, kai jis ją tiek 
prikankino.

Grįžę namo, jie rado Mortą 
su Algučiu belaukiančius. Morta; 
ašaras priejuosčių šluostydama 
pasakojo, ki ip ji džiaugiasi, kad 
ponas jau namie, o AlgUtis klau
sinėjo tetuko, kodėl jis taip il
gai Kaune užtrukęs. Esą mamy
tė ir jis labai, labai tėtuko pa
siilgę. *z.

Albinui viski.s atrodė kaip 
sapnas. Jis nežinojo, ką daryti, 
— džiaugtis ar verkti... Vieno 
tik jis negalėjo išbraukti iš sa'r 
vo minčių, tai paskutiniųjų, tei
sėjo ištartų žodžių.

—Re teises, gauti valstybinę 
tarnybą . . .

Vos septyniolikos metų būda
mi s, Albinas pradėjo valstybinę 
tarnybą dar rusų laikais. Lie
tuvai atgimus, jam irgi laimė 
nusišypsojo; jis gavo gerai ap
mokamą ir pastovią vietą. Ir 
Štai dabi.r jis išbrauktas iš pa
tikimųjų tarpo; likęs be vardo 
ir be ateities . . . Kur ir kokią 
tarnybą jis galės dabar gaut? 
Kaip jis apibudins savo praeitį, 
ieškodamr.s tarnybos ir kas be
sutiks juo pasitikėti?... Tos 
mintys atėmė Albinui bent koki 
norą džiaugtis vėl atgauta lais
ve ir grįžimu prie savųjų

Kadangi balandžio mėnuo jau 
ėjo prie gi lo, tai buvo laikas su-
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[ A. PETKUS .
6834 So. Western Avė. Phone Grovehill 0142
1410 South 49tn Court Cicero pilone Cicero 2109

I . ......................... ... i. ■ ^... ; . ... . ... i,. .... .

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street BoUlėvard 4089

. L J.ZOLP Phone Boul. 5203
1610 West 46th Street Phone Boulevąrd 5566
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S. M. SKUDAS
710 Wesi 18th Street ■ Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA Vards 1139 "
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 1138
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No. 4563 — Paskausis Paryžiaus modelis, ši suknelė pritiks kiekvienai 
moterei ir merginai. Margas, šilkinis materiolas pritiks šiai puikiai suk
nelei. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 40, 42, >44, 46 ir 48 colių per krutinę.

■ ■' -

1 Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą hlan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 Si Halsted St., Chicago, I1L 

čia įdedu 15 centų ir prašali 

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

(Vardas ir pavardė)
............... .............................. :......... .....u“

(Adresas)
»<,*4rf.44*»»ft«*4.«»**4-*^*«1’***-*****»**i^*-^’e4**>**^^4***>***

(Miestas ir valstija)

sifūpinti daržo su tvarkytini. A- 
bu, Milda ir Albinas, praleisda
vo ištisas dienas darže. Albinas 
sutyįrkS medalius; apkatpĮfi nfe- 
reikalingr s šakas, sukasė žemę 
lyselėms ir gėlynų kliombohis, o 
Milda jas aptaisė pagal savo 
skonį. Milda dirbo atsidėjus, 
kad tuo suteiktų bendro malo
numo Albinui; kad jis bent kiek 
nusiramintų. Kelete s pažįstamų 
aplankė šiukždus ir kiekvienas 
žadėjo prie progos būti Užtarė
ju gavime kokios nors tarnybos. 
Kartais pasitaikydavo Albinui 
parašyti vienas kitas prašymas, 
beit tai tiek reikšdavo, kiek la
šas juroje. Albinui reikėjo gan 
gerų pajamų, kad galėtų išlai
kyti šeimą, kaip kad jis norėjo* 
Visi trukumai veikė jo sVCikf tą 
ir jis pasidarė labai perVUotas. 
Kiekvienas Mildos ištartas ne
palankesnis žodis, sukeldavo ja
me tikrą audrą. . *

Jis dažnai išeidavo Žuvauti,, 
kur jis jautėsi pasprukęs, nors 
kelioms valandoms nuo Žmonių 
smalsių akių, kurios jį taip ne
gailestingai persekiodavo. Kiek
vienas praeivio į jį nukreiptas 
žvilgsnis, it peilis, rėžė jam į 
širdį. Čia beŽuvaudamas, jis tu
rėjo keleriopą naudą, jo mintys 
pasilsėdavo, laikas greičiau pra
bėgdavo, na ir Žuvų nemažai pa
gaudavo; kurios suteikdavo ska
nius pietus, ir nemokamai.

Bet grįžkim prie Zigmo. Jis 
vis tas pats, ištikimas Mildos 
draugas. Kažkaip jiemdviem tai
kosi dažnai, visai netikėtai su
sitikti ir bent trumpai pasikal
bėti. Nors Mildos, iš anksčiau 
numatytas gyvenimo planas, ne 
taip vyko, kaip kad ji troško; ir 
įvairus trukumai,, susigrauži
mas, lydėjo jos šeimyną diena 
iš dienos — Zigmui ji visuomet, 
stengėsi parodyti pasitenkinimą 
savo padėtim. Kuomet jai dar 
būnant pas tėvus, Albino, kalini
mo metu, Zigmas s parašydavo 
laiškus, teiraudamasis bendrai 
apie' viską ir ją ramindamas, .ji 
tik trumpai atsakydavę jog jai 
viskas sekasi ko geriausia’.

Dabar, kai Albinas jau grįžęs, 
ir jie vėl kartu, Zigmo kaimy
nystėje gyvena — ji taipgi vai
dina jokių vargų nepalaužiamą 
moterį; nors Zigmas toli gražu 
jos žodžiams netiki.

Tik retkarčiais ji pasiskusda- 
vo Zigmui, jog Albinėlis išėjęs 
iš kantrybės, sušuko ant jos ar 
jos sūnelį nustūmė. Jai atrodė, 
kad ji nusiskųsdavo savo'' arti
miausiam priedeliui, kuris nie
ki m apie tai nesakys; nes juk 
jis supranta, kad jos 'vyras, išė
jo iš kantrybes ne dėl to, kad 
jos — Mildos nemylėtų, tik dėl 
įvairių trukumų ir sunkios pa
dėties.

Zigmas'saVo mintyj, viską 
tvarkė kitaip. Jis daug dėl jos 
kentėjo. Kiekviena Mildai pada
ryta skriauda — buvo jam 
skriauda. Jis pats nežinojo, ko 
jis laukė, bet lauke . . .

Artinosi ruduo, o šiukž-dų pa
dėtis vis dar nepakitėjo. Vyriau
sioji Mildos sesutė Emilija jau 
iiuo seniai rengėsi su Milda pa
sikalbėti dėl Algučio, bet vis ne; 
žinojo, kaip prie to prieiti. Kar
tą, tik keliom dienom prieš 
mokslo metų pradžią, Emilija 
atvyko pas Mildą, Sukaupusi vi- 
s'ą drąsą ir paslėpusi (kaip ji 
mane) apgaulingas mintis, pra
dėjo:— žinai Milda, aš jau ke
linti metai vienų viena mokyklo
je... žinai, provincijos mokykla.. 
Man be galo nuobodu vienai. Ą.Y 
tu nesutiktum leisti Algutį pas 
mane pabuvoti per žiemą, Man 
būtį daug rattiif u, o be to, Al- 
gUtiš jau bus Šešių metų am
žiaus per Kalėdas, taigi jaih 
metas jau ir mokyklą pradėti.

manai apie tai, aT 
valandėlę tylėjo; ji tuojau 

kad Emilija turi kitą 
šiuo reikalu. Ji no- 

ti Mildai los uragv-

Milda

venimą, ir ji surado kelią, la
bai gudriu budu, pasiimti jos 
mylimą ir geriausią'draugą, jos 
mažytį sūnelį . . .

Bet ar Milda galėjo tam prie
šintis? žinoma, kad ne. Juk ji 

^liMfLvii^

neturi pinigų risi drabužiam^ 
nei žmoniškam valgiui, Ir ji su 
■yėrkiartČią širdimi, b^t ;SU pdMi- 
tenkinimo šypsena t n tveidu su., 
tilto leisti Algutį Su Emilija, jei
gu tik vaikas nesipriešins, Emi
lija ir Algiitis jau nuo seniai, 
buvo geri draugai, todėl jiems 
nebuvo jokio sunk limo susitar
ti; su ta sąlyga, kad jis dažnai 
aitVaŽitios pas mamytę... O 
mokyklon, jis j ui seniai norėjo 
eiti. Kai paskutinį vakarą Milda 
užmigdė Algutį bepasakodama 
jam pasaką, ji atsiklaupusi ptlc 
loveles, •ašarodama išbučiavo 
kiekvieną jo garbaną struogelę. 
Ji šnibždėjo tuos malonius žo
džius, kuriaįs iki šiot šu jtlo da
lindavosi ir dabar, tas paskuiti- 
ftis jos džįaągsm^ nori pa
sprukti įš jos globos t ? > Gal jai 
nebūtą ’taip skaudį jeigu tas 
išsiskyrimas hepriklaušytų nuo 
trukumą, kurie taip’Sunkiai jos 
gyvenimą slegia. J

Rytojaus dieną, Milda priruo
šė Algutį kelionėn, sudėjo jo 
drabužėlius ir jo mylimiausius 
žaislus,, kiekvieną daiktelį 
raudodama^. Atsisveikindama su 
Algučiu, ji jam pasakojo, kaip 
jis. turi būti geras vaikutis, 
klausyti tetulės Emilijos ir vi
suomet prisiminti mamytę, nes 
ir mamytė kasdien apie Algutį 
prisimins.1

—O kada išmoksi ra'šyti — 
tęsė Milda — tai parašyk ma
mytei laiškelį, mamytė labai 
džiaugsis ...

Išlydėjusi Algutį su Emilija, 
Milda ilgai verkė, tartum, kad 
ji butą laidojusi jį

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENlAilšir^. IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
' DIENĄ IR NAKTJ .

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

• Tel. LAFAYETTE 0727

Klausykite musų Lietuvių radio, programų Piritnadieuio vakarais, 
16:00 VaL vakaro iš^ W. H, F. C. stoties (142& K.) —• Pranešėjas 

! P. ŠALTIMIERAS. * ; .

LaidotuviųDirektoriai

M*....  ■> a m indui A * 4.

NARIAI 
Chicagos, 

Cicero
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių
Asociacijos 1

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place
SKYRIUS: £2-44 East 108th Street

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Westerti Avė. Photiė Virginia 0883
iii ,| 4 >4i m ’ . I < L., i, ..ii'. ■ t. II iii i .... ..j M.i..!**. ...ui..,.....i .iUi.iMni. I I|W.I mii ',įįj.ll.ll»lllll^i ' ..... I ... I.

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avcniie Plionė 
........>'.ii ■" i*. ..’iiįĮ*',. iiV, ii U 14.1 I1. .a ..i,..   

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevąrd 1139

3572

bihs$ norėjo kaip nors raminti 
MIldą, bet jis bijojo, kad dar 
labiau jos jausmus j^ei*** nes 
juk to viso kaltininkas jis bu
vo ir yFa'. ' *

•. . . . * ,... , . . '

(Bus daugiau) ;
--—------------....................... .................2 

Mergina iš belaisvės 
tapo cariene

fttegirdėitAs istorijoj atsitiki 
mas, kad paprasta belaisvė mer
gina taptų cariene. <

Tais laikais, kada caras Pet
ras 1 kariavo su švedais be gin
klų, degtinės ir kitokio turto, 
karo grobiu skaitėsi ir mergi
nos. Tokiu grobiu buvo ir vieno 
Švedų tvirtovės kapeliono tar
naitė, vėliau tapusi Rusijos im- 
pert,itorė Katrė L Ji pateko į 
paprasto kareivio rankas. Iš jo 
maršalo šeremetevo tarnaite, 
vėliau Petro I- mihisterio numy
lėtine tikriau sugulove ir, po 
to, paties caro Petro I Žmona— 
imperatore.

Visa tai dabar galima matyti 
paveiksluose Sonotpne teatre, 
prie 66 E. Van Buren g.

(Skelb.) /
-------- .

r 3-CIA REKORDĄ LAUŽANTI ** 
SAVAITft

Sovietų Rusijos didžiausias 
paveikslas

< "PERTAS PIRMASIS” 
Tolstojaus Kunp ir Kraujo apysa
ka apie' Petrą Didįjį, karžygį, mei
lužį, imperatorių ir apie tarnaitę 

kuri iškilo ir tapo Rusijos 
cariene Katre .1.
SONOTONE
OO E. Van Buren 

šventadieniais atdara 10:45—25c 
iki 1 vaL po pietų.

Iii lWli<Hi j ■ • . ................................. . i .. M - i . M ||,i

* koplyčios visose
1 Chicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS 

visose Miesto 
DALYSE.

Phone Ganai 2515
Tel. Pullman M70

Ledo sandelyje Romeoville 
miestely, prie JoliCt, liko už
tikta didelė munšaino dirbtu
vė su 1/750 galioną varytu- 
vu. Taipjau rasta 12,500 ga
lioną raugo ir 60 galionų al
koholio.

Mis. Anelia K. Jarusz 
Physlcftl Thftrflpy 

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

Hemlock 9252 
Patarnauju prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir rtmgnę- 
tic blankets Ir tt. 
Moterim* ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Garsinkitės “N-nose

ADVOKATAI

st.
ADVOKATAS

Miešto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb.” 1481-1484—-Tel. Central 4411-2 
Naniu ofisas—8323 So. Hąlsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevąrd 1310 '■ • e
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Tėlepftone: Boulevąrd 2800 

1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Rcpublic 9723

KL JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn SL
Room 1280

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 (
Namų Tol,—Hyde Park 8395 J

KAL&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

Panedčlį, Utaminke Ir Ketverge 
, nuo 2 iki 9 vai. vakare.

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.
z Tel. Prospect 1012

n*?,......... fci.iiĮinn. ..........................................l.it' i ioii a.

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
f LIETUVIS
Mano 20 metų praktikavimas, 

jūsų, garantavimas.
Optometrically Akių Specialistas

egzaminuojama mokyklų vais
kų' akys laike Kalėdinių 

atostogų (uakacijų)
\ Tai gera Kolėdonis dovana ne
tik vaikams, o ir suaugusiems 
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖL1OJ nuo 10 ryto iki 12 pietų
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma

4712 South Ashland A v.
t Phone Boulevąrd 7589.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU GYDYTOJAS

TeL Yftrdg i829.
Pritaiko Akinius 

'Kreivas Akis 
^Ęįjgįįjįr Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuve 
; 756 West 35th St.

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

Nedeliorins pagaly Sutartį.
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
'' Draugijos Nariai.

Phone CANAL 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo ly—8 ir 7—8 

Scredoniis ir ned€l.‘ pagal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Penktadienis, sausio 7, 1938

Ofiso Tel. Boulevąrd 6918

DR. BERTASH
< 756 VVest 35th St 

Cot. oi 85th and Halsted SU.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:39 

. Nedėliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 6107

nuo

8939

OttšC TCL Vtrgtfflft 0030 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4187 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos?

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

SOUTH CLAREMONT AVĖ 
’ Valandos—9—10 A. M. 

Nedelioj pagal sutartį. 
*•» I u — aha I ė.   u m I ub

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

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

TeL Seeley 7880 
Namų telefonas Brunswidk 0597

•>(

•. a

Dr. A J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais sušiurai
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas

OfiMa 4648 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo d iki 8

vaa. Nedihoj pagal sUsiianmą
Ofiso Tel.; Boulevąrd 7820
Namų Tel.:, Prospect 1980

Phone Boulevąrd 7042

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj .pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevąrd 5914 Dieną k Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:80 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

GYŽJYTOJAŠ ir chirurgas 
' t - 6f ishs ir' Rezidencija 
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, 1LL.

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik Susitarus
Phone BOULEVĄRD 8488

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7888 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
s Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis ir subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

< iš rusuos
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metu* kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagili naujau
sius riietodus 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 7:30 vai. vakaro

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai: I

SuperiOr 9454 ar , Central 7464
. ................................................

Dr. Charles Sega!
OFISAS ,

< 4729 So. Ashland Avė.
2-roS luboti 

CHICAGO, ILL. ’
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. lyto, nuo 2 iki 4 
vai. po piet ir niio 7 iki 8:30 va*, 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAt 2880

Telefonas . Yards 0994

Dr. Maurice Kahn
4681 SOUTH ASHLAND AVĖ..

r ‘ Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietį)

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

.<;.. ■ ... i' '--i ,-i-
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į KĄ ŽMONES MANO
Tiesos Žodis Apie Romos Katalikų Spauda

Ar katalikų spauda stipri ? Ar 
ji labai išsiplatinusi? Ką apie 
ją sako patys Romos kunigai? 
Ką seko žmones? Ar katalikiš-' 
koji spauda yra’ be “kiko”? Tai 
klausimai, į kuriuos teisingus 
atsakymus rasite skaitydami šį 
straipsnį.

Kad Romos katalikų spauda 
yra silpna, tai visi žino. Laisvų 
pažiūrų žmonės iš jos tyčioja
si, o patys Romos kunigai ja 
nesigiria ir nesididžiuoja. Daž
nai padejuoja ir paaimanuoja, 
ki.d negali jos nei sustiprinti, 
nei išplAtinti. (Pavyzdžiui; skai- 
tyktie “Draugą” gruodžio 27 d. 
1937 nJJLM? ’ '

Čia aš darau pastabą, kad 
kaip laisvieji, taip ir kunigai, o 
kartu ir jų ęfcra pi jonai per to- 
i • x -  V. —-   — —2 A. _

kikraščių.

kitokių pasiskaitymų.
Vienas bučernes savininkas 

štai ką pasakoje: kai tik iš ry
to gaunąs ^‘Draugą” ir “Naujie
nas,” tai tuoj abu perskaitąs. 
Po to padedąs abu laikrašč.us 
ant stalo su teise kostumeriams 
pr.siimti dykai. Tai, sako, kostu- 
meriai “Naujienas” visada pir
miausia pagriebia. Tik vėliau 
“Naujienoms” nesant, paima ir 
“Draugą”. O kartais, si ko mi
nėtas bučeris, ‘^Draugo” niekąs 
nepaima ir lieka haba’gas sil
kėms suvynioti.

Aš gerai pasižįstu su vienu 
“newspaper stando” savininku, 
nuo kurio perkuosi
Jo teiravausi, kaip jam sekasi 
parduoti “Draugą” ir “Naujie
nas”. Pasakė, kad “Naujienų” 
parduodąs per dieną nuo 75 iki 

Ii nueina ir per žemai stato ka-kopijų, o “Draugo” tris ke
turias ar penkir.s kopijas. Re
tais atsitikimais “Draugo” įš- 
parduodąs iki dešimt kopijų.

Ne vienas čia gal pasakys, 
kad aš tyčia parinkau ir rašau 
tokias žinias, kad parodžius 
“Draugą” nepalankioje šviesoje. 
Turėkite kantrybės, o netrukus 
aš išdėsiu tokius faktus, kurie 
pilnai atsvers minėtus nepalan
kius komplimentus. Bet kol prie 
to prieisime, tai išklausykite 
dar keletą nepalankių' kompli
mentų Romos katalikų spaudos 
adresu. Buteht:

Katalikų spaudoj nieko nėra 
pamokinančio. Katalikų spauda 
nešviečia savo skaitytojų.. Kata
likų spauda tai kaip devintas 
vanduo nuo kisieliaus; neturi 
“kiko”.

Dabar ia‘š jums įrodysiu, kad 
gitie nept lankiausi komplimen
tai katalikų spaudai yra neuž
tarnauti, netinkami v ir; neteisin
gi; ' ........... — --

Kad tuščiais žodžiais nešau
dyti, kad popieriaus ir rašalo 
negydyti, kad skaitytojams lai
ko negaišinti, tai eisime prie 
faktų.

Aukctpjų sąrašai, telpantieji 
Romos katalikiškuose laikraš
čiuose, sudaro vieną iš svarz 
biausių, įdomiausių ir labiausiai 
pamokinančių pasiskaitymų. — 
Kreizis, — daugelis Čia ’ ma- 
ne sušuks. — Juk kaip sykis tos 
litanijos aukotojų ir dusina Ro
mos katalikiškuosius laikraščius.

Taip manančių prašau turėti 
kantrybės ir leisti mi.n toliau 
kalbėti. Netrukus jus atsiimsi
te savo žodžius ir pripažinsite, 
kad mano pusėje tiesa. Aš įro
dysiu, kad iš aukotojų litanijų

talikiškąją spaudą. Tąm tikrais 
atvejais katalikų spauda aukšti i 
stovi ir savo tikslo atsiekia. Aš 
tą taip įrodysiu, kad, spėju, vi
si su manimi sutiks.

Pirmiausia žiūrėsime su kuo 
turime reikalą. Tai yra' žiūrė
kime ką parapijonai ir apskri
tai žmonės sako apie katalikiš
kąją spaudą. Pasiklausykime ko
kių komplimentų iš žmonių gir
dime katalikų spaudos rdresu. 
Imkime Chicagos “Draugą”. Ką 
apie jį girdime? Juk paprastas 
daiktas išgirsti tokius posakius:

“Draugias” — tuščias. “Drau
gas” nesugi udo ž nių. “Drauge” 
nėra kas skaityti. “Draugas” 
kaip maldaknygė: tas pat ir tas 
pat. “Draugas” tai kaip davat
kos rožančius. “Draugas” nesu
daro konkurencijos “Naujie
noms*5. “Draugas” tai kaip po
teriai. “Draugo” skaitytojai ne
gali apseiti be “Naujienų”/neš 
iš “Draugo”, nesužinosi,- kąsrtde- 
dasi Chidagoje ir visame pasau
lyje ir t.t. ir t.t.

Nėra abejonės, kad tokius ir 
kitokius posakius jus ir p.tys 
esate girdėję.

Toliau, ką yra patyrę biznie
riai tame dalyke? Barbenai, 
realestatininkai ir kiti biznie
riai kurie gauna “Draugą” ir 
“Naujienas” ir savo ofisuose 
leidžia kostumeriams juos skai
tyti, s. ko, kad žmonės pirmiau
sia griebia “Naujienas”. Jei 
“Draugo” nėra, tai dažnai ir ne
pasigenda, o jei “Naujienų” nė
ra, tai jų tuoj pasigenda. Toliau 
s; ko, kad kaip paima “Draugą”, 
tai dažniausiai tik pavarto, pa
varto ir padeda į šalį. O kai pa
ima “Naujienas”, tai skilto. 
Mat, “Naujienose” kasdien yra 
visiems įdomių žinių, raštų ir galima daug ko pasimokyti, ap-

sišviestif gauti nemažai “kiko” 
ir galų gale nemažai pinigų sau 
sutaupyti.

štai prieš jus “Draugo” nu
meris iš rugsėjo 7 d., 1937 -m- 
Atskleidę šeštą puslapį randame 
sąrašą chicagiečių aukotojų, į- 
'taisiusių Marijos vaizdą Marijo
nų seminarijos koplyčioje, Ųins- 
dale, III. Aukotojų sąraše yra, 
■;rti šimto vardų ir jų tarpe nė 
vieno Romos katalikų ‘kunigo. 
Ką tai reiškia?

—Gal Romos kunigai seniau 
prisidėjo prie Marijonų semina
rijos koplyčios statymo, vėl 
ne vienas gal man prirpinti. ,

Atsakau, kad tokią pastabą 
gali daryti tie, kurie neskai
to Romos katalikų lietuvių laik
raščių. Kis skaito katalik'škus 
laikraščius ir seka' katalikų gy
venimą ir darbuotę, tai tas ži
no, kad taip nebuvo. Praėjusį 
pavasarį Marijonai per “Dr. li
gą” varė smarkų koplyčios sta
tybos va'jų. Tada įtėmijau ilgas 
aukotojų litanijas. Vard: i buvo 
vien tik paprastų žmonių, o ku
nigų — tai.didelė retenybe.

Tąsyk aš kaipo vienos drau
gijos valdybos narys gavau Ma
rijonų atsišaukimą, provincijo
lo kun. J. J. Jakaičio pasirašy
tą. Atsišaukime buvome kvie
čiami aukoti koplyčiai ir tuų 
įamžinti savo vardus. Be to, ža
dėta už aukotojus mišias laiky
ti ir šiaip jau neperstojančiai 
melstis. Atsišaukime, s liko be 
pageidaujamų Marijonams pa
sekmių. Draugijos susirinkime 
dalyką išsprendė šitaip: kadan
gi nei. musų klebonas, nei vika
rai Marijonų koplyčiai neauko- 
ja, nepaiso įamžinti savo vardų 
ir nepaiso Marijonų mišių ir 
maldų, tai nepaisome ir mes, jų 
parapijonai. Musų kunigai beve
lija vėčiau pirktis brangius au
tomobilius/ savo, gaspadinems 
pirkti namus ir brangius “fur4 
kotus”, ir sau turėti '-'visokį 
“good time”, negu pfišidėti priė

MušK Tą 
Šaltį 

Dabar!
A . -"P

Šalčio nepaisymas kartais veda 
prie influenzos atr plaučių uždegimo^ 
štai dėl ko keikia šaįtį gydyti iš 
vidaus.

M-K pradėjo vartoti žymus dakta
ras, kurs pasekmingai jį vartojo sa
vo privačioj praktikoj per metų me: 
tus. M-K buvo išrastas kaip tik gy
dymui nuo šalčio, krutinę^ slogų, 
persišaldymų kosulio — broncfrialių 
dirginimų M-K urnai sulaikys jde- 
giirio progresą, - nuramins karštį, pa- 
Įiuosuos užkietėjimą, suteiks skubią 
pagelbą. Parduodamas pas visus vai
stininku^ sU garantija pinigus grą
žinti.

skrybėlaitės krautuvėje, gakysi- 
me, evangelija skelbia nekrauti 
vurtų čia ant žemes. O kaip ku
nigai tą pamokymą taiko savo 
asmeniški me gyvenime? Ar jie 
tą pamokymą atsimena? Visai 
be. Kunigai panašiai daro ir sū 
daugybe kitų evangelijos pamo
kymų.' /

Galų gale specialiai tiems, ku
rie pasigenda katalikų spaudoje 
kiko. štai jums katalikiškas 
“high bąli”.

Lietuvos laikraštyj Vyrų žy
giai balandžio 15 d., 1937 m. bu
vo parašyta; “Religija yra do? 
ros pa'matai. Panaikinus religi
ją, atmetus jos reikšmę gyveni* 
mę, susvyruoja ir doros rūmai. 
Bolše’vjkišjkosioš Rusijos gyve
nimas parodė, kad vieni šalti 
viršininkų įsakymai, ' komisarų 
guminės lazdos ir švino kulkos

nepajėgia palaikyti doro, tvar
kingo ir gražaus žmonių gyve
nimo.’’

T’as pareiškimas'tai tik “gin- 
!ger«le”. ; ■

Lygiai prieš menesį, tai yra 
kovo 15 d. 1937 m., 'tas pats 
laikraštis Velykų šventės proga 
rašė: “Dar iš laiko pradedama 
rengtis Velykoms... Daugelis 

į jau iš anksto smilko krūmuose 
|ir raistuose sukdami šamogoną 
(mųnšainą) ir grusdamiesi į 
degtinės parduotuves palieka 
ten, paskutinį centą, jaunieji iš 
anksto jau Rengiasi girtoms 
naktinėms pramogoms - ir trau
kia iš kampų geležgalius, pei
lius ir pįstolietus rengdamiesi 
nakties tamsumoje suvesti są
skaitas su savo-nedraugais. Dėl 
to jau nepraeina ne vienų Vely
kų, kad po jų neišgirstume, jog 
vienas ar kitas mirtinai nusi
gėrė; jog keli ar keliolika nu
kauti i rba* sunkiai sužeisti gulį 
ligoninėse, o kiti jau sėdi sura? 
kinti geležiniais pančiais už ka
lėjimo mūrų, neišgirstume apie 
pasibaisėtinos rūšies pasilinks
minimus, girtų gaujų užpuoli
mus moterų, mergaičių ir ramių 
praeivių^ kilusias muštynes šei
mose tarp jų narių, apie gaisr
iais ir 1.1. Velykas, tą taikos, 
džiaugsmo ir prisikėlimo šventę, 
pradėjo pas mus lydėti ištvir
kimai, kraujas, kerštas, ugnis, 
ašakos ir kalėjimo pančių žvan
gėjimas.” . *
r Sumaišykite viršuje duotą 

gingerale su šiuo real stofu ir 
ar neginsite first class Romos 
katalikišką high bąli?

Taigi žiūrėkite, Romos kata
likų kunigai švietė ir dorino 
Lietuvą pe/ 550 metų, ir dabar 
matome prie kokio stovio ją 
privedė.

—Laikraščių Skaitytojas

TAUPYKIT PINIGUS
UŽTIKRINTOJ LIETUVIU ĮSTAIGOJ

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Kiekvienai ypatai pinigai apdrausti iki 
$5,000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington,

IŠMOKAM 
DIVIDENTO

Duodam, paskolas ant saugių pirmų morgičių.

Statement as of December 31,1937
ASSETS:

Real estate loans .................................................
Loan on shares .........................................................
Real estate sold on contract ..............................
Real estate owned .......... -..............)-.....................
Real estate in judgement .............. L.......... .
Stock: Federal Home Loan Bank of Chicago
Accounts recelvable ........... ...................................
Furniture and fixtures ...........................................
Cash on hand and in banks ....

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

$2,193,524.14 
17,740.00 
28,630.98 
10,264.08 
4,765.44 

35,700.00 
146.05 

3,053.00

K

Išpardavimas
IšgarsėjusiųRED CROSS

$6.50 BATELIŲ 
Dabar95

$6.50

Ne visų dydžių 
Nelygus Numeriai

TIKTAI APRIBUOTAM LAIKUI

Boston Shoe Store
3425 SO. HALSTED STREET

Romos kunigai teprisidėjo prie 
Marijonų seminarijos koplyčios 
statymo. Maža jų dalis torai tą 
seminariją atlankę; O juk yra 
žinoma, kad Chicago j e ir apie- 
linkėsė yra arti 50 lietuvių Ro
mos katalikų kunigų.

Kas dabar sakys, kad aukoto? 
jų litanijos, teinančios katalikų 
laikraščiuose yra sausa medžia
ga? Kas sakys, kad jos nėra 
pamokinančios? Kas saKys kad 
negauname iš jų '“kiko”? Kas 
sakys ,kad tas daugeliui nesu* 
taupo pinigų? Kas sakys, kad 
musų Romos katalikų kunigai 
nėra duosnųs Dievo garbei ir 
bažnyčios ir tautos labui? Tik 
reikia mokėti skaityti ir pasida
ryti atsakančias išvadas.

Arba’ andai gegužes 13 d., 
1937 m. “Draugas” parašė 
trumputę pastabėlę apie tai, 
kad Liono kardinolas Maurin 
mirdamas paliko įtik vieną tūks
tanti frankų, kuriuos užrašė mi
sijoms. Ar ta pastabėle nesukei 
lia audros galvose ir širdyse? 
Juk čia tuoj prisimena lietuvių 
Romos katalikų kunigai. Su kuo 
jie dalinasi turtais .gyvendami, 
kiek jie mirdami palieka ir kam 
juos Užrašo ? Ar garbingiau dva
sininkui mirti su pinigais ar be 
pinigų? Ar garbinga kunigui 
krauti turtus? Ar pinigų krovi
mas derinasi su Evangelijos 
dvasia? Tai va trumpa pa'stabė- 
ė katalikiškame laikraštyje, o 
kiek minčių sukelia.

Arba vėl šaltinis gegužės 22 
J. 1937 m. rašė: “Daugeliui 
Kristaus paskelbtos įtikėjimo 
tiesos tapo tt.rsi skrybėlaičių 
krautuvė, kur poniutės pasi
rinkdamos sau skrybėlaitės žiu
ri, kad jos atitiktų Veido sudė
jimą, suknelės spalvą, nebūtų 
pakartojimas kaimynės nešioja? 
mos, turėtų ką nors naujo, greit 
patrauktų vyrų akį... Taip dau
gelis renka ir tikėjimo tiesas.”

Ar iš tos pastabėlės nes’daro 
jums aišku, kad musų/kunigai 
yra pirmos klesos tikėjimo spor
tai? Kunigai tikėjimo tiesas iš 
evangelijos renkasi taip,. kaip

Gera Rezoliucija
<t‘NAUJIEMS jįi'AMSv.iBhninu.v > ■■■ •

PIRKIT “MIDWEST STORES”
JUS GAUSIT GERIAUSIOS .RŲŠIES MAISTĄ 

ŽEMIAUSIOMIS KAINOMIS

SPECIALUS Išfffiff AVIMAS! PENKTAD. ir ŠEŠT. SAUSIO 7 ir 8
“M^DIVEŠT” 'ftjIKiAŪSIOS RijšIES TYROS GRETINĖS

Svfestas“P«Sv‘35^
• ' 1 •

“MIDWEST” PUIKIAUSIA GOLDEN SANTOS

KavaSsv. 15 c
3 už 20č 

“FARMLAND" TOMATOĖS Dideli 21/2 kenai 2 už 23ė 
“Elmdale’’ KAPOTI ŽALI BINSAI No. 2 ken 2 už 19č

. KRIAUŠI-SKELTI-ŽIRNIAI^Geltoni ........... 2zsv. 15£
“MIDWEST” FANCY )
SLYVOS_ Didelis 2y2 kenas „i.--..... Į7c
“MIDNVEST” BLACKRERRIES No. 2 kenas 180

\ “SHURFiNE”SLYVŲSUNKA 12 unc- kenai 3 už 250

“JUSTICE” TOMATO SOUP No. 2 kenai

,.»■!j'j-.i'M1 ■ ■ 17luiįiii.fi'rft1 ■—■■■■■• ■ .X...................  ..i. 1 ■ ■■■ 1 ! 1 f

“JUSTICE? BRAND Jūsų Pasirinkimui
ŽIRNIAI—RAUDONI BINSAI—-LIMA, BINSAI— 
ČVERTAVOTL MORKAI—TOMAČIŲ SUNKA— 
ŽIRNIAI IR MORKAI—MAIŠYTOS DARŽOVĖS 
PRIRUOŠTI ŠPAGETAI__________ _______________
“hlCHTER’S” PUIKIOS
BOILED HAM V2 svaro.... .

5c
No. 1 kenas

23 c
“ORB” IMPORTUOTA LUNCH MĖSA ..........................   sv. 27c

■ <   - rr - . .......... i- - - . - .« L t ----------------- .. ----------------------- -- .   _r.

“BLUĘ LABEL” CREAM CHEESE 3 unc. pak....... ........... 2 pak. 17c

Tuz. 19cGRANDŽIAI FANfi6 »RNIA
OBUOLIAI Jonathan .
GRAPEFRUIT Besėkliai 96 dydžio

- 5 sv. 20c
6 kenai 19c

CALIFORNIA SALERAI Dideles krūvelės ........ ... 5^
, 3 už 14c
. .......
.. kenas 5c

CALIFORNIĄ MORKAI Dideles krūvos 
“ROKEY0 ŠUNIMS MAISTAS .......................

PLOVIMUI ŠEPEČIAI kieti ar minkšti kiekvienas po .......  9c.
19c“SILVER DUST" Didelei pakai g.,.-:......

Dideli gabalai
-------

“P. & G” MUILAS ...... 4 už 16c

____________ ________________________3 už 140
SPECIALIAI! DIDELIUS GABALAS IVORY MUILO TIK Už 5c. SU 

PIRKINIU 3 VIDUTINIŲ GABALŲ
IVORY M U I L O Viskas už 24c

GUEST IVORY MUILAS ....

$100 UŽDYKA KIEKVIENĄ SAVAITĘ! 
TAUPYKITE MUSŲ KUPONUS

PIRK NUO TBwe NtS PIGIAU

MIDWEST®STORES

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

Deferred credits on loan charges 
received ........................ .
Unęollected interest .. 
Federal insuranče .... 
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: I
Justin Mackiewich, president 
Michael Jasnauskas, vice-president 
Helen Kuchinskas, secretary-treasurer 
S. A. Szymkewic^ 
Zenon Pocius 
Bruno Slinkis 
Leon Giniotis 
Dionizas Jankewičius 
Adam Bartus

STANDARD FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

OF CHICAGO
2324 SOUTH LEAVITT STREET

Phone CANAL 1678-9
. CHICAGO, ILLINOIS

MOTERYS
Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai 51.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
..........    -      — - >—J...     ...... .....

i
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Svhataiption Ratas t
$3-00 per ye^r in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.9ft W year in Chicago 
3c per copy. '

$84)0 
. 4,00 
.. ?4M) 
. W 
... ,70

18c 
70ę

*"W

Ėntered as Second CIass Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
pf Chieago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.'

Iftfoakyme kaina:
Chicagoje—-paštu:

Metams
Pusei mėtų
Trims mėnesiams ....-------
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui .......„...r

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija • •rar-*
Savaitei ****«^«*^»e*«*Ma*r*»**»^F»««

Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne CJdcagoj, 
paštu:

Metams F • • • • • *• • * ♦ • *** **• •* • •*>* • • $54)0 
Pusei metų • • 9  ̂• * • • • • f • v • s • • ** • • • • 2,70 
Trims mėnesiams*....................... 1J50
Dviems mėnesiams ................... 1JM)
Vienam mėnesiui ........................ ,70

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ........................................... $8/M)
Pusei metų ..........      4J)0
Trims' mėnesiams ...........  2,00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
|U. Telefonas Canal 8500.

Nauja vakansija Vyriausiame Teisme
Prezidentui Rooseveltui nepasisekė reformuoti Vy

riausiąjį federalini teismą, bet jisai gaus progą paskir
ti antrą liberališką teisėją, nes tik-ką rezig^yo teisė
jas George Sutherland. . J

Pernai rezignavo teisėjas Willis Van Devanter, ku
rio vieton prezidentas nominavo Hugo L. Black. Van 
Devanter, kaip ir Sutherland, yra konservatorius.

Po Sutherlando rezignacijos Vyriausiame teisme 
paliks dar vienu Naujosios Dalybos priešu mažiau, o li
beralą jėgos padidės. Pirmiau buvo šie pažangus teis
mo nariai: Louis D. Brandeis, Harlan F. Stone ir Ben- 
jamin N. Cardozo, Paskui prie ją prisidėjo Black. Da
bar bus paskirtas dar vienas liberalas. Tokiu budu aiš
kią liberalą bus 5 — teismo dauguma. '

Su liberalais dažnai eina da ir vyriausias teisėjas 
fiughes. Todėl aiškąs konservatoriai turės tik trečdalį 
vietą teisme, ir bent per keletą metą nebus pavojaus, 
kad teismas sabotažuotą socialinę įstatymdavybę.

Nedarbas Britanijoje

Apžvalga
j i * luini .

logo akinius. Kad žmogus ga
li būti pilnateisis krašto pilie
tis, nepaisant ar policija jam to 
yė “ištikimybės” palįudymą, 
ar »e -—jam tokia mmti'ą sve* 
timą. Todėl jisai ir rūpinasi : 
kaip tai pilietis gali būti be 
■paso!' - ■ ' . ; ■ / '

Nuostabu, kad tokie asmens 
gyvena Amerikoje, valgo Dė
dės Šamo duoną ir nepasisten
gia apvalyti savo smegenis nuo 
carizmo pelėsių. Ir dar jie įsi
vaizduoja, kad jie esą kupini 
“tautiškos dvasios”!

. .............. '
PILIETYBĖ IR PASAS.

“Naujienose” buvo rašyta 
apie Lietuvos pilietybės įstaty? 
mo pakeitimą, kuriuo atimama 
pilietybė užsienyje gyvenan
tiems Lietuvos piliečiams, ne
turintiems arba Beatnaujinu
siems paso. “Nau’j ienos” ;;šitą 
įstatymo patvarkymą pasmer
kė, kaipo priešingą civilizuotą
ją šalių praktikai. < ■

Dėl to mums į akis 
“Vienybės” redaktoriaus 
jėjas P. Jurgėla. Sako:

“Na, ir nušnekėjo

šoka 
padė

i
■?1' J

Biznio ^recesija”, kurią šiandie pergyvena Ameri* 
ka, palietė ir kitas šalis. Štai iš Anglijos pranešama, kad 
tenai nuo lapkričio mėn. 15„._dienos iki gruodžio 13 už
registruotų bedarbių skaičius padidėjo 166,204. Sakoma, 
kad tokio staigaus nedarbo paaštrėjimo dar Anglijoje 
nebuvę nuo to laiko, kai tenai buvo įvesta nedarbo ap- 
draudos sistema, >

Viso bedarbių Anglija dabar turi 1,663,407, iš kurių 
1,283,604 yra visai be darbo (kiti yra atleisti tiktai lai
kinai). Tai ne maža skaitlinė, turint galvoje, kad dir
bančiųjų skaičius visoje Britanijoje siekia 11,437,000 — 
reiškia, iš kiekvienos dešimties darbininkų vienas yra 
bedarbis.

Bet Amerikoje proporcija tarp dirbančių ir bedar
bių yra daug blogesnė, čia iš kiekvienų penkių darbi
ninkų vienas yra be darbo!

Amerikos ekonominė padėtis kenčia ne tik dėl kri- 
zio pramonėje, bet taip pat ir dėl “nesveikatos” žemės 
ūkyje. Britanija ūkininkų kliasos, galima sakyti, visai 
neturi. Šiuo tarpu tai jai patogu. < Žemės ūkio produk
tus ir žaliavas ji nusiperka savo dominijose ir kolonijo
se (arba kitose šalyse, kurios juk mielai parduoda savo 
produktus, jeigu tik gauna užmokėti) prieinamomis kai
nomis, O | tuos kraštus, kurie parduoda jai savo me
džiagas ir maistą, ji gabena pramonės gaminius.

Bet Amerikai didelis rūpestis su žemės ūkio pro
duktų perviršio eksportu. Kai visas pasaulis suvargęs, 
pinigų neturi, tai sunku surasti rinką kornams, kvie
čiams, mėsai ir medvilnei. O kuomet farmeriai nepada
ro pinigo, tai ir pramonei negerai. Amerikoje apie treč- 
dalys žmonių gyvena sodžiuje. Jeigu tas trečdalys turė
tų gerovę, tai ir miestams — pramonei ir prekybai — 
butų lengva, . z

Republikonai atakuoja Rooseveltą dėl to, kad biz
nis netarpsta, bet ^jie užmiršta, -kokį palikimą jisai ga
vo iš “senosios dalybos” laikų. \ . .

Britanija irgi turi savo keblumus, nors jos valdžia 
šiandie konservatorių rankose.

diplo
muotas teisininkas . (čia tai
koma į “Naujieną” redakto
riaus asmenį. — “N,” Red.). 
Jeigu jis universitete ėjo to
kius mokslus, kaip konstitu
cinė ir pilietinė teisė, tai tu
rėtų žinoti, kas yra piliety
bė, kad bet kurios valsty
bes pilietis x užsieny turi tek1 
sę gyventi su galiojančia už
sienio pasu ir, kad to paso 
galiojimo, laikui išėjus, pats 
pasas palieka be vertės (bet 
ar palieka be vartės piliety-, 
be? — “N,” Red.). Taip da-; 
ro visos valstybės, ne kitaip 
elgiasi ir Jungtinės Valsty
bės,' socialistinės vyriausy
bės globojama Švedija ir so
cialistinių respublikų sąjun
ga. Tegu pats N-»ų redak
torius, jeigu yra Amerikos 
pilietis (yra! — “N.” Red.), 
išvažiuoja iš šio krašto ir iš
gyvena keletą mėtų be ga
liojančio paso ir pamėgina 
vėl sugrįžti į Ameriką. Kai 
atsimuš kakta į Amerikos 
pilietybės įstatymų sieną, tai 
greičiausiai tik patrauks pe
čiais ir gailėsis, kad laiku ne
pasirūpino sutvarkyti savo 
paso (anot N-nų, ‘dūšios’) 
reikalų/.’.'. n-fiV : .' -j j 

Gaila, kad p. Jurgėla pro
fesoriaus tonu sako pamokslus 
“diplomuotam teisininkui” api^ 
teisės dalykus, pats neturėda
mas apie juos mažiausios nuo-' 
vokos.

Jisai nežino net to, kad yra! 
pagrindinis skirtumas tarpe 
įgytos pilietybės ir įgimtos pi
lietybės. Jisai pasakoja apie’ 
tai, kokių keblumų turėtų na-’ 
turallzuotas Amerikos pilietis, 
ku»ris išgyventų keletą metų 
užsienyje be galiojančio paso,’ 
— tuo taq>u kai “Naujienų”! 
straipsnyje ėjo ^alba- apie Lie
tuvoje gimusius Lietuvos pilie
čius. štai kas buvo tenai pa-, 
sakyta (pats P. Jurgėla tą da
lį

NESLAPTAS, BET SLĖPĖ

“Draugas” dar sykį bando 
įtikinti publiką, kad tas Kuni
gą Vienybės aplinkraštis, ku
rio tekstą padavė “Naujienos’' 
buvęs “neslaptas”. Bet jisai 
pripažįsta, kad “K. V. aplink
raštis nebuvo skelbiamas mu
są spaudoj”,

Neslaptas, 
biamas!

Kodėl gi 
kodėl:

“Musų

bet nebuvo

nebuvo ? O

skel

ir persekiojami. J tuos faktus, 
kurie buvo nurodyti “Naujie
nose”, jisai atsako tiktai tuo, 
jad, girdi, Socialdemokratą ar
ba liaudininkų veikimo negali
ma lyginti aii katalikų veiki
mu, nes tenai esanti “politi
ka”, d čia “religija”, Bet tau
tininką valdžia uždraudė ne tik 
Socialdemokratą fr vai. liaudi
ninką partijas, o ir kitas ją 
organizacijas jaunimo są- 
jungas, ’ “kultatos” i būrelius,, 
knygynus, profesines sąj ungas 
ir t.t.

Antra, religija Lietuvoje ne
persekiojama: kunigams mi
šias laikyti, žmonėms melstis 
arba eiti į bažnyčią nedraudžia
ma. Todėl yra absurdas saky
ti, kad tautininkai varžą reli
gines kataliką teises. Ką jie 
varžo katalikų veikime, tą jie 
dar labiau varžo socialistą ar
ba liaudininkų veikime. Tačiau 
klerikalai visuomet skundžiasi 
tiktai dėl savo skriaudų. O 
kad jie turi daugybę visokią 
išimtiną teisią (t.y. privilegi
jų), prie to jie neprisipažįsta, 
Jie trokšta tų privilegijų gau
ti dar daugiau.

Mes jau aną kartą kai ku-

rias tą privilegiją nurodėme ir 
£ia dar sykį trumpai jas pami
nėsime* *

Kunigai turi valstybės lėšo
mis užlaikomam universitete 
Teologijos-Filosofijos fakulte
tai v"’-:? ■ ' ' ’

Vyskupai ir kunigai gauna 
algas iš vaistyto iždo, į kurį 
deda mokesčius ne tik katali
kai, bet ir laisvamaniai;

Bažnyčios rankose yra gimi
mą ir mirimą, rekordą vedimas 
(t,y. metrikacija); .

žmonės yra verčiami tuok
tis (imti šliubus) bažnyčioje, 
nežiūrint ar jie tiki, ar ne;

Viešose mokyklose dėstoma 
religija ir kapelionai, kurie, ją 
dėsto, gauna už tai algas, — 
ko, pay. Amerikoje seniai 
bėra.

Tai yra neužginčijamos 
rikalizmo ....privilegijos. • 
“Draugas” apie jas- tyli ir vis’ 
šneka ir šneka, kad jokių pri
vilegijų klerikalai Lietuvoje 
neturį. Jam kad ir kuolą ant 
galvos tašytum, o jis vis savo 
kartos, — nes jisai akiai gina 
klerikalizmo interesus, o ne vi
suomenės reikalus!

Rašytojas Jonas 
Biliūnas

ne-

klc-
Bet

gi ve

žino-
nusi*

Anekdotas, kuris pasako tiesą
Vienas jaunuolis vakar papasakojo tokį anekdotą: ;
Vienoje Europos sostinėje nuėjo žmogus pas den- 

tistą, kad jisai janr ištrauktų sugedusį dantį. Klausia, 
kiek kaštuos. Dentistas sąko: “šimtą dolerių!”

—.Kode! tiek daug? -r- klausia pacientas. — Amerl’ 
koje (sako jisai) blpgiausiame atsitikime, kai dantį la
bai suriku išlupti, dentistas ima ne daugiau, kaip .dešimtį 
dolerių!

—Taip, atsako dentistas. Bet Amerikoje dantis 
traukia-per burną. O pas mus visi turi būt užsičiaupę/ 
todėl dantį reikia lupti per pakaušį!

Kurioje sostinėje toks pasikalbėjimas tarp dentisto 
ir paciento įvyko? . . c ■■ '

Jisai galėjo įvykti Romoje, Berlyne arba “demoi- 
kratiškoję” Maskvoje. , ; 1 ų . .

straipsnio cituoją):
“Kuri šalis taip daro, kad 

žmogui, gimusiam toje šaly
je, butą atimama pilietybė, 
jeigu jisai be paso išvažiuo
ja į užsienį?” / J
Čia aiškiai pasakyta:, “gimu

siam toje šalyje”. Bet p. Jur- 
gėla šneka apie Amerikos imi
grantus, gavusius pilietybę. 
Kiekvienas asmuo, kuris nie
kuomet nėjo aukštesnio mok-; 
slo, p tik ruošėsi išlaikyti pi
lietybės kvotimus Amerikoje, 
žino, kad Amerikoje gimęs pi
lietis savo amerikoniškos pi
lietybės nepraranda, nežiūrint 
kur jisai išvažiuoja ir ar jL 
sai išvažiuoja su pasu, ar be 
paso. s

Tiesą pasakius, tai ir natų* i 
ralizuotas Amerikos pilietis sa
vo pilietinių teisią* nenustoja 
vien tik dėl to, kad Jisai be 
paso iškeliauja į užsienį. Tai* 
gi Lietuvos valdžia dabar sa
vo piliečius, gimusius Lietu
voje, traktuoja net prasčiau, 
negu Amerika savo natūrali 
zuotus piliečius. ?

- Bet p. Jurgėla, kuris aro
gantiškai '‘mokina teisių” “Nau
jieną” redaktorių, šitą :• dalyką., 
neišmano. Ir, tur būt, negal 
išmanyti, nes jisai į žmogų žiu* 
ri per policines valstybes ideo-

... •* , ,W. * ■ - ’ • ; '............ -

skaitytojams 
mas Kunigų Vienybes 
statymas ir katalikų santy
kių su Lietuvos valdžia at
žvilgiu, nes ne vieną kartą 
skaitė K. V. pareiškimus dėl’ 
katalikiškų mokyklų ir, orga
nizacijų uždarymo, dėl siau- 
rinimo katalikų teisių Vy
tauto Didžiojo Universitete 
ir dėl kitų katalikų teises 
liečiančių dalykų”,' rašo 
Marijonų organas.
Vadinasi, ' jeigų visuomenė 

žino, tai nereikia nė skelbti. 
Ima juokąš, skaitant tokius iš- 
sisukinčjimuš. Juk jeigu visas 
dalykas yra “žinojime”, ta 
kąm . tuomęjt/ kun. v Balkunas, 
kun. Banionis ir kun. Vaitekū
nas rašė ir siuntinėjo tą ap
linkraštį kunigams, kurie Ku
nigų Vienybės “nusistatymą” 
žino, be daug geriau,
negu paprasti katalikai?

Jeigu tame aplinkraštyje nė- 
i ra niekp naujo, o tik pakarto
ta visiems žinomas kunigų or
ganizacijos nusistatymas, tai 
aplinkraštis buvo bereikalingas 

: ir jo siuntinėjimas K. V. na
riams — tuščias laiko ir pini
gų eikvojimas.

Bet tame tai ir dalykas, kad 
I tenai yra šis-tas naujo — ir 
gana įdomaus. Tenai praneša
ma, kad K, 
tam tikrus 
boikotuoti 
(iš kurios 
yra gavusi 
malonių!) ir jos atstovus už-, 
slėnyje; antra, steigti “kaMi- 
ką bendrą frontą” politiškai 
akcijai; trečia, vykinti tam 
tikrą veikimo programą (su 
tikslų įtraukti kataliką minias, 
po religijos skraite, j tą “ben
drą frontą^’), <\

Katalikų visuomenė apie 
dar nebuvo ^painformuota, 
jau nekalbant apie tai, kad 
nigai tos visuomenės visai 
atsiklausė, ar ji tokiai kunigą 
akcijai pritaria.

Bet kas svarbiausia, tai — 
kataliką visuomenė iš to ąp- 

; itoraščlo butų patyru’si, kad 
ta politika, kurią kunigai' jos 
vardu darę, yra suplanuojamą 
slaptose kunigą sueigose, ir 
kad kunigai šitokiu budu pa
naudoja kataliką minias savo 
politiškiems (ir profesiniems, 
luominiams) reikalams,

štai dėl kp tas aplinkraštis 
: buvo mėginama nuo visuome
nės paslėpti.

V. centras padarė 
nutarimus; viena, 

Smetonos valdžią 
Lietuvos kunigija 
tiek daug visokią

tai

kų
no

DAR APIE KLERIKALIZMO 
PBiviLEGIJAS.

“Draugas” ir vėl v bažij aMf 
kad klerikaląi Lietuvoje netu
rį jokių privilegijų, bet, prie- 
šingai, e§ą skaudžiai slegiami 

s ...

SSSR Diplomatų likimas
(Musų specialaus korespondento)

Bratman-Brodovskis, buvęs

Stalinas, apsidirbęs su raudo-. paskirtas į Suomiją SSSR atsto
tosios armijos vadais, dabar vu. Suomijoje niekas juo nesi- 
pradėjo naikinti SSSR diplomą-' skundė, visi čia žinojo jį esant 
tu§. Krašto armija, jos diplomą- Į labai artimu GPU viršininkui 
tija> tai yra du jautriausi orga- * Jagodai. Dabar jau ir tasai vy
nai, šiuodu organai tai svar- ras sėdi Maskvos kalėjime, 
biausia valstybes reprezentaci
nė dalis, kurios veiklą svarbiau* Latvijoje SSSR atstovas. Senos 
šia seka užsienis. Armija, o y- Į gvardijos bolševikas, kilme žy- 
pač jos generalinis štabas, Vai das. Jo žinioje kurį laiką buvo 
vienas iš svarbiausių valstybės užsienio GPU, skyriai, šitas, vy- 
organų. Visur sn šiais vyrais ras dideliais savo diplomatiniais 
skaitomasi, o jei jau kartais jiė gabumais nebuvo pasižymėjęs, 
nusikalsta, tai įiems) bausmė Tai buvo linksmo budo vyraę, 
taip skįrįąmąt. kad užsienyje tas kuris buvd žinomas kaip vienas 
visai nepastatomai praeina; žo
džiu, šitokioms bąusmėms vie
šai nesigiriamą. «

Stalinas šiuo atsitikimu pasi
elgė visai kitaip. Pavartojo gry
nai aziatišką būdą, ėmė ir visus 
sušaudė. 

" I /Dąbar atėjo eilė diplomatų. 
Kitos valstybės retais ir išim
tinais atsitikimais iš karto savo 
visus diplomatus keičia, bet dar 
rečiau juos už jų politinius įsi
tikinimus baudžia. Jei jau ir ši
taip jie baudžiami, tai baudžia
ma patylomis.

Juk tikrai, diplomatai repre
zentuoja svetimoje valstybėje 
savo kraštą. Tai, sakykite, koks 
gi gali, susidaryti Įspūdis \ sve
tur apie tą kraštą, jei atšaukti 
Iš karto veik visi diplomatai ir 
jiems ruošiamas teismas, ne kri
minalia teismas, bet politinis ir 
dar koks ? Už savo šalies reika
lų išdavimą! Reiškia, SSSR il
gus metus buvo išdavikų kitur 
atstovaujama. Nieko sau, ge^a 
rekomendacija! ' .

Dabar pažiūrėkime, kas jie 
tokie,

Podolskis buvęs Lietuvoje pa
siuntinys, d?,r palyginti jaunas 
vyras, įgijęs geras diplomato 
specifikacijas,; vyras gerai išsi
lavinęs ir jau nuo didžiojo ka
ro savas komunistas. Diploma
tijos tarnyboje dirbo visa de
šimts metą. Ramus, tylus, ma
žai kalbąs, paklusnus ir parei
gų vyras. Rodos, niekam sker
sai kelio negalėjo stovėti. Tiek 
savo laiku būdamas Berlyne, 
tiek Lietuvoje, turėjo gerą var
dą ir, rodos, neblogai reprezen
tavo SSSR reikalus. Lietuvos 
draugiški santykiai su Lietuva, 
tai jo ir Karskio nuopelnai. Į>a- 
bar jau juodu 'abudu Maskvojęi 
kalėjime sėdi. •

.Ąsmus buvęs Suomijoje at
stovas, taip pat jaunas, raudon
veidis, linksmas vyrukas, žino
ma. komunistas. Jisai karjerą 
pradėjo užsienio reikalų komi
sariate ir palaike glaudžius san
tykius su GPU. Vėliau kaipo 
gabus GPU informatorius buvo

iš tų, kurie jokių raštų ir bylų 
nenori giliau nagrinėti. Brodov- 
skis, nors dešimts metą buvo 
svetur, atstovas, bot nemokėjo 
nei vienos gerai svetimos kal
bos, net rusiškai kalbėjo stipriu 
savo gimtos kalbos akcentu. Jis 
tuoj po revoliucijos bolševikams 
įsigalėjus jau visą laiką buvo 
užsienių tarnyboje. Iš pradžių 
tarnavo Ukrainoje, o paskui iš 
karto buvo pasiųstas į Berlyną 
ir iš tanais nukeltas į Rygą.

Dabar Brodovskis Maskvos 
kalinys.

Karskis, gal vienas iš tą, ku
ris tikrai gerai buvo išsilavinęs,, 
gerai mokėjo svetimas kalbas, 
didelis džentalmanas, visuome
niškas vyras, kuris mokėjo ir 
sugebėjo palaikyti svetimose 
valstybėse ryšius ir su kilų val
stybių atstovybėmis. Ilgą laiką 
Lietuvoje buvo karo atašė, o' 
paskui perkelta's į Varšuvą; iš 
čia atšauktas ir į kalėjimą pa
dėtas Maskvoje.

Bogomolovas SSSR atstovas 
Kinijai. Taip pat gabus diplo
matas, senas bolševikas, dabar 
Maskvos kalinys,

Antonovas-Ovsenko, buvęs at
stovas Ispanijoje, čia žymią ro
lę vaidino komunistų tarpe, dzr 
bar jau taip pat atšauktas, lai
tas vyras buvo vienas iš aktin
gų komunistą, Dabar jau 
kvdje ir jo likimas nėra žino
mas; kalbama, kad ir jis sėdi 
kalėjime,

Užsienią reikalą komisariato 
žymesni valdihinkai, seni komu
nistai kaip Krestinskis, Karaliū
nas ir Rozengolšas suimti, taip 
pat suimtas buvęs Japonijoje 
atstovas Jurenevas. Tokio pat 
likimo susiląukė > Davtinas, bu
vęs savo laiku Varšuvoje atsto
vas ir Karskis, buvęs atstovu 
Turkijoje.

(Bus daugiau)

1907 metais gruodžio mėn. 
dieną Zakopanės mieste baij 
savo trumpą ir sunkti gyven 
mą rašytojas Jonas Biliūnas.

J. Biliūnas gimė 1879 meta 
kovo mėn. 3 dieną Anykščių vs 
Niūronių kaime. Mokslus pn 
dėjo eiti Liepoj aje; kol bab 
keturias gimnazijos klases, bi 
vo giminią šelpiamas.' Kai atg 
sakė eiti į kunigus, gimines 
Biliūną paliko jo likimui, tj 
gimnaziją baigti teko uždą 
biaųjant pamokomis ir lab 
vargstant. Baigęs gimnaziją, 
stojo j Tartu (Jurjevo) Unive 
sitetą, dabartinėje Estijoje; Č 
mokėsi mediciną. Be! univers 
tete jvykusią studentą riauši 
J. Biliūnas buvo pašalintas 
negalėjo j kitą Rusijos unive 
sitetą įstoti. Biliujias grįžo 
Lietuvą ir apsigyveno Šiaulių 
se. čia pradėjo rašyti. Pirmi 
ji jo raštai buvo daugiau p 
blicistinio pobūdžio: parašė k 
lėtą populiarią knygelių, bendr 
darbiavo laikraščiuose.

Vėliau J. Biliūnas persike 
gyventi į Panevėžį, čia, sunki 
gyvendamas iš pamoką, prade 
daug rašyti; dabar jau ra 
daugiausia beletristinius kui 
nius. Vis dar stengėsi patekti 
kurj nors rusų universitetą 
baigti aukštąjį mokslą. Kai p 
aiškėjo, kad rusų aukštosios ir 
kyklos jam galutinai uždaryti 
išvyko j Vokietiją: Leipcige t 
lą laiką studijavo aukštuosi 
prekybos mokslus, kuriems t 
čiau neturėjo didelio patraul 
mo, Paskui dar Šveicarijoje st 
dijavo literatūrą. Nuo jaunatv 
dienų sunkiai gyvendamas, r 
turėdamas paramos, J. Biliun 
anksti palaužė savo sveika’ 
Jau nuo 1904 metų J. Biliun 
tenka' globoti jo žmonai Julį 
Janulaitytei-Biliunienei; Švek 
rijoje labiau susirgusį J. Bili 
ną žmona parvežė į Rozalin 
tikėtasi, kad savo gimtąją 
krašte jis geriau jausis. K 
sveikata nesitaisė, buvo išvc 
tas gydytis į Zakopanę, kur 
mirė, džiovos pakirstas, vos t 
turėdamas 27 metus amžiaus.

J. Biliūnas paliko dviejų t 
mų literatūrinį palikimą, kui 
jam suteikia lietuvių rašyto 
klasiko vardą, Biliūnas sa 
raštuose vaizduoja lietuvių ta 
tos vargus — rūpesčius, garnį 
visur pareikšdamas/didelę sa’ 
krašto iheilę.

Spaudos Fondas išleido J. I 
liūno vieną raštą tomą ir n 
trukus išleis antrąjį. Be to, bi 
išleisti J. Biliūno raštai, skii 
grynai mokykloms, J. Biliui 
raštų išleidimas* ir išplatinim 
bus geriausias žymaus beletri 
to pagerbimas jo mirties 30 m 
tą sukaktuvėms.

innas.

Ts

• Vos spėjo buvęs kongre 
manas James Simpson ir 
žmona uždaryti žiemai sai 
dvarą prie Wadswprtįą Lai 
kauntėj, į rumus įsilaužė vai 
dalai, kurie viską siįtapo. 
kirviais, o daugelį vertingų d 
lyką ir pasivogė, jų tarpe 
brangią kolekciją šautuvų.

ATĖJO KULTŪRA 
No. 11 
TURINYS: <

Sovietų Naujoji 1936 metų konsl 
tucija —* Prof. M. Romeris.

Iš socialogijos paskaitų— Prof. 
Leonas.

Eilėraštis — Juozas. Krūmines.
1917 m. pavasario revoliucija Rw 

joj — J. Paleckis.
Variniai liūtai — J. Mareinkevičii 

Paryžiaus * gatves ir liaudį? — 
Adalas.

Sovietiškoji Arktika.
;Popu!iąrusis Mokslas.
Knygų Apžvalga. ■ ' • ' .

■ 'i . 1.111

A Beveik visame miestelyje dėl 
sauso rudens ir staigaus šal
čio išseko vanduo, Gyventojai 
vieni nuo kitų nešasi po kibi
rą . vandens ir. laukia atlydžio.

KAINA 45 CENTAI 
Galima gauti

Naujienose
;*"•     —1 ........ ... i- —  ......... .

Pirkite savo apielinkės ,
. v- krautuvėse

(Jį
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IŠ DETROITO LIETUVIU VEIKLOS

NAUJIENOS

pernai 14,752, o užper- 
- 15,294.
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KORESPONDENCIJA

SLA 352 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

SLA 352 kuopos susirinkimas 
įvyko sausio 2 d. Lietuvių sve
tainėje. Prasidėjo 2 vai. popiet 
Susirinkimą atidarė pirminin
kas C. Martin. Sekretorius per
skaito vardus senosios valdybos 
ir taip pat protokolą iŠ gruo
džio menesio susirinkimo. Pro
tokolas liko priimtas vienbalsiai. 
Buvo priduotas vienos narės 
persikėlimo lakštas.

Lietuvių kongreso komiteto 
nariai pranešė, jog vasario 19 
d. yra rengiamas dvidešimt me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
paminėjimas. Nepriklausomybės 
paminėjimas įvyksiąs Lietuvių 
svetainėje. M. Strazdienė rezig
navo iš komisijos ir prašo, kad 
į jos. vietą butų paskirtas ki
tas asmuo. Jos rezignacija lieka 
priimta. Komisijoje pasilieka 
tik du nariai, būtent, M. Ke
mešienė ir K. Butig. Komisijos 
raportas lieka priimtas.

Išduodamas raportas iš gruo
džio 12 d. parengimo. Raportą 
skaito komisijos narys J. Besas- 
sparis. Pirmiausia nurodo, kiek 
pinigų išleista supirkinėjant į- 
vajrius daiktus. F. Motuzas pro- 

r testuoja ir reikalauja, kad pir
ma butų perskaitytos pajamos. 
Tąsyk J. B. paduoda raportą 
sekretoriui J. Overaičiui, pa
reikšdamas, kad viskas (vadi
nasi, visos išlaidos ir pajamos) 
ten yra surašyta, todėl kiekvie- 

. nas gali jį peržiūrėti. Sekreto- 
:rius perskaito raportą. Pasiro
do, kad nuo parengimo liko 

, ,$202.51. Be to, negrąžįn^a dar 
)i(t apie tp^s.<įol,eriai tikiėtuš ir 
- ' -skelbimus. <>>?

i u J .
J. Besasparis dėkoja visiems 

darbininkams ir darbininkėms, 
“Aukso Veršio” vaidintojams, 
Dailės Chorui bei jos vedėjai 0- 
nai Masalskytei. Jis rekomen
duoja, kad choro paramai butų 
paskirta dešimt dolerių. '

Tenka* pasakyti, jog kuopos 
pirmininkas C. Martin labai 
daug darbavosi, kad parengi
mas butų sėkmingas. Skelbimų 
j programą M. Kemešienė su
rinko už $39.50; K. Būtis, J. 
Kapeckas ir A. Strazdas už 
$57.00; iždininkas J. Ambrose 
už $27.00; J, Bakienė už $9.00; 
pats C. Martin ir p-nia Molienė 
už 74 dolerius. Iš viso progra
ma davė pajamų $206.50.

K. Būtis, rengimo komisijos 
narys, pareiškė padėką visiems 
tiems, kurie iš anksto išplatino 
tikietus (prieš vakarą buvo iš
platinta 300 tikietų) bei ponams 
Keblaičiams, pas kuriuos buvo 
laikomos veikalo repeticijos.

——___________ _— __ _

Jaunuolių kontesto komisija 
(M. Kemešienė, J. Kybartas ir 
F. Motuzas) .pranešė, kad kon- 
teste dalyvavo 13 jaunuolių. Ji 
padėkojo daktarams už patar
navimą.

Raportą susirinkimas priėmė 
su pagyrimu. Tuoj po to buvo 
nutarta paskirti Dailėė Chorui 
dešimt dolerių.

Pirmininkas Martin pranešė, 
kad parengimo ipetu tekę smar
kiai susikirsti su Cibulskio, ku
ris dirbo prie baro. Tačiau, esą, 
tas nesusipratimas busiąs ge
ruoju likviduotas.

Dar pereitame susirinkime 
buvo gautas laiškas iš SLA 21 
kuopos. Kadangi tada truko lai
ko, tai laiško svarstymas buvo 
atidėtas. Tas laiškas liko per
skaitytas Šiame susirinkime. 
Laiško turinys toks: siūloma 
visoms vietos Susivienijimo kuo
poms susivienyti. Girdi, tuo at
veju kuopos galėsiančios dau
giau nuveikti. Išlaidos taipgi 
sumažėsiančios: nereikės kelių 
valdybų bei svetainių susirinki
mams laikyti. Be to, laiške sa
koma, jog tuo budu busiąs pa
rodytas vieningumas. Tąsyk ir 
Susivienijimui busią nesunku 
pritraukti kitas organizacij'as.

Susirinkimas vienbalsiai pasi
sakė, kad kitos kuopos yra pa
geidaujamos: jeigu jos nori pri
sidėti, tai durys joms yra ati- 
d'aros. Liko išrinkta komisija iš 
dviejų narių (M. Kemešienės ir 
J. Besąspario) tartis dėl kuopų 
susijungimo. Faktiškai komisi
ja susidės iš trijų narių, kadan
gi derybose dalyvaus ir naujai 
išrinktas, kuop.os pirm.inįnkąs J. 
Galeckas. ; į

Apie birželio galą nutarta 
rengti piknikas, o kada nors 
lapkričio mėnesį bus rengiamas 
vakaras. Liko pakviesta naujai 
išrinkta' valdyba eiti savo parei
gas. K. Būtis rezignavo iš .iž
dininko vietos,‘.Tąsyk J. Am
brose, senasis iždininkas, sutiko 
dar vienus metus patarnauti 
kuopai. Finansų sekretorius J. 
Šimanskis pranešė, kad jo adre
sas esąs 5551 S, CIarendon Avė,

Susirinkimą, naujai išrinktasis 
pirmininkas J. • Galeckas uždarė 
5 vai. popiet.

—SLA Narys

AMERIKOS KONGRESO 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Kongreso 
Detroito skyriaus susirinkimas 
įvyks sausio 8 d. Lietuvių sve
tainėje. Prasidės 8 vai. vakaro.

Viši organizacijų atstovai yra 
prašomi dalyvautu

—Valdyba

BYLA DEL SMUIKU. — 
Mrs, L, Ernest Walker iš St. 
Louis, pirko Chicagoje savo 
sunui brangų Stradivarius 
smuiką. Bet ji neįstengė vi- 
,sus pinigus sumokėti. Tad 
iškilo byla dėl išaiškinimo 
dviejų valstijų įstatymų. Il
linois įstatymais, firma tu
ri teisę atsiimti smuiką be 
jokio atmokėjimo, o einanti 
Mo. valst, įstatymais ji turi 
atmokėti tris ketvirldalius 
jau sumokėtų už smuiką 
$14,000,

Rockford, III.
■ •

Serga Stasys Petrauskas.— 
Naują Metų pasitikimas.
— SLA 77 kuopos metinis 
susirinkimas.

•> •____ ■
V c' : : ’’ ;

Gruodžio 24 d. susirgo Stasys 
Petrauskas, Rockfordo Lietuvių 
Kultūros Draugijos organizato
rius ir šiaip stambus vietos vei
kėjas. Į sakytą draugiją jis per 
trumpją laiką prirašė 100 su 
viršum nerių.

v Dabartiniu laiku p. S. Pet
rauskas yra Di*. W. Yovaish’o 
priežiūroje. Rūpestingai dakta
ro prižiūrimas, po truputį jis 
pradeda taisytis. Šių žodžių ra
šytojas linki S. Petrauskui kr.ip 
galima greičiau pasveikti ir vėl 
stoti į darbą, būtent, ugdyti 
Rockfordo Lietuvių Kultūros 
Draugiją.

SKAITOT Naująją Gadynę”? 
“NAUJOJI GADYNĖ” yra populiarus savaitinis laikraštis 
“NAUJOJI GADYNE” kainuoja tik du doleriu metams.

Tai nedaug. ;
“NAUJOJI GADYNE” lanko visus ir kas savaitę, teikda

ma įvairiausio pasiskaitymo.
“NAUJOJI GADY-NE’’ dabar yra paskelbus vajų ir kvie

čia visus didinti jos skaitytojų šeimą.
“NAUJOJI GADYNE” yra darbininkų laikraštis ir tokiu 

ji liks.
“NAUJOJI GADYNE” jus prašo išpildyt žemiau einančią 

blanką ir būt jos skaitytoju.

“NAUJOJI GADYNE”
220 Leonard Street, Brooklyn, N. Y.
Gerb. Administracija: 

čia prisiunčiu
meldžiu ją siuntinėti sekamu adresu:

Vardas.............
Numeris ir gatvė
Miestas ir valstija

už “NAUJĄJĄ GADYNĘ” ir

IŠ DETROITO
PADANGĖS

UNIJOS KOVA SU 
FORDU

Gruodžio 23 d. (trečiu kartu 
prie Fordo dirbtuves Buvo dali
namas U. A. W. laikraštis. Kom
panijos pranešimu, dabar dirba 
tik 40,000 darbininkų. Vadina
si, tik apie pusę to, kiek dirbo 
pernai pavasari,

Dearborn policijos viršininkas 
pranešė unijos viršininkams, 
jo<? j iš nėįalj!šWfšti dalinti laik- 
rššČius tokiose vietose, kur esąs 
didelis susigrūdimas. Unijos vir
šininkai atkirto, jog keliai yra 
visiems laisvi,
• Štai sakytą dieną prie Fordo 
dirbtuvės susirinko daugybė vy
rų ir moterų su pundais unijos 
laikraščio. Jie apstojo visus var
tus bei išsirikiavo *a'nt tilto. Nė- 
(trukus atvažiavo policija net su 
busais. Atskubėjo, žinoma, ir 
laikraščių reporteriai nujausda
mi, kad Čia gali būti “karštų ži
nių’*, Kaip |ik tuo metu vieni 
Fordo darbininkai pradėjo eiti 
į darbą,-o kiti iš darbo. Laikraš
čių dalintojai laiko laikraščius 
atkišę ir duoda, ženklą, kad pa
tys darbininkti juos pasiimtų. 
Mat, su ranka paduoti laikraš
tį jiems nevalia.

Visur pilna policininkų, kurįp 
žiuri, kad patvarkymas nebūtų 
sulaužytas. Kaip tik pamato, 
jog laikraštis su ranka liko pa-1 
duotas, tuoj ir vedasi į busą. čia 
jau kiti rėkia ir baubia. Polici
ninkai teisinasi: girdi, toks vir
šininkų įstatymas, mes nieko 
kito negalime daryti. •

Vis didesnis ir didesnis dalin
tojų skaičius susigunda ir pra
deda pądavinėti praeiviams laik
raščius. Žinoma, kaip bematant 
jie atsiduria busuose. Tokiu bu
do liko suimta 279 žmonių. Jie 
visi liko nugabenti į Dearborn 
policijos stotį, v '. ■' :

Tik retą kurį klausinėjo. Vi
si liko paleisti, išėmus vieną, 
kuris bešokdamas ant fenderio 
išgrūdo automobilio langą.

Unija pasiryžusi vesti su For
du atkaklią kuvą, kol pagaliau i 
bus darbininkai suorganizuoti. 
Tokios demonstracijos bus nuo
lat rengiamos.
AUTOMOBILIŲ AUKOS
Beveik visuose didmiesčiuose 

per pereitus metus buvo paniek
tas rekordas. Būtent, automobi
lių nelaimėse žuvo daugiau žmo
nių nei bet kuriais kitais me
tais.'. Tačiau Detroitas sudaro 
malonią-išimtį: pernai buvo už
mušta 330. žmonių, o Užpernai

341. Sužeistųjų skaičius irgi-ma
žesnis 
na'i

Čia buš pravartu priminti,
jog pernei Detroite pradėjo 
veikti trafiko specialistai (poli
cininkai, kurie yra baigę specia
lius trafiko saugumo kursus). 
Galimas daiktas,. jog tie saugu 
mo ekspertai vis dėlto prie ne
laimių skaičiaus sumažinimo 
šiek tiek prisidėjo.

UŽSIDARĘS BANKAS 
ATMOKĖSIĄS VISUS 
ŽMONIŲ SUDĖTUS 

PINIGUS
, Bankų kracho laikais Detroi
te užsidarė First National ban
kas. Tai buvo. 1933 m. Savo didu
mu tas bankas užėmė ketvirtą 
vietą visoje; Amerikoje. Jis tu
rėjo 'apie 600,000 , depozitorių. 
Kurie buvo pasidėję po tris 
šimtus dolerių ar mažiau, tiems 
jau visi pinigai liko atmokėti. 
Stambesniems depozitęriams at
mokėta 70 nuošimčių. Tokių pri- 
skaitoma 135,000. Depozitorių 
lygos edvokataš, Aron Kurland, 
stengiasi gauti leidimą tuoj 10 
nuošimčių išmokėti. Be to, jis 
pareiškė, jog banko reikalai da
bar tvarkosi taip, kad netolimo
je ateityje visiems depozito- 
riams bus atmokėta iki cento.

NAMŲ .SAVININKAI 
YRA PASIRYŽĘ 7 

KOVOTI
Namų savininkei, kurie- per 

kelis metus miestui nemokėjo 
mokesčių, yra nusitarę visais 
galimais budais’ priešintis mies
to nutarimui. O tas nutarimas 
susiveda prię. to, kad iš varžy
bų butų parduoti tie namai, už 
kuriuos jau ^er kelis metus mo
kesčiai nera, sumokėti.

• Šiomis dieninis: susirinko 'a- 
pie 350 tdklų* nAnlų savininkų ir 
vieningai pasisakė, jog jie vi
sais budais kovosią miesto nu
tarimą. Pafdubli namus dabar
tiniu laiku/'kada jų vertė yra 
labai nukritusį/ butų didžiausia 
neteisybė?, Dėlei to namų savi
ninkai butų labai nuskriausti. 

• > ' ' * oSusirinkime dalyvavo ir advo
katas Kenneth Stevens, kuris 
pareiškė, jog, jei bus reikalas, 
namų savininkai ieškos teisybės 
Aukščiausiame Jungtinių Vals
tijų teisme j \ "—Detroitietls vo pareigas eiti.

Gruodžio 31 d. vietos dešimt 
-draugijų vadinamasis sąryšis 
surengė vakarą Naujinus Me
tams pasitikti. Buvo suvaidin
tas vieno 'veiksmo far.<w»* “O.S. 
S. arba šliubinė iškilmė”. Vai
dinimas pasisekė visai gerai.

§LA 77 kuopos kvartetas, 
kuris susideda iš ponių O. Sin
kevičienės, B. Šimaitienė^ ir pp. 
J. M. Bacevičiaus bei J. Stružo, 
kaip ir paprastai, labai vykusiai 
sudainavo kelias dainas. Gražiai 
taip pat dainavo Laisvės mišrus 
choras po vadovyste p-lės Poš- 
kiutės.

Pirmą kartą pasirodė scenoje 
p-ia Baranauskienė, sena šio 
miesto, gyventoja; Tikrai mažai 
kas težinojo, kad ji gali taip 
gražiai dainuoti. Sudairiavo ji 
keturias dainas. Jai akompana
vo jos sūnūs, kuris aukštesnėje 
mokykloje eina muzikos moky
toj o'r pareigai. Jaunasis Bara
nauskas yra labai geras pianis
tas. ' z|

♦

Nors ir nedaug publikos tesu
sirinko, bet šiaip vakaras pra
ėjo labai smagiai. Visi buvo ge
rai nusiteikę ir linksmai Nau
juosius Metus pasitiko.

Sausio 2 d. SLA 77 kuopa' lai
ke savo metinį susirinkimą. Kai 
buvo visi raportai išduoti, sena
sis kuopos pirmininkas pakvie
tė naują valdybą, kad ji prisi
statytų nariams ir pradėtų sa-

ŪSE

Per pereitus metus kuopos 
pirmininkas buvo J.. J. Petrai
tis. Naujoje valdyboje pasikeitė 
tik du nariai, būtent, dabar pir
mininko praeigas eis J. M. Ba
cevičius, o vice-pirm. A. Savic
kas. Visi kiti pasiliko senieji.

Naujasis pirmininkas J. M- 
Bacevičius pratarė kelis žodžius. 
Jis pasižadėjo dirbti organizaci
jos gerovei, kiek jam leis pajė
gos. Be to, jos pabrėžė .tą fak
tą, jog sitengsis kuopoje, prlai- 
kyti demokratišką tvarką. Vadi
nasi, Visi nariai jam bus lygus. 

»> Kadangi p. Bacevičius rock- 
fordiečiams yra žinomas per 
daugelį metų, tai nėra’ mažiau
sios abejonės, kad jis sugebės 
tinkamai vadovauti kuopai.

šiuo tenka tik palinkėti nau
jam pirmininkui kuo geriausio 
pasisekimo.

—Sviklis.

Suardė dar vienas 
vaikų vedybas

Tukstanžlai pasiekė palengvi

gintuose mutkuluoM Su keliele
išsitrynimais.

PAIN-EXPELLERIS 
su “Inakro” vaisbaženkliu yra 

naudojamas per 70 metų.

INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apdraudą 
mobihams

• Apdraudą 
ugnies

• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą
• Apdraudą

namų

auto

nuo

rakandų 
nuo vagių 
langų 
gyvasties

gausite
Chicagos policija sustabdė 

24 valandų “medaus mėnesį” į 
13 metų našlaitės iš Newton, 
Kas. ir jos 31 metų amžiaus 
vyro.

Mergaitė, Elsic Tafolla, pra 
din ės mokyklos mokinė, ište
kėjo už Pedro Mcndoza, kuris 
per penkis metus gyveno jos 
tėvų namuose. Jie 2 vai. ryto 
susituokė Cottonwood Falls, 
Kansas ir atvyko į Chicago 
praleisti “medaus mėnesį”. 
Bet Chicagos policija tuoj aus 
juos suėmė ir Pedro uždarė , . ,
Ralėjiman, o jo nuotaką vaikų Remklte tUOS, KUTie 
prieglaudon iki bus išspręsta garsinasi
jų byla. “NAUJIENOSE”

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 pieių.

Nežinai, kada ir kur netikėtą nelaimę 
gali sutikti.

APSIDRAUSK pats save ir savo Šeimos narius, tuomi užtikrinsi sau 
• rytojų.

APSIDRAUSK didžiausioje ir turtingiausioje Lietuvių organizacijoje 
Susivienijime Lietuvių Amerikoje, kurioje kiekvienam apdrauda 
ir pašelpa yra užtikrinta. Kiekvienas gali apsidrausti nuo $150 
iki $5,000.00. Ligoje pašelpos gali gauti * $6.00, $9.00 ir $12.0b 
savaitėje. *

Apart apdraudos ir ligoje pašelpos, Susivienijimas šelpia savo na
rius ir našlaičius, iš tam tikslui esančių fondų pinigais. 
Kiekvienas SLA. narys gauna savaitini laikraštį “Tėvynę”.

Informacijas suteikia veitinių SLA. kuopų valdybos, arba kreipkis i
LITHUANIAN ALLIANCE of AMERICA’

(SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU AMERIKOJE)
307 W. 30th St. New York, N. Y.

na

lietuvos-amerikosi

Termometras
ŠIS įdomus termo- > 
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
lytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti ■

4

Night and Morning
Protnote a Clean, Healthy Condition
Dėl Akių suerzintų nuo Saules, Vėjo, 
arba Dulkių, vartokite keletu lašų Mu
rinę. > Jis Atgaivins, Suramins,Pasmagins,

Safe for Infant or Adult. At all Druggists. j
Writtfor Free Eye Book Murino Company, Dept. II. S., Chicago

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje ..... $8.00
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit money orde
rį arba čekį —

naujienos 
1739 Su. * 

H dstod St 
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NAUJIENOS
1739 South Halsted Street

CHICAGO, ILL.
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NAUJIENOS, Chlcago, III.
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Penktadienis, sausio 7, 1938
----—  —■ ui- i  —

Diena Iš Dienos
stogų vėl priiminės pacientus 
savo ofise. (Sp.)

Išvažiavo į
. Hot Springs >

Dr. Susą n A. Slakis, 6733 
Crandon Avenue, išvažiavo po
rai savaičių į Hot Springs, Ar- 

. kansas. Ten ilsėsis iki sausio 
20 d. Sugrįžusi iš trumpų ato-

Susižiedavo
Netolirhoje ateityje susituoks 

•du Chicagos lietuviai jaunuo
liai,' Leonardas Augustauskas, 
nuo 5541 South Met.de Avenue 
ir Sophie Skaminas. Jaunuolis 
yra 22 metų amžiaus ir tarnau
ja Goodman dirbtuvėje, o jau
noji — 18 metų. Dirbo. Johnson 
radio įstaigoje. Stfžiedotuves į-

........................................... .. 1 >. ....... .................................................................. ..

SUSIRINKIMAI

įvyko lygiai 12 valandą, Naujų 
■Metų naktį

6235 S. Koliri Ąve.
'V ‘ ' ;

s •, ,,

Padėka Laivakorčių 
Skyriui ’

Šiuomi noriu išreikšti širdin
gą padėką “Naujienų' Laivakor
čių skyriaus vedėjui T. Rypke^- 
vičiui, už- gerą patarnavimą ma
no motinai, 72 metų senelei 
Mortai Vaišnienei, atvažiuojant 
j Ameriką iš Lietuvos. Ji lai
mingai ir be jokių kliūčių at
vyko Chicagon gr. 30 d., iš Kve
darų kaimo, Pakruojo valsčiaus.

Su pagarba,
Justin Waišnis

□ ■. .. • / ' >■

P-lė SkamiMA" gyvena ties
1

18-tos Apielinkės Brolių ir Seserų Draugijos susirinkimas sek
madienį, 1 vai. po pietų D. A. Parapijos salėje, 18th ir 
Union. Susirinkimas bus svarbus. Nariams bus išdalinta 
naujoji konstitucija'. Reikės svarstyti eilę svarbių klausi
mų. Nariai bukite ir nesivėluokite. Sekmadienį paskutinė 
proga įstoti Draugijon nemokant įstojimo mokesčio. Sekr/ 

Garfiėld Park Lietuvių Vyrų ir (Moterų Pašalpinio Klubo meti
nis susirinkimas įvyks Lawler Hali, 3929yW. Madison SC 
nedėlioj, sausio 9 d., 1 vai. po pietų. Visų prašome būtinai 
atsilankyti, daug yra naujo apsvarstymui ir bus knygų 
patikrinimo raportas. —M. Medalinskas.

Upytės Draugiškas Kliubas turės susirinkimą sausio 8, 7. vai. 
vakare, 4070 S. Francisco avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes bus daug svarbių reikalų. —E. T.

Teisybės Mylėtojų Draugystė laikys metini susirinkimą sekma
dienį, sausio 9, Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted St.,* 
12 vai. dieną. Visi kviečiami dalyvauti, nes bus raportas, 
metinio knygų ir visos draugijos stovio peržiūrėjimas ir 
kiti reikalai. —A. Kaulakis, rast.

Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubas laikys metinį susirinkimą 
penktadienį, sausio 7 d., Chicagos Liet. Auditorijoj, 3133 
So. Halsted St., 7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečiami 
lyvauti, nes yra daug

--- - - - - __ .
svarbių reikalų dėl kliubo labo.

Kaulakis, rašt.
Tautiškas Kliubas laikys metini
sausio 7 d., 7:30 vi 1. vakare,

da-

sd-
Lie-

Jaunų Lietuvių Amerikoje 
sirinkimą penktadienį, 
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted S t. Visi nariai malonė
kite laiku pribūti, nes randasi daug svarbių reikalų ap
tarti. —S. Kunevičia.

SLA 129 kuopos metinis susirinkimas įvyks penktadienį, si u- 
sio 7 dieną, 7 vai. vak., J. Petrausko svetainėj, 1750 So. 
Union avė. Visi kuopos nariai atsilankykite, nes yra labai 
svarbių reikalų. Senoji kuopos valdyba išduos raportą už 
praeitus metus, o naujoji užims savo vietas. —Valdyba.

Sausio mėn. 7 dieną 7:30 vai. vakaro Lietuvos Jaunimo Kultu- 
ros Ratelis laikys visuotiną narių susirinkimą Mildos sve
tainėj, 3142 S. Halsted Št. bariai yra prašomi visi atsilan
kyti, nes bus svarbių dalykų. — Sekr. Alfred’as J. Butkus.

Išsiėmė Leidimus 
Vedyboms, 
(Chicagoje)

Jack Kutchinsky, 24, su Ber- 
nice Kutchinsky, 21

Reikalauja
IPerskirų
..„Irene. Stankus nuo Carl Stan
kus

Jennie Stephen nuo Dell St^ 
phen *

TARP MUSŲ 
BIZNIERIŲ

■M.

šiais

Geriausi sistema
T' i

• * ------------------------- ----------------------- ■

Kada šeimįninkė nueina į 
maisto krautuvę, jai lieka tik 
pasirinkti tai, kąs jai. reikalin
ga, neš prekės sudėtos, tikriau 
pasakius, laukia pirkėjos, . 

•4 • . ’’ ’• • • ’ • i

Bet .ar visos įsivaizduoja kaip 
tos prekės tose lentynose atsi
rado? Ar įsivaizduoja jos, ka’. 
tas prekes tūkstančiai gam'no. 
tūkstančiai trr.nspottavo ir sta
tė į krautuvių lentynas.* O vis
gi tai yra įdomus ir kiekvienai 
žinotinas daiktas/ nes prekių 
kaina kaip tik yra pagrįsta ti. 
vieta, iš kur prekės paimtos, 
kaip jos pagamintos' ir į krau
tuves-išvežiotos. 

• , ' > v ■ ' V Y '

Aišku, kad prekes pirktos tie
siog. iš gamintojų ir. dirbtuvių, 
sudaro mažiau išlaidų, isveng ą 
daug tarpininkų, ir jų pelnų. 
Taigi, tai geriausia sistema, kad 
palaikyti pigesnį pragyvenimą.

Midwest Stores organizaci.a 
vekia ant šitokių pagrindų 
Krautuvininkai, yi^a'pačių įveda
mų krautuvių savininkais ir, 
taipgi, urmo sandėlių. Kada nu
perkama prekės, jos pareina dL 
deliais kroviniais ties;ai iš ga
mintojų ir dirbtuvių į tuos san
dėlius ir iš čia išdalinamos krau
tuvėms, kurios jų reikalingos. 
Tokiu budu visos nereikalingos 
išlaidos apeinama, ko pasėkose 
visuomenė gauna puikų, geros 
kokybės ir žemesnių kainų mais
tą.

Gi pirkėj: i tereikia persiska'- 
tyti Midvvest skelbimą, kuris' 
kas savaitę telpa ; Naujienose, 
kad įsitikinti įų puikia verte.

\ (Skelb.) -

’ ■ 1

• Du plėšikai užpuolė North- 
wjestern geležinkelio Barring- 
ton stotį, smūgiais revolveriu 
prisvaigino kasierių ir tada jie 
privertu jį atidaryti stoties sei
mą, iš kurip pagrobė $1,100.’

•varsiuknos 
—— --------------- :____ _

, TAIKOME VISOKIUS RADIOS 
Eksperto radio taisymas—dykai ap
skaičiavimas—atliekama jūsų namuo
se—visas darbaš užtikrintas vieniems 
metams. :

MARQUETTE RADIO
5610 So. Maplewood Avenue. 

Kalbame Liettiviškai. \
Hemlock 2343 i

---------—----- r-----

SPECIALUS
: ■ . ' ; • ■■ ?

Pasiūlymas!0

Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS
Servizas 
Vienam 
Žmogui

Šmot

N’ži

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Repuhlic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
fScreenedl .................. tunas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ............... .....................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Victor Bagdonas
■ LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam J farmas 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

Brighton Parko Moterų Kliubas rengia trijų metų sukaktuvių 
vakarą sekmadienį, sausio 9 d., Vingeliausko svet., 4500 S. 
Talmarų i.ve. Pradžia 5 vai. vak., įžanga 35c. Šauni muzi
ka šokiams, įvairus programas. Atsilankiusieji linksmai 
laiką praleisite. Kviečia Komisija.

Northsidiečių jaunuolių choras “Bijūnėlis” rengia pasilinksmi
nimo v: karą su perstatymu gražaus vaizdelio “Raudonas 
Parašėlis” ir daugeliu kitokių programo numerių: daino
mis, šokiais, muzika ir t. t. Vėliau šokiai prie Andy Nor- 
buto orkeotros. šeštadienio vakare, sausio 8 d., 7 vai., J. 
Grigaičio svetainėje, 3804' W. Armitr.ge avė. Visi kviečia
mi atsilankyti. —Kom.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS — BAJORĖS DAINININKĖS ARTISTAI-ĖS

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ—
• PIRMADIENĮ— 1
• PENKTADIENĮ—

— 9:00 VAL. 
—10:00 VAL.
— 7:00 VAL.

va k. < 
VA K. 
VAK.

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

VARDADIENIO PARĖ
MARCELLOS YURGIL draugai rengia jai pasveikinimo 

VARDADIENIO PARŲ
Rytoj’Vakare SAUSIO 8 d., 1938

jos pačios blzniavieteje, adresu:
4200 So. Campbell Avenue

Užprašomi visi draugai, , kostumeriai ir pažįstami atsilankyti 
linksmai laiką praleisti.

Marcellos

m

ir

LINKSMAS IR GRAŽUS VAKARAS
t • ,

Northsidės Vaiku Draugija “Bijūnėlis”
STATO SCENOJE

“RAUDONAS PARASOLIS”
IR BUS GRAŽUS KONCERTAS 

Subatoj, Sausio-January 8, 1938 
J. GRIGAIČIO SVETAINĖJE 

3804 Armitage Avenue
Pradžia 7 vai. vakaro. , Įžanga 30 Centą 

Po programo bus šokiai prie A. NARBUTO MUZIKOS-

Mielės 20 Metų . 
biznio sukaktuves

T0WN OF LAKE — 
metais bus paminėta daug Jvai
rių suk; ktuvių, ka p kolektyviu, 
ta.p ir pavienių žmonių. Vienas 
iš tokių yra townoflak'etis Al- 
bort Jac'^bs, turįs didžiulį g'a'ra- 
džių, vadinamą T<>wn of Lake 
Garaže, adresu 4555-59 South 
Marshfield Avė. šiemet sueis 20 
metų kaip jis tame biznyje.

Tenka pasakyti, kad biznie
rius Al. Jacobs1 yrąugana' popu
liarus žmogus. Jis turi' nemažai, 
gerų savybių. Be to, .retas vy- 
x-as tegalėtų susilyginti jo dide- 
iu ugiu ir stiprumu. Kai lenk
tynėse būdavo virvės traukimas, 
visada k imėdavo tas vyrų bū
rys, kur dalyvaudavo p. Alber
tas. Rep. B, p.

Biznierius
St. Bartkus 
naujon vieton

Town of Lake biznierius Stan
ley Bartkus, per keletą metų 
turėjęs taverną adresu, 4625 So. 
Mashfield Avė., dabar persikė
lė į savą namą ‘adresu, 4625 So. 
Paulina St.

Reikia pasakyti, kad ši naujo
ji vieta žmonėms jau yra gero
kai žinoma, mat, Čia yra per 
eilę metų užlaikoma turkiška— 
rusiška pirtis, kurios d: bar nau
jas savininkas yra St. Bartkus.

Kaimynas

Vie-

Naujų Metų parė 
gerai pavykusi ■

BRIGHTON 'PARK. — 
na iš gerai pavykusių Naujų
Metų parių suruošė plačiai žino
mas biznierius Paul M. Smith, 
pžk.ikąs Smith’s Palm Garden, 
adresu 4177 Archer Avė. Visi 
pp. Smithų kostumeriai ir drau
gai susirinkę jų pačių svetainėn 
Naujų Metų išvakarėse prie 
šaunios muzikos gražiai links
minosi, velydami vieni kitiems 
laimingų naujų 1938 metų.

Rep. B. P.

Simonas Geležinis 
Brighton Parke

Simonas Geležinis, visiems 
gerai žinomas bridgeporti'etis, 
o vėliau Marąuette parkietis, 
dabar užsidėjo valgomų daiktų 
krautuvę Brighton Prrke po nr. 
2534 W. 45th PI. Kadangi Si
monas ir jo žmona yrą draugiš
ko, budo žmonės, o apart to yra 
geri naujieniečiai, tai biznis ge
rai. sekr si ir rengiasi krautuvę 
padidinti. —Steponas.^

RADIO
Šįvakar Bartkų
Šeima i --ie '

šįvakar i,š , stoties WHFC 
bup . ,tfanslįuojaipąs nąųjas 
epizodas iš Bartkų radio šėi- 
my'noŠ gyvenimo. Vaizdelis 
yra dalis P. šaltimiero pro
gramo, kurį stdtiš leidžia nuo 
7 iki 8 vai. Vakare. Bartkus 
finansuoja. Stjąntįąrd Federal 
Savings and Loan Assoriation, 
2324 South Lbavitt Street.

r. ‘ u ■_ .

Programe taipgi bus žinių 
ir Ąiuzikos. P. Šaltimieras 
kvočia visus lietuvius progra- 
mo pasiklausyti. (Sp.)

Rinks Delegatus Į 
SLA 6-to Apskričio 
Konferenciją
Šiandien Roselando 139 kuopos 

metinis susirinkimas

ROSELAND. — SLA 139 kp. 
metinis susirinkimas įvyksta šį
vakar, ketvirtadienį, sausjo 6 
dieną, 7:3G v? vakare,, Palmer 
Park svetainėj. 1 '

Susirinkimas, kaipo metinis, 
labai svarbus, todėl prašome vi
sus kuopos narius dalyvauti.

šiame susirinkime naujai iš
rinkta kuopos valdyba', užims 
vietas ir bus priimamas kuopos 
programas šių metų veikimui. 
Taipgi reikės rinkti delegatai į 
SLA 6 apskričio konferenciją, 
kuri įvyks sausio mėnesį.

A. Narbutas, sekr.

V ertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

■ Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
; . iš 6 Šmotą

TIKTAI Už
Jus galite pradėti taupyti tuos sidabn- 

nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy- 
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori- K M t- •
ma įsigyti setų. Tie kuponai yra spąus- H
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima.
Norint gauti vieną setą, atneškite arba Mh 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus ĮĮ Jįjį 'ĘASS 
datuotus į musų ofisą su savo mokesniu.
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme- Jsetas
ninis. Dvylika setų —- 72 gabalus dėl 12
asilėnu. Su 6 Kuponais

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
<• v n-J II iH-4 4 • ' '

''iii■ , ».>«»>.> > V u t
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM 1 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 
Sidabrų Setai

Tiktai po 990 už
• kiekvieną setą 
su 6 kuponaisLargu Servlng Spoon 

Butterknlfe, Sugar Spooa

X X‘

- į •

šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų
tiktai $1.75 

i ■ ■ 1 ’

su 6 kuponais

Š’.os 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 dėže 
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.

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems 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. Calumet 7937

•-
4L DAILY
BUSINESSDIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
< '. . ‘ '

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

• FOTOGRAFAS’
CONRAD

FOTOGRAFAS
Studija įrengta pir
mos rŲŠies su moder
niškomis užlaidomis ir 
llollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST
T<»1 ENG 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

yra

3029

Na kad norėjot — 
ir merginų gabių 
muzikančių

Štai, Dorothy Bendik,
W. 38th St, puikiai groja ac- 
cordioną ir reikalui esant suda
ro merginų trio, kurio net ma
lonu pasiklausyti.

Kita accordionistė yrą Helen 
Korbutowsky, 9407 Vernon a'v., 
gražiai ir griausmingai groja 
viena ir, reikalui esant, sudaro 
duetą arba' trio. Nors p-lė He
len yra rusų tautos, bet groja, 
visus lietuviškus šokius.

Steponas.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

VERTINGAS sidabrinių daiktų kuponas
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

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

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

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI >12
PALAGŪi PAGELBA

LIGONINĖJE ..... ............
PALAGO PAGELBA COfl

NAMIE už ................. ........
EKZAMTNAVIMAS

OFISE .......... ..........
DOUGLAŠ PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITAL

Avenue 
5727.

Siunčiu

Atsiųskit man

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

Adresas ...

Miestas ...

Kupono Nr. 21

kuponus. Taipgi pinigais

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Vietory M70
.....

Valstija

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

PETE YOUNG 
UŽEIGA

- ’.'.z ? ••
... . —■■■■.'' - -

Sausio 7 d. Garsinkitės “N-nose”

Met.de


Penktadienis, sausio *?, 1938

ROSELANDO LIETUVIU NAMO BENDROVE 
- DIDELE ROSELANDIEČIŲ PROBLEMA

--- ---------- 1------------ _.................-- -- - Į|- -- į

Turi lotus, bet jų nei parduoti, nei laikyti
ROSELAND — Roselando 

Lietuvių namo bendrovės tiks
las buVo Roselando darbinin
kams jtąisyti svetainę susirinki
mams bei parengimams. Pra
džiai to sumanymo buvo nupirk
ta 52 pėdų žemės sklypas įtinka
moje vietoje, už kurį užmokė
ta $7,500.00. Deja svetainės įsi
gijimo mintis jau seniai žuvo, 
nes pamatė, kad tekis milžiniš
kas darbas atlikti neįmanomas. 
Jau keletas metų praėjo, Aki ip 
nutarta bendrove likviduoti. Bet 
kas daryti su tais lotais, už ku
riuos užmokėta $7,500 roselan- 
diečių lietuvių pinigais?

Vienį Ranka Numojo . . .
Nekurie šėrininkai numojo 

ranka, sakydami, bala jų nema
to, svetainės vis tik tiek neįsi- 
gysime, o apie pinigus, kuriuos 
įmokėjau, jau užmiršau. Kiti šė
rininkai darbuojasi bendrovei 
jau per keletą metų, rūpinda
miesi surengti visokias pramo
gas, kad padaryti kiek pinigų, 
taksams už lotus užmokėti,‘kad

A. A.
ELEANOR MALAUSKIENĖ 

po tėvais Saročkaitė
Persiskyi'ė su Šiuo pasauliu 

sausio 4 d., 5:30 vai. vakare, 
1938 m., sulaukus pusės amž., 
girnas Raseinių apskr., Viduk- 

. lės ’parp., šarkainių kaime.
Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Mykolą, 3 dukteris, Do- 
rothy, Eleanor ir Anną ir sū
nų William, 3 žentus Charles 
Mikalauskį, Charles Korzanovv- 
skį ir John Olson, 3 anukus, 
seserį -Moniką Aniek ir jų šei
mynas ir daug kitų giminių.' O 
Lietuvoje 1 brolį.
, Kūnas pašarvotas 7239 So. 
Rhodes Avė., Tel. Triangle 
6229. *

Laidotuvės įvyks šestad., 
• sausio—H-dr- 8*30-rąh—ryto—• 
namų į Saint Columbanus pa
rap. bažnyčią,' 71st ir So. Ca- 
lumct avė., kurioje atsibus ge- 

‘ dalingos pamaldos už veliones 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Holy Sepulchre kapines.

Visi a. a. Eleanor Malaus- 
kienės giminės, draugai ir pa-, 
žjstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį’ patarna
vimą ir atsisveikinmą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Dukterys, Sūnūs ir 
kitos Giminės.

Laid. Direktorius J. F. Eudei- 
kis, Tel. YARDS 1741. 

GRAŽUS SIENAI PAPUOŠALAS (PAVEIKSLAS)

\WALL HANGING PATTERN 1655

No. 1655 — Vienas gražiausių papuošimų sienai. Gražiai 
pritaikytos* spalvos padarys įžymų paveikslą. Didžio 15x20 
colių. ' ‘ y

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., No
1 1739 So. Halsted St., Chicago, III.
I ■ '
■ Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No t y y v
į Vardas ir pavardė

|. .iAdrosHS

Į Miestas ir Valstija .j..

jie nepatektų j svetimas rankas. 
Dėl depresijos lotų negalima 
parduoti, tad ir laukiama pa/to- 
gesriiij sąlygų, kad nors dalį j- 
moketų pinigų atgauti.

Kiti. Pavargo
Tie, kurie jau darbuojasi per 

keletą metų, pavargsta, nes 
jiems tas darbas atsibodo, ^įky
rėjo iki gyvo kaulo” — kaip y- 
ra/ žmonių sakoma’.

Jau buvo pradėta’ kalbėti tar
pe veikėjų, kad palikti tuos lo
tus Dievo valiai, nes pirkėjų ne
siranda su tinkamesnių pasiūly
mu, Šėrininkai irgi nustojo rė
mę tą darbą, tai kr m čia mums 
keliems tą suriki^ darbą riėšti 
ant savo pečių?

Gruodžio 20 d. įvyko bendro
vės priešmetinis" susirinkimas. 
Susirinkime apkalbėjus bendro
vės reikalus, prieita prie išva
dos, kad dar vienus metus laiko 
bendroves lotus palaikyti.

Bendrovei išrinkti direktoriai 
J. Pučkorius, J. Kirkus, P. Ku
činskas,' Z. Klibienė, Maziliaus
kas, K. Danyla, J. Šimkus, A. 
Narbutas ir keletas kiltį, kurių 
vardų peturiu pasižymėjęs.* Viso 
15 direktorių.

Kviečia Talkon
Susirinkimas nutarė atsišauk

ti į Draugijas, kurios turi pir- 
kusios Šerų, bendromis spėko
mis surengti pikniką ateinančią 
vasarą.

Pati bendrove rengia vakarą 
sausio 9 .d. Darbininkų svetai
nėj, 10413 Michigan Avė. Pa
rengime dalyvaus “Aido” Cho
ras su gražiomis dainomis.

Roselandiečtei yra kviečiami 
atsilankyti į parengimą *ir pa- 
remti bendrovę. Bendrovės da
lykai turėtų būt remtini vi
siems roselandiečiams, nes pati 
bendrovė buvo tveriama 'visų ro- 
selandiečių naudai, o ne pasipi
nigavimui.

A. Narbutas

METINIS 
KONCERTAS 
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SAKALŲ Svetainėje

Iš Keistučio Kliubo 
Metinio 
Susirinkimo
Ztitis su sėbrais lt1 kongreso rei

kalas! — Iždo ŠitOvis,;
, Rezigriaeijos z '

Sausio 2 .d., Hollyvvood salė
je įvyko L.K.i1'. Keistučio Kiiti- 
bo metinis susirinkimas. Nors 
duoklės sumokėti atvyko didėlis 
skaičius žmonių, bet susirinki
me jie nedalyvavo.

S usiri’nkimų atidarė pifijttikiri- 
kAs J. KuhdroŠka. Sekretorei B. 
kellef perskaičius protokolų, 
pirmininkas pakvietė du naujus 
valdybos nerius užimti vietas. 
Tai buvo naujas pirmininkas 
drig. Sholtemari ir. raštininkė H. 
Chapas. Pasikeisdariii Vietomis, 
senieji ir naujieji valdybos na
riai ? pasakė po trumpas 
praRalbeles apie’ Keistučio Kliu
bo .veikimų ateityje.

Susirinkime paaiškėję, kad 
prisirašė 3 nr.uji .nariai; o per 
paskutinius metus mirė 18 na- 
rių, 13 vyrų ir 5 moterys.

Ižde $21,700\ ;
Vajaus komisija mažai ką 

vpikė, bet naujasis komitetas 
pateikė planą šiems7 metams ir 
mano prie kliubo prirašyti bent 
500 ne.ujų narių. Knygų patik
rinimo komisija pranėšė, kad 
viskas yra tvarkoje, bet ji nepa
darė tam tikro palyginimo pa
tirti, ar kliubo duoklės paden
gia išlaidas ė r ne. Iš raporto pa
sirodė; kad ižde yra $21,700 su- 

/VirŠum, be to, Cicero Vyrų ir 
Moterį] Pašalpos' Draugija, pri
sidedanti prie kliubo, įneša iž^ 
dan dar apie $5,000. Draugija 
turi i pie 100 narių. Iki ateinan
čio susirinkimo abi valdybos tu
ri galutinai sutvarkyti susijun
gimo reikalus.

Biznio komisija pranešė, kad 
nuo Koncerto liko' pelno * apie 
$193.00. Pasirodo, kad jei riė 
programo Skelbimai, ” tai butų 
būvės nedateklius. Po raporto, 
bižnio koiriisija įteikė rezigna
ciją. Pasitraukę Dr. T. Dundu
lis, K. Valukas ir Viršila^ Jų 
vieton išrinkti J. Stulgaitis, V. 
Juška, K. Yurgdri ir Sakaliėnė.

Amerikos Lietuvių Kongreso 
delegatams išduodant raportą, 

■■ »■■■     .1 ti.— . <■ ■<■^■111 I h'l. t .- -- - ■ Į.’- >

i cu
MYKOLAS PALŠIS

Persiskyrė su Šiuo' pasauliu 
satisio 5>d„ 4:00 valandų ryto 
1938 m.,- sulaukus pusės amž., 

■. gimęs Lietuvoje Suvalkų gub. 
Liudvinavo pardp., Aržolenų 
kaime. ■. ...

Amerikoj išgyveno 40 metų,
Paliko dideliame nuliudinje 

moterį Julijonų, po tėvais Zub- 
riutę, sūnų Vytautą, dukterį 
Marijoną jablon, žentą Ray- 
morid, 5 pusseseres, i pusbro
lį ir daug kitų giminių ir drau 
gų-

Kūnas pašarvotas 3810 So. 
Lowe Avė., Tel. YardS 09.28, 
Laidotuvės įvyks Subatoj, sau
sio, 8 dieną, 9:00 vai, ryto iš 
namų į Saint David’s parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į? §v. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Mykolo Palšio, gi
minės,' draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti, 
jam paskutini patarnavimą ir 

' atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, ;

Moteris, Sunusj Duktė, žentus
• ir Giminės.

Laid. Direktorius Blakė-Lamb 
FUneral Service Tel. , Victory 
1158, v ■ . ’v ..

I Al f r* 11/ IA Siunčiam Gėles LŪVEIKIS
■ Dalis.

K VIETK ĮNINKĄS
Gėlės Vestuvėms, Bankietams

ir Pagrabams.
3316 So. Halsted.Street

Tel. BOULEVARD 7314
- A. .  ’z LllA .4. ... L.'j. ■ ' , j , -

Urba Flower Shoppe I 
Gėlės Malintiems—Vestuvėms Į 
—Bankietams—Laidotuvėms— I 

Papuošimams I
4180 Archer Avenue Į 

Phone LAFAYETTĖ 5800 į

iii. h
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dėšinysiš elemčhta^ gii šSbrais 
sustojo viename svetaines kam
pe ir pradėjo urmu atakuoti 
Kongreso veiklą. Darydami in
sinuacijas reikalavo parodyti 
kam yra siunčiamos aukos, su
rinktosLietu vos politinių kali
nių šeipiipui, etc. Teisėjai T. 
Zuris su savo sėbrais riet grą,- 
sinp susirinkimą/; uždaryti. bal
sų daugumri susirinkimas nuta
rė detęgMtdsį 'Atšaukti. ; <

Po suŠirinkimo "įvyko kokiai 
ir visi smriglai pasilinksmino.

X D. Beridokaitis

Northsidės 
“Bijūnėlio” 
Choras
Gyvuoja 17 metų laiko; perlei

do kelis šimtus mokinių

“Bijūnėlio1.’ choras tapo su- 
orgapizuotas Northsidės lietu
vių kolonijojė pastangomis pa
nelių Rugiutės ir A. Viščiuliu- 
tes. 1920 metais. Bėgyje 17 me
tų perleista keliolika mokytojų 
ir keli šimtai blokinių. Kasmet 
“Bijūnėlis” pateikia publikai po 
kelis ... pasilinksminimo vakarė
lius formoje vaidinimų, koncer
tų ir kitokių. pamarginimų.

Malonu pąžyųiėti, kad per vi
sus parengimus vietiniai lietu
viai gausiai “Bij unėlį” rėmė 
.skaitlingai atsilankydami į jo 
parengimus. Nekartą “Bijūnė
liui” teko dalyyritlti ir kitų or
ganizacijų parengimuose ir pri
sidėti pateikiamuose progra- 
muose. Daugel kartų teko dai
nuoti . ir lietuvių/ teikiamuose 
uadio pro&rąĮnuose. . ;:i:

Daugybe “Bijūnėlio’’ auklėti“ 
nių škndiėn^ja^yra suaugę ir 
pasižymėję dainuotojai bei vai
dintojai sttribgusiųjų choruose 
ar kitokiose Organizacijose. Ne 
vienas jau yra pasiekęs aukš- 
tesnids nįdksftiš bei profesijas 
ir ■dSrbuojrisf1^ :fr^pe lietuvių., 
“Bijuiiėlis’s ' kaipo ; jaunuolių 
kUltuririimo organizacija, yra 
pasėjęs daug gj-^žių diegų tarpė 
pfiaug'aričiosįos. kartos.

Chrird Vakaras
Ateinantį šeštadienio vakarą, 

sausio 8 dieną, “Bijūnėlis’’ ,vėi 
rengia /gtažų pasilinksminamo 
Vakarėlį su, persiatymu vaizde
lio “BaudbnaS ParasoliS” ir ki
tokiais pamargiriimais, J. Gri
gaičio šVėtjSlbėjėi 3804 W. Ąr- 
rnitagė aVėi Pradžia 7 vai. Po 
prograrrio bilSį šakiai prie ,Andy 
Norbuto orkestros.. Northsidle- 
įiai lietu viri ir Šį kar tą tu re ti| 
atlankyti Skaitlingai “Bijūnė
lio” padengimų' ir paremti jojo 
darbuotę, •^’t’arnas.

. . . ; •• ; •' •’ /■

Mė^is Biuro 
Patarimai Mus»» 

. ' » '■ t • * i iš .

Siūlo pirkti kiaulieną.
y ''»; .... ->■

Chicągos Mėsos Biuras pra- 
ueša^ kati sŠią savaitę pigiau 
nijsipikksit ’ visokios rųšies 
kiaulieną, kaip tai: roast loin, 
šviežius ; šolderiukus, šviežius 
rallieši spare ribs, ir Šviežius 
kuiripius kepiriiųi. Visas čia 
viršui pažymėtas mėsas galit 
virti SU kopūstais ir kepti pe
čiuje. Tųšiiiti puode “spare 
ribs.’’ SU svogūnais-ir tomatėm 
yra skanus ir pigus.

šolderitikus galit pripildyti 
“nadzevoue” iš baltos duonos, 
svogūnų, kepenų arba rūgščių 
obuolių, o paskui gerai siūlais 
surišti ir kepti po pečium. 
Pakepirikit kartu ir bulves. Su 
dtiopos Uadzevonc taipgi galit 
ptipildyti purk čapsu. Paim
kit storą ppiįk čaps ir papta- 
Šykit, kąd bučęj.rys įpjaptų;.yiy 
dtffįj į tai^ /s'ą<anit,į.. .pkdaryįtų 
kišehiiį (pddkėt), kurį pripil- 
dysit rtadzevonc ir kepsi t po 
pečium. ,, — M- V.

7. < ■ ; ■' ' •• t •' _
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Pirkite savo apielinkės
E krautuvėse ,

ti-Įaču/i

Bijūnėlis Hi-lites
Finaljy after all hilarity, holi- ; 

days, and parties, Bijūnėlis, is 
ready to settle dawn to seHous 
businesss. The first serious Un- 
dertąking is oiir eoncert and 
play, to Armitage Hali. The 
plAy is a comedy sketeh entitled 
“Raudonas Parašėlis”, starring 
the older members of the cho- 
triš. After that the chorus will 
offer a seleetidn of new songs 
that we h avė learned. Severai 
new triięnts will; be introduced 
in solo numbers, būt the one 
Bijūnėlis members are waiting 
fot is Our guest star Miss Al
dona Grigaitis, who h'a’s finally 
consented to sing two currently 
popular tunes. ; >

Another abtraction is the 
dančing music provided b y An- 
dy Norbut and his orchestra. 
As . always, refreshments and' 
drinks will be served at the bar. 
As yoų sėe,’ this is quite a bit to. 
offer, and we know that every- 
one will be satisfied with the 
tickets’ low price of 30c. The: 
place is Atmitage Hali, 3804 W. 
Armitage Avė., the time 7:00 
P.^M. on Jahuary 8th, the price 
— three-tenths of a dollar.

Ali. members mušt be at, Ar
mitage Hali at 4:00 P. M. H, 
especially those having parts in 
the play, and please don’t for- 
get to bring the articles , you 
were told to brihg.

Havė You Heiard?!!
1 • .. l ■ . .»

—That . Single voice that 
stands out . above all others 
when we’re..> singing? We’ve 
found out that the proud pos- 
sessor of that lusty pair of 
longs is none other than Algird 
Shurlys! .-/(j i

■ ivURaudonas’' ♦ ’Parasolis^’ 
Olga Ry pkevich i s supposed to 
lisp all the time. She does it so 
Well that 'Eite Draugelis also 
st;>rts lisping, just when she’s 
not šuppošed to!

’Fhat Arthur Tumosa and 
Vėto KupreVich are figuring on 
getting “plastered” on ithe night 
of Jah; 8th so that they could 
enact their drunkeh scene, in 
the play, naturally.

—That Algerd Bachunas is 
impToVing with age. Before he 
U sėd to blush terifically when 
a giri špoke to hitri. Now he 
stf rids his ground bravely!
*'’■ - b i.ę.m*
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Miscellaneous 
... įvairus

. Tel. Victory.4065 
STOGDENGYST® 

Mes dengiame ir pataisome visokiom 
rųšie’s stogus; taipgi dirbamų' blėties 
darbus. LengVos išlygos, jei pagei
daujamu. , ‘

BRIDGEPORT roofing CO.
> 3216 So. Halsted Stiėėt 

; , 36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mięrbs — kainos $25.00 ir aukšč. 
Originalios kainos $2O0-$3o0. (Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė.

Chicągos didžiausis kailių pirklys, 
‘ 7,»1 y. -g- i~ .

jCLASSIFIED 
SKELBIMUS

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

. 1 • iki ■. ' " ■
7:30 VAL. VAK.

■ > Z >• ■ ■ < , ■ ; < ■

Sekmadiėiiiąis nuo 9 ryto iki
1 popiet ir nub 4 iki 7:30

i vkL Vakaro^
> Tel. CANAL 8500

......... L.7............„.a;«..w-----------—------ - -----------------------------

, NAUJIENŲ 
metinis 
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.. Situation Wanted 
Darbo Ieško

PAIEŠKA U DARBO kaipo Steno- 
grafė arba prie abelno ofiso darbo. 
Turiu 3 metų patyrimą. Gerai mo
ku rašomą mašinėlę vartoti—Ra
šykite' Naujienos, Box 765, 1730 So. 
Halsted St. .
... ..........Ąi.)>...iii.<i*.. n* XI,—.M,■ , ■ n i Ii-ii. nU ,i.l4Ą...i«,a'

Help Wanted—Feitiale

MERGINA ar moteris; namų dar
bas be virimo, be kūdikių; geri na
mai; Ųollycourt 7492.

MERGINA; 25-30;bendram na
mų darbui; virimas; nėra skalbimo 
savas kambarys, maudynė; $10; 

Fairfax 3362.

MERGINA; 18-25; lengvas namų 
darbas; northwest side; būti ar 
eiti; Haymarket 4451 tarp 7 ir 9 
vakare.

JAUNA MERGINA namų darbui; 
prižiūrėti kūdiki; būti, mažas apart- 
mentas; nėra skalbimb; $5—$6, 

Lincoln 1516.

MERGINA; 20 iki 4(1; namų dar
bas; paprastas virimą^; suaugę; bū
ti; $8 iki $10. LakeView 8325.

MERGINA vaikams prižiūrėti, 
būti ar eitų $7.00. Dearbom 0627.

Help VVarited—Male*Female 
Darbininkų Reikia .

REIKALINGAS STENOGRAFAS 
vyras ar moteris išmokti ofiso me- 
nedžeriavimo — privalo mokėti ra
šyti lietuviškai. Rašykite 1739 So. 
Halsted St., Box 764.

Help YVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKALINGA patyrusio gėralų 
seilsmano tavernuose pardavinėti— 
proga pasidaryti daug pinigų — 
didžiausi biznio namai Chicagoje, 
turintys visus destiliacijos ryšius.

OLD GOLD DISTRIBUTOES, 
Incorporated

2241-2255 So. Pulaski Road,
. Chicago, 1

Furniture & Fixtures
Rakandai-ltaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčeriųs dėl bile Jkurio biznio iškai
tant svarstykles,, regišterius ir ice 
baksiiis. Cash arba ant išmokėjime. 
Pamatykite mus pirtn negu pirksi- 
i.e kitur. . .

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

CALumet 5269.

PARDAVIMUI penkių kambarių 
rakandai pigiai dėl greito pardavi
mo. G. STRUPINSKAS, 4350 So. 
Rockvvell Street.

Business Chances' 
______ ParcitiyitttUi Bizniai J

PARDAVIMUI TAVERNAS, mo 
dernas 35 pėdų baras — gera* vie 
ta. Partneriai nesutinka, turi bUl 
parduota prieinamai.

1210 West Madison St. 
Haymarket 8368.

PARDAVIMUI 40 KAMBARIŲ 
ruimingauzė — renda $60.00—5 me
tų lysas — $1200 cash—5 mėnesių 
dykai renda, jei paimtas tUojaus.

1515 Madison St.

TAVERNAS turi būt parduotas 
šią savaitę — prie dirbtuvių.. Priei
nama kaina. 7

4842 S^. Ashland Avė.

PARSIDUODA TAVERNAS j tarpe 
dirbtuvių vieta išdirbta per 18 
metų — Labai pigiai

611 West 59th St. ■

PARDAVIMUI TAVERNAS su vi
sais įrengimais ųnt gero gatveka- 
rių mainymus kampo. Gėras biznis, 
priežasŲs pardavimo turiu kitą biz
nį užmiestyje. . / ’

5842-44 $0. Kedzie Avė.
------ -------------------------- - .i—r..... ■* . .

TAVEtlN gerbj vietoj „ — geras 
biznis — 4 gyvenami kambariai ir 
maudynė. Priežastis pardavimo.— 
kitas bižniB. ' 6230 So. Cėnttbl Avė.

Clearing Matitifacturing Distrlct 
Prospect 0499.

--------. , . .n,'.'. ........ .....

■ PARDUOSIU TAVERNĄ pigiai, 
tarp šapų — geras biznis.

. - ■> I. I.-'I.u ■■ ■d4i»^i*i>ii»ni ■■■yi a—.nt iiA—
' ■ * .■ ‘ 'V;.
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PARSIDUODA TAVERNAS 4 
pilnai įrengtas geroj Viėto] —biznis 
gerai išdirbtas.* Priežastį patirsite 
vietoje. Richmond Tnn.» 2919 West 
59th st. / ;. . >. ; . ’
; ------------- - , i 7. »■>» u'..... — .4.. . . ...................
- > •’ • • • - 4 n « ■ »

TAVERNAS PARDAVIMUI 
Lietuviškoj kolonijoj 
išdirbtas. Priežastis • 
Cicero. 1409 So. 49th Cicero B. ir A.

- biznis gerai 
turiu apleisti

; BUČERNĖ IR GROSERNĖ parda
vimui 400^ .So, Campbell Avė. Turi 
būti parduota' šią savaitę — Maty
kite sųviniųkų. . ' 5 J" 'V

' 2526’West 39th Place. * ’

HM

Business Chances 
; Pardavimu^ B L

PARDAVIMUI VIEŠBUTIS 72 
kambarių, visi užimti renda pitį, 
parduosiu pigiai. 24-26 West Huron 
Street. , - L-

PARDAVIMUI TAVERNAS, su 
visais įtaisymais. Pigiai, biznis Iš
dirbtas. 8840 So. Halsted St.'

PARDUOSIU TAVERNĄ su na- 
frili, — 2 aukštų ‘murinis $2000.00 
cash. 739 E. 92nd Place,.Tel. Rad- 
cliffe 7471. , ,

PARSIDUODA TAVERNAS dėl 
priežasties ligos ir našlystės, pilnai 
įrengtas — geroj vietoj — biznis 
gerai išdirbtas. 2301 S. Leavitt St.

RENDON STORAS sU TAVER
NŲ, fikčeriais ir barais, arba tin
kamas dėl kitokio biznio. Graži 
vieta—pigi renda.

8140 Vincennes Avenue.

Keal JLstale Lor bate
ua v linui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDUS

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWaLD RE ALT Y CO. 

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

708 W. 18th St. Tel. Haymarket 5686
■ f ■ — .....———i—

LIKVIDUOJANT NUOSAVYBĘ
Lowe Avenue arti 32-ros gatvės, 

labai puikus 7 kambarių plytinis ka- 
tedž, furnasu šildoma, didelė plytų 
bamė, bus parduota šią savaitę, kai
na $i£50 sąlygos pritaikomos, krei
ptis į Mr. Bickell.. , 

WELLS-CH1NBERG and CO.,;
1139 Lawrence, Longbeach 4104.

PARDUOSIU arba mainysiu biz
niavę namą su tavernų prie bizpio 
gatvės—arti didelių dirbtuvių. Mai
nysiu į 2 flatų namą, bile apielin- 
kėj. Našlė — neghliu -bizni laikyti. 
Atsišaukite į Naujienų špuiką, 1739 
Sor Halsted’-stja ■-. Y'

64th and MOZA^T — 4 flatų ply
tinis — 6 kambarių, kampas — turi 
parduoti — $14,500. MR. MEDOKĄ, 
*tewart 3601. 1 i

BARGENAS prie 3262 Š. Morgan 
St. Krautuve ir 4 flatai; plytinis ir 
iVeimaš; cash $700.00. Kaina $1700. 
r •'£ ^Tėl. tfpauldfag S82&

GLOBOJAMAS TURTAS teismo 
įsakymu likviduojamas—turi / par
duoti 75 pėdų Kedzie Avenue FrOn- 
tage—vakarų gatvės pusėje. 171 pė
da j pietus nuo pietvakarinio kam
po nuo 71-mos ir Kedzie. Double 
section. Del informacijų kreiptis. 
Cedarcrest 0230 Frank Mulholland

J. Lawrence, Holleren Trustee, 
134 N. La Šalie St.

■■ in ii ■■■—■■*—.ė........ ii ■ ■ . .............. ........ ... —   ■»-—«--—.-—I1.^—1     ..-„.L.,-n ■- T-

Ekchang^
BIZNIO NAMĄ krautuvė su 4 

kambariais užpakaly, 2 karų gara
žas, geroj apielinkėj, mainysiu j 
privatišką namą ar farmą.

Grovehill 1965.

Financial
FinansaLPaskoloe

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS'Į LITHUANIAN BUILDING 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TION (buvusių Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ išmokėjimų..

1739 SO. HALSTED STREET

AUGŠTOS RŪŠIES

$5.75 iki $6.40 VM toną
PIRKIT DABAR!! Z Y 

KAINOS EINA AUKŠTYN <. 
PRISTATYMAS MIESTE IR

PRIEMIESČIUOSE / .
Tel. ARDMORE 6975

i

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

• U.* L 'PAGARSINK1T 
SAVO BARBENUS

■

NAUJIENŲ ■■■■■
- GARSINIMUS

VISI SKAITO^.

PA3ĄURIT MUS TUOJAU-

CANAL 8500
• ;. M ūsų apgarsinimų kainos j 

prieinamos. Už oakartoji- 
maR duodame gera puo* { 
laida.

^■■■<■1! fc ■■■■ lll.l .— I 
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NAUJIENOS, Chlcago, m. Penktadienis, sausio 7, 1938

KADA BAIGSIS RINKIMAS PARAŠU ANT 
AMNESTIJOS PETICIJŲ?

LraL’YOS TCSTOB1IK0S SEIMO ......... . - - *;
PONUI PIRMININKUI.

Pnairėnę Lietuvos Respublikos Konstitucijos § 22,kuris sako ^Pi
liečiai turi įstatymų inicintyvos teisę.Dvidešimt penki tdkstnnšini 
piliečių,turinčių teisės rinkti Seimų,gali tiekti Seimui .nurodyto įs
tatymo tvarka įstatymo sumanymą,kurį Seimas privalo svarstyti",siun
čiame .amnestijos įstatymo projektą,kuriuo butų atleisti nuo bausmės 
politini'*! nusik.-ltėlini ir praSome Tamstą jį įnešti į artyminųsio Sei, 
mo posėdžio dienotvarkę._ _____ _ onotvarkę.

AMNESTIJOS ĮSTATYMO PROJEKTAS

Ty_JĮtl£istv nuo te4 ••—b'*usm6a^j«>-«<a tuos,kurie Ikl-JSlo įstn-

Dt'itymo tik Gum'*Ž __ ______ _ . ntos. * '
311
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’ Tokį klausimą pastaruoju lai
ku stato įvairių kolonijų veikė
jai. Peticijų blankos išsiunt nė- 
tos»kur tik randasi lietuvių. 
Kartu su blankom pusiuntėm ir 
laišką, kuriame, apart kito ko, 
pasakyta, kad: “Peticijos priva
lo būti sugrąžintos nevėliau va
sario 1 d„ 1938.”

T: igi, tikiuosi šis priminimas 
atsakys į keliamą klausima. Su
prantama, gali viena kita d’ena 
užsitęsti, bet parašų rinkėjai 
štai ką privalo turėti omenyje: 
Vas: rio 16 diena sueina dvide
šimts metų nuo paskelbimo Lie
tuvos nepriklausomybės. Ame
rikos Lietuvių Kongresas nuta-

. re atžymėti tą dieną įteik’ant 
dabartinei Lietuvos vyriausybei 
100,000 amerikiečių lietuvių pa
rašų reikalaujant išleisti Am
nestijos Įstatymą. Amnestijos 
visiems politini: m s kaliniams, 
tai yra tiems, kurie dabar lai
komi Lietuvos, kalėjimuose ir 
koncentracijos stovykloje dėlto, 
kad darbavosi liaudies labui, už 
atsteigimą demokratinės tvar
kos Lietuvoj, už pagerinimą 
darbininkų ir valstiečių būklė?.

Panaši peticija yra cirkuliuo
jama ir Lietuvoj. Fotografišką 
kopiją tos peticijos matote šia
me puslapyje: Ant jos mato'e
parašus buvusių L’etuvos prezi- tinkamą tarimą.

i denitų Stulginskio ir Griniaus. 
S ulyg Lietuvos įstatymais, tam 
tikram skaičiui piliečių reika
laujant, seimas privalo svarsty
ti ir išleisti reikalaujamą įsta
tymą. Klok jau turime praneši
mų iš Lietuvės, ant AmnestL 
jos Peticijų yra surinkta daug 
daugiau negu reikalaujamai 
skaičius piliečių parašų. O kada 
mes, amerikiečiai lietuviai, pa
siųsime dar šimtą tūkstančių 
p: rašų, tai nėra* mažiausios a- 
bejonėš, jog Lietuvos valdonai 
turės su tuom skaitytis.

■ ‘ . • I

Laiko neperdaugiausia. Dar 
prieš 16 dieną, vasario peticijos 
turės būti sutvarkytos ir pa
siųstos. Centre niekas negali 
tam pašvęsti pilną laiką, fteiš- 
kir, šis dalykas turės būti at
liktas nuo kasdieninio darbo at
liekamu laiku. Tad sugrąžini
mas peticijų blankų anksčiau, 
pagelbėš centro komitetui ge
riau atlikti savo pareigas.

Beje, renki rit parašus ant pe
ticijų jau turime šiek tiek pa
tyrimo. Pas mus, bent iki Šiojiai 
parašus rinkome tik parengi
muose bei šiaip jau. sueigose. 
To neužtenka. Būtinai reikia 
pereiti per lietuvių stubas ir pa
kalbinti pasirašyti. Reikia žino
ti, kad parengimus,, susirinki-’ 
mus telanko tik dalis lietuvių. 
O ant peticijos gali ir privalo 
prsirašyti visi (iki šioliai dar 
tik vieną teužtikau, kuris griež
tai atsisakė pasirašyti). :

Tuo klausimu Chicagos Sky
riaus komitetas padarė labai

Jis jlušitdrė naujų laisnių.

.... k1 n ......... >.. . —e 
skelbti dviejų dienų vaju rinki-Į 
rifui parašų. Tas dvi rtyųri šim
tai mus chicagiečiųeisime per 
stubas, kalbinsime, sa’vo pažįs
tamus, ka*. myrius pasirašyti ant 
peticijų. Tą gaį^tų padaryti 
kiekviena didesnė'lietuvių kolo- 
mja..........................y. / y.

Nori bedarbių 
saskaiton “taupyti” 
pinigus

Aldcriinanųi. kurie svarsto 
nepaprastai dideli miesto biu
džetą ir neįstengia jį subalan- 

Peticijų blankų dąr turime ir šuoli, dabar visą do.mę atkrei- 
ant 'pareikalavimd pasiunčiamo. pe f šelpimo bedarbių. 
Didesnėse kolonijose, kur ran- . *
dasi Amerikos Lietuvių Konvre-, bių šelpimas labai daug kai-

. . . • . • . , I • *r y 'i A. . '

r

Jie skundžiasi, kad bedar-

skyriai, itų skyrių sekreto-' nuoia, nors dauguma šelpimo
r kims yra pasiųsta pundai pe
ticijų, kur bile vien: s norėda
mas pasidarbuoti gali gautiy

Mes trokštame; laisvės ir rei
kalaujame amnestijos tikrie
siems Lietuvos liaudies sunums 
ir dukterims. Tiems, kurie lai
komi kalėjimuose ųž kovąj prieš, 
neteisėtą valdžią, už jų pa'stan-; 
gf S. grąžinti Lietuvoj demokra
tinę santvarką.

Am. Liet. Kongreso sekr.,1 
t , L. Jonikas, i

Laiku susigriebė”

už neturėjimų

Evanslono policijos / virši
ninkas Frecman pasišaukė vi
sus policistus ir įsakė jiems 
‘tuoj aus. pradėti medžiotj au-i 
tomobilistus 
laiąnių.

Bet nespėjo policistai išva-; 
žinoti, kaip Freeinan susigrie
bė, išnaujo sušaukti policistus 
ir medžioklę atšaukti. Girdi, 
negalima medžioti kitus auto
mobilistus, kuomet dar pačios 
policijos automobiliaį nuturi

Jonas Česnakas 
mirėnuo 
širdies ligos
įtaigiai mirė ant krašto van
dens kubilo ant dirbtuvės stogo

Lietuvis John Chcsnakas, 46 
m., 2659 W. 71 St., sta’giai mi- 
,rc nuo širdies ligos. Mirė jis 
prie nepaprastų aplinkybių. Jis 
dirbo Ilaggard & Marcusson 
Mfg. Co. dirbtuvėj, 1109 W. 37

tios firmos pasiskubino atsiteis
ti sų valstija ir nusikratyti re- 
ceiverio, o kitos visai likvida
vosi. Nors tuo budu pasisekė 
surinkti tik $150,000 taksais, 
tečiaus tai paveikė kitus biz
nierius ir privertė juos teisin
giau atsiteisti su valstija.

1936 m. valstija surinko pre
kių taksais $70,370,743/

i

, darbo. atlieka federąline val-tSt. Dirbtuvė ji pasiuntė išvaly* 
dzia pagelba WPA darbų ir ti ant dirbtuvės *0 
sako, kad bedarbių šelpimą* 
teks sumažinti, nes kitaip ne
galima sumažinti miesto iš
laidu. Arba turės pati valstVia 

'( ** • *’■ M

skirti daugiau pinigų ir <Chi- 
cagos bedarbių šelpiiųui.

Jau dabar šejpimas bedar
biu yra .kaip ir apsistojęs ir 
šelpiamieji bedarbiai gauna 
tik labai mažytes pašelpas.'

! Bet tie patvs aldermaųai nio- 
I ko nedaro įštirimui kaltinimų, 
k h d yr a šimtai, tok i ų m i est o 
darbininku,! kurie jokio darbo 

medirba, -bet ima dideles’ al
gas* Be jų miestas apsieitu ir 
sumažėtų išleidos, bet alder- 
manams rupi labiau mažinti 
bedarbiu pašelpas, ne'gu paša-?! 
lipti dykaduonius. Mat, artD 
naši nominacijos, reikės tuks-į 
tančius tokių dykaduonių 
duoti darbą, kad jie agituotų 
už savo rėmėjus.

*> A ‘ ’

. T, .stogo esantį 
didelį vandens kubilu, kuris bu
vo tam, tikslui ištuštintas.

Kaip .tik Jdnas česnakas pa-, 
siekė*.kubilo viršų jį ir ištiko, 
širdies priepuolis. Taip jis per-į 
sisvėręs ir kabojo ant krašto • 
kubilo iki atvykę ugniagesia 
nuėmė jo kūną. Pašauktas gy
dytojas rr.do jį jau nebegyvą.

0 Mrs. Barbara Michalck, 
44- m., iš Bcrwyn, nusinuodijo 
savo namuose.

Persekioja prekių 
taksų sukčius 

’ ’ ~ i. ».»i ,«—1, ■ i ■ m — n i -

Illinois valstija , dabar sufėn-' 
į ka prekių taksais į menesį po 
$1,000,000 ■ daugii u, negu' buvo 
surenkama pirmiau. Dabar dau
giau surenkama taksais ne dėl 
padidėjimo/' biznio,* bet dėlei 
stropesnės priežiūros, kad v si 
biznieriai tikrai sugrąžintų val
stijų surenkamus prekių tak
sus. .

Kur buvo nuožiūra, kad 'tak
sai, buvo nusukami, buvo reika
laujama receiverių tokioms biz- 

l0jnio įstaigoms. Viso buvo išve:- 
I kalauta 15 receiverių. Kai ku-

• Mrs. Artimi* Orwiller, 31 
iii., 5841 West End Avė., kuri 
Naujų Metų sueigoj nusirito 
laiptais ir persi skėlė galvą, 
mirė Henrotin ligoninėje.

METINIS
KONCERTAS
SOKOLŲ SVETAINĖJE

O

(ACME-NAUJIENŲ Fotol t ACME*NAUJ1EN g Foto r 
Rawski : (kairėj) 
š PonĮihcį kaliny

rACME-NĄUJiENŲ Foto] 

NUŠOVĖ SAVO TĖVĄ. — 
Thoinas Burns, kuris būda
mas girtas kučioše nušovė 
savo tėvą, susibaręs su juo 
dėl puošimo eglaitės.

PRISIPAŽINO UŽMUŠĘS REDAKTORIŲ. — Ha- 
roki L. Patterson, 21 m., klerkas, kuris prisipažino ne
pažiniai užmušęs vidurmiesčio elėj Public Safąty žurna- 
lo redaktorių Ralph W. Thompson Jr., 31 m., su kuriuo 
kartu gėrė vienoj smuklėj. '

Louis 
pabėgęs 
ir AValteiv Koziąl, kirr'ią *bu- 
vo sugauti plėšiant ’grošėr- 
nę prie 4507 N. Danięų Avė

. ' . . ) * < ’ , [ACME-NAUJIENŲ EoįoF

LAUKIA AUTOMOBILIŲ LAISNIŲ. — Minios žmonių prie valstijos sekretoriaus raštinės Chicagoje, prie 
Moproe ir Ashland gatvių, laukia išdavimo automobilių laisnių. Tokios pat didelės minios yra ir pačioje rašti-

i '■ ■! •

pasitraukė iš premie- 
iš kitų ei vi lės valdžios 

vietą užė- 
Dr. II. II. 

kuris taip
jau eina ir finansų minis- 
terio pareigas.

»4 ■‘•'■■■i £ ■.
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shek (kairėj), Chinijos dik 
taurius, norėdamas visą lai 
ką pašvęsti karui su .lapo 
nija 
»y • , 

r o i 
vietų. Premicro 
mė jo švogeris 
Kung (dešinėj), 

eina

lACMt.-NAUJlii.AN U Foto]

Mūviu aktore Virginia Bruce 
našlė John Gilbert, gruodžio 
19 d. ištekėjo už f Imu di
rektoriaus J. Walter Reuben. 
Jaunavedžiai medųuš mėne
siui išvyko į New Yorką.
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