
SUKILĖLIAI TERUELYJE GALUTINAI 
PASIDAVĖ

VOL XXV Kaina 3c

Prez. Rooseveltas kviečia biznį 
visą šalį kooperuoti su valdžia

VALDŽIA KOVOJA NE BIZNĮ, BET PRJ 
GAIŠTINGĄ ŠALIAI MONOPOLISTŲ 
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NGION, D. U., sau- 
Kalbėdamas Jacksono*810 

dienos bankiete šeštadienį prez. 
Rooseveltas vėl ragino šalies 
biznierius ir visus piliečius ko
operuoti su valdžia jos pastan
gose pašalinti piktą,' kurs pa
eina iš perdaug sukoncentruo
tos ekonomiškos galios ir ne
deramos biznio praktikos.

Tarp ko kita jis nurodė vie
šąsias įmones. Jose yra inves
tuota apie $13,000,000,006. Ma
žai žmonių pražudė pinigus vie
šosiose įmonėse, kurios yra ži
nomos kaip operuojančios.

Tačiau operuojančias įmones 
kontroliuoja “holding” kompa
nijos, nors jos teturi tik 4 nuo
šimčius investmentų. šių “hold
ing” kompanijų (valdytojų 
kompanijų) saugmenas pirkda
mi tūkstančiai žmonių prakišo 
paskutinius savo centus.

Valdžia ir deda pastangas 
panašiai biznio praktikai paža-

' Japonų laivynas 
prie Tsingtao
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SHANGHAI, v Kiniją; • sausio
Pa” 

sirodė prie Tsingtao, turtingo 
Kinijos uosto. Laivyno pasiro
dymas sukėlė Tsingtao gyven
tojuose — kinuose ir svetim
šaliuose — baimės, kad japonai 
pradės pulti miestą. Tačiau iš 
karto japonai nerodė ženklų, 
kad jie nori išplatinti čia savo 
kariuomenę.

Du kartus per paskutines 
dvi dienas japonai sumušė tarp
tautinio setlemento Shanghaju- 
je policininkus. Dėl to anglų 
ir amerikiečių atstovybės pa
reiškė japonams protestų. An
glijos valdžia pareikalavo iš sa
vo atstovų Shanghajuje pilno 
raporto apie japonų provokuo
jantį elgesį.

Chrysler paims dar 
bui 55,000 darbi

ninkų
DETROIT, Mich., sausio 9. 

— Chrysler Motor. Co. paskel
bė, kad pradedant 11 diena 
sausio ji paims darbui 55,000 

, darbininkų ir dirbti duos po 
24-32 valandas per savaitę. Bet 
20,000 Chryslerio darbininkų, 
paleistų pirmiau, negaus dar
bo,

40,000'Fordo darbininkų, pa
leistų iš darbo gruodžio 23 d., 
gauna pranešimus grįžti dar
ban.

Gubernatorius Krank Mur- 
phy apskaičiavimu. 168,000 au
tomobilių darbininkų buvo be 
darbo Detroite, Lansinge, Pon- 
tiac’e ir Flinte.
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Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja r

Bendrai giedra; pietų» vaka
rų vėjai, aptylantys; šalta.

boti. Valdžios koyos tiksi 
prieš kenksmingą šaliai bizi 
praktiką iškreipiama ir daror 
kaltinimai, buk ji atakuoja vi
są biznį. Tačiau, pareiškė pre
zidentas, vis daugiau žmonių, 
ir ypatingai biznierių, pradeda 
suprasti, kad ne prieš juos, bet 
prieš monępoli^tus, nederamai 
vartojančius savo ekonominę 
galią, kova kreipiama.

Mažas skaičius biznierių, 
bankininkų ir industrialistų pa
siliks priešingi valdžios progra
mai iki galo. Su jais ir val
džia nesiliaus kovojusi iki ga
lo. :

Bendrai, prezidentas šioje 
kalboje dar kartą akcentavo, 
kad jo vadovaujama valdžia ne
kovojo, nekovoja dabar ir ne
mano kovoti ateityje biznį, kai
po tokį. Valdžia kooperuoja su 
bizniu. Ji kovoja tik stambų
jį monopolį, kurs smaugia 
smulkųjį biznį ir skriaudžia vi
sos šalies gyventojus.

Kivirčai republiko
nų tarpe didėja

WASHINGTON, D. C., sau
sio 9^. ĄlfJLandoą,, republi
konų partijos kandidatas į pre
zidentus 1936 metais, atsisakė 
užimti garbės pirmininko vie
tą partijos programos rašymo 
komitete, kuriam vadovauja 
Glenn Frank, buvęs Wisconsin 
valstijos prezidentas. Atsisakė 
užimti 
Knox, 
“Daily News” laidėjas ir bu
vęs republikonų .kandidatas į 
vice-prezidentus 1936 m.

Antra vertus, tokiąK vietą 
priėmė buvęs prezidentas Hoo- 
ver ir vice-prezidentas Dawes.

Landono ir Knoxo atsisaky
mas interpretuojama, kaip di
dėjimas kivirčų ' republikonų 
eilėse. ,

vietą taipgi Frank
Chicagos dienraščio

Francuzija statys 
naujus karo 

laivus
PARYŽIUS, Francuzija,rARYziUb, Francuzija, sau

sio 9. — Italijos diktatoriui 
Mussoliniui paskelbus, kad Ita
liją statys du naujus po 3&.000 
tonų karo laivus ir žymų kie
kį submarinų, tuoj įvyko an
glų ir franeuzų vyriausybių pa
sitarimai. Po to, Francuzijos 
laivyno ministerija- pareiškė, 
kad anglai ir francūzai “nieko 
ypatingo” nenumatė, tačiau 
Italijos pareiškimo pasėkoj 
Francuzija gal imsis statyti 
dar du \ karo laivus po 35,000 
tonų. šį\ klausimą Francuzijos 
ministerių kabinetas svarstys 
savo posėdyje ateinantį antra- 
dienf. '

500,000 kinų armija 
traukiasi

SHANGHAI, Kinija, sausio 
9. — Japonų pranešimais, 500,- 
000 kinų kariuomenės armijos 
traukiasi atgal. Nuolatinės ja
ponų lėktuvų atakos, japonų 
aiškinimais, sudemoralizavo ki
nų armijas. • .

Uždraudė Roosevel- 
to kalbas Vokietijoje

BASEL, Šveicarija, sausio 9. 
— Šveicarijos firma išvertė vė
lesniųjų laikų prezidento Roo- 
sevelto kalbas į vokiečių įkal
bą ir mėgino išplatinti knygą 
Vokietijoje. /Nacių vyriausybės 
uždraudė 
kieti jo j.

knygos platinimą
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aivikkiku> DirLUMAinuĄiMR sjlauk. — Kairėj josepn uavies ir jo 

žmona, Amerikos ambasadorius Rusijoje, f kuris dabar iškeliamas į Belgiją. Vidury—Nor- 
man H. Armour su žmona, Jungt. Valstijų, minislers Kanadoje, dabar iškeliamas ambasado
rių į Cili, Pietų Amerikoje. Dešinėj—valstybes sekretoriaus padėjėjas Hugh Wilšon su žmo
na, kuris yra skiriamas ambasadorių Vokietijoje.

$561,311 algos Gene
ral Motors virši

ninkui
WASHINGTON, D. C., sau

sio 9. — Aukščiausia' apmoka
mas bet kurios Jun' t. Valsti
jų korporacijos viršininkas bu
vo 1937 metais General“ Motors 
tarybos pirmininkas Alfred P, 
Sloan. Jis gavo algos viso $561,- 
3U.
\ Jungt. Valstijų kongresas’; 
išleido sąrašą asmenų uždirbu
sių sakytus ’ metus daugiau 
kaip po $15.000. Sąrašo viršu
je randasi Sloan.

Iš trylikos didžiausias algas 
gavusių visų šalies korporaci
jų viršininkų devyni buvo Ge
neral Motors viršilos. Antras 
po Sloano ėjo William S. Knud-
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šen, gavęs algos į$499i^8i,
1936 metais didžiausi^ algą 

yra gavęs Hearst, žinomas dien
raščių ir žurnalų leidėjas, šie
met jo vardo aukščiausių algų 
gavėjų tarpe nematyti.

Iš Hollywood aktorių vyrų 
didžiausią algą 1937 metais pa
ėmė Gary Cooper, būtent $370,- 
214, o iš moteriškių Claudette 
Colbert —$350,833. >

Mae West, pernai gavusi 
Aukščiausią algą $480,000, šie
met turėjo $323,333 algą.

Paskendo, laivyno 
lėktuvas

9.SAN PEDRO, Cal., sausio
— Praėjusį trečiadienį pražu
vo Jungtinių Valstijų bombone
šis. Penktadienį kitas laivyno 
lėktuvas, ieškojęs pražuvusio 
bombonešio ir jo įgulos 7 vy
rų, nusileisdamas ant Sarato- 
ga atsimušė, užsidegė ir • pa
skendo. Lėktuvo vairuotojas' ir 
kareivis pasažierius išgelbėti.

Šeimininkės daugiau 
keliauja

‘ WASHINGTON, D. C., 
šio 9. —. Patikrinimai paspir
tų, duotų 1937 metais kelio
nėms; užsienyje, rodo, kad pas- 
portų gavo 25,807 moterys už
siregistravusios kaip šeiminin
kės. Paskui jas ėjo grupė stu
dentų, susidariusi iš 19,540, o
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mažesnės grupės.

17,000,000 ieško 
darbo

\VASHINGTON, I). C., sau- 
šio 9. John D. Biggers, be
darbių ? surąšinėjimo adminis
tratorius, šeštadienį raportavo 
prez. RooseVeltui, jogei lapkri
čio menesio 20 dieną užsiregis
travo kaip dirbą dalį laiko 3,- 
209^211 asmenų.

Tačiau Biggers akcentavo, 
kad aukščiau paduota skaitli
nė nėra pilnai teisinga. Tęnka 
manyti, kąd tikrumoje dirban
čių tik dalį laiko šalyje yra 5,- 
630,192.

Visai nedirbančių, neseniai 
paskelbta, lapkričio mėnesį bu
vo 10,870,0.90. Sudėjus į krū
vą visai nedirbančius ir - dir
bančius tik fdayj laiko susida
rys skaitline. 16,500,192.

Be to, -jumv lapkričio mene- 
šio, kai buvo'k daromas bedar
bių surašinėjimas, neteko dar- 
bo dar apie 1,000,000 žmonių. 
Taigi dabar Jungt. Valstijose 
bedarbių ir dirbančių tik dalį 
laiko esama, per 17,000,000.

Paskelbė Anglijos
/laivyno manievrųs

LONDONAS, Anglija, sausio 
9. — Sujudinta naūju tarptau
tinių santykių įtempimu? Japo
nijoj ir Italijos planais padi
dinti karo laivyną, Anglijos 
valdžia šeštadienio vakare in
struktavo admiralitetą suruoš
ti laivyno manievrųs.

Singapore, Port Said ir Gib- 
raltar bus svarbiausieji ma- 
nievrams punktai. Tikrumoje 
tai bus ne tiek manievrai, kiek 
milžiniškas mobilizacijos išban
dymas. Manievrų tikslas juo 
greičiau pasiųsti svarbias An
glijos karo laivyno dalis iš At- 
lantiko j Indijos
Anglijos kontroliuojamų inte
resu ruožu.

Svarbus pratimai Viduržemio 
juroje prasidės į keletą savai
čių.

i 
vandenyną

Teisėjas Cardozo 
serga širdies liga
WASHINGTON, D. C„ sau- 

šio 9..— Vyriausiojo teismo 
narys, teisėjas Cardozo, serga. 
Daktarų pranešimais, paskuti-

Užmušė 20 civilių gy
ventojų Barcelonoje

HENDAYE, Francuzi j a, sau
sio* 9. ■’—— • 
lėktuvai mėtė bombas į Barce- 
loną,- laikinąją Ispanijos sosti
nę. Dvidešimt civilių gyvento
jų užmušta, dar daugiau? sužei-

Jackson — busimas 
kandidatas Į prezi

dentus
NEW YORK, N. Y., sausio 

9. — Praėjusį šeštadienį Jung
tinių Valstijų, generalis paŠto- 
rius Farley davė vakarietię, 
kurioje dalyvavo 2,000 žymių
jų New Yorko valstijos demo
kratų. Dalyvavo vakarienėje ir 
Robert H: Jackson, teisingumo 
departamento asistentas sekre
torius.

Užklaustas, ar jis kandida
tuos į New Yorko gubernato
rius ‘ ateinančiuose rinkimuose, 
Jackson atsake,- kad kandida
tuos, jei demokratų partijai jo 
kandidatūrą parems.

Aiškinama, , kad Jacksono 
kandidatūrą remia prez. Roo- 
seyeltas.. Bet' Jacksono , kandi
datūra • j gubernatorius esanti 
tik pirmas žinksnis. Preziden
tas ir Naujosios Dalybos šali
ninkai žiuri į Jacksoną, kaip į 
kandidatą 
mams 1940 metais.

Stambusis 
bus priešingas Jacksųhui. Bet 
stambusis biznis buvo priešin
gas ir Rooseveltui, o betgi 
Rooseveltas tapo išrinktas pre
zidentu: - ’

Pats prez. Rooseveltas, aiš
kinimai eina, nebekarididatuos. 
Jis nori tik, kad i Baltąjį na
mą patektų gabus, energingas 
ir aiškus Naujosios Dalybos 
šalininkas. Robert H. jacksoną 
iK skaitoma tokiu asmeniu 
esant.

rinki-prezidento

biznis, žinoma,

Valstijos pajamos 
padidėjo $31,000,000

1 • ________L—

‘3PRINGFIELD, III., sausio 
9.. — Illinois valstijos iždinin
kas John Martin išleido rapor
tą, kurs rodo, kad valstijos pa
jamos 1937 metais buvo $225,- 
593,763, t.y. didesnės $31,118,- 
223 negu 1936 metais.

Valstijos skola pernai metais 
sumažinta $10,285,000.

Daugiausia pajamų k valstija 
gavo iš pardavimų taksų, ku
rių surinkta $83,040,568. Gazo
lino taksai davė $8,949,608, ve
žimų (vehiele) taksai $21,283,- 
188, gėrimų -taksai $10^788,387.

TOKIO, Japonija, sausio 9. 
— šeštadienį Japonijos prem
jeras Ęumimaro Konoye patie
kė ministerių kabinetui planą 
palaikyti šalies resursus karui 
Kinijoje keturiems metams. 
Svetimšalių- rateliuose Japoni
joje reikšta, mintis, kad japo
nai numato ne tik karą su ki-< 
nais,' bet ir su Sovietų Rusija.

f

BARCELONA, Ispanija, sau
sio 9. — Praėjusį šeštadienį 
Ispanijos vyriausybė paskelbi, 
kad pasidavė respublikos gynė
jams paskutiniai sukilėliai, ku
rie buvo įsitvirtinę kai kuriuo
se Teruelio pastatuose ir jų 
skiepuose.

Tarp pasidavusių šeštadienį 
buvo tokie stambus generolo

Lietuvos Naujienos
ŽYDŲ KRAUTUVES KYLA PRAGYVENIMO MI- 

TEBESAUGO . t NIMUMAS LIETUVOJE

VILNIUS. — Jau kuris lai
kas kai prie žydiškų krautu
vių Vilniaus mieste stovi len-' 
kų nacionalistų “sargybos”, ku
rios pirkėjui įspėja, kad neitų 
pirktis pas žydus, bet į krikš
čioniškas krautuves, šiomis die
nomis prie vienos žydo Pru- 
žano krautuvės Įvyko net skan
dalas, kai įeinantį į Pružano 
krautuvę, kažkokį aukštesnio 
laipsnio kariškį, sulaikė lenkas 
studentas,Kreikalaudamas eiti į 
kitą krautuvę. Kariškis ,ilgai 
nelaukdamas tvojo studentui į 
veidą. Studentas atsikėlęs nuo 
žemės norėjo dar pulti kariš
kį, tačiau greit įsimaišė poli
cininkas ir neprileido prie di
desnių muštynių.

Panašus susikirtimas įvyko 
ir tarp vieno lenkų seimo at
stovo ir studento. 5

> y "
Nors, nuolatinis “patruliavi

mas”. prie žydiškų krautuvių 
sukėlė daug nesusipratimų ir 
ardo visuomenes ramumą, len
kų policija tokių “sargybų” 
nedraudžia ir dažniausiai sten
giasi jų nematyti.

Italija ir Vokietija 
apsimainys darbi

ninkais

, ROMA, Italija, sausio 9. — 
Ateinantį pavasarį. Italija ii 
Vokietija apsimainys 30,000 
darbininkų. Italija pasiųs į Vo
kietiją ūkių darbininkus, pa
tyrusius žemei sausinti, kvie
čiams, bulvėms ir 1 cukriniame 
runkeliams auginti, V Vokieti
ja pasiųs į Italiją^atyrusių 
pramonės darbininkų.

Unija siūlo Fordui 
taikytis

ST. LOUIS, sausio 9. — Vie- 
tos automobilių darbininkų lo 
kalas paskyrė komitetą iš t 
asmenų pasiūlyti Fordo kompa
nijos vedėjams padaryti kom
promisą su unija dėl daliee 
reikalavimų, kuriuos Nacionali 
Darbo Santykių Taryba pasta
tė Fordui.

Vėl bilius prieš sve
timšalius

WASHINGTON, D. . C., sau 
šio 9. — Senatorius Reynolds 
iš North Garolina, įnešė kon- 
gręsan bilių, kurs reikalaujr 
deportavimo naturalizuotų pi 
liečiu, priklausančių komunis
tams arba naciams, bausmii; 
už skelbiA-^t religinių persekio 
j imu, deportavimo kriminalistr 
ir sustabdymo imigracijos vic- 
nieriems metams.

Franco bendrai, kaip pulkim 
Rey D’Harcourt, pulk. Barba, 
pulk. Časca ir astuoni kiti su
kilėlių ^iršilos. Viso pasidavu
sių sukilėlių karių ir civilių gy
ventojų buvo apie 2,000.

Civilių gyventojų tarpe pasi
davė if^ Teruelio vyskupas. Pa- 
sidavusieji sukilėliai išgabenti 
į Valenciją.

KAUNAS. — 1935 m. pra
gyvenimo minimumas Lietuvo
je buvo 52 Lt 60 et. vienam 
asmeniui per mėnesį. 1936 m. 
minimumas pakilo ligi 55 Lt 
36 et., o dabar pragyvenimo 
minimumas pakilęs ligi 59 Lt 
29 et. šeimai iš dviejų asme
nų mėnesinis pragyvenimo mi
nimumas 98 Lt 83 et., iš pen
kių asmenų 147:4Lt 49 et. per 
mėnesį. Indeksui imami 1913 
m., tai 1930 m. indeksas buvo 
115, o 1932 m. 88, 1936 »m. 
30—64, o šiemet, indeksas 69,3.

Pragyvenimo minimumas iš
gedamas iš tokių davinių: mai
stas vienam žmogui per mėne
si 24 Lt. 60 et., drabužiai ir 
avalynė 7 Lt. 4 et., butas 12 
Lt. 90 et., kuras ir šviesai 11 
r-»t^5 et., kitos- išlaidos 2 Lt. 
16 et. Pa v., areštuotam vie- 

-iiarn ? esmeniiiiVpSIkija duoda 
jo 2 Lt. per parą, kalėjime vie
no piliečio kalinimas, tur būt, 
irgi brangiau atsieina, (k)

UŽ MELAVIMĄ TEISME 
METAI KALĖJIMO

KAUNAS. — Viduklės valse. 
Kutnikų k. gyventojas VI. Stir- 
)inkas, būdamas piktuoju su 
caimynu, teisme prisiekęs me- 
agingai prieš jį rodė. Vėliau 
o- melavimui paaiškėjus, pri
sipažino ir savo nusikaltimą 
įuoširdžiai apgailėjo. Apygar- 
los teismas prisipažinimą įver
tindamas taikė švelnesnę bau
smę ir nubaudė tik vieneriais 
netais paįj'r. kalėjimo. '

NUOSTOLINGA ŽIEMA

KRETINGA. — šį rudenį vi
si laikraščiai atspausdino dan
elio mokslininkų spėliojimų 

jei pranašavimų, kad šiais me
lais žiema bus šilta, kitaip ta
riant, kad “žiemos šiemet ne- 
3us”. Tačiau žiemos pradžia 
’odo visai ką kitą. Gausiai pri
migo, keliai užpustyti didelė- 
iis pusnimis, o. termometras 
odo ,— 15° C ir daugiau. To
nos ankstyvos žiemos niekas 
lesitikėjo, ypač pajūrio žemai
čiai, kur paprastai žiemą dail
iau lyja, negu sninga. Tokia 
'etiketą žiema daug kam nuo
toliu padarė. Daugelis nebuvo 
lar šalčiams priruošę rusiu, so- 
lų, medelynų ir pan. Kai kur 
mė stigti vandens. Daugiau- 
ia nerimo kelia ta aplinkybė, 
lad apsnigo neužšalusi žemė 
— laukai. Juk šių mėtų buvo 
oks šiltas ruduo, jog rugiai 
<ąi kur net “plaukė”. Taigi 
jijdma, kad čia bus daugiau- 
;iai nuostolių padaryta. Miesto 
gyventojams prasidėjo kuro 
.*upesčiai. Pirmomis šalčio die
tomis į Kretingos turgų mal- 
:ų beveik visai nėatveždavo. 
Dabar jau atvežama pakanka

mai.



Maria F. Yokubyniene • *

Gyvenimo Klaidos
* > > ' > ■

(Tęsinys)
Kažkaip, praeitis išdilo iš jos 

atminties, tik nauji ir gražų a- 
teities rūmai, vaidinosi jai prieš 
akis. ' ,

Kiek vėliau, Milda sužinojo, 
kad visas jos gyvenimas tyivo 
Mortos atpasakotas Zigmui, kuo
met ji tvarkydavo jo butą ir 
kad ši kelionė Kaunan puvo tik 
jai skirta. Dabar buvo aišku, 
kodėl Morta nesileido atskiria^ 
ma nuo Mildos namų ir kas jai 
algą mokėdavo.

Mildos išdidumas butų neda- 
leidęs jokio pasiteisinimo nie
kam kitam tokiame reikale, bet 
Zigmui ji 
bet buvo

ne tik 
dėkinga

nesipriešino, 
už jo gerą

nuo Mortos,$ težinojoAlbinas 
kad Milda išvyko į tėviškę. Jis 
labai gailėjosi savo negražaus 
pasielgimo su Milda ir patei
sino save tik tuo, kad toks gy
venimas kuriame jis dabar ran
dasi, galutinai jį veda iš žmo
niškumo ribų.

Vieną popietį, kaip ir kas
dien, jis nuėjo kooperatyvo ki- 
oskon laikraščių pasiskaityti. 
Bevartydamas vieną dienraštį, 
dienos žinių puslapyj, jis už
tiko:—šiandien rusų stačiati
kių bažnyčioje susituokė Zig
mas švelnys ir Milda Liepsnai- 
tė. Jaunavedžiams linkime lai
mingo gyvenimo.

Albinas lyg savo akims ne
tikėdamas dar kartą perskai
tė. Taip, tai buvo ji ir jis ... 
Albiną apėmė nesuvaldomas

No. 4590—Jaunai mergaitei 'suk
nelė. Bile kuris materiolas tinka 
šiai praktiškai suknelei. Sukirptos 
mieros 10, 12,• 14, 16 ir 18 mieros.

/ I

Norint gauti vieną ar dau
giau virš, nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžie 
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 ^u užsaky* 
mu. Laiškus reikia adresuoti:' 
Naujienos Pattern D.ept., 1/39 
So. Halsted St., Chicago, III. *

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111. 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No—-------

Mieros  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) " .
.. nr ..........................................................................

(Miestas ir valstija)
■N 1.1 ■■ll.l ......................................................................................... ...........
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apmaudas. Jis kietai sugniaužė 
kumštis, kuriose dar tebelaikė 
laikraštį ir drebančiu iš susi
jaudinimo balsu kartojo:—Ji
negalėjo to padaryti, ji negalė
jo! ... Ji neturėjo teisės ... Tai 
daugvyrystė... Ji sunkiai 
tai atsakys!... ir čia jis pri
siminė jo ir jo šeimos šiandie
ninę padėtį, nuo kurios Milda 
ištruko ištekėdama už Zigmo. 
Jis bandė palyginti gyvenimą 
Mildos pas jį su tuo, kurį ji 
turės pas Zigmą. Čia jis matė 
milžinišką skirtumą; skirtumą, 
ku‘4 jis galėjo išlyginti tik pra
eity, kuomet jis turėjo gerą 
tarnybą. Bet tuomet jam kitkas 
rūpėjo, kas sunaikino jo da
bartį ir uždengė nepermatomu 
šydu ateitį. Tad ar gali jis 
priešintis? Ar gali jis ją skųsti 
už peržengimą teisių ir griauti 

Jos gyvenimą iš naujo, kurį 
kartą jau išgriovė iš pamatų? 
Ne. Jis to nedarys...

Laikraštis iškrito iš jo ran
kų ir jis tartum 
nieko negalvodamas, nepaisyda
mas, tarsi ir nematydamas, iš
slinko iš kioskos ir vilkdamas 
koją už kojos, tartum paskuti
nius gyvenimo žingsnius skai
tydamas, traukė į namus, ku
rie jam atrodė daugiau nerei
kalingi ...

automatas,

Šaltas rudens vėjas ūžė, dras
kydamas paskutinius ant me
džių pasilikusius šalnos nukąs
tus lapus. Pilki, tąmsųs debe
sys žemai vėjo varomi, tar
tum buvo pasiruošę kiekvieną 
valandą kažko pravirkti; gal 
saulėtą vasarą, o gal tūtos, ka
da tai buvusius gražius žalius 
lapelius, dabar mirties patalan 
gulinčius, apraudot. Jie lekda- 

virš Nemuno sukišdavo sa- 
. /b- veidus, jo fcrįstąlinin veidro^ 
din, priduodami jam, tamsiai 
pilko marmuro išvaizdą. Po vie>- 
nu- senu ir palinkusiu alksniu, 
ant akmens, sėdėjo* Albin a s; se
nais kailinėliąis užsimetęs ir 
kepurę ant kaktos užtraukęs, 
jis skendo neišbrendamose min
tyse apie Mildą. Jis nejautė, kad 
žuvelė pakliuvusi ant jo meške
rės, senai stengiasi ištrukti, 
tamp^dai^a valą j visas puses. 
Jis vis tik kartojo:

Ji mylėjo ir ilgėjos
Tik aš .. . aš tos meilės neju- 

' [tau ...

Gražus, balti dvaro rūmai
stūksojo tarp šimtamečių to- geistinon pusėn?
pelių ir liepų. Juos aplink jutose 
žaliuojanti laukai ir pievos, o krūtinė iš susijaudinimo kilno

NAUJIENOS
NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos 

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kilų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

( ■ X .

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie / 
visus įdomesnius įvyki ils ir nuotykius Lie
tuvoje.

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgaiičiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų" ir^ 
, > atvaizdų. / ' ' t

NAUJIENOS yra visuomenės organus jūsų dien-
• raštis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 

remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

žy.y.v a a.

1938 metų Plymouth’o komercinis sedan modelis. -Pui
kus, visais atžvilgiais patogus ir greitas, pilnai atsakąs 
pirklybos reikalavimams. '

ėmiau ramus ir gražus ežeras 
ilsėjosi. Ne ponai rūmuose gy
veno; tik lietuviukas' mokslas 
ten. buvojo, teikdamas apšvie- 
tą ir išmintį aplink išmėtytų 
kaimų vaikams. Prie ežero, ant 
kalnelio, žalioje pievoje, tarp 
pirmųjų pavasario žiedų, sėdėjo 
dešimties metų berniukas. Gra
žus, rausvu veideliu, / šviesios 
garbanos draikėsi ant jo kaktos ;i 
o liūdnos, žydriai melsvos akys, 
tartum sesės, skaidraus ežero 
gelmėse, besimaudančios dan- 
gaus mėlynės, siekė toli, toli, 
už ežero, bet „ne tiek tolį kiek 
berniuko maža ir nekalta širde
lė troško...

berniuko link, 
liekna ir išdidi

Nuo rūmų, 
žengė aukšta, 
dama. Jos veidą dengė gilus su
sirūpinimas. Priėjusi prie ber
niuko, ji atsisėdo ir su šypse
na ant veido, užkalbino jį.— 
Pasakyk man, Algūti, kodėl tu’ 
čia vienas atėjęs sėdi? Juk da
bar vakarienės laikas. . ,

—Aš ne alkans ... Pasakyk 
man tetule1 Emilija, į kurią pusę 
nuo čia Kaunas randasi?

—O štai ton pusėn, tiesiai 
per ežerą, į žiemių vakarus. O 
kodėl tu, Alguti, klausi?

—Aš vis galvoju, kada ma
mytė galės atvažiuoti, aš jos 
taip pasiilgau, ..

Emilija apkabino/ berniuką

Ji pati, žiurėjo į ir
galvojo:—Ką ji turės paryti, 
kaip išaiškins jo motinos padė
tį ir jos atšalimą? Neilgai ji’ 
galės paslapty laikyti, nes ru
denį Algutis jau stos j gimna
ziją ir jeigu jis nežinos nuo 
jos—sužinos nuo žmonių. Milda 
sukurė sau naują šeimyną; Al
binas pasekė jos pėdomis. Tik 
Algutis pasiliko vienuti vienas 
. . . Kaip ji jam tą viską*. išaiš
kins ir kaip vaiko jaunas pro
telis ir nekalti jausmai tą su
pras 
kenks 
nesužalos 
pakreips

ir - pergyvens ? Ar nepa
vaiko. . ateičiai? Ar 

jo būdą ir nė
jo gyvenimą ne-

Ęmilijai 
taip skaudu pasidarė, jos

NAUJIENOS,' Chicago, 111.

/ • — • ; ę. . a

josi ir gausios ašaros, sėdėda
mos per veidą krito ant berniu
ko galsvų garbaną.

—Tetulė ; Ęftiiiija !—sušuko 
Algutis, pašokęs afit kelių ir 
abiem rankelėm glAmohėdamas 
jos Veidą, išgąstingai kalbėjo; 
—Tu verki tętulė?- Neverk, nes 
ir aš tuojau pYadėfeiu verkti... 
Man pas tave labai gerai, labai 
gerai. Aš myliu tave . otule, vi;< 
... tik aš kartais labai pasiilgstu 
mamytes... ’ ųi

JUOKAI
Padarė Išvadą

Ponia Plikiene, pasiskaičiusi 
laikraštį, sako liudjiai sunui:

—Taip, nustojo plakusi tavo 
mokytojo širdis ...

—Tur būt, ir jo; ranka taip 
pat... —pridūrė sūnūs.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUŠte IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AMBULANCE 
y J.ilblENA IR .NAKTIJni “ 

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hei-m itage Avė. 
4447. South Fairfield Avenue• JJ \ i

. '■! n. Tel LAFAYETTE 0727 ‘ 
....... • .i n-1;. ■ <

Klausykite musų Lietuviu radio programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F.^C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas

- P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
■ . ‘ • I ,

NARIAI 
Chicagos, 

r Cicero ■ 
H Lietuvių^ 

- Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

ir

A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phbne Boulevard 4139

' t .

"j Y„ , i, r ■ ...........  , ------------ ----- ----------------—---------------  , ................................ ......... . ............. ...

t A. PETKUS
6834 So. Weįtepn Avė. xPhohė Grovehill 0142
1410 South 4‘Jtn Court Cicero Phone Cicero 2109
" - '.... ' ' ' ' ........ --------------------------—................. .. ! r . ■ ......... ■ . ....... , ....

P. XRIDIKAS v
3354 So. Halsted Street Boulevard 4080

y f LJeZOLP Phone Boul. 5203-
1646 West 4(Sth Street 1 Phone Boulevard 5566
' < '  Į - ______________ ----------------... , v .■ ■   1

718
■J S. M. SKUDAS

18th Street Phone Monroe 3377

S. P. MAŽEIKA Yards 1139
3319 Lituanica Aveuue Phone Yards 1138

J.ACH A WICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Plące Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East' 108th Street tel. Pullman BS70

.  ■ I. I — U-...—                 -    ■- ■ -• ■  ■ 1 ' ■■■

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TfiVAS 
4704 So. Westėrn Avė. Phone Virginia 0883

. J. LIULEVIČIUS i
4348 So. Galifornia Aveuue Phone Lafayette 3572 j

Waukegano 
Lietuvių Aukos 
M. X. Mockui

Surinko $9 laisvamanybės 
Stheliui

WAUKEGAN. — Mes, Wau- 
kegano laisvesniėji lietuviai su- 
manerh sunešti po keletą centų 
su.šelpįmui sifvargusio ir negar 
linčio dirbti senelio M. X. Moc
kaus, ' kuris yra daug pasidar
bavęs laisvamanybės dėlei. 
Waukegano lietuviams jis yl’a 
gerai žinomas, nes šiame mies
te pasekė daug prakalbų ir 
rodė dau£ paveikslų.

Aukavo sekami asmenys:
Gasparas Grinius ....  $ljdO 
John Staškus ...................1.00
Ignas Matiajaitis  ...... ' 1J00
Antanas Rybikcuskas 
Chas While ...........
Chas Rūkas ................
Frank Petruska,....... :
John Skruzdis .........
Anton Bitumskis ......
Juozas Mačiulis ......... 
Adolf Stedničkis ......
Steponas Bųitkus __
Dominikas Lauraitis . ♦ * 
Juozas Keros .... .......
Petras White ..... ..... .
Pranės Narkus ..........
Wm. Gabriš ... ..........
Mykolas Kernagis ....
Kazys Karpus ............

"Viso ..................... -S
Tariu

širdingą ačiū.
Juozas Mačiulis, 

908 Prcscott strėet,
\ Waukega'n, 111

.. x .50 

.... .40 

.. .25 
1. .25 
.... .25 
..... 29 
..... 25 
... .25 
.. .25

... .10 
$9.b0 

visiems aukavusiems i

• koplyčios visose
1- Chicagos dalyse

Ambulance 
Patarnavi- ■ 
mas Dieną

■ ir Naktį

V TURIME
T KOPLYČIAS 
' VISOSE MIESTO 

DALYSE.

Bus tynamas ir 
svaigalų taksų 
graftas

Susekus milžinišką 
kolektavime valstijos 
taksų, ypač Chicagoje 
ketinama pradėti tirti ir svai
galų taksų biurą, nes nužiūri
ma, kad ir čia eina gal nema
žesnis graftas.'

graffąj 
prekių 
dabar.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Henttock 9252 
Patarnauju prie, 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massagė 
eleetrie t re a t — 
ment ir magnę- 
tic blankets ir ft. 
Moterims ir mer
ginoms, patari
mai dovanai.

ADVOKATAI
K. P. G U GIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Deai^orn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų < ofisas-—3323 So. Halsted St.
Valandoj vakarais nuo 6 iki 8:80 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 6723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn
Room 1230

Ofiso T61. CENTRAL^ 
Namų Tel.—Hyde Park

st.
1824 .
3395

KAt&ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS:

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

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

Tel. Prospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas. 

Optometrically Akių Specialistas

egzaminuojama > mokyklų vai- 
: kų akys laike Kalėdinių 

atostogų (vakacijų)
Tai gera Kolėdoms dovana ne

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

4712 South Ashland Av.
, Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER
AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 .
' Akinius 

Akis

Ofisas ir Akiniu Dirbtu vi 
756 West 35th St.

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

Nedaliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTINAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
NąriaL -

Phone CANAL 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutarti 
Rez. 6631 So. Califomia Avenue

Telefonas Republic 7868

Pirmadienis, sausio 10, 1938
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Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 \Vęšt 35th St.4 

Cor. -of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos ntto l-3 nuo 6:8U-8®9 - 

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVfe. 

Tel.
i . ~ , į................ ,

DTIsC Tel. VlrMtth
| Residence Tel. BEVESILY 8244
I D R. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4157 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai vakaK 

Rezidencija:
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ 

Valandos—0—10 A. M.» 
NedSlioj pagal sutarti.

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. nuo 2 Iki 1 v. p. p. ir nuo *1 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais Jr 

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8816

■ - . ■       *«■ * « — ■ ■ i —..-.^,.4 , i,

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

Ofiso vai.: Nuo .2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitari m*

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: /Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS \
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti. /

Kiti Lietuj Pa ktarai
Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Ofisas ir Rezidencija
3335 S6; Halsted St

‘ • -1SZ1 -CHlCAGO.lLL.' i-'-111 s

Dr. Margelis
3325 So. Halsted St

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

Dr. S. Jakubs
DENTIST

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

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

išskyrus seredomis įr subatomis

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerui lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

Valandos nuo 10—42 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro 

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4Nuo
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDW

Telefonas Yerda 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valahdos:
Nuo 10 iki. 12 didną, 2 iki S po pietų

7 i«i 8 vai. Nedėk no o 40 Iki 42
Rez. Telephone PLAZA 2406 .
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Naujienos nuplėšė 
lietuvių Romos 
kunigų kaukę

Naujienos gruodžio 31 d. 1937 
m. išspauzdindamos “Slaptą Ku
nigų Vienybės Aplinkraštį’’, nu
plėšė veidmainystės kaukę nuo 
Amerikos lietuvių Romos kuni
gų veido. Ir tun Naujienos atli
ko didelį naudingą dcrbą «dėl 
Amerikos lietuvių visuomenės. 
Reikia pripažinti, kad Kalėdų 
diedukas Naujienoms tikrai gė
lą dovaną atnešė.

Kaip visiems yra žinoma, Ro
mos katalikų kunigai visur ir 
vis' da persistato dideliais Lie
tuvos’ patrijotais, tėvynės my
lėtojais, ypač savo parapijonų 
tarpe. Rengdami parapijų vaka
rienes, visad jie pasikviečia Lie
tuvos konsulus, juos ten vaiši
na ir garsiai išgarbina; supran
tama, nepamiršdami pasirodyti, 
jog jie labai daug dirba dėl Lie
tuvos labo ir lietuvybės p. laiky
mo savo parapijoje.

Ir kaip pasirodo, iki šioliai lie
tuvių Romos klebonams vyko 
L etuvos konsulus prigaudinėti. 
Mžtt, Lietuvos konsulai taip pui
kiai vaišinami ir pamatę vaiku
čius keletą lietuviškų dainelių 
dainuojant įsitikindavo, kad to
kie -klebonai yra tikrai lietuvy
bės ^laikytojai. O kcip yra ži-; 
noma, Lietuvos konsulai retai 
arba ir visai neužeidavo į tokių 
klebonų bažnyčias ir mokyklas, 
kad galėtų persitikrinti kiek 
d; ug *tą lietuvybę tokie Romos 
klebonai palaiko, kokias evange
lijas ir pamokslus jie sako lie
tuvių jaunimui bažnyčiose šven
tadieniais ir 1.1. Tas viskas bu
vo lab. i gudriai nuo Lietuvos 
atstovų padengiama. Kad tai y- 
ra faktas, štai pavyzdys. Pra7 
eitą metą lankėsi .vyskupas Rei
nys ir kiti Lietuvos sveči: i. Tai 
vienas Chicagos klebonas, kuris 
turi įvedęs anglų pamokslus sa
vo bažnyčioj, buvo net ir baž
nyčios iškabą anglų kalba padė
jęs. Tačiau prieš atvykstant 
vyskupui Reiniui, permainė į 
lietuvių kajbą. O dabar po visų 
svečių ir vėl pakeitė į anglų 
kalbą bažnyčios iškabą. Tai va 
kaip musų Romos klebon; i lie
tuvybę platina ir palaiko. Jie 
tik nori pasirodyti Lietuvos sve
čiams ir atstovams, kad jie ne
va lietuvybę palaiko, kad gau
ti nuo Lietuvos valdžios ordi
nus.

Suprantama, kad gražiai pri
imti ir skaniai pavaišinai Lietu
vos .svečiai ir konsulai tuojau 
rašo Lietuvos valdžiai rekomen
dacijas, kad ot tokiam ir tokiam 
pralotui ar klebonui reikia su
teikti 3 k ipsnio ordiną už na
va lietuvybės palaikymą. Nors 
tikrenybėje jie nieko nematė ir 
nežino, kiek tokis klebonas yra 
pasidarbavęs dėl lietuvybės pa
laikymo. Ar jo vedamoje bažny
čioje yra pamokslai ir giesmės 
lietuvių kalba atliekami, ar jau 
yra panaikinti.

Yra žinoma, kad Lietuvos val
džia tebemoka algas visų tiky
bų kunigams. Vadinasi, tokias 
algrs gauna ir Romos katalikų 
kunigai. Na, o čia Amerikoje 
musų Romos klebonai gauna 
naujos Lietuvos bijorijos kava
lierių ordinus; o kaip jie L’e- 
tuvos valdžiai už tai atsimoka?

Kadangi Lietuvos valdžia ne
nusileido Romos vyskupams ir 
patvarkė savo universiteto sta
tutą taip, kaip jiems atrodė ge
ri; usia, tai Lietuvos Romos vys
kupai atsišaukė į Amerikos lie
tuvių Romos klebonus, kad tie 
pradėtų slaptą Lietuvos valdžios 
boikotą, nebendradarbiautų su 
Lietuvos atstovu Washingtone, 
su konsulais Chicagoje ir New 
Yorke, ir 1.1. >

Savo tą slaptą veidmainišką 
i plinkraštį pradeda su A. M. D. 
G., kas reiškia “Ad Majorem 
Dei Gloriam”, tai yra Del Di
desnes Dievo Garbės. Na, miela 
lietuvi katalike, tik pagalvok! 
Ar gali tavo dvasios vadų tokis 
veidmainiški s darbas turėti ko
kią ten Dievui garbę? Juk maž
daug panašų darbą atliko vie
nas iš Kristaus apaštalų. Tai ot 
tokiais pasirodė Lietuvos ir A- 
merikos lietuviai Romos kuni
ge k

Vargas, lietuvių tautai kaip 
Lietu voje,- taip ir čia Amerikoje 
turint tokius veidmainius Ro
mos katalikus kunigus. Jie Lie
tuvoje prieš 20 metų lietuvius 
po prievarta vertė būti lenkais, 
užmiršti savo tėvų kalbą, taip 
dabi r čia jie daro, —' verčia 
musų jaunimą užmiršti lietuvių 
kalbą ir tapti anglais. Ir dar 
tokie gaivalai pretenduoja buti 
tautos ir visuomenes vadais!
x Norėčiau tikėti, kad nevisi lie

tuviai Romos katalikų kunigai 
yra tokie veidmainiai, tačiau jei 
ir yra vienas kitas patrijotas, 
tai vis dėlto pasirodo, kad dau
gumas tarnauja Romos airiams 
vyskupams.

TRIUKŠMAS DEL NIE
KŲ. — Ilarry II. Bennett, 
Ford Motor Co. privatinės 
policijos viršininkas, kuris 
sukėlė didelį triukšmą pra
puolus jo dukterei Trudie 
(Gertrude), 17 m. iš Ypsi- 
lanti, Mieli. Jis pradėjo įta
rinėti, kad duktė esanti pa
grobta galbūt kerštui už jo 
kovą su organizuotais dar
bininkais, nes jis buk gau
davęs daug grūmojimų. Te- 
čiaus pasirodė, kad jo duk
tė pabėgo ir Indianoj slap
ta ištekėjo už mokyklos 
draugo Russell Hughes, 21 
metų.

Už tai NAUJIENOS užsitar
nauja labai didelę padėką nuo 
visų sąmoningų lietuvių Romos 
katalikų už paskelbimą tokio 
musų kunigų slapto dokumento. 
Ypač mes, trys Cicero parapijo- 
m i ir geri kun. H. Vaičiūno su
si edai, esame labai Naujienoms 
už tai dėkingi. Perskaitę Nau
jienose gruodžio 31’ d. 1937 m. 
tą Kunigų Vienybės Aplinkraš
tį ir belaukdami Naujų 1938 
metų, nutarėm tokį pasveikini
mą Naujienoms pasiųsti. Petras 
su Jonu įgJiavo mane parašyti 
ir pasiųsti, tai ot dabar tai ir 
padariau. r įrK’* Ar «

—Cicero Jokūbas

Nusišovė savo 
žmonos laidotuvėse

šeštadieny garaže užpakaly 
savo namų, 7239 Rhodes Avė. 
rastas nusišovęs .-Michael Ma- 
lauski, 63 m. Tai buvo ji žmo
nos laidojimo diena.

Jo žhiona mirė pereitą an
tradienį. Dėl jos mirties Mą- 
lauski' tiek susijaudino, kad pa
kriko.

Lietuvos Padangėje
f........."........... .....

Iš katalikų gyve
nimo ' '

PANEVĖŽYS. — Du kuni- 
gai padėsią aktingai. Vis ga
lutinai neišaiškinus kai kurių 
klausimų, daugumas kunigų 
vengia visai atvirai su tauti
ninkais bendradarbiauti, nors 
provincijoje vienas kitas ir mė
gina su jaunalietuviais Nueiti 
į artimesnį kontaktą. Tačiau 
paskutiniuoju laikų du kuni- 
•gai esą pasiryžę aiškiau atsi
dėti tautininkų organizaciniam 
darbui. Tai vienas. alytiškis 
kun. J. ir Marijapipoliškis kun. 
S. Tuodu dvasiškiai jau ir lig- 
šiol rodę didelio palankumo 
tautininkų organizacijoms ir su 
jomis dirbę, o dabar nuo savo 
tarnybų atsisakė, ir persikelia 
į Kauną, kur atsidėsią tauti
ninkų ideologijos darbui.

Gruodžio mėnesį melsis už 
Japoniją. Maldos apaštalavimas 
jau yra sudaręs programą, Už 
ką melstis gruodžio mėnesį. Be 
ko kitai ateinantį mėnesį bu
sią meldžiamasi, kad daugiau 
japonų atsiverstų į katalikus, 
kad jiems geriau sektųsi ir 
t.t.

Praėjusią savaitę visoje Lie-

ščių apie Kauno bažnyčias su
tvarkymų klausimus. Teko su
žinoti, kad dabar Kaupo kuni
gai tuo reikalu burmistrui ren
gia memorandumą. Be ko ki
ta, kunigai nurodą pavyzdžiu 
Romą, kur šv. Petro bazilika 
buvus matoma tik iš vienos 
gatvės, tai Musolinis įsakęs nu
griauti ištisus namų kvartalus, 
kad aplink iš tolo butų maty
ti, o viena didelių gatvių prie 
šv. Petro i bazilikos pavadinta 
“Susitaikinimo keliu”. Tai fa
šistų ir bažnyčios susitaikini
mui atžymėti. Kauno kunigai 
nori, kad ir Kauno miesto sa
vivaldybė ir vyr. statybos in
spekcija pasektų Romos pa
vyzdžiu ir aplink Kauno baž
nyčias, kaip reikiant, sutvar
kytų aikštes. Kunigai pabrė
žiu, kdd kai kurios Kauno baž
nyčios turinčios nemenkos ar
chitektūrinės reikšmės, o be 
to, galinčios puošti miestą, ta
čiau dabar aplink bažnyčias 
nesutvarkytos aikštės.

Panevėžio vyskupija reika
lauja grąžinti bažnyčiai žemę. 
Prie Vadaktėlių, Panevėžio vy
skupijoje, bažnyčios buvo ne
maža žemės, kurią paėmė val
džia ir padarė kolonijas: vie-

tuvoje buvo varoma akcija už 
Dievą. To komiteto žiniomis, 
akcija geriausiai pasisekus .Pa
nevėžio vyskupijoje, kuriai va
dovavęs Panevėžio vyskupas ir 
kur yra geriau organizuoti ka
talikai moksleiviai. Toje akci
joje kaip tik gyviau dalyvavo 
vaikai nuo 8 ligi 12 metų am
žiaus, o suaugusieji buvę abe
jingi. 1 įll/

Lenkai mokosi* iš lietuvių. 
Gauta žinių, . kąęl “Pro Deo” 
akcija labai patikus Lenkijos 
katalikams ir jie^paėmę pavyz
dį iš Lietuvos,, Katalikų. Len-■ '■ vkai’, taip jau ' pradėję akciją ir 
nori ją atžymėti ’ *dar aiškes
niais išviršiniais dalykais. Pav., 
Lenkų katalikai esą nutarę 
Sov. Rusijos pasieny statyti 
aukštus kryžius ar kokius nors 
bokštus ir naktimis juos* taip 
apšviesti, kad jie butų maty
ti Sov. Rusijos teritorijoje.

Lietuvoje “Pro Deo” akcija' 
dar n busianti tęsiama suakty
vinus kryžių statybą ir bažny
čių puošimą.

Kauno bažnyčių aikštes no-, 
ri sutvarkyti Romos pavyzdžiu.’ 
Jau buvo rašyta, kad Kauno1 
kunigai savo “Ketvirtadieniuo-' 
se”, be ko kita, svarstė ir aik-

ną žemės sklypą paskyrė vie
tos šauliams namui statytis, 
pradžios mokyklai ir vienam 
piliečiui. Ta proga Panevėžio 
katalikų laikraš. ‘“P. B.” kelia 
didelį triukšmą ir reikalauja 
paimtą žemę grąžinti Vadak
tėlių bažnyčiai.

JUOKAI

I StabdyK Tą

Sustabdys

elnias 
aišku,

Puiki Orjentacija
Kartą liūtas, vilkas ir lapė 

grįžo iš bendros medžioklės ir 
parsinešė ožką, elnią ir kiškį.

Liūtas, pasivadinęs arčiau 
vilką, pasiūlė jam, kad pada
rytų laimikį. Vilkas daug ne
galvojęs nusprendė:

—Ožka tau, valdove, 
man, o lapei, savaime 
kiškis.

Už tokias dalybas liūtas vie
toje sudraskė vilką.
bausmę, jis kreipės į lapę:

—Na, mieloji, tavo eilė pa
dalyti laimikį.

—Ožka tau, valdove, bus pus-1 
ryčiams, elnias—pietums, o kiš-! 
kis—vakarienei.

šitos dalybos Hutui patiko ir 
jis, patenkintas, tarė:

—Pasakyk, mieloji, kas ta
ve tokios išminties išmokė?

—Aš pasimokiau iš vilko,;

Kam kęsti Šaltį, influenzą, persi
šaldymo kosulį, krutinus slogas ar 

Į bronchialius dirginimus, kai galima 
i gauti M-K. Nelauk — atidėjimas yra 
j pavojus. M-K yra garsi formula. ku
ri nustebino visą kraštą baisiosios 
1918 metų influenzos epidemijos me
tu. žymus Illinojaus daktaras atra
do tą nuostabią formulą, dabar ži
nomą kaipo M-K . . . randasi visur 
vaistinėse.

M-K nėra paprastas “švelninantis 
syrupas,” bet moksliškas ir pripa
žintas vaistas nuo Šalčio. “M-K pa
deda greitai ir našiai ir kiečiausio
se atsitikimuose,” sako tūkstančiai 
dėkingu vartotojų.

• Parduodama pas vi
sus vaistininkus su 
tikra garantija pi
nigus grąžinti.

Įvykdęs
TAISOME VISO
KIUS RADIOS

Eksperto radio taisytinas—dykai 
apskaičiavimas— atliekama j u fu 
namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marguette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Aveiųie 
’ Kalbame Lietuviškai..
Hemlock 2343

draskytas. prie tavo kojų su- “N-HOSC”

BUDR8K0
/

Didžiulis po Naujų Metų KAINŲ N U PI G INIM A S 
ant visų rakandų, pečių lovų, bedroom setų, karpetų

40%

Pamatykit šiuos naujus 1938 metų Parlor Setus, padarytus ant užsakymo po $89-50

1938 metų Radios: ZENITH, PHILCO, R. C. A. VICTOR

Jos. F. Budri k, Ine
4 • *

340917 S. HALSTED STREET Tel. Boulevard 7010

Sekmadieny, Vasario-February 13,1938
• . ... \ • . . A’ . ■ ' > .■ ' ■ '

SOKOLŲ
2345 SOUTH KEDZIE AVENUE

/ . •

Programą pildys chorai, Andrejevo šokėją grupė, G. Giedraitienė, S. Rimkus, Lulu Raben, A. Micevičius, p-lė Peciukaitė.
CHICAGO, ILL.
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Pradžia 3:30 vai. popiet r Įžanga 40 centą
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NAUJIENOS
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Publiphed Daily Eącept Sunday 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine

1739 South Halsted Street
TęĮephogę CANAL 8500

by

SjŲbscription Ratea:
$8.00 per year in Cąnąda
$5.00 per year outside oi Chicago
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Entered ąs Seeond Clasa Matfcer 
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March 8td 1879.
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 S. Halsted SL. Ghdcago, 
111. Telefonas Canal 8500.

Užąakyiuę kainą:
Chicągoje-^pąštų:

Metams ...................... ........
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Or^ęrią kartu su užsakymu,

tykius tarpe Ispanijos sukilėlių ir jų fašistiškų talkipin-? 
$8.oę kų. Kaip pyąnęšą telęgrąmoę iš Pąyyžiatis, sukilėlių vai 

dai jau ėmė viešai niekinti juodmarškinius. Pavyzdžiui, 
sukilėlių generolas Quęipo de Llano, kuris kiekvieną 
vakarą sako agitacines kąlbas per radio, gruodžio 30 
dieną savo kalboje pareiškę, kad “katąstręfg prie Gua 
dalą ja ręs įvykę peritąlų vadų negabumą ir jų kareivių 
baįlyiųą’\ ; z

Galima numanyti, kaip tie banditai vieni kitus “my
li”, jęigu vienos gąujęs-generolas vadina kitos gaujos 
vadus “negabiais”, o jų kareivius “bailiais" !
, Kai Ispanijos sukilėliai gaus dar keletą tokių smū
gių, ,kąip prie Guadalajaros ir Terųęlio, tai įms griūti 
vįsKs fašistų frontas

2,0
1.5i

■r
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butų pagerinto darbo sąlygos 
pramonėje, arba kad tarpe tau
tų butų taiką. Tačiau tik vį- 
saį paikas žmogus gab saky
ti, kąd jeigu darbininkai turi 
tarptąutiškų MMy, tai jie 
netųH jokių reikalų, kąip tau-

,MW1't’JU'U1 I1J.'.JAI«'JMUMBU. .,H. aUBUWJigĮl"1 1.!.,..! .'■U1.1.   

FANATIŠKOS DAVATKOS.

$5.00
2.75
1.50 
1.00 

. .75

Stambios atmainos J. V. diplomatijoje
/ - J. Ifl

Amerikos diplomatijoje šiuo laiku daroma beveik 
tiek pat pakeitimų, kiek jų neseniai savo diplomatijoję 
padarė Stalinas. Ambasadorium į Londoną skiriamąs 
Joseph P. Kennedy. Į Berlyną Roosęvęltas siunčią 
Hugh R. Wilsoną, vieton prof. Dodd, kuris grįžtą Cpį- 
cagog universitetan dėstyti istoriją.

Ambąsadorius Joseph E. Davies yra keliamas iŠ 
Maskvos į Briuselį (Belgiją). Norman Armour; kurįs 
buvo pasiuntinys Kanadoje, siunčiamas į Čilę. Be to, iš 
Washingtono pranešama, kad tapo atšaukiąs iš Ispani
jos ambasadorius Claude G. Ęowers, kuris, prąsidėjus 
pilietiniam karui Ispanijoje, pabėgo iš Madrido ir visą 
laiką gyveno Francuzijos pasienio mieste Hendaye. Jo . 
vieton busiąs paskirtas Hugh Gibson, kuris dabąr yra 
pasiuntinys Belgijoje.

Atrodo, kad šitie pakeitimai Amerikos diplomati
ją sustiprins. Svarbiausios pasiuntinybės Šiuo taTPU yrą 
Londone, Berlyne ir Ispanijoje. Tose vietose dabar bus 
veiklesni (ir liberališkesni) ambasadoriai,. Ypač butų 
naudinga, kad Ispanijoje sėdėtų toks Amerikos 
vas, kuris simpatizuotų respublikai. Gibson šiuo 
giu bus, rodos, daug geresnis, negu Bower&

Ęoęseveltas savo diplomatus keičia, bet 
šaudo ir į kalėjimą nesodina!

-r

atsto- 
atžvil-

jų

Pasidavė sukilėlių įgula
BBA’Jl"! "J W"" W

Dąugiau kaip du tukštančiai sukilėliu Tęruęjyję, 
kur <jie pęr 17 dienų slapstęsi požeminiuose miesto ųr« 
vuose, laukdami, kad juos išvaduotų gen. Franco, perei
tą penktadienį pasidavė respublikos valdžiai. Jų tarpe 
buvo kūkie 500 moterų, vaikų ir senių; kiti --- daugiau, 
kaip pusantro tūkstančio — buvo kareiviai, vedami 
pulk. Rey d'Harcourt. . '

Civiliniai žmonės pasidavė vyriausybininkams, kai 
Raudonasis Kryžius padarė ^utartį su respublikos vai? 
džia ir gąvp iš jos leidimų evakuoti juos iš Tęruelio. O 
gen. Franco armijos likučiai, iškėlė baltą vėliavą, nega
vę jękįų valdžios prižadų, Tas faktas, kad jie padėjo 
ginklus, liudija, kad jie neteko vilties sulaukti išvada
vimo, ' '

f ' ' *• ‘ ii

Sukilėlių vadovybė visą laiką skelbė per radio, kad 
gen. Franco armijos ateina į Tęruęlį; skelbė net, kad 
ta armija jau įėjo į miestą, Todėl maištininkų būriai, 
kurie nesuspėjo pasitraukti, kai vyriausybininkai gruo
džio 21 d. paėmė Terueij, stengė^ dų? atsilaikytų, užsįr 
darę įvairiuose miesto namuose. Jie gynėsi iki paSkutĮr 
nosios, kęsdami badą, šgiltį ir troškulį Bet visos jų pą^ 
stangos nuėjo niekais, nes gep. Franco pepąjęgė prą=, 
Jaužtį vyriausybininkų eiles prie Tęrueljo, <

Tiesa, Tomelį Mpaėmė” musų' generolas Tyslįavą, 
bet Ispanijoje žmonės apie tai dar, matyt, nežino. Tai
gi sukilėlių įgulos likučiams, galų gale, nebuvo kitokios 
išeities, kaip atsidėti soęiajįsto karo njinįsterio, Inda- 
leęio Prieto, malone.

■ f............ 'i Aii'ur
JiUNIG^I PĘIEš KĄRITAr dasi Brigijoje,- bet nepastebė- 

HSTŲS? jo, kas dėdąsi pas lietuvius.
—t— Visi žjno, k^d Lįętuyoje so-

Nęsęąįąi ęhięagoą .kardino? pją|4ęmokrątai seniai ėjo įr 
tebeeina “tąutipįų kriri”. Juk 
socialdemokratai, pįrmįavis, ne
gu kuri kita partija, buvo įdė
jusi į savo programą Lietuvos 
nepriklausomybės reikalavimą. 
Per 1905-6 metų revoliuciją 
socialdemokratai viję rusus iš 
Lietuvos mokyklų ir valsčių 
kancelįarįjų. Paskui, 1916 m. 
(didžiojo karo metu), kai kle
rikalai ir tautininkai dar tik 
svajojo apie išsiderėjimą šię- 
kių tokri autonominių teisių 
po Vokiętijęs okupantą vald
žią, tai socialdemokratai vėl 
iškėlė Lietuvos nepriklausomy
bės obąjsį ir, galų galę, priver
tė visą Tautos Tarybą vasario 
16 d. pasirašyti Nepriklauso
mybes Į)ekląrariją.

O lietuviai socialistai Ameri
koje pilnai rėmė tą Lietuvos 
socialdemokratų nusistatymą 
įr, be to, jm šioje šalyje veikė 
lietuvių visuomenėje, uoliai 
dirbdami kultūros darbą — 
steigdami i {draugijas, laikraš
čiu^ skleisdami literatūrą, 
rengdami prakalbas, koncertus 
ir t.t. j ’ '

Tai kaipgi tąs žhbąs Sirvy
das gaji dąbąr pasakoti, kąd 
SOęjąlistąį “kratydąyosi tauti
nio kriri”? ’• \

LISTUS?

Jąs įyiųndelęią vięšąi pasmerk, 
kapitąjįstųs UŽ tąi, kad jįe 
{Skrįąųdžia darbįnipkus, nę- 
duodami jiems žmoniško atly
ginimo ųž darbą, Dar grięž- 
čiau išėjo prieš kapitalistišką 
godumą katalikų universiteto 
profesorius Washingtone, pra
lotas Ryan. Jisai ne tik nupei
kė ‘‘bloguosius", kapitalistus, 
bet, ir išreiškė abejonę apie vi
gą dabartinę kapitalizmo sis
temą. r

Marijonų “Draugas” litąip 
atpasakoja to kunigo mintis:'

“Jis (pr. Ryan) aiškiai nu
mato, kac} kapitalizmas savo 
nepasotinamu apetitų, dar
bininkų ir paties krąšto 
skriaudimu kasa sau duobę, 
j kurią turės įkristi. Jei ka- 
pitalistai nęręt.ų išlaikyti ka- 
pįįąlįstihę sistemą, savo 
veiklą turėtų pakeisti iš .pa- 
^įų pagrindą,”
Tai pasakyta, • žinoma, labai 

naiviai. Juk negali būti nė abe
jonės, kaJ kmtaflafai norį 
laikyti dabartinę kapitalistinę 
sistemą, BeŪ: taip' pat yra aiš
ku,, kad jie stoją tą sistema 
ne dėl ,to, kad ji vadinasi f‘įka- 
pįtąlistiiję” (tokį Vardą jai da
vė, beje, Marksas). Jie stoją 
už ją dėl to, kad ji jiems nau
dinga.

O kokiu budu kapitalizmas 
yrą naudingas kapitalistams ? 
Jįgai duędą galimumą jiems 
kifų žmonių darbu krauti sau 
lobius, t.y, išnaudoti dprbįnįii- 
kus. ■ .

Bet kardinolas Mundelein ir 
prajotas R>n įsivaizduoją, 
kad “sarmatydami” kapitąlįs- 
ttfs jie galės juos sulaikyti nuo 
darbininkų išnaudojimo. Juo
du nesupranta, kad, jeigu ka- 
pitalistąi paliautų dąrbinįnkųs 
išnaudoję, tai išnyktų pati ka
pitalistinė sistema! ■ > - .

teutifikumui.
į? ištigą tettte tarp- 

Lav/tiriių rafelu — jei neturė
tų, ,W įĮ featįį reikalinga 

poįįtjkA, tarptautines 
sutartys, terpteutinos konfe
rencijos? Kam įsteigtą. 
Tautų Sąjunga .arba Tarptau
tinis ’Mtninijias ?
Kar kada tergteutiĮiiąi reikalai 
dagi nustelbia vidujinius tau
tos ręįkalus (sakysime, karo 
ąpbja karo pavojaus atsitiki
me) /

Taigi visa širvyduko pasaka 
apie tai, kad socialistas Spaak, 
ragindamas Belgijos socialistus 
tupintis savo krąšto reiįąląip, 
n ©ignoruojant belgų tąutos tra
dicijų ir bųįo, “šalįnąsj” nuo 
tąrptautįškumo idėjos, yrą tuš
čias plępąĮąs.

Nors komunistai jau dabar 
gieda apie demokratijos gyni
mą, bet tarp jų dar tebėra ne? 
mažai tokio elemento, kuriam 
demokratybės idėja visai sve
tima. Jie nepakenčia kitaip 
manančių žmonių; o kur nėra 
nuomonių tolerancijos, tenai 
juk negali būt demokratijos.

Bet blogiausia tai, kad tą 
fanatizmo dvasią dar vis nesi* 
liauja skleidę miniose komuni
stų laikraščiai, štai pereitą sek
madienį “Vilnis" įdėjo vieno 
savo “viernųjų” rašinį, kuria
me jis giriasi: ;

“Senai mačiau Nąujįenas-
. Bet nesigailiu nemątęs.”
Tai yra fanatiko agitacija 

prieš laikraštį. Seniau šitaip 
darydavo tiktai sukurstytos 
kunigų tamsios davatkėlės. O 
dabar jų pėdomis seka “susi
pratę” komunistai.

Ir komunistų organas, kuris 
nuolatos barabanija apie “ben
drą frontą", nesisarmatija tą 
fanatišką aklybę skiepyti savo 
skaitytojams!

Atafc..U. .4* į Į IA .Ai,

Ir tokią esama

u"!".: "WT

Fašistų frontas braška
Netekimas tvirtovės Teruel-ir jjep&jšgimas atsiimti 

ją atgal yra didžiausiąs, po Guad&Iajaros mūšio, smū
gis Ispanijos gukilčjjams ir jų talkiai
karas. I z

Pereitą pavasarį yynausybiidflkai
italus Guadalajaros fronte. Dabar Musolinį Rpręjo įaiį 
me pačiame fronte užpyįtj tPspubliMęciys įr ptąrpdyt^ 
visam pasauliui sąvp galybę• TędęJ pęr įęĮias gąvajto- 
į tą frontą buvo siunčiama amunicija iš Italijos ir kon-' 
centruojami juodmarškiniy pulkai. Bet visai netikėtai 
Įpjautai pradėjo spaarką ofepsyyą prieš .Teruelį!

Pęr penkias dienas ta tvirtovė buvo paimta, ir su
kilėliai bei jų talkininkai buvo priversti mesti vrias sa
vo jėgas prie Teruęlię, kad primas butų syla^ytąs, To
kiu budu Mussolinio sugalvotas “revanšo" (atkeršijimo) 
Žygis neįvyko, o gen. Franco prakišo labai svarbilą stra» 

' teginę porciją. ■ ’ r. / ‘

i
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ŽMBĄS

Vytautas ^ryyJas^ įritėda
mas pęr Žiūroną, pamatė ve 
ką:

“Įdomu, kad mažesnių tau
tų socialistinių pą$įįjų va?

Praėję
ir ‘yisų §ąlių pręleterftj yje-' 
i)ykjt.ėg’ į^jų Iltinis IF suk
ti tautiniu keliu'. Belgijos už- 
sienių reikalų ministeris, so
cialistas Povilas Spaak, aną 
dieną, pavyzdžių^ kąlbęję 
pareiškė, brigų socialistams 
pęririu nė pljko tarptautišrį 
kę /? — “N.* Red.) prolę- 
teriitP reikalais rūpintis,- 
įri sąyp partiją idėjas sųį 
kti pritąikymę brigų tąytęs 
traJirijPins, budri ir reika- 

: lams keliu, šitokios mintys' 
• palaipsniui Europoje spar

čiai plinta.”
Pamatęs tai per savo žiū

roną, širvydukas sako;
Wųsą kairieji praeityje 

, tautinio kelio kratydavusi,
.♦i. 1,.6 »>

TAUTIŠKUMAS IR TARP-
' TAUTIŠKUMAS.

.... . ■.

Tąčiaų ir Belgijoje' jisai pa
matė Jųe tą, kąs ^ąąį yyą — 
tur būt, jo žiuroąę stiklas yra 
kreivą^. :

Sociąlistas ministeris Spaąk 
nepaniekino tarptautinės dar
bininkų solidarumo idėjos. Ji
sai nesakė, kad Belgijos socia
listai neprivalą rūpintis “tarp- 
tautiško proletariato” reikalais 
— tikrumoje tokio proletaria
to ir nėra. Proletariatas (dar
bininkų kįiąąa) gyvena ne tar-, 
pe tautu, bet yrą įvairių taų^ 
tų dalią. Belgiją turi sąvo dar
bininkų' klias’ą, Anglija — sa
vo, Francuzija — savo, ir t.t.

Ne proletariataę yra tarp- 
tautiškas, bet tam tikri prole1- 
tąrįato reikalai. yra tarptautiš- 
įį; sakysime, tąą ręįkąjąs, kąd
ra

•t
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GYVENANTIS

(Iš Lietuvos)

Lietuvos' muitinių vienas 
dininkas man pasakoja.

—Jau daugel metų kaip 
nauju muitinėje. Daug visokių 
dalykų esu matęs. Ką gi, kreti 
žmones, po svetimas kišenes 
landai. Aš jąu taip žiurau. Pa
vesta man įstatymai saugoti, jei 
sykį sutikau tokį darbą dirbti, 
tai privalau sąžiningai pareigas 
eiti. Pagaliau, jei įvesti muitąi,. kaip tįk sugriebiu, tai mielu no
tai dėlko vieni turi pasinaudoti ru skaitau. Įkyrus buvo tas a- 
ir šmugelio keliu slaptai neap- merįkietis, rodos, iš New Yor- 
muitintas prekes vežti. Tai jau ko. Girdi, perduok tu juos žan- 
nesąžininga. Štai su tais lietu- darams ir gana, sako, aš tau 
viais amerikiečiais. Juk tikrai net pasakysiu, kaip juodu Lie- 
mątai, kad kaip kas kad ir ką tuvos va'|dininkpš burnojo. Na 
su savim parsigabena, bet par-;tai, sakąu jam, pats šitai pada- 
sigabena tikrai savo giminėms, ryk. Kam gi čia mane kusai? 
Tai ir žiūrai pro pirštus. Juk įSąą, jam butų nesmagu tai da

ryti prieą kitus amerikiečius, 
gifdi, Ąmprijęoje tąip nesą pri
lipta, ę juk, girdi, Lietuvoje so
cialistams veikti draudžiama. 
Užtiesą sakąu jam, Lietuvoje 
ęociąlistams veikti draudžiama, 
bet būtį jais niekas negali už
drausti. Tegu sau, sveiki, va
žiuoja'. Žinote, jis tiek įkyrus 
buvo, kad aš jo nusikratyti "ne
galėjąų, Jis mane visai plūsti 
pradėjo, esi, girdi, prastas val- 
dįninkąs, aš, girdi,, ta've tavo 
viršininkams įskųsiu, Tuomet 
aš pradėjau jam aiškinti sąvo 
pareigas. Sakau, kad tai ne ma
no reikalas po kitų sąžinę knis- 
tįs. Gąpą jąu, štai kitų 
ryšulius Taip mudu su
juo ir ątsislmėyą. Ęąip išlipo*- 
me i Krąntą, aš jj sęKriu, nagi, 
manau §ąu, ,ar jąy ty ®rai et- 
ąi savo .į,Ujtie$,ufi| siųsti? Bet 
jau jo pundelius tąi gerri riupi- 
pęjąu. Turiri ubagas pusėti
nai muito sumokėti. Raudonavo, 
prakaitą liejo, aiškinos, o aš 
jam JęęrJu vis žodis po žodžio, 
sakau, toksai Lietuvos įstaty
mas įr tąmata, Mp geras savo 
tėvynes patrioto prįyalai jį pjl- 
4$L.f įp Štąi ląiLrąščįus vęšj< be 
muito. Jis muito, mokesčius su
mokėjo ir kaip musę prarijęs vi
są laiką tylėjo. Tikrai man bu- 
yo Maudų į .šioKį vyriškį žri/ė-

jis, girdi, tai neįsileiskite
I Lietuvą. Aš jam aiškinu,

i Lietuvoje nesą tokio įstatymo, 
‘pagal 'kurį butų galima' šitaip 

tar- pasielgti. O be to, sakau jam, 
kąd ąš tik muitinės valdinin
kas ir man tai vis viena kas 
krėsti, ar tai socialistą, ar tai 
nacionalistą. Prieš įstatymus jie 
man visi Jygųs ir malonus sve
čią!. O kas dėl “Naujienų”, tai, 
Sakau jam, kad šitą laikrašti

jų l
kad

tokiomis skundomis užsiim 
Bet;. mat, nelabasis matyti, 
yėjo išsitarnauti. Nežinau, 
jis ėjo pas mano viršinink 
bet gal buvo nesmagu, kaip 
čiam teko pusėtinai muito 
mokėti. Tąi fnatote, kaip su t 
amerikiečiai^ būva. Su tais 
nurpdytaįl socialistais vak 
susiėjau, jtai visi malonus, si 
patingi vyrai, žinoma, aš nu 
įėjau, kad jie buvo man įskų: 
Nepatogu buvo ir man pači 
jyg skundomis užsiimti. Ga> 
iš jų atvožtas “Naujienas”, 
siskąitčm pasikalbėjom. š. 
vyrai taip pat labai nuste 
kuomet iš manęs patyrė, 1 
aš tam laikraščiui simpatiz 
j u. Mat, daug kas taip ma 
jei jau sykį valdininkas, tai• 
ir šuo.- žinoma, visokių esai 
bet pagal vieną kitą nedorėlį 
reiktų visų smerkti. Ras n 
tai suprantama, kaip kas iš 
duoną valgo, bet negaliu sau 
vaizduoti, kad atvykęs 'žmoj 
iš laisvos šalies čia kitus sk 
tų. Ir skųstų taip kvailai. N 
kokių žmonių pasitaiko!

Tokiais žodžiais baigė te 
muitinės valdininkas mudvi 
pąšnekėsį. To valdininko 
ožiais visiškai tikiu, nes ne 

' vo jokio reikalo jam šitaip 
jokio pagrindo pasakoti. *

Reikia manyti, kad toksai 
sitikimas nėra naujiena, bet 
tokiomis skundomis lygiai i 
ko negali atsiekti, tik toki 
mažiuriai parodo savo ti 
menkystą. Taip lietuvių ta 
skundimas tikrai giliai šaknis 
ra įleidęs. Ir1 skundžia vieni 
tus visai beprasmiai, be tiksi 
kad tik savo artimui pakenl 
Bet tikrai šlykščiausią yra 
atvykę iš kitur Lietuvos gy 
nimo sąlygų visai nežiną, s 
biria savo liežuvį pakišti. Be 
sišlykštėjimo šioki tipai daug 
nieko nėra verti.

—VISTASPJ

IŠ LIETUVOS

Aišku1, kad; tas žiūrėtojas, 
yra žlibas.. Jisąi mato, kas de-

SVETUR
DIPLOMATAS. — Nors• /i f
Claude G. Bowers ir yra J. 

f V aisti jų ambasadorius Is- 
panijojė, bet jis vietoj gy- • 
yęnti nųpląj Jmmharduęja- 
inanie Madride, jau antri ■ 
metai yra pasislėpęs sau
gesnė] vietoj — Hendaye, ' 

. Francuzijoj ir Madride yra

žinai, kad jis iš to biznio neda
rys. Bėt, brolyti manę, pasilai
ko ir tokių; kurie tikrai parda
vimo tikslais vęža prękių. Jei 
jau sykį tu čia nori uždirbti; tai 
duok ir musų valstybei uždirb
ti — mokėk muito mokesčius...

—Pasakykite, kaip galite žiū
rėti į tokius, kurie vęžąsi kejis. 
tūkstančius cigaretę, ąrba ge
rus' ryšulius šilkų ir tvirtiną, 
kaj tąį yežą’ cįovanų sąvo gimi
nėms? O(t tękį vyruką įr imu i 
nagą. Vįeiią Vienas kuni
gas net automobilį tokių bųju 
norėjo pravežti. Tikriausiai jis 
čia Lietuvoje pardavė ir gerus 
pinigus gavę. Q kąi inujtą mę*i 
keti, tai no nėję išsųktį. Tėvynę 
yiąięme turi būti vienoda,/Ginčj- 
įgąį, bprnojogį kunigėlis, bet Pa~ 
g'klUb nutilę jr kąs reikią su
mokėjo. žinoma, mums yąkii- 
ninkams iš jo gęroką-j kĮjųvo ir 
šiokiais ir tokiais išvadino. Kas 
gi mes, tik įstatymą saugoja- 
me. Jei, sakysime, kad ir tok
sai įątą'tymas butų blogas, ne- 
įi tai g-ieč eiliniai tąrnąųtęjgi 
k>lti ? -Tąįp, kaip kas 
dėl to kaitina. Skaudu tąi <§- 
gimsti, bet ką gi padalysi.

—žinote, visokių žmonių pa
sitaiko. štai šiemet teko man 
pasitikti , lietuvius amerikiečius 
laive if ^nąfe jgu kaip fos ap^ 
žiūrėti, >Jąt, yfe porisi, g^j 
ima gmčiay, įr geriau pątą^ 
nautį. ŽRrau^ apie mąnę s^ri 
kasi vįęnąs ą$^kietis ^pvfgj 
Paskiau kaip M^iduręmę ^ieąųį 
du, jis gtaįga manęs klausia, ar;
tikrai aš'Lięfuvos valstybės val
dininkas? Patvirtinu, tai tuo
met jis man pašnabždomis 
kukždą', jgirdį šituo ląivu va
žiuoju keletas sępįalisjtų “nąu- 
jieniečių” ir, vienas iš Kanados 
nęt ,kęnxųnįstąs. Aš tųųpapj j p 
klausiu, ę iš kur jis tai žįpąs. 
Girdi laive išsipasakojęs ir, be 
t(o, matė kokius laikraščius jie 
skaito. Esą, tikri socialistai. Na, 
tai jam . sakau, tai kas išTo?<0

Jau Lietuvoje gavus mč.gmg 
įduoti, jskųejti. <lėl ttianęj tflj 
feuvo pjrmiįg tojįgfti ftteįtikįnag 
ir vjęši Kjtojg v^to.
h.ftž bučiau jį įw(p šunį įgplu-

Bet Sa parėtais einant ne- 
patogu buvo kitaip elgtis, dan
tis sukandęs kentėjau ir tylė
jau.

=r=Tai buvo tikrąi nemaloni! 
padėtis. Bet ką gi? Tokios jau 
mnąų pąreįgos! Visai jUositikč- 
jau, kad ir tokių pąukščjų esa
ma, net laisvoje Amerikoje lie
tuvių tarpe skundikų atsiran
da !

—Na kas jau čia -tavęs pnaše

-Z .A-tf •’*' Ali. * A-

Senovės Pinigai 
Lietuvos Muziejam

Labai vertingą dovaną f 
davė Vytauto Didžiojo' Kul 
ros Muziejui ir Kretingos r 
zįejui ūkininkas Juozas Dr 
gilas, Baublių kaimo, Karte 
valščiaus. Jis savo lauke iš 
puodą senoviškų sidabrinių 
nigų, 5 kilogramus svorio, a 
1800 monetų. Tas tai mone 
ir padovanojo muziejams, 
nigai įvairių valstybių: švc 
1667 mėt. su Karolio XI • 
vaizdu, 1770 met: su Kari 
XII atvaizdu, Belgijos-Olan 
jps 1683 met„ Prūsijos 16 
1702 meL sp» Fridriko atvak 
ir* t. t. Taip pat yra įdon 
Lietuvos Lenkijos valstyj 
iponetų, kprių vienoje pusi 
yra išmušti Lietuvos Vytis 
lepkų erelis, kitoje—A ųgųi
III atvaizdas. Lenkų valstyl 
monetų yra su ženklais: XX 
GRO, POL ir kt. Toje vieto 
kur pinigai buvo iškasti, se 
Žmonių pasakojimu, kadaise y 
buvusi karčiama. Gal būti k; 
čiąmminkas ar kas kitas sa 
sutaupąs buvo pasidėjęs į am 
laikais saugiausią “banką” 
užkasė i žemę. . Tt

Iš KAUNO GATVIŲ reik;
IŽViJžTJ APIE 10,000 VEj

MU SNIEGO

KAUNĄS- — Jau kelinta di 
ną J£au‘nQ vežikai smarkiai t 
i H) t i sniego vežimo. Nuo an 
styvo ryto iki vėlyvo vaka 
į Nemuno Neries santaką v 
žiuoja šimtai vežimų, kur ve 
čiąipąs snįegas. Iš kai kur 
kiemų Lenką išvežti po 30^ 
vežimų sniego. Vien iš Kam 
užmiesčiu autobusų stotie 
teks išvežti apie 300 vežin 
sniego. Apskritai iš Kaur 
gatvių ir aikščių teks išyež 
peipažjąu kaip 10,000 yežirr 
sniego. -
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PITTSBURGHO MARGUMYNAI
bušny griovimas jjr naujų 

namų statymas gal prasir 
dės su kovo 1 d.
Pittsburgho miesto tarybos 

narys George Evans, kuris 
Pjttsburghe vadovaują’ Hpusipg 
Authority kaip pirmininkas, tįkr 
rina, kad lūšnų griovimas ir 
naujų nąmŲ statymas prasime? 
siųs su kovo 1 d.

Esą gautas užtikrinimas iš 
federales valdžios, kad Pitts? 
burghui yra skiriama 10 milijo? 
nų dolerių naujiems namams 
statyti,-jei tam tikrą dalį pini
gų pats miestąs sukeltų. Pitts? 
burgho bankininkai jau yra pa.- 
sižadėję suteikti paskolą.

Todėl dėl sukėlimo kapitalo 
naujiems namams statyti nėr# 
jokių kliūčių.

Pirmiausia 700 naujų moder 
nlškų namų bus pastatyta kalnų 
dfistrikte, kuris yra arčiausia 
įhiesto centro. Tame kalnų dįs- 
trikte ne tik kad yra praščiąu- 
sios lūšnos, bet daugelyje vietų 
visiškai tuščios ir žolėmis apžė
lusios apylinkės.

Manoma šią apylinkę padary
ti tikrai ideališka dėl gyvepi- 
mo išlyginant kalnus, pastatant 
naujus gražius namus su visais 
moderniškais įrengimais apie 
pamuš prisodinti medelių. O 
naujų namų nuomos busiančios 
tik $5 per mėnesį už kambarį. 
Naujieji namai turėsią nuo 5 iki 
6 kambarių, vadinasi nuoma bu
sianti nuo $25.00 iki $30.00 už 
namą.

Jei tikrai tas bus įvykdyta, 
kas yra planuojama, tai bus la
bai, pagrąžinta visa ta apylinkė, 
kur yra Lietuvių Mokslo Draur 
gystės svetainė.

Kolka$ tikrai nenurodoma to* 
ji vieta, kur bus pradėta naujų 
namų statyba'. Mat, nenorima 
duoti progos visokiems speku
liantams pasinaudoti.

Jei spekuliantai tikrai žinotų, 
kuriose vietose bus pradėta na
mų statyba, tai jie patys pir
mieji tose vietose pradėtų su
pirkinėti žemę su tikslu pasipeL 
nyti.

Sakoma, kad šiais metais įyair 
riose Pittsburgho dalyse bus pa- 
statyta 18,000 naujų namų.

birelė dienų miesto 
rotušėj (City Hali)

75 streikai. bet nebuvo didelių 
muštynių ne kraujo praliejimo 
ir nežuvo nė viena gyvastis iš 
priežasties streikų.

Kalbėdamas apie konvencijas, 
kurios buvo laikomos praeitais 
metpjs Pittsburghe, pažymėjo 
tą faktą, kad praeitais rnetais 
laike visų konvencijų dalyvavo 
92,000 delegatų.

Vadinami Pittsburgho miestas 
gerai pasipelnė iš konvencijų.
Peimsyjyąnijęs gyfo George 
H. E ari e laidosi savo 
duoto žodžio.

Niekas negali sakyti, kad 
Penų, gubernatorius nesilaiko 
duoto savo žodžio.

Pirm Naujų Metų šventės gU- 
bernąloriųs Earle įspėjo visus 
automobilių di/ii verias, kad jie 
vieškeliais važiuodami prisilai
kytų nustatytų reguliacijų dėl 
greito važiavimo. Ir jei kas bm 
siąs sugautas trafiko įstatymus 
laužant, tai nebusią jokio pasi
gailėjimo, nežiūrint kiek kas 
turtingas ar politikiškai galin
gas bus. ' 4

Jus tikrai stebėsitės, kad pats 
gubernatorius sugavo pirmąjį 
nusikaltėlį, ir tai nepaprastą 
žuvį, bet Penn. valstijos gynė
jo Charles J. Margiottes šoferį 
važiuojant kartu su valstijos 
gynėju.

žinoma, pačiam gubernatoriui 
pareikalavus valstijos gynėjo šo
ferio “draiver laisnis” (opera
toriaus leidimas) buvb suspen
duotas 90 dienų.

Neužteko to. Paties guberna
toriaus sūnūs Ubert N. J. vals
tijoj buvo areštuotas už greitą 
važiavimą, žinoma, tenai pasi- 
mokęjo ir. pabaudą ir viskas tuo, 
rodos, turėtų baigtis.

Bet gubernatoriaus sunui grį
žus namo, tėyas sužinojo iš 
laikraščių, kad jo sunūs prasi
žengė, tai jis pareikalavo, kad 
ir jo sųpaus važiavimo leidi
mas butų suspenduotas 90-čiai 
dienų, taip kaip ir kitiems pra
sižengusiems prieš trafiko pa
tvarkymus. Nepaisė jis. nė 'to 
fakto, kad prasižengimas įvyko 
visai svetimoje valstijoje.

Penn. valstijos gubernatorius 
ne tik kad laikosi duoto žodžio, 
bet duoda gerą payyzdį ir ki
tiems valdininkams. ~S. B.

Mirimai
Per Kalėdų šventes ir Naujus 
Metus negailestingoji mirtis 

aplankė Pittsburgho 
( lietuvius.

N. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Kūčių dieną gruodžio 24 d. 
pasimirė Zigmantas Maniokas, 
46 m. amžiaus, gyvenąs 1140 
Goe Avė-, Pittsburgh, Pa. Bu 
yo palaidotas gruodžio 28 d. 
Šv. Kazimiero kapin.ėse.

Velionis ‘Maniokas paliko 
didžiausiam nuliūdime žmoną 
Opą, 2 sūnūs ir 3 dukteris. 
Dukterys jau yra vedusios, 
bet sųnųs di/r tebegyvena su 
tėvais. \

Maniokų šeimyna gana pla
čiai yra žinoma tarpe Pitts
burgho lietuvių, nes Maniokų 
namuose ne vieną kartą buvo 
priglausti visokie svečiai iš 
Lietuvos ir artistai važinėją 
po lietuvių kolonijas. Velionis 
Maniokas yra nemažai pagcl- 
bčjęs Piltsbuyghe tam seniau
siam “lietuviui iš Lietuvos”, 
kuris anais metais buvo atvy
kęs iš Lietuvos. Būtent, tūlas 
Kinderis. Buvo garsinama, 
kad tai yra seniausias lietu
vis.

Reiškia, Kalėdų šventes Ma
niokų šeimynai buvo liūdnu
mo šventėmis.

S. S. PITTSBURGH, Pa. — 
Sausio 1 d. t. y. Naujų Metų 

.dieną pasimirė J, L Vaitkus, 
44 metų amžiaus, gyvenęs 
1729 Wharton St. Buvo palai
dotas sausio 4 d. šv. Kazimie
ro kapinėse.

Velionis Vaitkus buvo ne
vedęs ir nepaliko jokios šei
mynos, taip pat nepriklausė 
prie jokios pašaipiuos draugi
jos. Laidojimu rūpinosi velio- r * j- • nio sesuo; 

—o.—
CLARKSVILLE, Pa. — Sau

sio 1 d. Naujų Metų dieną 
šiame mąžame^anglių kasyk
lų miestelyje pasimirė senas 
šios apylinkės gyventojas Jur
gis Laukaitis, 67 metų am
žiaus sulaukęs. Buvo palaido
tas Šv. Ka^Įmįero kapinėse 
sausio 4 ,

Velionis Laukaitis buvo na
šlys, ir jo šeimynos nariai jau 
yra visi suaugę įr vedę.

Vadinasi, mirtis nepaiso nė 
Kalėdų švenčių, nė Naujų Me-

IŠ LIETUVIU DRAU
GIJŲ VEIKIMO

Iš Lietuvių Balsuotojų Lygos 
Metinio Susirinkimo

N. S. PITTSBURGH, PA— 
Sausio 4 • d. Lietuvos Sūnų 
Draugijosz svetainėje įvyko 
Lietuvių Balsuotojų Lygos 
Metinis susirinkimas, kuriame 
Komiteto buyo pateikti iš. pra
eitų metų darbuotės raportai 
ir buvo renkama valdyba 
šiems metams.

Iš Komiteto raportų pasiror- 
dė, kad šioji organizacija ak* 
tyviai dalyvavo praeituose 
municipaliuose rinkimuose ir 
kad Lygos remti kandidatai 
visi su mažais išėmimais lai
mėjo.

• , x
Priėjus prie valdybos rinki

mų, vienbalsiai buvo išrinkta 
ir vėl dėl šių^metų senoji val
dyba be jokios opozicijos- Bū
tent J. Pabarėms prezidento 
urėdui, J. Rūkas vice-prezi- 
dento, Povilas Maceika sekre
torium ir ' Antanas Janulevi- 
čius iždininko.

O distriktų organizatorius 
nutarė, kad valdyba paskirtų 
tinkamus darbuotojus ir se
kamame susirinkime reko- 
menduotų dėl susirinkimo pa
tvirtinimo.

Delegatais išrinkta į meti
nį Lietuvių Balsuotojų Lygų 
metinį suvažiavimą sekami: 
F. Šimkus, S. ' Bakanas, 4 W. 
Andrijauskai/ J. česna, W. 
Valkauskas,”\L Šimkus, J. Ki- 
zas, F. Kreis, A. Vienius, V- 
Sadauskas, ’J. Armalis, P. Pi- 
varonas,' Stėpąs Adams ir K. 
Karsokas. ■< a.;

Visos Alleghcny Čounty 
Lietuvių Balsuoto jų Lygų me
tinis suvažiavimas įvyksta 
sausio 25 d.' Lietuvių Piliečių 
svetainėje ir tame suvažiavi
me N. S. -Lietuvių Balsuotojų 
Lyga bus ('gausingai atstovau
jama. r? '

Susirinkimas buyo tvarkus 
įr rainus be jokio užsivarinė- 
iimo įr karščiavįmosi,—vis

kas puvo rimtai svarstoma.
z — Koresp.

Garsinkitės “N-iiose”
Sausio 3 diena, taip sakant, 

buvo dįdelė diena miesto salėj,
Lietuviškai sakant, buvo įves

dintas ir prisiegdintas miesto 
majoras Cornelius D. Scully, 
praeitą rudenį rinkimus laimė? 
jęs, 4 miesto tarybos nariai 
(Thomas J. Gc llegher, James L, 
O’Toole Jr„ A. L. Węlk, Fretj 
W. Weir ir VVąlter R. Demm- 
ler). Visi laimėjo rinkimus de? 
mokratų tikietu.

Common Pleas. Teisme buvo 
prisaigdinti keturi teisėjai 10 
metų terminui (3 demokratai ir 
1 j-epublikonas). Tame tarpe ir 
lietuvių draugąs Hepry E.len- 
bogen, kuris teisėjų konteste 
demokratų tikietu nę tik kad 
kimėjo rinkimus, bet vadovavę 
visam tikietui, surinkdamas per 
10,000 balsų .daugiau, negu kiti 
kandidatai, kurie laimėjo -rinki
mus.

Naujas korperis Dr. P. J. 
Henney ir šerifas John Hanz 
buvo taip pat įvesdinti. Abudu 
yr,. PTįieiU rgįęuj rin- 
kimus demokratų tikietu.

Prąeitąis mefajs Pittsburghe 
buvo 75 streikai. Konvencijos, 
kurios buvo laikomos Pittsbur? 
ghe, ąųtrąukė $2,000 delegatų.

Mie&to majoras Cornelius D. 
Scully savo inauguracijos kalbo.- 
je paaąkė, kąd praeitais metais 
Pittsburgho mieste buvo įvykę

■.!!■ ■ -f ■ «■ ■>■■RI ųrn u- »■■■ u.n.mn i .■ j   n j

Lietuvis Advokatas 
Atstovaus Lietuvių 
“Spulkų”

S. S. PITTSBURGH, PA. — 
Teko sužinoti iš patikimų šal
tinių, kad Pittsburgho Lietu
vių Budavojimo' ir Paskolos 
Associacija, kurios buveinė 
randasi, 1910 Carson St., įr 
kuri yra vienintelė Pittsburg
ho lietuvių tos rūšies finansi
nė įstaiga, pasirinko sau ųž 
advokatą, vienintelį Pittsburg
ho lietuvį advokatą Edward 
A. Schųltz.

Daugumas šios asociacijos 
šėrininkų pasisakė, kad jų or
ganizaciją atstovautų lega
liuose reikaluose lietuvis ad
vokatas.

Per daugelį metų šią Pitts
burgho lietuvių finansinę įs
taigą legaliuose reikaluose at
stovaudavo svetimtaučiai ad
vokatai. Žinoma, tais laikais 
Pittsburghe ir nesliirado nė 
vieno lietuvio advokato, bet 
pastaruoju laiku jau per ke
letą metų sėkmingai darbuo
jasi adv. Schulztas- Tai butų 
buvęs tikras “prasižengimas”

JUOKAI
per Vėjy

Žmogus, nešinąs didžiuliu 
konUabasų, grųdasį į autobu-

—Deją,—taria konduktorius, 
ay tuklu instrumentu tamstos 
nebegalima priimti: tajpstai 
vįepam dar butų vietos, bet 
mtrumentFi,..

J£ąi muzikantas rūsčiai susk 
rąųkia, iš autobuso pasigirsta

—Matai, tamsta, kad butų 
buvę geriau mokytis groti flei
ta. x

Zoologine Tema

Ji: “Ar katės priklauso prie 
plėšriųjų?”

Jis: “Taip,/manę katytę’”

Vaistinėje
—Ar turite vaistų nuo kosu

lio?
—Turime įvairių—kokių

tamsta norėtum? »
—Tai gal aš sukosėsiu, ir 

tamstos patys man priskirsite! [
prieš lietuvybę, jei ir vėl šioji 
organizacija butų pasirinkus 
'svetimtautį.

Lietuvis advokatas galbūt 
neblogiau patarnaus negu sve
timtaučiai. —Reporteris.
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ATĖJO KULTŪRA
No. II
TURINYS:

Sovietų Naujoji 1936 lųetų konsti
tucija — Prof. IMU pomeris.

Iš socialogijos paskaitą— Prof. P.
Leonas.

Eilėraštis — Juozas Kruminas.
;L917 m. pavasario revoliucija Rusi

joj — J. Paleckis.
Vąriniaj liūtai — J. Marcinkevičius
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adalas.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslas. %
Knygų Apžvalga.

KAINA <5 CĘNTĄI
Gulima gauti

Naujienose

■ L ACME-NAUJIENŲ Foto] >

KALĖJIMAS NUŠOVUSIAM ADVOKATĄ. — George Chicharcvich, (vidury), £6 
m./ kuris nušovė buvusį teisėją Eilioti už ncišrupininią prižadėtų morgičių, dėlei 
Jįo Chicharcvich prarado savo namą. Už žjnoįžudystę Chicharevich liko nuteistas 
18 metų kalėjimai!, ,

Charles K. Pikelis 
Grįžo Iš Chicagos

PITTSBURGH, PA. — Sau
sio 5 d. grįžo Iš Chicagos 
Charles K. Pikelis, lietuviškų 
produktų importuotojas, ku
rio biznio įstaiga randasi 629 
—54th St.

Ponas Pikelis Naujų Metų 
dieną buvo išvykęs į Chicagą 
aplankyti savo gimines ir 
draugus, taip pat turėjo ir at
likti bizniškų reikalų ryšy su 
importavimu lietuviškų pro
duktų, netik Chicagoje, bet ir 
Detroite- Chicagoje p. Dikelis 
buvo apsistojęs pas savo švo- 
gerį žinomą Chicagos lietuvių 
darbuo'loją p. Povilą Šalti- 
mierą, 6958 So. Rockwcll St. 
Grįžtant iš Chicagos p. Pike
lis buvo sustojęs Detroite pas 
lietuviškų produktų impor
tuotojus p. p. Paul Molis ir 
Joną Pyragį. Jų biznio įstaiga 
ties 19.10 — 26th St. ir kelio
nė, sako p. Pikelis buvus sėk
minga, netik biznio reikalais, 
bet ir taip sau, nes Chicagoje 
sutikęs daug savo senovės 
draugų ir pažįstamų ir visur 
buvęs nuoširdžiai vaišinamas. 
Net nelabai, norėjęs grįžti'at
gal į Pittsburghą. Kartu su p. 
Pikeliu viešėjo Chicagoje po
nios Pikelienės , motina Ona 
Lukošienė, kuri buvo pasiilgus 
savo dukters ir žento pomį 
šajtimierų.

ILas 'Pikelis sako, kad jis iš 
Chicagos pervežęs labai daug 
gerų dienų Pittsburgho lietu
viams. —Reporteris-

(INSURANCE^ 
(APDRAUDA) 

I

! • Pįlną apdraudą auto
mobiliams

. • Apdraudą namų nuo 
ugnies
Apdraudą rakandų

• Apdraudą nuo vagių
• Apdraudą langą
• Apdraudą gyvasties

' gausite

NAUJIENŲ 
raštinėje 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
, Baštihė' atdara kas vaka- ’
i ras iki 8 vai. Sekmadie-
1 niais nuo 9 ryto iki 1 vai. 

po pietų.

Halitosis

Bosses Woift 
Hire People with 

i 9ad t preath
People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable
f^ith tįe best to cbooąe from thes^ days, em- 
ployers favor the neraon who is njost attrac- 
tjve. In buąineas life as in the sočią! world, 
haljtosis (unpleasant breath) is considered the 
wprst of faųlus.

Unfortunately everybody cuffers from this 
offensive condition at some time or otner— 
many more regularly than they thi k. Fermen- 
tation of food particles skipped by the tooth 
brush is the cause of niost cases. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odors.

The quick, pleasant way to Improve your 
breath is to ūse Listerjne, the quick depdorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha! U feimentation, a major cause 
of odors, and overcomes the odors themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. 1^ 

not offend others.
H you value your job and your friends, uaa 

Lirterine, the safe antlseptic, regularlv. įam« 
bert Pharmacal Company, St. Louis, Mo.

Don’t offend others •. ęheck 
halitosis witb LISTERINE

Preferred by millions 
to mayonnaise,.

DON’T 
NEGLECT 
ACOLD į

Krutinės slogos, kurios gali išsi
vystyti j nelaimę, paprastai paleng
vėja greitai, pavartojus raminančią, 
šildančią Musterole. Musterole NĖ
RA tik juostis. Ji yrą “counter-ir- 

ritant”, padedanti skausmą ištrauk
si. Vartojama milionų per 25 metus. 
Trijų stiprumų. Rekomenduojama 

daugelio daktarų ir nursių. Visose 
aptiekose.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

DUSULYS
BRONCHIALIO KOSULIO L I G O- 
NIA1 PRIIMKITE $1.90 DOVANOS

Tukstančiąms vyrą, jnoterų ir vai
kų kentąntieiųs hųo ^ųdąnčio .broiir 
cialio dusulio ir kę^ųįįę ąntpuolių, 
Wain’s Compound ne^a Įaisvešių, 
lengvesnį dūsavimą ir tvirtesnį mie
gą.‘Jis neturi sąvyje įproti darančių 
ir šir<y sįppįn^pčįų vyąipty. Veikian
čioji Wąįn’s Compuųnd sų4eties dą- 
lis dirbą su ąųpstąbįa skuba. I ke
lias minutes pereiną į kraują ir pra
deda sąvp darbą. Nežinrint kaip’ilgai 
butum sirgęs ir kaip dąug gėręs vai
stų be naudos, mes pasiryžę jums į- 
rodyti* to pągąrėjųsio vaisto vertę 
šiandien, lląšyk Wain’s L0horątojy> 
Dępt, 1$1, R«llywyo(l, Cąjif. tuojau 
prašydamas reguliąrio $^,25 butelio 
Wąin’s Compoupd fipųsų stąpdard 
kainą vąįstipese) tik UŽ 35c-~ štam
pais, čekįąis, money opįenu ar pi- 
nigąis. Musų dovanos pasiirtą su- 
tąųpys juros ši įžangįpe pa
siutą' $,erą tįktąi tieiųs ligoniams, 
kurio niekad nėra vąrtpję Wain’s 
Compound. Apribota iki vieno bute
lio asmeniui. Beto DYKAI 16 pus
lapių knygą. Jums 3.5c sugrįš, jei ne
patenkinti. x

NAUJIENŲ!KALENDORIUS
• • x •

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

UŽ 10 CENTŲ.
Pripįųskit savo užsakymus tuo- 

jaus. Kas užsirašys NAUJIENAS— 
gaus jnųsų grąžų kalendorių dykai.

■■

■

■■
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N A.U J I E N Ų 
"KETINIS' 
KONCERTAS 

Vasario-Feb. 13 d. .1938 
j SAKALŲ Svetainėje

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

Chicųgo, Illinois
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^Pirmadienis, sausio 10, 1938

Diena Iš Dienos

Indianoj Svečiai
Atlantic Kolonij’oj

ATLANTIC. — Kalėdų šv. 
proga p-ia Adolfina Drukten 
iš La Porte, Ind., lankėsi pas 
savo pusbrolį M. Karčauskų,' 
gyvenusį 240 W. 56 St. Jų at
vežė vyHausia duktė Violet 
nauju Pontiac ir paliko moti-Į 
nėlę paviešėti Chicagoje visų 
savaitę. Bet naujų metų sek-! 
madienį atvažiavo vyresnysis; 
sūnūs Viktoras su savo jauna 
žmona ir sūnum nauju Būick 
parsivežti mamų namo, nes visi 
pradėjo nerimauti—namai jos 
pasigedo. Visi pasivaišinę pas

TAKSU MOKĖTOJAMS

[ACME-NAUJIENŲ Foto)

NIEKINA AMERIKOS MO
TERIS. — Rance (karalie
nė) Sylvia iš Sarawak, ku
rios vyras Sic Charles Vy- 
ner Brooke, valdo didelę 
dalį Borneo salos. Ji dabar 
lankė draugus Chicagoje, 
bet greitai išplauks į Ang
lija, kur jos duktė, princesa 
Baba, kitaip Walcria Broo
ke nesenai ištekėjo už pro
fesionaliu ristiko Bob Grc- 
gory. Ji labai griežtai smer
kia Amerikos moteris dėl jų 
engimo savo vyrų. Girdi, 
jos valstybėj yra “galvų me
džiotojų”, bet Amerikos mo 
terys esančios ir už juos 
prastesnes.

išvyko namo.
Besilinksmindama Chicago

je p-nia Drukten aplankė ir 
kitus savo draugus, būtent p. 
p. Petraičius Bridgeporte ir p. 
p. Urbonus North Sidėj. Visur 
ji buvo maloniai vaišinama. 
Tų vaišių teko ir man, kaipo 
palydovui. P-nia Drukten šir
dingai ačiuoja už jos malonų 
priėmimų ir vaišinimų Chica
goje-

P. p. Drukten yra seni Nau
jienų 
rasti — mosi 
savo

v užrašė Naujienas visiems me
tams, kaipo Kalėdų < 
savrr-broliui F.
Lietuvoj — Valatkiškiu kai
me. Šaukotu paštas, Kėdainių!

ląnskr. Ten Naujienos bus lau- Skrocki, 23.
kiamas svetys ir bus skaito-1 Joseph Gemža, 50 
mas viso kr imo, nes L;e*rivos 
žmop"s labai mėgsta Naujie
nas.
si rašyt i savo. giminėms Lietu-

skaitytojai ir tų dien- 
labai vertina. Naudo d a- 
proga p-ia Drukten per 
pusbrolį M. Karčauskų *’

i dovanų, Išsiėmė Leidimus .
Karčauskų i | Vedyboms

(Chicagoje)
Edivard Dillon, 28, su

bus prieš mano norų.
—Povilas Daubaras.

Kostman, 42.

. Tad verta visiems jas už- PersklTŲl

su Mary

• f ' •Sopina Rosinsky, nuo
goje, nes gerus laikraštis vra Įey Rosinsky.

Stan

gera mokvkla, o Naujienos 
kain tik ir vra didžiausias ir 
geriausias lietuviu dienraštis.

P-ia Drukten taipiau sako, 
kad bnhi gerai, iei La Porte 
butu ikurtas Chicagos Lietu
viu Draugijos skyrius. Sako, 
vien musu šeimynoj esame 
sentvni žmonės — trvs sunai, 
dvi dukterys, aš pati ir vyras 
Petras. O susirgus pašelpa vi
siems butų reikalinga.

—Kaimynas.

SVARBIOS RISTYNĖS

Mano Rezoliucija
Su pradžia metu veik visi 

daro naujas rezoliucijas. Vie
ni prisižada neru.kvti, kiti ne
girtauti. negembleriauti, nedė
ti pinigų ant adcliku ar šunų-i 
ku ir t. t. Kaip ilgai tas' 
rezoliucijas pildo, tai jau jų 
dalykas. ,

Arkliukai daugeli vvlioia. 
Mat čia, išrodo, galima greitai 
pralobti. Bet prnlobusiu iš 
arkliuku nėra, išėmus tuos, 
kurie lažybas priima.

Šiandien laukiama tikrai kar
štų ristynių: susikibs Jim 
McMil’en su Von Schaeht. Vie
ta: White y arena.

Prieš kiek laiko tie ristikai 
jau buvo susirėmę. Tačiau im
tynes teko nutraukti, kadangi 
Schaeht susižeidė rankų.

SCHACHT IR GRUBMIER
Kitų trečiadienį sausio 12 d., 

Rainbo Fronton arenoj (Law- 
rcuce ir Broadway) susikibs 
Schaeht su Gri.'bmier. Tie ris
tikai chicagiečiams yra gerai 
žinomi,, tad daug apie juos nė
ra reikalo nė kalbėti. Pakaks 
čia pasakyti, kad per pereitus 
metus vargu kas labiau pagar
sėjo, kaip Schaeht. Daugelis į 
jį žiuri, kaip į busima pasaulio 
čempionų.

Su gėrimais irgi bloga, vpaČ 
jei turi automobilį. Pakliuvai 
įsigėręs važiuojant automobi
liu, tai, žiūrėk, ne tik pabau-l 
dų turi sumokėti, bet dar pra-' 
randi teisę vairuoti automobi
li. Darosi sarmata, kad turė
damas automobili negali juo 
naudotis, o šoferį gi pasisam- 
dvti nėra iš ko.

Aš gi darau visai naujų re
zoliucija. Prisižadu . skaityti 
“Nai’iienas” atidžiai kiekvie
ną dienų ir sužinojęs kokių 
žinelę joms pranešti. Po žine
lėmis pasirašysiu savo pirmu 
vardu —Povilas. Jei kad«a teks * 
naudoti kokį slapyvardį, tai

Naujas pakėlimas , 
algų mokytojams

Naujam patikrinimui mokyk
lų finansų parodžius per $1,- 
009,000 perteklių, mokyklų ta
ryba ruoš asi ateinantį trečia
dieni ant tiek p kelti algas mo
kytojams ir kitiems mokyklų 
darbininkams. Pakėlimas algų 
'veiks nuo sausio 1 d.

• Cicero džiaugiasi, kad mie- 
£>to- pajamos žymiai padidėjo, 
su pr.džia metų pakėlus alin'ų 
Eismus.nuo $300 iki $500 j ma
tus. . V

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTfSTAI-ĖS

KLAUSYKITĖS 
ŠALTIMIERO

, ■ . ' X

ĮDOMIŲ IR NUOLATINIŲ

' RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENI— — 9:00 VAL.
• PIRMADIENI— W. H. F. C. —10:00 VAL.
• PENKTADIENI— ___________ — 7:00 VAL.

VAK.
VAK.
VAK.

Ne vienų kartų esu rašęs lie
tuvių laikraščiuose taksų klau
simu, bet nežinau kiek žmonių 
pasinaudojo mano patarimais ir 
ar visus mano rašinius supra
to. Mes, lietuviai, nesame pra
tę naudotis nuolat pasikeičian- 
čiais įstatymais, ne dė to, kad 
mes nenorėtumėm gauti rezul
tatų, ypač kada liečiasi taksų 
sumažinimas, bet nesame pra1 ę 
kandžioti po valdiškas įstaigas, 
klabenti duris ir kovoti netei
singus įstatymus, kuriuos tan
kiai praleidžia legislatura.

Ne tiktai rašiau, bet ir asme
niškai raginau tuos, kurie jau
čiasi, kad jo taksai yra perdaug 
augšti, protestuoti prieš per
daug augštus taksus Board ‘ of 
Appeals. Žinoma, vieni protes
tavo,' kiti betgi neatkreipė do
mės į tų ragin’mų. Kurie buvo 
padavę protestus Board of Ap- 

! peals, vieniems taksus sumaži
no, arba, kaip jie sak?, “patai
sė klaidą”, kitiems gi paliko 
senuosius taksus. Tūli gal ir su
pyko negavę taksų sumažinimo. 
Bet štai prieš porų savaičių 
teisėjas Jarecki išnešė nuo
sprendi, kuriuo 1935 m. “rates” 
pripažino neteisėtomis ir suma
žino taksus apie $40 ant $1,000. 
Bet reikia neužmiršti to, kad

-V'. ■ .

ta nupiginimą gaus tik tie, ku
rie yra padavę protestų , Board 
of Appe; Is, ’ nąrs Board of Ap- 
pobš, ir butų buvusi tą protes
tų atmetusi.

' . ■ . ■ ■; ■Teisėjo Jarecki nuospren
džiu visiems protestavusiems 
taksai bus sumažinti, nes jis 
pripažino . dabartinę “rate” 
$9.52 ant $100 netęsė i a ir už 
protestavusiems taksai bus su
mažinti vidutiniškai po $40 ant 
kas $1,000.

Jei visi lietuviai -butų užpro
testavę prieš perdaug augštus 
taksus, tai jų kišeniuose butų 
likę keliolika milionų dolerių^

Greitoj ateityje bus leidžia
ma protestuoti; County Court, 
ypač tiems, kurių protestus 
Board of Appeals yra atmetusi. 
Bet klausimas, kiek lietuvių tuo 
pasinaudos? Mat mes dar nesa
me pratę kovoti už savo te'sės. 
Bot vistiek aš noriu pasitarnair- 
ti viengenčiams ir atėjus laikui 
vėl pranešiu kur ir kaip galima 
paduoti minėtus protestus. Jei 
juo daugiau lietuviQ pasinaudos 
mano patarimais' ir paragini
mais, mano darbas nebus nuė
jęs veltui, nes lietuviai iš to 
susilauks didesnės ar mažesnės 
naudos. -—Adv. Charles P. Kai.

• George - Chicharevich, 56 
m., kuris rūgs. 13 d. nušovė 
buvusį teisėją Frederičk W. 
Elliott pastarojo raštinė'e 77 
W. Washinglon St., liko rastas 
kaltas už žmogžudystę ir tapo 
nuteistas 18 metų kalėjinran.

• Prokuroras, išėmė \v:.rran- 
tus areštavimui šešių Tay’or 
Washing Machine Co., 3931 W. 
Madiscn St., viršininkų ir par
davėjų. Juos kaltina sąmokslu 
apgauti publiką.

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

6 Šmotų Servizas
Vienam 
Žmogui

Lietuviškas 
Krupnikas

—‘ 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas. Gerkit Lietu
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas,
Mes parduodam tik | 
.avernus. Ten ir rei
kalaukit.
1 kitus miestu* ta- 
vernams orderius pa- 
siunčiame ekspresu.
Pirkdami pastebėkit 

musų labelj

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland A ve.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long” Avė.

> Tel. Republic 8402 
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
(SrrpenpHl ................. tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas ....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

LIETUVIŠKI PASILINKSMINIMAI—BARTKŲ ŠEIMYNA—žinių Skyrius

BIRUTE
, ■' '■ ■ \

Nauji Metai — naujos laimės 
'r nauji pasiryžimai. Įvairių 
t omų ir amžiaus, 'abiejų lyč ų 
įmonės daro rezoliucijas, nau
jus pasiryžimus. 'Įrašykime į 
.avo pasiryžimų lakštų daugiau 
asidarbuot kultūrai, menui, 

pavyzdžiui,- muzikai ir dainai, 
Ypatingai dairai. Dainoj mes 
randame daug grožio, kuo dau
giau dirbame dainai, tuo daro
si daina gražesnė, o graž snš 
iaina daro mus visus gražes
ni; is. Tad, kaip minėjau, padar
kykime pasiryžimų ų 'dirbt dau
giau dainos labui. Lankykime 
uoliau choro praktikas. Juk Bi
rutė yra grynai meno organi
zacija, o kas yra organizacija? 
Tai tu ir aš. Visi mes nariai tu
rėtumėm jausti a’tsakomingu- 
mą darbuotėj organizacijos la
bui. Tik per darbus ką gero 
n Įima nuveikti. Pasirodykime 
didelis būrys penktadienio va
kare, Sandaros svetainėj, 814 
W. 33rd St., kaip 8 vai, ir pra
dėkime dirbti laiku. Juk žinom, 
kad turim daug darbo.

Iki pasimatymo!
Ducky.

- J 1

•' Mrs. Mary Paulino, 30 m., 
1913 W. Taylor St. rasta ne-

Jei Greit Išspręsit 
Šiuos Galvosūkius, 
Jūsų Smegenys 0. K.
Ar mylite, pagalvoti? Tai štai 

jums septyni galvosūkiai ir 
nežiūrėdami į atsakymus, 
mėginkite juos išspręsti.

............. —i—_T_

1 Medis atfdros nulaužtas. 
Viršūnė siekia ^žčiuę 30 pėdu 
nuo šaknų—ba-sfe. Medis 100

I •

pėdu aukščio. Kaip aukštui 
medis yra nulaužtas?

2 Jeigu trys katės pagauna 
triš peles j trisb minutes, tai 
kiek kačių pagąus( 100 pelių į 
100 minučių?

3 Ar galite surašyti nume
rius nuo 1 iki 9. į 3 eiles, taip 
kad sudėjus išilgai ir skersai 
susidėtų 15?

4 Tam tikras ! numeris pa
daugintas trijais. Gautas nu
meris padalinamas per pus- 
Viena pusė bus dvigubai di
desnė už pirmų—originalį nu
merį. Koks gal būt numeris?

5 Ubagas turėjo brolį. Bro
lis mirė. Bet tas, kuris mirė, 
neturėjo brolio.

6 A yra tris kartus senesnis 
už B. 19 metų nuo dabar jis 
bus dvigubai senesnis už B. 
Kiek senumo yra abudu da

gyva elėj užpakaly 1109 South 
Damen Avė. Suimtas negras 
Charles Chriss, 55 m., prisipa
žino, kad moteris mirė girtau
jant bute 1917 W. Taylor St. 
ir jis jos kūnas nuvežęs jr pa
dėjęs elėj minėto j vietoj# ;

[ACME-NAUJIENŲ Foto]

DAINUOJANTIS PLĖŠI
KAS. — Jack (i Russell, 36 
m., tapo suimtas kaipo 
“dainuojantis kaubojus”, 
nes po kiekvieno plėšimo 
jis sudainavęs apiplėštojapi 
kokią nors kaubojų dainą. 
Jį įskundė jo paties žmona.,

bar?
7 Suraskite numerį kurį

padvigubinus ir pridėjus 12, 
į pasidarytų 28?

. i ; \
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• Kongresmana s z A. J. \ Sa- 
bath praneša, kad federalinei 
valdžiai yra reikalingas “stu- 
dent fin^erprint clasifier”. Ap
likacijas galima gauti pašte ir 
jos turį vbuti išpildytos iki sau
sio 24 d. Vieta moka $1,440 i 
metus.

• Jerry {Trunka, Western 
Electric Co., darbininkas, ras- 
tas pasikoręs garažiuje užpa
kaly savo namo 4038 South 
Grove Ave., Stickney.

®jueq soAniaq ei Jejed dią 
ji sauotu j S0An:iai~j osejdoį

NCAniin snsiNid

“Faun
Design
Gražys

Vertė
, $2-50

O G E R S Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKAL1O

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmoty

Jus galite pradėti taupyti tuos sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą (į gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie kuponai . yra spaus
dinami kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų 'ofisą su savo mokesniu. 
Šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 a^mn- 
nims./ Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. $u ą Kuponai^----------------------- -------- ---—----- ---------------- 
Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti

Victor Bagdonas
LOCAL & LGNG DISTANCE 

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

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

S«ukit Tel. VAROS 3498
TIKTAI Už

Setas

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikėliam į Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška ir im
portuota iš Europos degtinė ir 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937

Jums patiks šie aukštos rųšies ROGĖRS sidabrinių daiktų setai. 
Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRĄ” Oneida Ltd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

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

šmotų ROGĘRS 
Sidabro Setai 

'tiktai po už 
l x kiekvienų setų 

su 6 kuponais

DAILY

BUSINESS
PI RECTORY

Lare* M««t Forte 
<&wy LjhMo

• Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1.75 

su 6 (kuponais

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

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
{SITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvertgti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę. ./ ,

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti Užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš Šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit' su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę ~ atneškit 6 kuponuš ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai,.© už dėžę 6 kuponus ir $1.75.

Užsakymu .par telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asma- 
niai pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigu? paštu, bet turi atsiųsti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c.

Siunčiu ...

Atsiųskit rtian;

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

Adresas

Miestas

Kupono Nr. 23

.. kuponus. Taipgi pinigais

Valstija

Sausio 10 d.

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

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

® FOTOGRAFAS
fONRAD

H H’OGRAFAS
i ūdija įrengta pir- 
io rųšies su moder- 

liškemis užlaidomis ir 
lollywood šviesomis, 
•arbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
OI RNG 5RR«-fiR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

•INSILAI IŠIMAMI 
už

PALAGUI PAGELBA 
LIGONINĖJE ...

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ..........

RK7 ^MINAVIMAS 
OFISE ........
•»nr’GI P4RF

• MO Kedzie
Tel. Lawndale

HOSPITM

Avenue
5727.

• RĘST MR ANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIO VALGYKLA 

750 West Slot Street
A. A. NORKUS, Savininkas

s Tek Victory M70

METINIS -
KONCERTAS■ 

Vasario-Feb. 13 d. 1938 . 
SAKALŲ Svetainėje
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SUSEKTAS MILŽINIŠKAS PREKIŲ TAKSU 
GRAFTAS

Taksų kolektoriaus agentai imdavo kyšius iš biznierių. 
' 15 agentų, pašalinta

i • .

Kaire Ee Baron 
Lietuviai Šokikai 
Jau Kelyj Europon

Vo« spėjus pasigirti, kad per biznierių taksus, prisistatydami 
pastaruosius šešis mėnesius su-.tebesą’ kolektoriaus agentais.

* rinkta prekių taksais $6,000,-? Ant kiek milžiniškas buvo
* 000 daugiau, negu buvo sūrėti- graftas, 

karna pirmiau ir kad tai įvyko 
dėl įvedimo tobulesnės taksų, 
kolėktavimo sistemos, taksų 
kolektorfaus raštinėje iškilo-di
delis skandalas, susekus ten di
delį graftą. , .

Taksų kolektuotojai tankiai 
kolektuodavo taksus atiduoda- *mi biznius į receiverių rankas, 
tuo pačiu laiku kiti kolekto
riaus agentai imdavo iš biznie
rių kyšius ir už juos padėdavo 
nusukti taksus.

* Buvo dagi atsitikimas, kad
kuomet biznierius mokėjo ky
šius vienam agentui už pagel- 
bą nusukime taksų, tai kįitas j 
agentas tą patį biznierių atida- RpmAF
ve receiveriui. * tlo IkvL llvl

prieš bukins

N udelman nesiima. * 
spręsti. Bet kiti spėja, kad jis 
sieke galbūt $1,000,000.

Šalinami ne tik paprasti 
agentai j bet N udelman jau pa
reikalavo, kad pasitrauktų ir 
vyriausias finansų departamen
to investigatorids Stephen Ba- 
lek, 717 W. 17 PI., kuris yra, 
kaltinamas apsileidimu ir ne- 
prižiurėjimu jo žinioje esančių, 
agentų. Bale k pirmiau dirbo 
kaipo bailiffa's pas gub. Hor- 
nerį, kada, tasis dar buvo pro-, 
bate teismo teisėju.

į Generalinis proku

už ėmi- 
tamybo- 
savo pa-

tyrinėji

Esantį milžinišką taksų ko
lektoriaus olise graftą pupaži-; 
no ir valstijos prexių taKsų di
rektorius Sam Nudeiman, kuris 
sako, kad 15 taksų kolekto
riaus agentų Chicagoje jau li- 

. ko pašalinta iš vietos 
mą kyšių, apsileidimą 
je ir netinkamą ėjimą 
r eigų.

Nudelman sako, kad
mas prasidėjo dar vasario mėn. 
1937 m., bet dar nėra baigtas 
ir daugelis agentų busią atiduo
ti teismui.

Jis sako, kad yra tikrai ži
noma, kad valstija nesurenka 
visų jai priklausančių pinigų, 
bet dar negalima nustatyti kiek 
pinigų nusuka, ar tai biznieriai, 
ar tai agentai.

J Chicago busią prisiųsta 50 
agentų iš kitų valstijos dalių 
sekti toliau graftą.

Esantis graftas buvo susak
ytas daugiausia slapta sekant 
■pasikalbėjimus tarp "agentų ir 
biznierių. Tam tikslui kitame 
augšte buvo jtaisyta slapta 
kk u&ymos vieta, per kurią ei
davo visi pašaukimai telefonu. 
Agentai jautėsi 
rai kalbėdavo 
apie graftą ir 
gn.fto sumos, 
kaip biznieriai,
agentai prisipažindavo prie kal
tės ir agentai prarasdavo dcr- 
bą. Bet taip praradę darbą 
agentai ir toliau nepaliovė ėmę: 
graftą. Jie gerai žinojo visą 
tvarką ir toliau kolektuodavo iš

drąsųs ir atvi- 
su biznieriais 
lykdavosi dėl 
Taip sugauti 
taip ir patys

protu-Generalinis valstijos 
roras Otto Kemer, apsvarstęs 
Chicagos legalizavimą bukių, ■ 
įvedant jiems laisnius, pripaži
no tą, patvarkymą neteisėtu ir 
prisižadėjo greitai iškelti bylą 
valstijos augščiausiame teisme.

Prieš bukins mobilizuoja jė
gas ir kauntės prokuroras 
Courtney, kuris tuo reikalu jau 
pradėjo pasitarimus su kuni
gais.

Vienas Sužeistas, 
Kiti Du Kaž-Kur 
Dingo
Reikia trijų dainorių oktetui

BBIDGEPOBT. — Liet. Vy-i 
rų Oktetas prieš šventes buvo 
paėmęs trumpas atostogas. Da
bar, po Naujų Metų,' vėl1 pra
dės mokytis. Tik visa bėda, 
kad musų vieną z dainorių ištiri 
ko nelaimė. Bomai jį labai skau
džiai sumušė, taijp, kad jau dvi 
savaites kaip guli ligoninėj. 
Kiti 2 dainoriai kažin kur din
go. Taip iš okteto liko tik 5,; 
o mokytis dainuot vistiek no
ri. ' ", z j

Todėl, jei randasi tokių, ku
rie norėtų dainuoti, tai malo
nėkite atsilankyti trečiadienį, 
Sausio 12 dieną, 8-tą vai. vak., 
Sandaros svet., 814 W. 33rd St.

Kviečia Oktetas.

MERGAITEI MĖGSTA SUKNELE

PATTERN 1658<CROCHETED DRESS

No. 1658 - ---- Tai graži mėgsta suknelė. Numogskit savo
dukrelei. Suknele bus graži ir praktiška.

NAUJIENOS N^EDLĘCRAFT DEPT.
1739 So. Halsfed St., Chkago, III.

No. 1058

* čia įdedu 10 centu ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

| Vardas ir pavardė ..

| Adresas .....—......
i • > A ' • •s- ■ ■

I Miestas ir valstija .. 
{■MtM MM ' M

š?>ks Anglijoje, .Frakcijoje ir 
Lietuvoje. Gražus išleis
tuvių vakarėlis.

Pereitų septintadienį pas p. 
Vytautą Beliajų, 6>210 So. Park 
Avė., įvyko išleistuvių vakarėlis 
pagarsėjusiems lietuvrąms br.le- 
Co šokikams pi Jonui Krenčiui, 
poniai Irenai Krenčius ir p. Ed
vardui Tautkui, kurie sausio 4 
dieną laivu “Champiain” iš
vyko -į Europą šokti Londone, 
Paryžiuj ir, apie vidurį birželio 
mėn., Kaune. • ,

Taš garsus šokikų trio jau 
per aštuonis metus kiekvienais 
metais aplanko Europą, apie 
juos anglų spaudoj nuolat ap-’ 
rašymai ir jų paveikslai tėlpa,! 
bet Amerikos lietuviams, tur
būt, ir Liėtuvoje iki šiol jie bu-i 
vo nežinomi. Gal būt iš tos prie
žasties, kati jie, kaipo artistai,1 
turi pamainytas pavardes.

Mums lietuviams jau gerai i 
žinomas ir pagarsėjęs baleto 
šokikas ir tarptautinių šokių 
mokytojas p. Vytautas Beliajuš 
apie porą mėnesių atgal savo 
parengtame šokių * vakare, Chi
cago yVomeiris Club teatrę, pir
mas susipažino su Karre Le Ba
ron Trio: kaipo lietuviais, šoki
kai čia gimę, augę ir mokslus 
ėję. Puikus lietuviai, malonaus 
budo, iškalbus, draugiški ir, 
kas stebėtina, gerai vartoja ir 
savo tėvų kalbą ir gerbia lietu
vius. Gaila, kad mes anksčiau 
nepastebėjome tų žvaigždžių, 
apie kurias svetimtaučių ^spau
da tiek daug rašo ir jais gėrisi, 

čia reikia, duoti kreditas p. 
Vytautui Beliajui, kad suėjome 
į pažintį su tokiais garbingais 
lietuviais. Plačiau apie šokėjų 
biografijas buvo rašyta Naujie
nose apie savaitę laiko atgal p. 
V. B? ' ' ' ' .

i 3vęčįų puotoje dalyvavo po7. 
nios Irenos Krenčius motina 
p-ia Peterson, pp. J. Poškai, p. 
R. Matjošritis, kun. Draugelis, 

zpp. Tūliai, pp. Giedraičiai, pp. 
Vaivadai, p. A. Tarutis, Bur- 
ton I^awrencev žymus varigoni- 
ninkas ir kompozitorius; Ma- 
jor Gervais Bar ton, rašytojas 
ir Franci jos apdovanotas kava-

Į Vedybinį Gyvenimu 
Ruošiasi Kelios 
Roselandiečių Poros

Į CLASSIFIED APS? j
Business Chances

Pardavimui Bizniai

[TRmUNE Photo.] 
t AČfciE-NAtJJrENŲ Foto]

'“PAVĖŽINK 'MANE’’.' — 
Mrs. Ellene Bubenhofor, 19 
m., iš Waukegano susipy
kusi su vyru ir palikusi 20 
męn. sūnų, sumanė “hič- 
liaikinti-’ ir Californiją. Bet 
ji pasiekė tik Chicago, nes 
policija čią ją suėiųė. Da
bar ir ji pati Įjrašosi grąži
nama pas vyrą.

Bus daug vestuvių
ROSELAND. — Roselandie- 

čiams šįmet teks aplankyti daug 
Vestuvių puotų. Į vedybinį gy
venimą ruošiasi net kelios po
ros lietuvių. • . /

Bene pirmiausiai apsives Ed- 
ward Kotas, sunūs pp. Stanley 
Kotų, nuo 12015 Bisho'p street. 
Jis neseniai susižiedavo su So- 
phie Opyt, duktere pp. John 
Opyt, kurie gyvena ties 12003 
Princeton avenue.

Prie altoriaus maršuos ir 
Anna Venckus, su Matu Kim- 
peliu Jr. Jaunoji yra duktė pp. 
Dzidoriaus Venckų, nuo 12142 
Emerald avenue, o Kimpelis yra' 
sūnūs pp. M, Kimpeiių, 12242 
Emerald avenue. Vedybų diena 
-dar nenustatyta,.

Gegužes mėnesį . susituoks 
Sue Waičius, lietuvių pp. John 
Waičių duktė, su Edward Par- 
chem, Blue Island, III., jaunuo
liu. Jie susižiedavo Kalėdų nak
tį. Pp. Waičiai gyvena ties 
12045 Eggleston avenue, p. jau
nuolis P: rchem, ties 12759 Lin
coln street, Bluė Island.

Tel. Victory 4965 
STOGDENGYSTĖ

Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daudama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Sti eet

PARSIDUODA . TAVERNAS — 
pilnai įrengtas 'geroj vietoj —biznis 
?erai išdirbtas. Priežastį patirsite 
vietoje. Richmond Inn., 2919 West 
>9th St.

Užpuolė, Apiplėšė 
Ir Nukirto Pirštų

Plėšikas sužeidė lietuvį

36 VARTOTI FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros — kainos $25.00 ir aukšč. 
originalios kainos $20G-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet—vaka
rais tiktai.

MULLER FUR CO.
166 No. Michigan Avė. 

Chicagos didžiausis kailių pirklys. 
■ ' - — - - • ' - - : - " ■>■■*■■■■*< ■■■■ A■<■ ■■» —»

Situation Wanted
Darbo Ieško

----------- ---------------- r • .....
TAVERNAS PARDAVIMUI Ge

nas kampas — Mfller Higr Life 
alus — pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos. Radcliffe 3860.

GROSERNĖ x ir DELIKATESŲ 
krautuvė pardavimdi — gyvenami 
kambariai — parduos dėl ligos.

3512 So. L4we Avė. 
Boulevard^ 4798.

GROSERNĖ PARDAVIMUI — 
pilna prekių —geras biznis —dėl 
informacijų šaukti Tel. Seeley 8359.

PAIEŠKAU DARBO kaipo Steno- 
grafė arba prie abelno ofiso darbo. 
Turiu 3 metų patyrimą. Gerai mo
ku rašomą mašinėlę vartoti—Ra
šykite Naujienos, Box 705, 1739 So. 
Halsted St.

Koal Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

JAUNAS VYRAS, ieško DARBO 
į Bučernę — Turiu patyrimą. Atsi
šaukite, Naujienos,. Eox 766.

Help Wanted—Femaie
Darbininkių Reikia

JAUNA MERGINA namų darbui; 
prižiūrėti kūdikį; būti mažas apart- 
mentas; nėra skalbiipo; $5—$6.

Lincoln 1618.

MOTERIS AR MERGINA bend
ram namų darbui — nėra sunkaus 
skalbimo—maža šeima.

Keystone 7357.

Help VVantcd—Maie 
Darbininkų Reikia

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PARDA
VIMAI, -PASKOLOS APDRAUDOS 

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

Kreipkitės pas:
J. P. EWALD REALTY CO.

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

708 W.18th St Tel. Haymarket 6686

64th and MOZART — 4 fiatų ply
tinis — 5 kambarių, kampas — turi 
parduoti — $14,500. MR. MEDORA, 
Stewart 3601.

PARDAVIMUI MEDINIS 2 po 6 
ir ant kampo tuščias lotas ant 15 
ir 49th Ct., Cicero, pigiai, šaukite 
kasdien Cicero 1803, Charles Zunich

Nedėlioj nuo 9 iki 1 po pietų.

STANISLOVAS SIMONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu J 

7 d., 5:30 vai. ryto 1938 m. į 
•sulaukęs 47 jamž., gimęs Nado- i 
jų kaime, Pajūrio parap. Tau- I 
rages apskr.

Amerikoj išgyveno 37 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

motiną Oną Simonienę, 3 sese
ris Rozaliją Mikalovicz ir jos 
šeimyną uną iiindokienę ir « 
vyrą Petrą Rindoką ir jų šei- 3 
myną, Marijoną Krygorųskie- 
nę ir vyrą Leoną ir j.ų šeimy- j 
ną, 4 dėties Antaną ir Vincą į 
Simonus ir Antaną ir Kazimie
rą LokanČius, ciocę Marę Pau-, j 
kštienę ir šeimyną.

Kūnas pašarvotas 2111 Bro- 
adxvay, Indianą Harbor, Ind. 1 
Laidotuvšs įvyks antradienį, • 
sausio 11 d., 9 vai. ryto iš 
namų į ,Šv. Pranciškaus para- Į 
pi jos bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio- ’ 
nio sielą, o iš ten bus nulyde- i 
tas į. Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. * Stanislovo Simo
no giminės, draugai ir pa- 1 
žįstami esat nuoširdžiai kvie- ’ 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, ' 
Motina, Seserys, švo gėriai, 
Dėdėn ir (’iocė

i BVFIKIR f 1'L w W <t 1IVIV Visas Pasaulio.. 
Dalis.

KVIETKININKAS
Gelčs Vestuvėms, Bankietams 1 

ir Pagrabams. 1
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULteVARD 7314

Urba Flower Shoppe \
Gėles Mylintiems—Vestuvėms 
—Banketams—Laidotuvėms

Papuošimams j
4180 Archer Avenue j 

Phone LAFAYETTE 6800 1

nerius; p. E, Šulinskas,pp.; 
Grybai, panelė Anna Scrickus, 
panele Helen Krohn, Larry 
Vlasnik, Alfaz Baldas, Venetta 
Grybas, ir^ęįętas kitų. Vytau
tas BeliajuS) y patingai visus pa
vaišino. Vakaras praėjo jaukioj 
nuotaikoj ir maloniuose pasikal
bėjimuose. P-ia Giedraitiene ir' 
p. Tarutis sudainavo ir keletą 
liotuviškų. dainelių, -ųy išlydint’ 
musų pirmoj 'pažinties gerbia
mus šokėjus į n tolimą kelionę,- 
linkėdami’ jiems geriausios klo
ties, visi ka^tu mes lietuviai 

» f ■

sudainavom “Ilgiausių Metų”.
Skanią arbatėlę svečiams pa

gamino p. Grybienė. —Juozas.

Sulaikė išdavinėjimą 
Kukių laisnių

I • 1 z

’ Dėlei -generalinio prokuroro 
Kerner pasipriešinimo ir pripa
žinimo Chicagos patvarkymo 

1 apie išdavinėjimą bukių laisnių 
i neteisėtu, meras Kelly isakė su- 
laikyti išdavinėjimą laisnių bu- 
kiams ir iki tokių laisnių teisė
tumo klausimas bus išspręstas 
valstijos augščiausiojo teismo.

ROSELAND. — Du nežinomi 
plėšikai apie 5 valandą ryto Už
puolė 51 metų amžiaus Joseph 
Biedną, nuo 11407 Stephenson 
avenue, jį apiplėšė ir nukirto 
kairios rankos pirštų galus.

Apiplėšimas įvyko prie 115th 
ir Cottage Gro've avenue. Už
pultasis ėjo namo su žmona, 
kai netikėtas privažiavo prie 
jų . autjopip^Hs. Iš jo iššoko du 
vyrai. 'Ištuštinę Biedno kiše- 
nius, ^plėšikai ėmė bėgti. Vienas,' 
iš jų rankose turėjo peilį. Bied- 
nui besivejant, peiliu apsigink
lavę kirto į užpultąjį. Nepatai
ko i kūną, bet nuėmė galiukus. 
pirštų.

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

OLD GOLD DISTRlfeUTORS,
i 1 ; Incorporated- ■ ' 

2241-2255 So. Pulaski Road, ' !
Chicago,

11 APARTMENTŲ BUDINKAS, 3 
plytiniai garažai West Auburn 
Parke (Geriausiose sąlygose) S. E. 
Coru, 78th and Green St.; lotas 
80x1’25; automatiškas aliejaus šiidy-. 
tuvas; niekad nestovi tuščių; meti
nė renda $6,024.00? 4 kartus
renda, 1 morgiČius $1.2,000.00 'ga
lios' pajamos 4 metus —vien a 
proga per amžių, šauk Vineennes 
1248 (privačias asmuo).

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ F1KČE- 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir sinkom. Taipgi Storų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ir ice 
baksius. Cash arba ant išmokėjimo 
Pamatykite mus pirm 
te kitur. - - •

S. E. SOSTHEIM 
1915 SO. STATE 

•CALumet 5269.

negu pirksi-

& SONS 
STREET

PARDAVIMUI TAVERNO BA
RAI — atiduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą. 733 West 18th Street.

Atidarė Torrence
Avenue Tiltą

ROSELAND. — šeštadienį, 2 
valandą po pietų Aldermonas 
Lindell ir kiti vietos valdinin
kai iškilmingai atidarė Torrence 
avenue tiltą per Calumet upę, 
ties 124-ta gatve. Tilto pasta-, 
tymas kainavo $1,300,000. Di
džiumą pinigų parūpino PWA.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

EXTRA '
Didžiausis bargenas; pirkite šį 

bizni, busit laimingi. Parsiduoda gą
sdino stotis, generališka krautuvė, 
karčiama (Cafe) moderniškas dvie
jų. aukštų namas su daugeliu kam
barių, nakvynėms atskiri namukai. 
Keli automobiliai trokai—Packand ir 
Pierce Arrow.
,(l2 ir pusė akerių žemės sodnas, 
sayas vanduo šulinis, be njongičių. 
Vieta netoli Los Angeles, Califomia, 
rojus Amerikos. Kaina $20,000. Dau
giau įmokėsite, pigiau pirksite. Su 
informacijomis matykite ar rašykite 
ar telefonuokite
3259 So. Halsted St. Tel. Victory 
1522 Chicago, 111. Nepraleiskite šios 
progos vienatinės. Priežastis par- 

; davimo—liga.

Jonui J. Kuliui,

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

Exchange—Mainai
BIZNIO NAMĄ krautuvė su 4 

kambariais užpakaly, 2 karų gara
žas, geroj apielinkej, mainysiu į 
privatišką namą ar farmą.

Grovehill 1965.

Pirkite savo apielinkes 
krau iuvose

PRANCIŠKUS 
, Persiskyrė siu

• Theodore Ziarkowski, 23 
m., 1745 W. 18 St., mirė ligo
ninėj. Jį perdūrė peiliu John 
Wrubel. 40 m., 1802 W. 18 St., 
kuris pasipriesmo plėšikams.

CLASSIFLED.
SKELBIMUS

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

IKI
7:30 VAL. VAK.

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

. vai. vakaro.
Tel/ CANAL 8500

Financial
Finansai -Paskolos

KAM REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMŲ MORGIČIŲ, KREIP
KITĖS I LITHUAN1AN BUILDING 
LOAN AND SAVINOS ASSOCIA- 
TION (buvusią Naujienų Spulką'), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ IŠMOKĖJIMŲ.
. 1739 .SO. HALSTED STREET

COAL
Anglys

Nusižudė 
iš bado

AUGŠTOS RŪŠIES

’SIMINAS
šiuo pasauliu : 

sausio 7 di, 3:30 valandą po ! 
pietų, 1938 m., sulaukęs 32 m. 
amž., gimęs, Tauragės apskr., 
Pajhrių parap., pakalniškių 
kairine. ■ ;

Amerikoj.,; išgyveno 30 m.
‘ Paliko dideliame nuliudime 

2 brolius: Antaną ir Juozapą;' 
vieną seserį Barborą, švogerį į 
Sam Witt ii*’švogerį Petrą Pa- j 
kštį ir jų šeimą, dėdienę, So- • 
fiją Gugaitįenię ir jos šeimą. :

Kūnas pašarvotas J. Eudei- i 
kio it Tėvo koplyčioj, 4704 S. j 
Westem Avė. Tel. Virginia j 
10883. Laidotuvės įvyks Antra- ; 

. dienį, sausib ’ 11 dieną, 8:00 v. t 
ryto iš namų į šv. Kryžiaus 1 
parap. b^žpyčią, kurioje atsi- i 
bus gedulingos pamaldos už į 
velionio sielą, o, iš ten bus : 
įlydėtas į $v. Kazimiero ka
pinės. ’

. Visi a. a.< Pranciškaus Simi- 
no giminės^' draugai ir pažįs- 
'tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti- . laidotuvėse ir 

z suteikti 4žhn . paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. .

Nuliude liekame,
Broliai, Sesuo, švogeriai, 
Ųędienė ir Optinės.

Laid. Dųįelttdrids J. Eudeikis 
Ir Tėvas, 'Į'el. Virginia 0883.

PETRAS GEČ1AS (Getch)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sausio 7 dieną, 8 valandą vak. 
1938 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Raseinių apskr., Prapi- 
mų parapijoj.

Paliko dideliame nubudime 
moteri Juzefą, po tėvais Dul- 
čaitę, 3 'feunus: Petrą, Stanis-
loyą įr Joną marčią Oną, 3 
dukteris: • Kastanciją Kwiečin- 

- sk'i, žentą Stanislova. Teresą 
Lubersky žentą Boleslovą ir 
Katariną Getch ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3819 So. 
Emerald Avė. Laidotuvės įvyks 
antradienį, sausio 11 d., 8:00 
vai. ryto iš namų į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 'nu
lydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi A. A. Petro. Gečio 
giminės, draugai ir nažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti r laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą. 1

Nuliude liekame,
Moteris. Sunai, Dukterys, \ : 
Marti, žentai ir . Giminės.

Laid. Direktorius S. P. Mažei
ka, Tel. YARDS 1138,

w.i^

Policija mano, kad badas 
privertė nusižudyti Jerome D. 
Carter,, 32 m., savo kambary
je 452, St. James PI. Jis nusi- 
troškino gasu.

Paliktame sudraskytame lai
ške jis 
mėsinėj 
neturys 
ti.

$5.75 iki $6.40 vž toną
PIRKIT DABAR11 

KAINOS EINA AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE
Tel. ARDMORE 6975

sakosi esąs alkanas, c 
matęs daug mėsos, tik; 
pinigų kuo ją nupirk-

Turėjome ir zero

DABAR 
JUS GALIT 
PELNINGIAU 
PARDUOTI

Chicago jru susilaukė tikros, i 
žiemos. Pereito šeštadienio ry-; i 
tą, '8:15 vai. šaltis buvo pasie-H 
kęs zero,. o sekmadienį sniegas 
storai padengė Chicagos gatves- 
Kadangi oras šaltrs, tai auto
mobiliams suspaudus . sniegą 
gatves pasidarė gana slidžios.

PAGARSINKIT
SAVO BARGENUS

/

NAUJIENŲ 
GARSINIMtJS
VISI SKAITO.,

PAAAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE"-

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamas. Ui pakartoji
mus duodame įtarų nuo
laidą.

■■
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PERSPĖJIMAS VISOMS ILLINOIS VALSTI
JOS LIETUVIŲ DRAUGIJOMS

Reikia Įteikti raportą ir užregistruoti 
valstijos raštinėje prieš vas. 28

Kiekviena organizacija ar 
korporacija, kuri nori legaliai 
egzistuoti šiais metais, turi pa
gaminti metini “Annual” ra
portą ir pasiųsti jį valstijos se
kretoriui, si? $1 (Vieno dolerio) 
registracijos mokesčiu.

Aš gavau pranešimą iš val
stijos sekretoriaus ofiso su se
kamu perspėjimu: sekretorius 
išsiuntinėjo kelis šimtus laiškų 
įvairioms organizacijoms, bet 
didelis nuošimtis tų laiškų, pa
siųstų organizacijų pirpiinin- 
kams arba raštininkams, sugrį
žo, su pažymėjimais “moved” 
arba, kad nėra tokio antrašo.

Rezultatas tas, kad draugijos 
arba ,korporacijos, kurių virši
ninkai persikraustė- į naujus 
butus, laiškų negavo.

Draugijos, kurios negavo me
tinio raporto blankos ir jos ne- 
išpildys, bus suspenduotos, taip 
kaip atsitiko pereitais metais, 
kada keli šimtai organizacijų 
buvo panaikinta dėl to, kad jos 
neišpildė reikalaujamų forma
lumų ir neprisiuntė' metinio ra
porto su $1 registracijos mo
kesčiu.

Paskutinė diena “failiav'mo” 
raporto yra vasario 28 d., 1938.J 
Draugijos, kurios negavo blan

kų, privalo kreiptis į valstijos 
sekretorių—Secretary of State 
Edward H. Hughes, Spring- 
field, Ilk, ir pareikalauti blan
kos. Gav^ tą blanką, išpildyki- 
te ir grąžinkite sekretoriui su 
.$1.00. Tą padarius, jūsų orga
nizacijai negręs likvidacijos pa
vojus.

Adv. Charles P. Kai.

Patvirtino politikie- 
riaus nuteisima

Jungt. V; Istijų apeliacijų tei
smas patvirtino nuteisimą Wil- 
liam II. Malone, buvusio Illinois 
valstijos taksų komisijos pirmi
ninko, , už nusukimą savo paja
mų taksų už tris metus bent 
$60,000.

Jis yra nuteistas dviems me
tams k: Įėjimui ir užsimokėti 
$5,000 pabaudos.

NAUJIENOS, Chieago, III

! Paviliojo Lietuvio 
Žmoną, Dabar Suim
tas už Žmogžudystę
Laike apipilsimo nušovė gao 

lino- stotied prižiūrėtoją'

Jaunas, 23 metų “donžua
nas”,, kuris buvo sukę ęs sen
saciją kelioliką mėnesių atgal 
“paviliodamas” lietuvio K. Be
tono žmoną Helen, dabar sėli 
kriminalio teismo kalėjime ir 
laukia teismo už žmogžudystę.

• v* • • • . »

. Grant prisipažino, kad perei
tų metų lapkričio 20 d. jis api
piešė ir nušovė William C. Hen- 
dele, 56 metų amžiaus gazolino 
stoties prižiūrėtoją. Stotis, kur 
apiplėšimas įvyko ir Ilendele 
dirbo, randasi prie 6071 Went- 
worth avenue. Atėmęs $40 mio 
Ilendele, Grant * pasileido bėgti. 

Kai Ilendele ėmė vytis, tai 
Grant sustojo už medžio ir re
volveriu šovė, pataikydamas 
Upiplėš tajam tiesiai j galvą.

Apiplėšimą Grant atlikd su 
dviejų sėbrų pagalba, Jeffery 
Gilleas, 17 metų ąmžiaus, ir 
Joseph Suddeth, 18. Jaunuolius 
uėmė Englewood policija. Jų 

bylos svarstyma's prasidės pen
ktadienį, sausio 14 d., prieš tei
sėją Harriiigton, kruminaliame 
geisme.

Grant yra tasai garsusis don
žuanas, kuris' susitikęs Heien 
Betėnienę šokiuose, ją 'išsivežė 
į Vyaukeganą pas taikos teisė
ją ir paėmė šliubą. Kai Butėnie
nės daugvyrystė iškilo aikštėn, 
ir jos vyras Betonas, 'virėjas, 
patyrė, kad vakarus ji pralei
džia su juo, o dienas su antruo
ju vyru, tai reikalas ats’durė
teisme. Antrosios vedybos bu- dabras. 30—Perlas 

i vo panaikintos ir Betenienė iš
vengė bausmės.. Betėnas buvo Auksas.

40—Rubinas
—B.

——-......... ................................................

užvedęs divorso bylą, bot vė
liau su žmona susitaikė. —R.

Pirmadienis, saūsio 10, 1038

Vasario 13
Vedusių Porų 
Domei

Kiekvienais metais, sukakus 
vedybų dienai apvaikščiojo-;■ 
ina sukaktuvės. Kad nereikėtų 
galvos laužti-dovanoms bei 
reikšmei, galite pasilaikyti šį. 
Naujienų numerį ir sukaktu-! 
vi u re 
atėjus.

patirti, reikalui

ta Oda. 4—Vaisiai ir Gė- 
Medis- 6—Cukrus ir 

Saldainiai. 7—Vilnos. 8—Puo
dai. 9—Willow. 10—Blėta. 11 
-—Plienas. 12—šilkas ir drobė. 
13—Mezginiai. 14—Iv< 
Krištolas. 20—China

METINIS

KONCERTAS
ai. SOKOLŲ SVETAINĖJE

M

gsmingai krykštauja užėję vieną Nanking
iškėlę ant jos Japonijos vėliavą.

I ACME-NAUJIENŲ Fn'nl

PASITRAUKIA Iš AUGŠČIAUSIO TEI
SMO.1— Jungt. Valstijų augščiausiojo tei
smo teisėjas George Sutherland, kuris pa
sitraukiu iš augščiausiojo teismo sausio 18 
d., sulaukęs 75 m. amžiaus ir ištarnavęs 
teisme 15 metų. Pirmiau jis buvo senato
rių iš Utah valstijos. Teisme jis priklau
sė prie konservatorių ir jaunesnis būda
mas dagi jiems vadovavo.

sienų

IACSlE-NAUJIENŲ Fotol

PAGROBĘ BANKIERIAUS SUNŲ. — Harry 
(kairėj), 52 m., iš Muncie, Ind. ir Vėdliam 

, abu bedar- 
pinigų, buvo

BUVO 
C. Walter 
Chestcr Marcuin, 30 m., iš Ncwcastle, Ii 
biai, 'kurie norėdami kaip nors pelnyti
pagrobę bankieriaus sūnų John Bryan Jr. iš Centervill?, 
Ind-, jo motiną, slaugę ir groserninką. Bet iš grobimo 
nieko neišėjo, nes jie neįstengė išreikalauti $3,800 išpir- 
kimo ir pagrobtuosius paleido. Tečiauš ir jie patys pa- 
kliubo už žmogvagystę ir Waller vėliau nusižudė kalin
tos kalėjime, Ricbmond, Ind., nušokdamas iš balkono 
ant cementinių grindų.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]

KAIP BUVO SUGAUTI TAKSŲ GRAFTERIAI. — Stenografė Miss Evelyn Bio- 
rnstad slaptame telefonų kambaryje virš valstijos finansų departamento raštinės, 
105 W. Madison St., klausosi pasikalbėjimų tarp prėkių taksų kolektavimo agen-* 

tų ir biznierių. Iš tų pasikalbėjimų tapo susektas milžiniškas agentų varomas graf- 
tas, delei ko 15 agentų jau neteko darbo ir gal dar atsidurs teisme. Teismas grę- 
šia ir keliems agentams' davusiems kyšius biznieriams.

• IŠGELBĖTIEJI IŠ KANADOS DYKUMŲ. — Grupė matininkų, kuri buvo išgelbėta po 39 dienų vačgo ir 
šalčio šiaurinės Kanados dykumose. Matininkai dirbo prie James įlankos, bet prarado visą savo maistą. Nuo 
lapkr: 22 d. iki Naujų Metų jie gyveno keturiose mažytėse palapinėse ir maitinosi tik tuo, ką nusišaudavo ar 
sugaudavo. Pagalios, pastebėta jų ugnies signalus ir jie liko išgelbėti. 1.—Alfred Guite, vienas iš labiausia pa- 
sižyinęjusių išgelbėtojų. 2—Aštuoni išgelbėtosios grupės nariai. Kiti jų prarado po 35 ar 40 svarų savo svorio. 
3.—Octave Lapointe, virėjas, prie vienos palapinių.-4.—Gerar Ebacher su kroviniu eina ieškoti maisto.




