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Stanley Reed Paskirtas
I Vyriausią Teismą

Reed užims vietą teisėjo Sutherlando, ku
ris rezignuoja pirmadieni. Konservatyvio
ji1 teismo daugumą pasikeis Į liberalią 

daugumą.
WASHINGTON, D. C., sau- 

j šio 16. — Prezidentas Roose- 
veltas šeštacŲenj pranešė sena
tui, kad jis parinko Vyriausio 
šalies teismo vietai 'Stanley 
Reed’ą, dajjartinj 
n erai.

konservatyvios daugumos pasi
keis į liberalią daugumą.

Jungt. Valstijų senato teisių 
pakomisė paėmė svarstyti 
Reed’o. kvalifikacijas. Mat, pre-

Kinai atmušė didelę 
japonų atakų

Rusai sustabdė mo
kėjimus italams-

MAŽIAUSIAS KŪDIKIS — NORMALUS VAIKAS. — Jaccjuclinc Jcdii B^nsoh, 
5914 Daliu Sb, Chicago, kuri gimusi svęrė tik 12 uncijų ir per kelis mėnesius gulė- * * 
jo inkubatoriuj, išaugo į normalę ma^ą^mergaitę. >Dabar ji atšventė dviejų metų 
giihtącĮigh^įV^syeria 24 svarus^ į.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 16. — šeštadienį Sovie
tų Rusija paliovė mokėjusi bi- 
las Italijai. Rusai sako* jogei 

‘italai nemoka jiems už aliejų. 
Taipgi, kad italai sulaikė rusų 
laivus savo uostuose. Rirtsų val
džia instruktavo savo delega
cijas užsienyje, o taipgi biz
nio organizacijas Rusijoj liau
tis mokėjus bilas italų 
moms. 

■ ■ ■ *1

Italijos atstovas Romoje 
neigė kaltinimą, buk italai 
sumokėję prideramų sumų,
pasakė, jogei rusų žygis jiems 
esąs tikras siurprizas.

fir-

pa- 
ne- 
Jis

NANKING, Kinija, sausio 16 
— Kinų aštuntoji armija, su
organizuota iš komunistų vie
netų, pranešimais sekmadieni,'- 
atmušė stiprią japonų ataką ir 
padarė japonams sunkių nuo
stolių.

Susirėmimas įvyko 50 my
lių į pietus nito Shansi provin
cijos sostinės Taiyuan. Saky
tai kinų armijai vadovauja 
gen. Chu Teh. Ji susidaro iš ' 
100,000 karių.

Audros Anglijos 
pakraščiuosevietai

Solicitor Ge- zidentas paskiria Vyriausio tei
smo narius, bet senatas turi 

fužgirti paskyrimą. Manoma ta
čiau, kad Reed’o kandidatūrai 
vargiai bus opozicijos, arba jei
gu bus, tai visai maža opozi
cija. Kai tik senatas užgirs jo 
kandidatūrą, Reed tuojau ga
lės užimti vietą Vyriausiajame 
teisme.

Reed yra tarnavęs Jungt. 
Valstijų valdžiai prez. Hoove- 
rio laikais. Prezidentui Roose-

Vyriausiam 
todėl, kad 

įeina galion 
Sutherland.

Naujas narys 
teismui parinkta 
pirmadienio naktį 
rezignacija teisėjo

Reed yra 53 metų. Paeina 
iš Kentucky valstijos. Ken- 
tucky gyventojai skaito jį pra
stu politikierių, bet ^pripažįsta 
gabiu advokatu esant. '

Jis skaitoma liberalu, bet
kai kurių liberalų nuomone, nė-, veltui įėjus į Baltąjį Namą, jis 
ra pakankamai kairus. Visgi, 
teisėjui Sutherlandui pasitrau
kus ir Reed’ui užėmus vietą, 
Vyriausiojo teismo sąstatas iš

pasiliko tarnauti, o vėliau ta
po paaukštintas į Solicitor Ge
neral — vyriausią valdžios ad
vokatą, v

Policija surado są 
mokslininkų labo 

ratoriją 7
sau-
kra-

Rusai karo laivu sta
tybos lenktynėse

Hooveris ragina J 
Valstijas darbuo

tis taikai

. " H

--/lH

PARYŽIUS, Francuzija, 
šio 16. — Policija padarė 
tą inžinieriaus Ilenry Roidot 
laboratorijoj. Surado, kad Roi
dot auklėjęs nuodingus mikro
bus (germš) organizacijos 
CSAR išdavėjams nuodyti.

CSAR — slaptas komitetas 
revoliuciniai akcijai — skaito
mas branduoliu Les Gagoulards, 
O Cagoulards yra užsimoję nu
versti ’ respublikos valdžią, 
įsteigti diktatūrą ir sugrąžin
ti Francuzijai monarchiją.

Pats Roidot pabėgo į Švei
cariją.

LONDONAS, Anglija, sau
sio 16. — Per paskutines 24 
valandas siautė smarki audra 
Britanijos ir Airijos apielinkė- 
je. Britanijoj dėl audrų žuvo 
šeši asmenys, padaryta žalos 
turtui. Laivai Anglijos kanale 
ir Airijos juroje pavėlavo 
Įlomis valandomis pasiekti 
stiis, į kuriuos jie plaukė, 
^ur susisiekimas lėktuvais
vo sulaikytas 24 valandoms.

ke- 
uo- 
Kai 
bu-

Tarptautinė Darbo 
Federacija nepriėmė 

sovietų unijų

MASKVA, Sovietų Rusija, 
sausio 16. — ŠešfadiebĮ ^rusų 
parlamentas —- vyriausias so
vietas — užgyrė raportą, jo
gei Rusija plečia jurų ginkla
vimosi programą. Vyriausias 
sovietas įgaliavo savo prezidiu
mą paskelbti karo įstatymą ar
ba karo' padėtį, opiu šaliai lai
ku.

Viasčeslav Molotov, sovietų 
'premjeras, paaiškino parlamen
tui, kad dabar Rusija stiprina 
savo laivyną, tačiau užbaigus 
statyti kai kurias šiito laiku 
statomas įmones, Rusijos karo 
laivyno statyba eis daug smar
kesniu tempu.

Reiškia, ii; Rusija dalyvauja 
karo laivynų statybos lenkty
nėse.

SAN 
šio 16. 
Jungt. 
.Herbert Hoover pasakė kalbą, 
kurioje ragino Jungt. Valsti
jas kooperuoti su kitomis ša
limis konfliktui pasaulyje pa
šalinti. Jis tačiau akcentavo, 
kad Jungt. Valstijos turi. var
toti tik moralią įtaką ir ne vie
nu kariu neprisidėti prie kitų 
šalių' karų.- • .

P-no Hooverio aiškinimu, 
Amerikos trys svarbiausios už
duotys yra: palaikyti savo ne
priklausomybę, palaikyti šalį 
kaip draugiją laisvų piliečių ir 
kooperuoti su kitomis šalimis 
tikslu palengvinti karo naštą 

<atgaivinti pasaulio gerbūvį 
jo viltį.

FRANCISCO, Cak, sau-
— šeštadienį buvęs 
Valstij ų -prezidentas

ir
ir

Holding kompanijos {Vokiečiams nėra pa
parazitai grindo protestuoti

BLUM APSIĖMĖ SUDARYTI FRANCU 
ZIJOS MINISTERIŲ KABINETĄ

PARYŽIUS, Francuzij a, sau4- sibriauti* į valdžią, socialistams 
šio 16. — Georgės Bonnet, bu- esant priešingiems tokiam 
vęs Chautemps kabinete finan- briovimuisi, nes tai sugriautų 
sų ministeris, mėgino sudary
ti ' Frandiizijos rtiihistėrių ka-

Tačiau į jo kabinetą atsisa
kė įeiti socialistai. O socialis
tai sudaro didžiausią partiją 
parlamente. Be stipriausios par
tijos paramos sunku ir minis
terių kabinetui veikti.

Antroji didžiausia partija 
parlamente po socialistų yra 
radikalai socialistai, kuriems ir 
Bonnet priklauso. Ir šios par
tijos vadai įspėjo Bohnetą ne-

visą liaudies frontą ir suskal
dytų pačius radikalus socialis
tus.

Po to, kai Bonnet pasitrau
kė į šalį, prezidentas Lebrun 
pakvietė konferencijai Leoną 
Blumą, socialistų vadą ir bu
vusį pirmą liaudies fronto val
džios premjerą. Reikšta nuo
mone, kad Blumui bus pasiu- 
lyta- sudaryti kabinetą.

-Vėliausi pranešimai 
dienį sakė, kad Blum 
pasiūlymą.

sekma- 
priėmė

Kinai ‘‘nepasitaiso” 
japonai kariaus 

toliau

Sukilėliai užmušė 7 
civilius gyventojus 

Barcelonoje

PARYŽIUS, Francazija, sau
sio 16. — Tarptautinė Darbo 
Unijų Federacija, ^riskaitanti 
14,000,000 narių 28 šalyse, sek
madienį atmetė Sovietų Rusi
jos unijų pasisiūlymą įstoti į

. Rusai statė keletą sąlygų, 
kurios lietė Federacijos akciją 
Jungtinėse Valstijose, Kanado
je ir Pietų Amerikoje, o taip
gi reikalavo proletariato sank
cijų agresingosioms šalims — 
Japonijai, Vokietijai ir Italijai 
— streikais dirbtuvėse, kurios 
gamina karo medžiagą saky
toms šalims.

SARAGOSSA, Ispanija, sau
sio 16. — Sukilėlių praneši
mais, Teruelyje dar buvo už
silikę 100 sukilėlių karių ir jų 
kapitonas, Santa Clara vienuo
lyne po to, kai garnizono dau
guma pasidavė lojalistams. Sek
madienį vienuolynas buvęs iš
sprogdintas, ir manoma, kad 
visi pasilikę jame sukilėliai žu
vę. \

Sekmadienį sukilėlių lėktuvų 
eskadronas užpuolė netikėtai 
Barceloną. Septyni civiliai gy
ventojai atakoje užmušti, 
giau sužeista. Manoma, 
’Čktuvus operavo italai.

TOKIO, Japonija, sausio 16. 
— Japonijos ministerių kabine
tas ir aukštoji karo vadovybė 
šeštadienį nutarė vesti karą 
Kinijoj iki galutino laimėjimo.

Japonų žinių agentija Domei 
formuluoja Japonijos politiką 
esmėje šitaip: Japonų valdžia, 
tikslu palaikyti patvarią taiką 
rytų Azijoje, iki šiol vedė bau
džiamąją ekspediciją prieš ki
nus, kurie rodė nepalankumo 
japonams. Japonija taipgi no
rėjo duoti laiko kinams supra
sti savo klaidas. Tačiau dabar 
Japonijos valdžia yra priver
sta manyti, jogei Kinija nero-t 
do noro savo nuotaikai pakei-į 
sti. Taigi Japonijai tenka dar 
griežčiau vykdyti jos nustaty
ti planai.

dau- 
kad

saiisio
Max Zaritsky, United

Cap and Millinery 
unijos prezidentas, 
į Amerikos Darbo 
ir C.I.O., kviesda- 

organizacijas taiky-
Žydai nori bėgti iš 

VokietijosPietų valstijų' negrų Lewis ir Taylor ture 
vieta I io konferenciją

Zaritsky reikalauja 
C.I.O. ir A.D.F. taikos 

--------- t* 
NEW YORK, N. Y 

16. — 
Hątters, 
Workers
atsišaukė 
Federaciją 
mas abi 
tis.

Zaritskio vadovaujama unija 
priklauso Amerikos Darbo Fe
deracijai, o pats Zaritsky yra 
3.I.O. narys.

jo konferenciją
' WASHINGTON, D. C., sau- 
šio 16. -— John Lewis, C.I.O. 
pirmininkas, ir Myron C. Tay
lor, United Steel Corporation 
tarybos pirmininkas, turėjo 
praėjusią savaitę pasitarimą. 
Jie diskusavo naują algų ir dar
bo laiko sutartį plieno darbi
ninkams.

BERLYNAS, Vokietija, sau
sio 16. — šeštadienį Vokieti
jos žydų' taryba priėmė rezo
liuciją, kurioje prašoma sku
bios pagalbos iš Palestinos val
džios ir iš užjūrio šalių 
emigracijai iš Vokietijos 
nuoti. • ,

Be 
štai 
savo 
butų
gyventi.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 16. — Bi?vęs Jungt. Valsti
jų ambasadorius Vokietijai, Dr. 
William E. Dodd, pasmerkė 
Ėitlerio režimą. Dėl to Vokie^ 
tijos ambasadorius Jungt. Val
stijoms, Hans Dieckhoff, 
protestavo.

Dėl to protesto Dr. Dodd 
reiškė,’ jogei £)e pagrindo

j, sausio 
Jackson,

ROCHESTER, N. Y 
16. 
Jungt. Valstijų generalis pro- 
' k troba s asistentas ir anti-trus- 
tinio ^gyriaus viršininkas, > pa
reiškė šeštadienį, kad holding 
kampanijos, stambios finansi- 
sės biurokratijos, stengiasi pa
imti vietines kompanijas savo 
kontrolėm? Holding kompanijos 
nėra j tvėrėjos, nėra kūrėjos. 
Bendrai jos yra parazitai, ku
rie naudojasi kitų kūryba, ki
tų darbu.

Robert

už-

.ORRte

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

Tarpais lietus; šalčiau į pa
vakarį; vidutinio stiprumo dau
giausia pietų vėjai, pasikeiČią 
šiaurės vakarų vėjus; saulė te
ka 7:15, leidžiasi 4:45 
dą.

valan

pa- 
vo- 

kiečiai protestuoja, nes 1936 
m. du aukščiausi Vokietijos 
valdininkai atakavo • ir pajuo
kė demokratines šalis. Trys pa
našios atakos buvo padarytos 
rugsėjo mėnesį 1937 metais to- 

e pačioje vietoje, būtent Nu- 
•emberge.

Toliau Dodd nurodė, kad 
■jani būvant ambasadoriumi Vo
kietijoje vienas amerikietis iš
laikyta kalėjime, du metus už 
balinimą komunistinių lapelių. 
Paties prezidento Roosevelto 
.prakalbos uždrausta 
je platinti. Tuo gi 
Amerikoje, Hitlerio 
dietai veikia keletą 
varžomi.

WASHINGTON, D. C., sau
sio 16. — Pietinių valstijų se
natoriai tebedaro fili buster; an- 
ti-linčiavimo biliui. Senatorius 
Elender (demokratas iš Loui- 
sianos) šeštadienį nušvietė pie
tinių valstijų baltveidžių santy
kius su negrais. Jis pareiškė: 
“mes neturime neapykantos 
negrams; mums patinka jie, 
bet mes prižiūrime, kad jie bu
tų savo vietoje. Mes nebičiu- 
liaujame su jais. Tai toks skir
tumas.”

Gal rezignuos teisė
jas Cardozo žydų 

pla-

$100,000 netikrų 
pinigą

a,

Paskutinė diena 
teisme

Dabartinė * kompanijų ir dar
bininkų uriijoę sutartis išsibai
gia vasario 28 dieną. Ar ką 
konkretaus nutarė Lewis ir 
Taylor savo pasitarime, nepa- 
kelbta,

WASHINGTON, D. C., sau
sio 16. — Vyriausiojo teismo 
narys, teisėjas Cardozo, skai
tomas nuosaikiausiu liberalu 
teisme, serga širdies liga. Dak
tarai numato jam ilgą ligą. Tai
gi reiškiama nuomonė, kad ne
užilgo gal ir jis rezignuos iš 
teisėjo vietos.

skyto, rezoliucija prašo 
apgyventas šalis pakeisti 
įstatymus ta prasme, kad 
leista* žydams jose apsi-

SA2>7 JOSE, Cal., sausio 16. 
— Slaptieji valdžios agentai ir 
policijk sekmadienį* areštavo 
keturius vyrus ir '■Užgriebė ne
tikrų pinigų sumai $100,000.

Vokieti j o- 
tarpu čia, 
propagan- 
metų rie-

WASHINGTON, D. C 
šio 16.
Jungtinių Valstijų Vyriausio 
teismo narys, pirmadienį, sau
sio 17 /d., paskutinį kartą da
lyvaus teisme kaip teisėjas. Pir- 
inadienio naktį 12 valandą jis 
pasitraukia iš teismo pensijai. 
Teisėjas Sutherland yra 75 
metų senumo.

sau-
George Sutherland,

Kinai stumia japo
nus atgal

Nubaudė mirtimi ki
nų generolą

i mE ■ t
. ■■■

Pildome 
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937

Japonai nori derybų 
su Chiang Kai-shekų

TOKIO, Japonija, sausio 16. 
— Japonija sekmadienį paskel
bė naują kriptį politikoje Ki
nijos linkui ir aktyvesnes ka
riuomenės operacijas. ■'

Tačiau japonai nepaskelbė, 
kad jie nutraukiu diplomatinius, 
ryšius su Kinija. Iš to daromai 
išvadas, kad japonai tikisi 
naujinti taikos derybas 
Chiang Kai-sheku, jei jis 
tiks kitai konferencijai.

KasdienRaštinė Atdara 
nuo 8 ryto iki

Sekmadieniais nuo 9 iki
1 vai. popiet.

SHANGHAI, Kinija, sausio 
16. — Oficialiai pranešta, kad 
įvykdyta mirties bausmė gene- 

buvusiam

.■SHANGHAI^ ’ Kinija, sausio
i6. - ' "J' . , . . f .
ne tik atlaiko savo pozicijas rolui Han Fu-chu, 
mūšyje Shanftmgo provincijo- Shantungo provincijos guber- 
je, bet nustūmė japonus ‘dešimt patoriui. Chiang Kai-sheko vy- 
mylių atgal. Kinai atsiėmė išįriausybė kaltino Haną nedėjus 
japonų strateginį miestą ^ši- pakankamų pastangų japonams 
ning, toje provincijoje 'atremti.

Kiijų pranešimais, jie

at-
su

I
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Grinoriaiiš”Šiilauktuvės
. ■*“—-—. •' rA-.TT.-....... .'U»JI :

(Iš romano Jlaulo Gobšo)

ramus, atga- 
veidas žiūrė-

- X G*’ LI' - G * ’O Gobsiukas stoyeja .visas su
iro a- miššs, tarytumei ‘ pakvaitęs; ir

žiurėjo į tekančios saulės pus- 
! rutulk ii'poj |uros dangčio be
išlendantį. Jo. gaiva, sukinėjosi 

nelygįpant švyturys, 
ir nešiojo jo akis iš rytų į va- 
karuą^iš vakarų į rytus, ,ir at- 
gąįę Skraį^.;jis ^ąvo akiųris nųp 
žeųiės į.sąųię„.nųo saulės į že- 
jnį.ir .atgal: .Šukę, mat, ^iki- 

ir pripildė jų sirdis seniai lauk- “i;.4 .■ r T; ;■ J - nelis galvą,, kąm saule feopia .į
(Jąųgų,;iš valant ę pe iš.jęytų, 

-kaip jis yja ir prątęs matyti. 
Smarkai pąpuįtė, j U, įalvą, , — 
lyg tuo,.norėdamąs iškratyti pa
skutinius miego, JikųČįus į^ akių, 
— atsisuko visu .pryšąkiu į ry
tus, bet saulės vis tiek ten ne
buvo. O jis juk nuo mažų die
nų .matė ją tekančią ■— matė ir 
blaivas ir neblaivas, bet visada 
iš rytų.

T’aįaliau pasigavo — labai 
stipriai pasigavo jo akis Ameri
kos žemė,ir iššaukė iš pasąmo- 
nio /sandėlio į jo sąmonės švie- 
:są,jo mptinos žodžius: “Ak, die
vulėli mano brangus, kad ma
no Laurynukas tokiu žmogum 
taptų, kaip Pagyriukas. Pana 
Marija, motina Dievo, duok dva
sią šventą mano vaikeliui.” Ir 
"jis rašė į jaunas, viską labai 
mielai priimančias smegenis sa
vo ateities rezoliucijas. Rašė 
rankas kietai suspaudęs, dantis 
sukandęs, kiekvieną raumenų 
valakną įtempęs, kiekvieną gys
lą krauju prityind^s, kad jis bu
siąs vyras vyriškesnis," žmogus 
žmoniškesnis ir. gaspadoriųs 

. ’ ' ' , ’ • *■' - ( «. . J <.

gaspadoriškesnis netj už patį Pa- 
gyriuką, jo motinos adoruoja
mą . ... kad,jiš, naujoj žemėj 
nauj u žmogum virsiąs ir — kai 
parvažiuosiąs savo 
džiaugsmą ligi debesų 
siąs...

II
Vieną rytą, kai 

jos kupinas juros 
jo^ėiy^ipnais savo, ftkmpą rį-,
tirų dangaus skilaucą,’ raudono
mis ir, kaip liepsna tyrpmjs pa
žaro juostomis išmuštą, kažKu- 
r.s is emigrantų ėmė ir pamatė 
žemę, žaioo spėtumo žinia tuoj 
aplėkė visų emigrantų ‘ patalpas

M * . • - L .? - *• * . ’

tu dZĮaugsn^u. Dar ne visai iš- 
aušęs r^tasišaušo jų akyse, ta- 
rytumž^-'l®^^,- rSsauko sviesa 
butų ^perėjusi storas lai. 
vo siėn^cii* peršvietusi šitų 
vargdiennp^aivas. Visi, net ir 
moterys* sn mažais vaikais, bė- 
go j -^fFšųTr puoiė ten, is kur 
buvo jnatyti žemė . . . Didin
gos širdies jųrė, kuri per vįšą 
septynipliką dienų jsųpo j uos mo
tiniškose sayp rankose, dabar 
buvo nedėkingai visų pamirš
ta .. . Vieni su daina lupose, ki
ti su labai džiugiu krykštavimu, 
dar kiti, su visai rimtu susikau
pimu, ir dar kiti su džiaugsmo 
ašaromis akyse pasitiko Naujo
jo Pasaulio žemę . . . Kiekvie
no krūtinė plėtėsi nuo naujo, 
visokiomis gyvenimo gausybė
mis pritvinkusio, oro, o širdis 
jau šoko naujo gyvenimo šokį... 
Kiekvieno^lela, tarsi, iš naujo 
užgimė ir virto beribių vilčių 
versme — versme, tryškančia 
labai stipriai ir aukštai, siekian
čia galingos savo srovės viršū
ne net dangų, kurį šitie Sapojo 
Pasaulio skurdžiai tvirtai tikė
jo, ir jie dabar manė, jog ir čia

' — Naujojo Pasaulio žemėje — 
busią jiems taip jau gera, kaip 
ir paČrame danguje , , . Pagą; 
liau, koks gi pasaulio genijus 
tesugebėtų tiksliai nusakyti 
mintis, atspėti jausmus, troški
mus ir ^vilčių begalybę; šitų,|ęer 
čioąioš klasės keleivių -^jŠeno- 
jo 
migrantų, bėgančių 
spaudos, vargo ir mirties . . . 
ieškančių laisvės, duonos ir tur
tų, apie kuriuos jie tiek daug 
girdėjo, svajojo ir daugiausia 
tik jais savo galvoje bei širdy
je tesigerėjo ,. . . o dabar, štai, 
ir mato ir jaučia juos, rodos, 
jau apčiuopdami, jau savo glė
byje juos laikydami ir prie kru
tinės kuo stipriausiai, spąusdą 
mi... Ir jie, stovėdami su pra
vertomis išnikusiomis burnomis, 
tiesė išsekusias savo rankas 
tiese, kad pasveikinti busiantį 
savo laimes kraštą...

•X ? '• 4.-’* 4.1 ir"' ’• • ? 1

IŠ kur,.dter(a ątįįe’iavę, per pla
čias piarias .atplaukę... Ir 'apie 
tai labai daug. girdėjo Gobšiu 
kas į iarvę šnefcąnčt^ ir nųogaš- 
LaujanČiūs, ar tikrai, girdą bu
sią galimą v pa^ti į “ąufcsp 
kraštą”, kur laimių laimė lau
kianti, ar, gal būt reikėsią grįž
ti į Senąjį Pasaulį, kur juoda 
duona ir skurdas su ąstria' iro
ninga- pašaipa, pasitiksią. .sūnų 
palai^nąr;,.k
be jomų ugny j, než modamas, 

• katron, puąen <bįi^įąs , įssjųsta^.
Ir ne vieno riedėjo stambios a- 
šaro W
sugniaužtus, veidus, bet; jr EIJįso 
salos, jaą, sęprąą •« sev? 

' mintos, “ąšarų, sąla”? .
kurią nepasiekt Atlanto ban 
'gos...

jakel-

aulio nelaimingųjų — e- 
nuo prie-

•įj Kaisdamas;^Mįųčf^y.ir ^čnįft 
šviesios ateities,. špi n d uliubse, 
nei nejuto vaikinėlis,. kai atsi
dūrė EHiso saloje, — milžiniš
koje stotyje,, {eur ateivius Ame
rikos vąidininkai peržiūri, atren
ka ir tik’sveikuosius,. “geruo- 
sfus’;? —- tai y tumei naujų nau- 
jąusias, tik ką iš fabriko atvež
tas, mąšina, — tepriima ir į 

■Naujo ; Pasaulio žemes .gilumas 
tęįšleidžia — > teišsiunčią sun
kiausiems , dąrbams dįrbtk viso 
krašto,;turtams , ir galybei kel
ti... Bet ne visiems tokia laime 
tenka :t ne visus teišleidžia, ne, 
yjsiems .‘‘aul/sp krąšto'’ duris a- 
tidaro. Kai kuriuos grąžina, ten,

■ " -------- ■’ 1 * r—rr——-------- -------
. MEGSTOS PETELIŠKĖS

NAUJIENOS, Chicago, 111.
;... ----------------------------------- —

“O, tamsta jau ąngelckai n)o-
' „į. • ’ • ' <* .iM’S 1

,■ šiur’I vw> irtmist 
Vfe.biskj, anjį; Žigą, p^mpkmo, 
šiur”, pasid12fxs-'f‘ *------ *JL~~
Gob^iukas^

“Tai gut, verry gut; greičiau

amas atsakė

džebą gausi ir. -daugiau uždirb
si“, gyrė ir ramino jį raūdon- 
plaukis,Jau Trgjus .metusi, Ame- 
rikoje išgyvenęs ir. Jjaįp taip

: Laisves Statula, — šimto pen
kių dešimčių vienos pėdos aukš
tumo. bronziniu įšdidžįp^ moters 
kunaį. — .^LvAjo Jabai 
aukšto gijmtimo pedestalo ir 
laikėm dešjnėj. rainoj į dąngų 
pakepą^žibįntąį^ rodos; ■ l>rg ,.iy 
bandydama. . apšvieski , yisę>; fe 
šaulio, .galvas^ o ląbiausiaį^t'ąi 
emigrantų, bėgančių čia ieškoti 
laisvas, duonosl;jr aulĮsm.. Gpį- 
šiuko galvos, kąįį> įr jdąųgelio 
kitų, ji betgi nepajėgė apšviesti.

i - J • . < a • ■ 1 ! t
Jis peįsižiurėjo i jos didingą 
stuomenį, vainikuotą>. galvą, ir 
aukštai iškeltą laisvės žibintą. 
O jeigu ir butų įsižiurę j ąs, tai 
vargų ar butų beįsjkajlęs j ps sie
lą, tesųprątęs mintis ir įverti
nęs širdį. Vargu. Bemokslis kai
mo vaikis, nei meniškojo sko
nies, . nei socialinio išmanymo 
neturėdamas, veikiausiai.. . bųtų 
pasakęs: “Ėt, didelė merga, 
kaip. trpbą, pakulų kuodą aukš 
tai iskčlusi laiko“, ir tiek.

Dangoraižių. Xow-- Vorftas kuo
met dar neturėjo, ir ateivių a- 

.kys peklajojo debesuotose- jų 
viršūnėse, ieš kodamos Na u j o j o 
Pasaulio stebuklų. J os ma tė. tik - 
tai vidutinio aukštumo mųrus, 
tamsiomis dulkėmis ąpsįkioju- 
sius, ■ ir valdiškųj ų. namų arba 
ir bažnyčių bokš^^ išmirštų 

^aivij k'-’-
Lriojd Pasaulio 
dulkės buvo aukso dulkes, o du
rnai ~ lyg koks, dangaus kva
pas,—..taip čia jiems viskas at
rodė nauja, įdomu, brangu ir 
aukšta...

... 7 ? .. 1 ■ ' ' ■ .

O Gobšiuko galva’ tarytumei 
.kyaisitę kvaito nuo begalės nau
jų įspūdžių ir apsisukę ąpt jo 
pęčįų tiek kartų, j. kiek juodas 
žipogus baltu kiteliu apsivilkęs, 
pėrę j o per vagoną. Jis, jnat, jąu 
vąžiąyo traukiniu,iš Nęw Y7or- 
įso didmiesčio į, mažą- provinci
jos miestelį ir negalėjo atsistę- 
bėįi negru vagonų švaros da
botoju, kam jis taip juodas, 
kaip nuodėgulis. Nors j uodo 
žmogaus kitelis ir buvo baltas, 
kaip sniegas, vis dėlto Gobšių-, 
kas kiekvieną kartą, kai tik 
negras, pro. jį praėjo, dulkino 
delnu savo skverną. Jam atėjo 
mat, ,į galvą visas katekizmas, 
kurio mokino j j Pašcž.. j’u .jau
nas kunigėlis Škruzdys, ir “oek-• v J i, $ A -> ■ • ♦ >

: labai 
kaimo

’ ♦’’’ ' i * u *
CROCHETED ČHAIR SĖT PATTĖRN 1^22

No. 1622 — Gružus papuošalas kėdei. Bile ‘Kokios spalvos 
siūlus galima vartoti.
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NAUJIENAS NEEDLECRApi' DEPT.
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

‘. ■ ••• ■ • • • •< .....................4 ”. . .

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No.

Vardas ir pavardė ___________ ________ ______________

No. 1622

Pirmadienis, saus. 17, 1938

| Arlroscis -

j Miestas -ir valstija

tadąateįyių atvaįiiiqdaiyo lapai 
daug, tai jis yturėdavę, progos

Pasitikti; fy,pa-
itįpgai lietuvius.,- Dąųg jis jiį ir 
pasitikdavo, ir jiems padėdavo:

• •v» t .■ a'•**-* •*
pas -.gipmes arba jaugus nu
vesdavo. Kartais, mat, gaminės

bet kaJ'
itavsi ..^į -

•gilinę,;., paą , savo 
;tikr4 dgds — . Jlotięjų. Gpbšą;’.
I Rf.
. puikinį ...pažįstu, ba kaą<iięna. pag 
’ M|eįny ■ J Į jo
. iš

nuviąfefirti. ftl^ei^sa įi- 

turį apt
Mister 

QgĮ$ą. yra,.Jain ^o'g^i^Ęiva, aš

■.t“Labaiiy§l^i;.fe^tei —, šiur, 
jes labai gej^aį, kąęl aš t?ms“

kitaip, .}gąį ^Čįąu pąsikl^dęs, 

jes,, šiur”, .Jflbai jaugsi iš di-
. įdėlio džiaugsmo S

: .M - 
'‘jažnąį ant jlypo,fteinu, ba l3i- 
ko. idaliąr ^ųg; tųrįH. rDabąr yli- 
delis, siekas Aųięrįke, tai, tik (tris 
dienas į savaitę 
ko turime, jes,turime pi nti.”, 
, Ir raudonplaukis/, sakė į 
jis, mat, kai. tijį' fabrike, neįer 
dirbdavo, Įai .bėgdavo.^stotijy 
kiekvieno traukinio. pasitikti. O šeniaus

— t S. ' ......'-v ..

H
OffiK’ Va

V.5 ’! . -J/. ■■ . *.

nu
gi minės 

arba draugai laiku laiško ne
gaudavo, kartais ir patys atke- 
lįąujanjiieji tikslinai pribuvimo 
laiko, nępaduodiayo, paskui gi

^rtaiS 
sųyėlųodayp,. pagaliau,, .kartais 
iuk Wį vw^: ,«“’«ra^s •s,°- 

sųjaiky- 
Jociais: atypjais,, badavo, 

žmogus atvažiuoja, iš traukinio 
paleįstąs dairosi,, žiūrį, kas jį 
pą^įtjksvįr pahio.;pa^siyes, .o čia 
niekas nei laųkia? nei žino, kad 
la ir tą dienų, ta ir tą valandą 
“grinorįus“ atvazįuos, nes ma- 
no. kad arba turėjo Jau atva- 
žįuoti vakar. Ata . užvakar,. arba 

■ t^^įų atvažįi^įi rytį)j ar 
!užporytoj. .Tada, raudonplaukis^ 
beveik kiekvienam atvažiavu
siam ir giminių arba draugų 
tįotyj. laukįąpęjain tuoj , .prisi- 
s tu lydavo kaip “Tonis, Kasia vi- 
čijųs iš Pųpipėliiį“ .^ nuvesdavo 
pas . gimines arba draugus, 'ka
ta i j i s, žinoma, darė a p s i s v a r- 
S.įęs, apsispre.pįę^; "C. ne akių 
plotu. Jis pasakysiu tiesą — 
buvo labai ^kstus ir į pinigus, 
tarytum y,įjųnąs į dumblą, vi- 
^adęs. besįknis.ąs, Jis dolerį prie 

j dolerio glaudė įr ta r ės i: ( “Kai 
tik .sustiimsįų^ visą, tūkstantėlį, 
tuoj 'važiuosiu Li e lovon, vesiu 
turtingą mępginą, na, ir gyven
siu, kaip ponas“, d. išsigcyti vis 
dėlto lajiai mėgo. Bet daųgiąu- 
sią. tykodavo iš kitų, savo ki- 

neliesaamas. Taigi, v

« .Al 
parvesdamas tik ką . atvažiavu
sius i| stoties, visados ‘tikėda
vosi prideramo atpildo, vadina
si, gaįiti ^erai išęigprtį,, Jr jią 
gaudavo; nes atvažiavusiems»iš 
“seno > krajaus” arba “g^įno- 
riams”,...kaip „tųęjmet., lįętųyjąi
sakydavę,, visados , suruoš,davę 
šiokias tokias priimtuves, pasi- 
tiktuves arba, sakykime, sulau-

. . '.y 11 . •' f, ' i.
ktuves, kur, žinoma, alus ir deg
tinė buvo visa ko kūnas ir krau
jas.

. ' * k .-' - / : •

(Bus daugiau)

Vrn, 4klSfe.M .v į LUMfi.; įvirs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. -Westeri!
Avė., 2nd floor 
Hemlock 92$2 pv 

Patarnauju prie 
gimdymo, namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
electric t r e a t - 
ment ir magne* 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir,, mer
ginoms patari
mai dovanai.
* • f • m • • »

ADVOKATAI

;ę- į.>4
G-

■f. Meili š
SENIAUSįrJ Iii DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO IŠTAIGA

AfiBULAŠJČĖ
4605-07 yŠo; Herniitag'e ... Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

' ■ . IfS^^ėtBtAFAYB'TTE' -0727 - ...

• koplyčios visose .
1 Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių ratlip programų Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakarb iš W. H. F.'C. stoties (1420 K.) — Pranešėjas 

‘ j vP. ŠALTIMIERAS. .** -•■f’ ■ „ . *• į

T. ■

Laidotuvių Direktoriai

T. Jei? ' DllL '.4<L '*1 «
Ofiso. Tel,. Boulevard

DR..BERTASH
K 756 Wėst ,35th,St.,<
Cor. of 35th and Halsted Sts. | 

Ofiso Mrafahdos-nuo 1*8 nuo 6:30-8:80 
V A, Nedaliomis pagal sutartį i 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tat Kenwood 5107 ... .
m.

__ .Ofiso. Tek. Vizginta 0036___
Residence Tel. BEVERLY .8244

DR. T. DUNDULIS
, GYDYTOJASIR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AyENUE
• - . Ofiso valandos: a. «»» -m* 
2-—4 ir nuo'“' 6—8 vai vakare 

>. Rezidencija:
SOUTH GLAREMONT AVĖ 
Valandos—&—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti.

nuo

8939
H'*

• ’ i h

A, Mpntvid; M. D
West • Town State Bank Bldg.

2400 WEST jMADISOIi $TREĘX
Vai. 1 iki 3 po pietų. 6^ jki S vak

* ..u. - TeL ' Seelėy - 7380-^
N.amų telefonas Brunswicik 0597

Dk -A, J. Shimkųs
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ... 

Vai. nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. .vlak. /Trečiadieniais ir

Sekmadieniais . susitarus..
f OFISAS IĘ REZIDENCIJA ...

4300 So. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 8016

,, ,r advokatas
Miesto ofisas—Į27 N. Dearborn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais-nuo 6 iki 8:30

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS
Telephone: Boulevard 2800 

463;. SOUTH ASHLAND AVENUE 
Res. ,6515 So. Rockwell St.

Telephone: Repubiic 9723

KL. JURGELIONIS
advokatas

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. Št AKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St.
Room 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824 
Namų Tel.—Hyde Park 3395 
—’  ——

KAI. & 7. ARETSKY
... LIETUVIAI ADVOKATAI
6322 So. Western Avė.

■ ! • • VALANDOS: 3 
Panedėli, Utarninke ir Ketverge 

nuo 2 iki 9 vai. vakare.
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 2 iki 6 v. v. 

Subatoj nuo, 12 iki 6 v. v.
. .. ... _ JTel.. Pjospect 1012

AKIU SPECIALISTAI

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

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų TeL: Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZĖL’lS 
. DENTISTAS , 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj, pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo. 10 iki 12 a.nx

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

, Qfi$£s ir Rezidencija
3335, So. Halsted St.. ir.

• r, CHICAGO, 1LL. . ’

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

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

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

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

l)r. S. Jakubs
DENTIST> T .. ■ , 

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

išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

:11

.os knyga”, apiė' kurią 
daug šnekėdavo ..Ryzgių. 
šniokštųkas, iš pirmos klasės 
gimnazijos pa.varytas,
pamišę^ yaikįs, dažnai įo lau-. 
kus vaikščiojąs ir vaikus gąsdi
nąs. O apie,tai,, kad velnias yra 

‘ " . 4 :• A J ■; y .v 1 v J-tikrai juodas, jis jau is mažens 
žinojo, be mųįyto kunigėlio ir 
šniokštuko įrodymų. '•

(Kąi atėjo traukinys į Water- 
lowp, mažą užkampinį rytinių 
Šiaurines Amerikos Valstybių 
miestą, kur gyvenę Gobšiuko

/•p';'*-, ..
rius Gobšiuką išsodino ir 
li^ų, J[is dairęsi, kaip paprastą! 
dąvp naujukai, .ieškodamas 'jp 
laukiančiųjų ir spėliodamaš', ar 
bepažįsiąs juos, jei jr pamaty- 
siąs. Bet tuoj priėjo prie jo jąu- 
nas. vyrukas, su raudonais plaų- 
kąiSj atkerusiomis ausimis/įr 
aukštyn pariestais ūsais, ir pa
šnekino jį lietuviškai sakyda- 
maš: f , J .....

“Badai, tamsta į? seųo,. krau- 
jaūs esi; badai, grinoilus?” r .

“šiuę, jes, grin'Orius — šiur”, 
iš džiaugsmo virpėjo Gobši ūkas.

NARIAI
■ Chiea^os;'/

Cicero .L 
’ Lietuvių I 

Laidotuvių '
I t ) >1 K-f ’

Direktorių .
į O <? Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- 

, mąs Dieną 
1 ir Naktį

TURIME 
y KOPLYČIAS 
VISOSE MIESTO 

DALYSE.

pusiau
d~l

dėdė ir laikė smuklę, kondukto-
’ —PA

šiur”

.■ | , gį A. MASALSKIS ; , ...... į ; L. 1
330,tAxe.ųųe . .. Fhone Boulevard 4139

f A. PETKUS
6W. S,?v Western Ąve. 
1410 bouth 4DUUCourt;

y... , Phone Grovehill 0142
.Cicero...... Pilone Cicero 2109

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, .akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Speciale atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. '
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v. 
v.. Phone Boulevard 7589.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Sušahna Slakis
Moterą ir vaiką, ligą gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po .pietą, 7-^8. v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomis

p. j;liibikAŠ
3354 So. Halsted. Street

f f • ' '^7 Į ’ ’* f ■■

Boulevard 4089

1646
_ __ Phone. Boul. 5203 

t 46th Street r . Phone Boulevard 5566

š,xM. skuDAS,. ; .
718 Wesl I8th Street Phone Mohroe-3377

DR. G. SERNER 
pąTUVIS^AKIŲ GYDYTOJAS 

Tel. Yards 1829 . 
Pritaiko Akinius 

fiMĮroiyiF Kreiyas, Akis 
litaiso. ,; C; " . 

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampasHalsted' St.
Valandos:, nuo 10. ikį;.4, nuo 6 iki

Nedeliomis pagal sutartį
8

»’.’<• 7 J s,.; .i <. - .
3319 rLituanica Avenue
— ----- *—-—*—~ r-r*------

. S,t; MAŽEIKA 1139
į Phone Yards 1138

-----------  ■ ■—j—-r—r-t —    —:—r-? y><— ...... .......

.LAMaWICZ IR ŠUNUs z

2314 /West 23ręl Place 4. Phoųe Cąnal, 2515
SKYRIUS: 42-44 Kast !08th Street Tel. Pulhnan K70■   Į,- , , Į .............................. , .„p, ■    >1,1 ■!     |         

JUOZAPAS EUDEIKIŠ IR TĖVAS
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LIETUVIAI
GYDYTOJAI lIR DENTISTAI 

Amerikos Lietuviu- Daktarų

Phone CANAL 6122 .
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GYDYTOJAS IR rCHIRURGA&S

2201 West 22nd Street
Valandos:, nuprl—8 ir 7—8 

Seredpmis ir nedėk*pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

KITATAUČIAI
DR. HERŽMAN 

iš RUSIJOS
• Gera i t lietuviams žinomas per » 81 

metus kaipo patyręs gydytas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagaLngujau- 
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisus. . ...
- .-z Ofisas ir-Laboratorija;-■ %
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

Valandos nūo 1O—J2 piėtų ir 
nuo 6 iki 7:30 vaL vakaro

Tel. Canąl 3110 
Rezidencijos, telefonai; C

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS . . . v

4729 So. Ashland Avė.
£«.ros. lubos 

CHICAGO, ILL.
*. OFISO VALANDOS: * i- 

Nuo JO iki 12 ,vaL ryto, nuo .2. iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki *8:3Q vai. 
vakaro^ Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. . z.:

Phone MIDWAY 2880
r ' m " ■ » r-• <*; • .

Telefonas .Yards 0994
Dr. Maurice Kali n
4631 SOUTH ĄSHLAND AVĖ.

- Ofiso e valandos: » J ,,t 
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 8 po pietų 

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2400
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THE WORLD AT 
AGLANCE

by Dr, E. G. Peters

Japan’s Bellyache
Crusaders for Democracy
Defending Judge Lynch ,

Japan’s Bellyache
Japan is developing a Severe 

liellyache from gorging her- 
self on Chinese “good earth”. 
She is learning again what she 
should have remembered from 
her earlier efforts in Manchu- 
ria—that it’s much es.sier to 
swallow territory than to di- 
gest it. This is especially true 
i n a nation with as few rail- 
ways and good roads as indus- 
trially-backward China posses- 
ses.

Though full military master 
of Manchuria—that Nipponese 
puppet Manchuchuo—for some 
six years, Japan has scarcedy 
made a dent in the stonewall 
of the people’s loyalty to Chi
na and of their hatred of Nip- 
pon. Hence, Japan mušt main- 
tain an army of 100,000 men in 
that puppet statė and mušt sėt 
aside a large sum in the anhual 
budget for the “Manchuchuo 
Ir.cident.”

Since Ji/ly, 1937, the Japan- 
ese military machine has rolled 
over big, rich, populous provin- 
ces of China; has killed nearly 
a million Chinese; and has‘de- 
stroyed some of the fairest ci- 
ties of the Celestial Empire. 
Yet, Japan has failed to enlist 
tire aid of any important Chi
nese to help her sėt up more 
puppet statės. So Japanese con- 
trol of the vast territory over- 
run is confined to the relative 
small regions along navigable 
rivers and the railways held in 
the firm grip of Nippon’s mi
litary forces. The intervening 
areas, comprising about three- 
fourths of North China, are štili 
held by Chinese bitterly hostile 
to Japan.

Under the direction of com- 
munists, students, and other 
patriots, these intervening ar
eas are becoming the nesting 
place of guerilla bands highly 
mobile because they seldom ex- 
ceed a few hundred men. These 
bands make frequent raids* on 
the railways and on isolated 
Japanese patrols, then, likę Ma- 
rion’s men, simply fade awdy 
before Japanese punitive cam- 
paigns.

If the Chinese spirit, built 
by communists, students, 

and other patriots vvill stand 
the strain of a long struggle, 
Japan’s present bellyache may 
turn into such acute indiges- 
tion that she vvill have to dis- 
gorge all or most of what she 
has gobbled up on the main- 
land of Asia.

....................■■■....■y

the main Madrid-Valencia road 
they aided in halting the drivc 
of the Italians jęnd Moors of 
the Black International, those 
American crusaders of today 
fought for freedom just as did 
their fore-fathers who at Lex 
ington and- Concord “fired the 
shot heard round the world” 
or as did those who at Gettys- 
burg piled dead on dead to 
stop the victory-flushed hosts 
o f Southern slavery.

For Loyalist Spain is today 
battling grimley against the 
Fasc;st host of Darkness, hosts 
armed and abetted by Mur- 
derer Mussolini and Blood- 
drinking Hitler. And these A- 
mercan crusaders for demo 
cracy in Spain today go about 
their work. with zest, courage, 
and determination as did their 
ancestors in 1776 and 1861.

“Boys, the stuff you can do 
with these!” cried a little sol- 
dier from Brooklyn as he held 
up a small, reddish grenade 
shaped likę a pineapple. The 
dead vvere piled eight feet high 
in the streets in front of the 
Belchite cathedia'l where rebel 
machine-gunners had held out 
to the lašt. “The boys did well,” 
said Bob Merriman, chief of 
staff of the Battalion. “Shock 
troops riow: you can tell a bri- 
gade is fine when they movė 
it from front to front in trucks, 
fast, to where the danger is.”

In the American hospital in 
Madrid, Martin Hourihan, an 
Alabama school-teacher, lay 
with his leg tied u p on a cord 
from the ceiling. A machine- 
gun bullet had shattered his 
hip-bone. Raven, who had wan- 
ted to be an author, is blind 
from a hand grenade that ex- 
ploded at his feet as he was 
clearing a rebel trench. “Do 
you think a man can write, 
if he’s blind?” he asked. The 
men birilt a cemetery 10Q yards 
behind the front at Pingarron 
hill, near Morata, and on ’ the 
graves are vvooden markers: 
“These men died that* democra
cy might live.”

Twentieth cąptury crusaders 
for freedom and democracy are 
the men of the Abraham Lin
coln Battalion in Loyalist Spain 
today as they battle the dra- 
gon of fascism. Likę the sons 
of liberty down through the 
centuries, they. fight and die 
“that freedom and democracy 
may live.”

NAUJIENOS, Chicago, III. •
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S
after all, what is life! NothingĮrule” from Washington, bdt dis-Į their plain legal rights—that 
except merely life! Ahd statės’'regard for clea'r legal and. con-jis one of the1 first dufties of a 
rights, why, gentlemen of the stitutional rights ęf minorities government. If statės consisten- 
senate, that is a sacred doctrine, 
hallovved by the logic and ora- 
tory of Calhotfn. (Old Man Bo- 
rah forgets that during the Ci-

ly fail to afford that protecišx the true th'reat to democra
cy in this country. Today that tion to their citizens, then the 
disregard is greatest in the de
niai of.free expresSion to radi-

vil War this nation poured out 
the blood of more than 600,000 
men to decide that statės’ rjghts 
mušt bow to pational authori-
ty).

On doubtful ground in theo- 
ry, Senator Borah is štili more 
shaky suil in practice. For not 
“encroachment of dictatorial

cal and lahor organizers, in 
employers’ wholcsale ūse ofj 
spies and thugs to keep wor- 
kers from joining labor uriions,
and partieularly in mob beat- 
ing and lynching of negroes 
often entirely innocent of the 
crime charged against them.

Protecting its minorities in

federal government mušt do 
so. When a lavvmaker employ
statės’ right as a justification 
for dodging his obvious duty, 
that lawmaker, likę the Pari- 
sees of old, is straining at a
gnat and swallowing a camel.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NA U JIENOSE”

281.191 automobilis
tas nubaustas

? — -■ i ..A.

Chicagoje vienas iš 12 ar 13 
žmonių pernai buvo - nubausti 
už greitą važiavimą ar kitus 
prasižengimus su automobiliais. 
New Yorke gi buvo nubausta 
vienas iš 10 žmonių.

Viso pernai buvo , nubausta
231.191 automobilistas. Iš jų 
268,361 susilaukė piniginių pa
baudų ir sumokėjo pabaudomis 
viso $668,644.50.

Crusader for Democracy
Crusaders for Democracy— 

suchs^re the Americans of the 
Abraham Lincoln Battalion in 
Loyalist Spain today. When 
they helped to recapture the 
Spanish towns of Belchite and 
Teruel, and when at Morata on

Defending “Judge Lynch”
Lining up vvith the Souther- 

ners against the anti-lynching 
bill, Senator Borah seems to 
have developed a friendly feel- 
ing for Judge Lynch, that old 
killer who has strung up 3,000 
negroes during the past fifty 
years. Idaho’s grand old man— 
too old, many feel—insists that 
he defends the old handler of 
hemp-halters not out of, per
sonai liking for the mobster, 
būt out of love for state’s 
rights.

And to Borah statės’ rights 
is the sum of all wisdom, the 
Alpha and Omega of all know- 
ledge and understanding. In- 
deed, if life conflicts vvith 
statės’ rights, life mušt go, For,

iekvienas cigaretas 
suteikia ką nors...

‘ . t '

Chesterfield suteikia tą dalyką, ku
ris ištikro svarbus . . . malonumą. 
Tas viskas šitą reiškia:

Chesterfields yra pagaminti iš 
lengvų nunokusių tabakų ... apvy- ‘ 
nioti gryna cigareto popiera . . . 
geriausi kokius pinigai gali pirkti.

Tai dėlto Chesterfield9s leng
vesnis geresnis skonis su
teiks jums daugiau malonumoLawrence Tibbett 

Andre Kostelanetz 
Paul X^hiteman 
Deems Taylor 

. Paul Douglas

Nežaisk
Su 

Šalčiu!—
Flu!!

■ ... I

Gelbėkis su ta privačia ir pripa
žinta Illinojaus žymaus gydytojo 
formula, kurią vartojo su nuosta
biomis pašėltomis baisiosios 1918 
metų influenzos epidemijos metu. 
M-K dabar gaunamas pakelių formo
je, veikia greitai, našiai ir pilnai.

M-K greitai sušvelnins dirginamus 
bronęhialius audinius, paliuosuos 
kraujo šukepimus krutinėję, nura
mins karšt} ir suteigs nustabią pa- 
gelbą. Tukstančiąi dėkingų vartoto
jų savanoriai rašė, išgirdanti M-K. 
j Jūsų vaistininkas žino M-K veiklą 
nuo šalčio. įsigyk M-K nifmąm. “die- 
glhii” pasirodžius.
Nelaukit. M-K pąiv HMM w 
duodamas su gele- 
žinių pinigų grąžb 
nimo užtikrinimų.

f INSURANCE
(APDRAUDA)

• Pilną apt|rąudą auto
mobiliams

• Apd raudą namų nuo 
j ugnies

• Apdraudę rakandų
i ’ • .

• Apdraudę nuo vagių
i ,v ' •............

• Apdraudę langų
į • Apdr«ui4ą gyvasties
j' ĮgaUsitę

NAUJIENŲ 
raštinėje # 

per A. Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
Raštine atdara kas vaka- 

' ras iki 8 vai. Sekmadie- 
i niais nuo 9 ryto iki l vai. 

i • po pietų.

............■■ijn ........-u i ■ ■ ■--- -r*—*

LIETtrVIV PKAŲGIJŲ valdy
bų antrašai 1938 METAMS

ŽAGARIĘČIŲ KLIUBO VALDYBA 
1938 METAMS- Pirmininkas —Pet

ras Arlauskas, 656 Bęlden Avė., 
Cliicago, III.; Pirmininko Pagelbi- 
ninkas—Alexas Niprikas, 4015 W. 
l'3th St.. Chicago, III.; Protokolo 
Raštininke — Sofiją. AmbrozaitS, 
11731 So. Indiana Avė., Chicago, 
111.; .Finansų paštininkė —‘ Ona 
Uškurąitė, 1329 North Dearborn 
St;. Chicago 111.; finansų Rašti
ninkes, P^gel.bipinkė — Emilija 
RamaŠauskienė, 1216 South Inde- 
pėndence Blvd». Chicago, III.; Ka- 
sierka — Ona, Niprikienė. 4015 W. 
13th St., Chicago, III.; Maršalką— 
William Putris, 4730 So. Snring- 
field Avė.,, Chicago, III.; Kores
pondentas — Juozas Balakas, 1414 
So. 49th Court, Cicero, III.; Ka
sos Globėjai—Juozas Keturakis, 
1525 So. 51st Avė., Cicero, III.; 
Steponas- Niprikas 852 West 3,3 
St., Chicago, III.
Susirinkimai laikomi viena syki 
j mėnesj kas ketvirtą nedėldienj 
pirmą valandą popiet Hollyvvood 
svetainėje, 2417 W. 43rd St., Chi
cago, III.

Copyright 1938, llGCETT & MYERS TOBACCO CO.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ IR MOTERŲ PAŠALPINIO 
KLIUBO VALDYBA 1938 M.: Pirm.

George Medalinskas 2335 Central 
Avė,; Pirm. Pagelb. Frank Sta- 
nionis, 3950 Gladys Avė.; Prot 
Rašt. Mary Medalinskas, 233 So. 
Central Avė.; Fin. Rašt. Chas. 
Kattalo, 4676 W. End Avė.; Kont. 
Iixšt. Vincentas Manikas, 17 So. 
Springfield Avė.; Kasos Grobėjai: 
Mike Davidonis, 3917 14th St., 
Juozas Bruchas, 3837 W. Polk St.; 
Kąsierius Mike Kąziunas, 3508 
Gunderson Avė., Benvyn, III.; 
Maršalka Juozapas Zubovičius, 
530 So. Lawndale Avenue; taipgi 
Juozapas WasHi, 1451 W. Van 
Ęuren St. atstovaus Garfield Park 
Lietuviu Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinį KŲubą Naujienų šėrininkų 
susirinkime. Klubas turi tris šėrus 
nupirkęs po vardu Garfield Park 
Liet. Janitorių Kliųbo, tas vardas 
liekas permainytas j Garfield Pk. 
Kliubą.

DRAUGYSTES TĄUTISZKA GAR
SUS WARDAS LIST. IR LIETU
VAIČIŲ 1988 METŲ VALDYBA: 

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

Skelbimai Naujienose 
nauda dėlto,

Vad načios Naujienos 
'n-a naudingos.
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Ezcept Sunday by 
The LithuanianNews Pub. Co^ Ine.

. 1739 South Halsted Street
Telephone CANAL 8506

Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

$8.00 
.. 4:00 
... 2^00 
.. 1.50 
... .75

.... 3c 

.. 18c 

... 75c
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Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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Užsakymo kaina:
Chicago jė—-įjhfitū:

Metams
Pusei metų • •••••• •••••■>•■ ••••••(
Trims mėnesiams
Dviem menesiams ___ ...
Vienam menesiui ............

Chicagoje į>er išnešiotojus:
Viena kopija ....._____ ...
Savaitei .....__ ...___ *____
Mėnesiui

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu: >

Metams ........................................$5.00
Pusei metų .......    2.75
Trims menesiams ................ 1.50
Dviems mėndsiams ................ 1.00
Vienam mėnesiui ___ .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

‘ (Atpiginta)
Metams ........... , $8.00
Pusei metų .......i..........  4.00
Trims mėnesiams ................ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su nžsakyriftt.

Valdžios krizis Francuzijoje

SLA NOMINACIJŲ PASĖKOS
. ■ .■ -t .r ...... '

Pereitą Savaitę “Naujienose” 
buV6 paskelbti rė^ultatai nbrni- 
nacijų į SLA. Pildomąją Tary
bą. Laimėjo didėlėmis balsų 
daugumomis senieji virišninkai; 
nežiūrint to, kad prieš penkis 
jų vedė smarkią agitaciją bend
ras tautininkų ir šandariečių 
frontas, fcet įdomu palyginti šių 
metų balsavimus su nominaci
jų, pasėkomis iš 19Š5 m,

Tuomet, kaip’ žinome, ėjo 
daug aštresnė rinkimų kampa
nija. Kairiosios krovės turėjo; 

įsavo kabdidatų sąrašą, p 'dėsi-5
Jau antrą kartą įvyksta krizis Frančuzijos “liau- ni?slos

dies fronto” valdžioje.. Prieš aštuonis menesius rezigna- kug/ _ Mažukną, Cū-i
vo ministerių kabinetas, kurio priešakyje stovėjo sočiai- Lį, MikužiSę $ Dh Štanišlbvai- 
demokfatas Leon Blum; dabar atsistatydino radikalo tį — ir statė du nauju kandi-- 
Chau^mps'o (išt. šdtano) vadovaujama vyriausybė/.*"'•]datų:

, riaus vietą (prieš Viniką) ir
Po pirmo krizio vyriausybės sudėtis, partijų atžyil- j, Miliauską į iždo globėjus^ 

giu, pasiliko tokia pat, kokia buvo Blum’o kabinete. Ka- (prieš Mockų). . /
binetas buvo vėl sudarytas iš socialistų ir radikalų, bet] Tuo pačiu laiku tautininkai’

tas finansų ministerio. Taigi vyriausybė, taip sakant L vir1'

kus — Bagočių, tyažuknfcGil

tas Leon Blum; dabar atsistatydino radikalo!tf — ir statė du nauju kandi-
I . .-' Ii' .H ' f 1 . \ i l' L ’

radikalai užėmė svarbesnes vietas: vienas premjero,’ki-'Hr s®n^aP®^1'
1 1 u Virtiką ir Moc-

, . - . . . i . i, i --- ir penkis naujus kandi-
pakrypo truputi į dešinę. Klausimas, ar dabar nebus datus;
dar didesnio pakrypimo į tą pusę?

Rašant šiuos žodžius, naujas ministerių kabinetas'
dar nebuvo suorganizuotas. Bet charakteringą, kad

I Žalatorių ir Dr. Naikejj. 
. Rezultatai buvo tokie : v 

> Į pfėzidentus: Bagočius —
- . - j., tlaštenis — Į,803 b.

sudaryti pavesta buvusiam finansų ministeriui Georgės, į vice-prezi4ėtittis: Mąžukna —■ 
Bonne£. Jo finansinė politika daugiausia ir iššaukė šitą 2,6^7, ;Šaiha'—
naują krizi. ‘ rius: Vinikas — 3,416, Jurge-;

liūtė — : 
Ministeris Bonnęt reikalavo, kąd butų sumažintos

i^Jaidųs socialinei apdraudai, tuo tarpu kai socialistai į iždo globėjus
i • * ;i “ii i '✓i — . i i i — * ■» X * • i *• »l ■ i* /r V —

z 2,058. Į sekreto-

- 1,508. J iždininkus: Gu-i 
2,700, Lopatto — 2,065.

Mockus -^-j 
stojo už tai, kad butų uždėta kontrolė finansiniam kapi*|2,920, Mikužiutė^ 2,536, Za-: 
talui — kad pinigai nebūtų gabenami iš Frančuzijos, į 
užsienį. Masinis “kapitalo bėgimas*’ į užsienį nupuldė 
franto vertę ir gręsė priversti valdžią imtis naujų in
fliacijos (valiutos nupiginimo) priemonių. *

Didžiausi krizio kaltininkai tačiau buvo dabar taip 
pat, kaip ir pernai metais, stambieji Frančuzijos kapi-| 
talistai. Jie atsisakę tartis su darbininkų orgamzacijo- 
mis, kad taikiu budu butų išsprendžiami ginčai dėl algiį 
• 11 n 1 n j' k■

■ ■ ■ - - ------ •  -   * « —        " —   — ----- ----- —*

vavo tuo, kad valdžia, kuri tuos darbininkų ir kapitalis-^

- 1,812, Miliauskas—;la torius 
1,661. Į daktarus-kvotėjus: Sta- 
nislovaitis — 2,935, Naikęlis —į 
1,518. . . ' V ' "'
> f ' 4 -j

Palyginimas 1937 m. rezultatų 
su 1935 iri.

Palyginus šituos davinius su 
šių metų ^nominacijų pasėkomis, 
matome, kad^ši^niėt • Wi: penki; 

. ; , •< , .■ ,i. - ♦ i -vv įkyriųjų srdVių ^ėmitifni šehiė-:
ir darbo valandų pramonėje. Savo atsisakymą jie moty- hj virštoihkai gavo daugiau Irti-į 
Jx “ ’“"Jsų, begu kad jie buvo gavę:

tų pasitarimus’buvo suplanavusi, esanti šališka, perdaug prieš dvejetą metų. ! Bagočius 
tuomet buvo gavęs 3.168 bal-; 

Įsus, o dabar 3,401 ;-Mažu>| 
( b dūbari

kabinetą, tikėdamiesi, kad sudarant naują kabinetą bus įgavo 3,290; Gugis buvo gaVęs: 
galima sustiprinti jarųe kapitalistų simpatizatoriiį įtaką r f70?’ 0 dabar 3,260; Miku-i 
ir tuomet pramonininkai pasidarys sukalbamesni.- žiutė buvo gavusi 2,536, o da-?

-r bar-'—3,191; įStanislpvaitis bu-
Savo esme ta kova Francuzijoje y*ra panaši į kovą; Įd073gaVę^ ^’^5, 0 ^ąbar ~ 

kuri šiandie eina Amerikoje tarpe stambiojo kapitalo it f’Tu' tarpu tautininkų sąrašo I 
Naujuos Dalybos. Konservatyviski demokratai J. V.,kandidatai, kurie buvo statomi 
kongrese kartu su tokiais pat republikonais ne kartą prieš tuos penkis viršininkus, 
yra užkirtę kelią prezidento Roosevelto sumanymams, šį kartą gavo bendrai mažiau 
Bet Amerikos valdžios sistema tokia, kad kongresas ne- balsų, negu prieš dvejetą metų, 
gali priversti vyriausybę rezignuoti. O. Francuzijoje, ^vd gavęs 2,058, o Bukš- 
kai tik papučia vėjas iš kitos pusės, tai kabinetas ir ™2,065, o^reS 
griūva. K gavo tik 1,711; Zalatorius buvo

Tačiau^ kol tenai kairiosios partijos turi daugumą Kėrševičius
1? * ■ 1^ į ^aVO To rezultate beveik visi pa
rankas nėra progos. _ .bangiųjų SLA. "narių remiami

kandidatai šiemet laimėjo pir-' 
toas Vietas didesnėmis balsų l». ' ■. daugumomis, negu 1935 metais.
Prieš dvejus metus BagočiMife 

Vienoje telegramoje iš Maskvos, pereitą penktadie- dauguma nominacijose buvft 
nį, buvo pranešta, kad į SSRS “vyriausiąjį sovietą” L365, o dabar 1,523; Mažuknos 
(parlamentą) yra išrinkta daug O. G. P. U. agentų. Tai ja"gaum£L J579, ° d’W 
dar viena_ keista savybe tos “demokratijos kurią Rusi-o dabar 1>549; jv[ikužiut5s 
jos žmonėms davė Stalinas. dauguma buvo 724, o dabar

• " • Į ■» 424 \ /Rusijos istorijoje yi*a žinomas vienas atsitikimas,' r* ’ .. . ; , , id.kad žvalgybos agentas buvo patapęs žmonių “atstėV.Ofžjo Žomš

Tai buvo dar carizmo laikais, kai “Ochranos” samdinys dešimtims bc.lšij tautininką jiatl- 
Malinovskis bolševikų sąrašu pi-aėjo į Durną. Dūmoje dai. Bet Vr. Stanišlovaitiš ttfri 

x_J.. II.. 1* JI 1. /» Ii-1 .!♦ ! i)
J prieš /‘tautiško sleito” kandida- 

! tą, kad pastarajam 'nėra jokios: 
Bet tą provokatorių paskui socialistai numaskavoUijtieš praėiti.

ir jisai pabėgo į užsienj. Tačiau .Rusijoje dėl to skanHa/R ^okiu būdu pažangioji srovė 
Jo kilo didžiausias visuomenės pasipiktinimas pfieš vai-; Susivienijime sustiprėjo, o toū- 
džią, kad ji drįso, pažeminti žmonių atstovybę, praVes-rv OT x . 
dama j ją žvalgybininką. Wjy' Chicagoje kvietė taūti-

Bet Stalinas tokių dalykų nesisarmatija. Jisai padą-nėkėlti partinio “kafo’?; 
rė “atstovais” visą eilę savo žvalgybos agentų — ir dr-] Susivienijime. Bet jie tą kvie-

palanki darbininkams.
»

I - ’ < — v? V7-. ■ ’T ✓ ’■ ”

Taigi kabineto nariai radikalai sumanė pakrikdyti na buvo gavęs 2,637,

Žvalgybininkai parlamente

KETINA PEK0RGANIZUOTI 
ISPANIJOS VALDŽIĄ 
, ' \" M ,

/ J t A

Jau buvo spaudoje praneši-
• ' • • ’ 'j ’ ę

mųj kad Ispanijos respublikos 
vadai, rengiasi perorganizuoti 
ministerių kabinetą, pašalinant 
iš jo ministe^ius komunistus. 
Buvo sak^ą, kad šitokiu bu
di? Ispanija" norinti įgyti Ang
lijos ir Frančuzijos Valdžių pa
lankumą. 1

Apie tai rašo dabar ir New 
Yorko socialinių savaitraštis 
“New LeadeK’^ Bet jo kores
pondentas’ Barcelonoje paduoda 
khxykj išaiškinimą tam kabine
to perorganizavimo sumanymui. 
Jisai sako, kad Ispanijos res
publika ,nori nusikratyti SSRS 
globos. Maskva, girdi, labai kiš- 
daVo^i į Vidujinius ^Ispanijos 
teikaliis; ji turinti Ispanijoje' 
net savo slaptą žvalgybą. Bet 

i Ispanijos Valdžia turėjusi tą 
bolševikų kišimąsi toleruoti, nes 
iš Rusijos ji gaudavusi daug 
ginklų ir amunicijos. Tačiau da
bar Ispanija jau taip yra išplė
tojusi savo karo pramonę, kad 
ji galinti apsieiti be sovietų 
malonės, — juo labiau, kad, 
prasidėjus karūi Kinijoje, pati 
sovietų. valdžia buvo priversta 
sumažinti ginklų siuntimą Ispa
nijon.

“New Leader” koresponden
tas rašo:

“Patikimos .žinios iš val
džios šaltinių sako, kiad In- 

, dalecio Prieto, . sociąjdemo- 
kratas apsaugos ministetis, 
., inr Juąn Kėgriri rie-
beturl kantrybės toliau kęsti 
nuolatinį kišimąsi iš sovietų, 

> puses ir jos slaptąją policiją 
vyriausybįpinkų teritorijoje, 
ir kad juodu vadovauja ko-, 
vai dėl komunistų pašalinimo 
iš kabinęįę. 5 s

“Tikimasi, kad įvykš kabi
neto perorganizavimas, išme
tant iš jų minįsterius kdinu-, 

: ’histus"—Vežusį. Hemandežą, 
kuris valdo švietimo ministe- 
rijį, it . Vincense’ą Uribe’ą, 
agrikultūros departamento

• ’ galvą.”1 I ■ 11
Darbininkų masėse, anot to 

korespondento, komunistai Is- 
/pani j o jė turi nedaug pdšekė j ų. 
Nuo senų laikų tenai eSą labai 
įtakingi sindikalistai. ir anar
chistai, o per keletą paskutinių 
metų pasidarė stiprus socialis
tai.

LIETUVOS ŽINIOS

jisai taip “revoliucingai” elgėsi, kad bolševikų frakcija Įlok^ didelį “margiri” (l,36j) 
išrinko jį net savo lyderiu!

re “atstovais” visą eilę savo žvalgybos agentų — ir di-1 Susivienijime. Bet jie tą kvie- 
džiuojasi! ' ■ ' »u panieka - ir

Tiesą komunistai sako, kad tokios “demokfatybčs”
kaip Sovietų Sąjungoje, nėra visame pasaulyje.

ką gi jie laimėjo? . Niėko, tik 
parodė sava silpnumą. Ar jie 
dar. Vis nesiliaus skerečiojęsi?

' t

aa4-

ĮvairiosžiniosišKlaipėdos padangės
■ -   *»;■■■■■ 
sakymus ir laikyti mokinius. 
Mat, jie jau pasidarė kvalifi
kuoti meisteriai.

Klaipėdoje dabartiniu laiku vi
sokiais amatais verčiasi nema
žas būrys lietuvių, kurie yra at
vykę iš Didžiosios Lietuvos. Ir 
reikia pasakyti, kad jie verčiasi 
visai neblogai.

Miestas smarkiai auga
Klaipėdos miestas . tikrai 

smarkiai auga.- Juo daugiau čia 
atsiranda įmonių ir dirbtuvių, 
jūO didesnis žmonių skaičius ap- 
šigyYeha. Tuo budu reikia vis 
daugiau namų, nes butų Tfruku- 
fnas labai aštriai jaučiamas.

Per paskutinius kelis metus 
Klaipėdoje liko pastatyti keli di
deli fąbrikai, kurie sutraukė ne
mažą būrį lietuvių darbininkų. 
O juo lietuvių skaičius didėja, 
juo labiau yra jaučiama lietuvių 
įtaka kultūriniame ir ekonomi
niame krašto žmonių gyvenime. 
Tuo pačiu metu pradeda ir iš 
viso stiprėti lietuvių judėjimas.’

Nėra reikalo aiškinti, kad 
centro valdžiai labai rupi Klai
pėdos atlietiivinimas. štai kodėl 
čih besigailėta investuoti daug 
pinigų, kad butų galima nors iš 
dalies kontroliuoti didžiuosius 
fabrikus. O stambių fabrikų čia 
yra: pavyzdžiui, vien tik teksti
lės fabrikuose dirba per 3,000 
darbinįnkų. O kur dar Maisto 
skerdyklos1, fanieros fabrikas ir

AMEKIKONAS PANEVĖŽYJE 
AMEltIKONIŠKAI NORĖJO 

PA^IPELNYTi
• ' ■’ / ■■ *

PAN|VgŽY$. — Prieš kurį' 
laiką iš' Amerikos grįžo ir Pa
nevėžyje apsigyveno Jonas Ja- 
siuhas.

Sutaupytais pinigais Čia .nu*- 
sipirko net keletą namų ir pra
dėjo versti kitu nekijnojamu 
turtu.-; • ’<

Nutaikę^, patogų momentą, 
Jasiunas iš' tūlo Kabelio už že
mą kainą ^upirkd" žemės skly
pą, kurį kiek aptvarkęs ir už
vedęs sodą i pardavė keliagubai 
brangiau. Su pirkėju Mackevi- 
čium jokio .pirkim'o-pardavimo 
akto nešudarėi ’ o tik pabašė’36 

‘fh'ętahlš nuomos sutartį joje pa-, 
žymėdami, kąd, už mioinojamą; 
sklypą per ifeįus mokama 2,50 
w : IR? ■

Pirkėjui Mackevičiui mirus 
JasiunaS , panoro parduotąjį 
sklypį dar brangiau įvertinti: 
į sutartį vietoj 2,50 Lt įrašė' 
200 Lt, bet šis nūiheris nepra
ėjo: sutartis atšidure prokura
tūros rahkose, kuri teisme ja- 
siūnui Iškėlė . pyla.

Panevėžio : apyg. teismas Ja- 
šiuną nubaudė T' met. kalėji- 
Tho, bet nuo bausmės lygtinai 
atleido, jeigu laike 5 metų ne
ini sikals. ,(ž)

. Rašo A. Kabardinas

Klaipėdos miestas lietuVėja
* k ’ • * , . » / » f '■ f • "

Nuo to laiko, kai parvyiau iš 
Dėdės Samd žemės ir apsigyve
nau Klaipėdoj ė, jau prAėjo dvy
lika iįiėtų. Tada Klaipėdoje visai, 
mažai tebuvo lietuviškumo. Bū
davo, kai išeini į gatvę pasi
vaikščioti, pasidairyti, tai vien 
tik ir girdisi vokiečių kalba. Tik 
retkarčiais kas lietuviškai pra
bildavo. Vokiškai kalbėdavo ne 
tik vokiečiai, bet ir vietos lie
tuviai. Mat, drovėdavosi lietuv
ninkų kalbos. Daigi žydai, kurie 
p ikaro atvyko iš Žemaitijos, ir 
tie vengė lietuvių kalbos: dau
giausia kalbėjosi rusiškai.

Krautuvėse tiesiog nebuvo ga
lima lietuviškai susikalbėti. Tie
są pasakius, nenorėdavo lietu
viškai kalbėti. Jei ko paklausda- 
vAi lietuviškai, tai tuoj atkirs
davo: “Nėsii^rantame!” žodžiu, 
į liėtuvninkbs buvo žiūrima iš 
aukšto. J

Visai kitaip yra šiandien-. 
Lietuviai čia įkūrė daug visokių 
įmonių ir dirbtuvių, kaip antai: 
Lietuvbs Eksportas, Maisto 
skerdyklos, Maisto mėsos krau
tuvės skyriai po visą miestą, 
Pienocentro krautuvės su sky
riais. Visos tbs krautuvės yra į- 
rengtos , švariai ir moderniškai. 
Pardavėjai čia kalba abiem kal
bom: lietuviškai ir vokiškai. Pa
tarnavimas visais atžvilgiais ge
ras, ir pavyzdingas. O kadangi 
dėl prekių gerumo irgi negali
ma nusiskųsti, tai tas krautuves 
horiai pradėjo lankyti ir vokie
čiai. Ir jie jaučiasi patenkinti.

Bandė pakišti koją, bet 
nepasisekė

Prieš kelis metus čia įsistei
gė kolonialių prekių kooperaty
viška bendrovė “Gerovė”, kuri 
taip pat tvirtai jau įsigyveno. 
Ji tiek /jau sustiprėjo, jog įvai
riose miesto' 'dalyse turi savo 
skyrius, atseit, filijas. Patarna
vimas tos bendrovės krautuvė
se yra Visai geras. Čia jokio už- 
siprašymo nėra. Vadinasi, biznis 
vedamas, taip, kaip dera kultū
ringiems žmonėms. i

Šią proga bus ne pro šalį pa-; 
žymėti, jog lietuviai siuvėjai, 
ktrpiai ir kitokie amatninkai 
jau pradeda nukonkuruoti 
tos rūšies vokiečius amatninkus 
bei meisterius. Krašto seimelis; 
193(j įm/ iMeido įstatymą, kuris' 
iš visų amatninkų reikalauja 
tam tikro cenzo. Tuolaikinis gu
bernatorius Mėrkyš to įstatymo

* 1 4 £ < ' ’ *nevetavo, tad prieš kiek laiko 
jis automatiškai įėjo į galią.

Aiškūs daiktas, kad tas įsta
tymas buvo taikomas \lietu- 
viams, kuriems norėta užkirsti 
kėįias. Vadinasi, seimelis tikė
josi pakišti koją lietuviams a- 
matninkąms, kad jie negalėtų 
čiA įsigyventi’ ir veistis savo 
amatu.

Išleistas įstatymas patvarkė, 
kad visi siuvėjai, kurpiai, sta
liai ir metalo darbininkai turi 
turėti paliudijimą, jog jie yra 
keturis metus mokęsi savo ama- 
to ir gali tinkamai savo darbą 
atlikti. Kas tokio paliudij imo 
neturi, tie negali savarankiškai 
biznio varyti, atseit, priiminėti 
užsakymus.

Tas įstatymas turėjo skau
džiai paliesti kai kuriuos Jiėtu- 
viuš afhatfiihkus (ypačiai siuvę-

1 . 1 • . ' I A .V

jtis)> kurie buvo įsikūrę ir ne-i 
blogai vertėsi. Tačiau kai įvyks
ta patapas, tai atsirahda ir spa- 
sabas. kelis metus Klaipėdoje 
pagyvehę, kai kurde siuvėjai 
įtiek pramoko vokiečių kalbos, 
jog galėjo laisvai susikalbėti. 
Jie tuoj išvyko į Vokietiją 
(Dresderio miestą) ir ten išlai
kė siuvėjų specialisto kvotimus. 
t‘ahašiai padarė ir kiti amatnin- 
kai. Kai jie grįžo su atitinka
mais paliudijimais, tai jiems jau! 
niekais jokių kliūčių negalėjo! 
daryti: jie laisvai galėjo steigti* 

[savo dirbtuvėles, priiminėti užv

rĮrma^iėms,, i&tlg. I1?, 1688 

teko įsigyti nauj kranų pnękems 
Iškraūti. Liko padidintas gele
žinkelio tinklas, kad butų pa
rankiau prekes privežti. Pasta
tyta didelės muitinės sandėliu: 
patalpos; įrengta keleivinė std- 
P s vasaros metui. Keliai apie 
uostą jau visur baigiami tašy 
tais akmenimis išgrįsti. O dai 
1927 m. prie uosto visur buv< 
balos ir matėsi sąšlavų krūvos 
Visai kitoks dabar vaizdas 
štai neseniai liko baigtas sta 
tyti Liėitukio keturių aukštų im 
pozanliškas sandėlis. Prekės jai 
ten kraunamos. Netrukus bu 
baigtas visų mašinų montažavi 
mas. Tąsyk čia bus įrengtos ms 
šinds javams valyti ir rušiuot 
Tam tikrais prietaisais (or 
traukimu) grudai biisf tiesiog 
laivus supilami. Visa tai bu 
gražu, modemiška ir pagal pas 
lentinius techniKOs reikalavimu 
įrengta.

(Bus daugiau)

ĮVAIRENYBEI
PRANCŪZIŠKI 

PRIETARAI

Laivynas
Prieš keletą metų vargu kas 

ir svajojo, kad Lietuva kada 
nors turės savo laivyną. Vadi
nasi, savo laisvais galės visokias 
prekes į kitus kraštus gabenti. 
Kas pirma atrodė neįmanomu 
dalyku, tas šiandien yra įvykęs 
faktaą. Lietuva jau turi devynis 
savo prekybinius laivus. Tiems 
laivams vadovauja jauni lietu
viai 'fkapitonai/ kurie yra baigę 
j urininkystėš mokslus tižsie- 
-niuose. Laivų įgulą irgi dau
giausia sudaro lietuviai. Kai ku
rie jų turi ilgų metų patyrimą, 
nes yra tarnavę vokiečių, rusų 
ar kitų valstybių laivynuose.

Devyniais laivais nemanoma 
pasitenkinti. Planuojama laivų 
skaičių padidinti iki penkiolikos 
ai net iki dvidešimt. O kada tu
rėsime tiek laivų, tai tada atsi-į 
ras gyvas reikalas ir savo jūri
ninkystes mokyklą turėti.

į

Vandens sportas
Jau kelinti metai Klaipėdoje, 

veikia Jachtklubas, kuris turi 
kelias savo' jachtas. Pereitą va
sarą Švedijoje buvo surengta 
tarptautinė rega te, kurioje da
lyvavo ir Klaipėdos lietuviai 
jachtininkai. Ir tenka pasakyti, 
jog jie vi'sri neblogai pasirodė: 
la'ineįjo net kelis prizus.

Vasaros metu jaunimas su sa
vo baidareinis gausiai Kuršiu 
mačėse sportuoja ir tufo pačiu 
mė'tu mokosi bei pratinasi prie 
jūrininkystės. Vasaros melu 
Klaipėdoje buvo surengtos rega- 
tcš, kuriose ne tik dalyvavo, bet 
iį itin gerai .pasirodė kai kurie 
lietuviai. Jie visai gerai plau- 
kidjo žegliiiėmiš baidarėmis.

Bendrai kalbant, juros van
dens sportas priskaito daug mė
gėju, ypačiai moksleivių tarpe. 
Tuo sportu taip pat iiehuŽai da
ne si Skautai, šauliai ir santa- 
riečiai. Šiais metais ir Klaipėdos 
krašto darbininkų bei rtoatnih-? 
kų sūšivienijiihas rengiasi Steig
ti jūrininkystės sporto skyrių 
savo nariams. '

Uostas modernizuojamas ir 
didinamas j

Šių diėnų Klaipėdos uostas vi
sai kitaip atrodo nei vokiečių 
laikais. Visi vokiečių įrengimai/ 
taip sakant, atgyveno savo die
nas: jais nebuvo galimi naudo
tis. Patį uostą teko žymiai pa
didinti, kad galėtų didėšni lai-

buvo nedidelis burtini 
dėjosi galįs savo reik 
panaudoti viršgamtišk; 
Dabar senovės prietar

Seniau Prancūzijos kaimi 
čiai buvo labai prietaringi. B 
veik kiekvienas ūkininkas tan 
krašte 
kas ir 
lams 
jėgas.
ir turtai jau beveik išnyko, t 
čiau tamsiuose užkampiuo 
dar galima’ sutikti prietarinj 
žmonių, vartojančių kartais g 
na juokingas priemones sa 
ūkyje.

Norėdamas pagydyti erių! 
susižalojusį savo gomurį, pr 
taringas prancūzas padirba 
kripsto mažų kryželį, ki 
trumpam laikui įkiša sergs 
čiam gyvulėliui į nasrus. Pj 
kui kryželis išimamas ir dec 
mas sausoje 
bedžiustant, 
sveikin.

Kai reikia 
nutraukti, 
tvarto 
jis greičiau atprantąs nuo k; 
vės. i

Pradedant arti, tris kąri 
einama aplink arklą. Vieni 
rankoje artojas laiko duor 
arba avižų, o* antroje užde 
žyakę. Šitokią apeigą atlik 
esą būnąs geresnis derlius.

Kad. vanagai neišnešiotų v 
čiukų ir bendrai, kad sekti 
vištų ūkis, esą reikalinga kr 
nies dūmtraukyje nupaiš; 
kryžiaus ženklą. Kad vand 
šulinyje neišdžiutų, reikia 
naujai iškastą šulinį įmesti di 
nos. Jeigu padėsi sode padvėi 
sios kumelės galvos kaulus, 
kirminai negrauš vaisių. K 
žvirbliai ir kiti paukščiai nea 
pultų javus, esą reikalinga d 
va apšlakstyti vandeniu, kur 
me mirko briedžio ragai, ai 
buvo įleisti vėžiai. Nuo tų j 
čių paukščių laukus, girdi, j 
rai apsaugoja rupužė, jeigu 
įdėsi į molinį puodą ir įk 
dirvoje. Tiktai pradedant jav 
plauti esą reikia indą su ruj 
že iškasti, nes kitaip gru< 
busią kartus.

Tokių prietarų yra bėgai 
Vienas prancūzų rašytojas ; 
ko, kad niekada nebaigtum j 
šakoti, jeigu norėtum apsak 
visus tuos prietarus, kurių c 
musų laikais galima auti 
Prancūzijos užkampiuose.

vietoje, 
ėriukas

Kryžel 
turįs €

veršiužinduolį
jis išstumiamas 

atbulas. Sako, tuon

ROKIŠKIS. — 1938 m. vi 
me apskrityje atsidarys dfi 
traktierių, nes jaU išifhti ] 
tentai ir išnuomoti Putai. , 
žihtuose bus du nauji trakt 
riAi, Panemunėlio gelž. st. < 
Panemunėlio miestuke irgi n 
norna net du traktierius ati< 
ryti. Panemunėlio m. nuo 
įsikūrimo nėra buvę nei jok 
alkoholinės* įstaigos. Trakb’ė: 
jau ir taip perdaug yra, i 
naujieji savininkai mano ge 1 ■ * i. i * •
išSiVersti. Mat, traktiėnai sa 

vai sustoti. Kadahgi laivų judė-! ninkams tai lietuviška “An 
■jimas nepaprastai padidėjo, tai nka .



Pirmaaienis, saus. 17, 1938 r.r ..... .
važiavinfo rengia puikiu 
rienę, kad tuo pagelbėtų 
nėms fihanSiniai.

Tat Visi Pittsburgho i: 
linkėk lietimai, b ypačii

vaka-
Kapi-

;-i jnių bažnyčioje. Ponas Pi varo

PITTSBUnGH’O NAUJIENOS
IŠ DRAUGIJŲ 

VEIKIMO
nųjų draugų darbuotojų, bet a- 
pie tai plačiau parašysime kitų 
kantų.

riaus ‘Pittsbur
gho Istorija”

—S. Bakanas

Draugijų Sąryšio metinis 
suvažiavimas įvyksta va
sario 27 d. — Bus pagerb
ti senieji draugijų darbuo
tojai. — Kvies Amerikos 
Lietuvių Kongreso Centro 
sekr. p-lę Mikužiutę daly
vauti Draugijų suvažiavi
me. • , . J

• PITTSBURCįH, PA. — Sau
sio 10 d. Pittsburgho ii; apylin
kės draugijų Sąryšio Komiteto 
susirinkime buvo galutinai nu
tarta šaukti draugijų suvažiavi
mas vasario 27 d. Suvažiavimas 
įvyks Lietuvių Mokslo Draugys
tės svetainėje, 142 Orr St., Pitt- 
sbrugh, .Pa. Posėdžiai prasidės 
1 :30 vai. po pietų.

Nutarta išsiuntinėti pakvieti
mai visoms Pittsburgho ir apy
linkes draugijoms ne tik toms, 
kurios priklauso sąryšiui, bet ir 
toms, kurios dar nėra prisidė
jusios. Vadinasi, bus ir jos kvie
čiamos prisidėti. Dviejų nuomo
nių negali būti apie Draugijų 
Sąryšio naudingumų ir reikalin
gumą, nes jis sujungs visas 
Pittsburgho ir apylinkės drau
gijas į vieną bendrą ryšį.

Yra kalbama ir rašoma, kad 
kitą vasarų turės įvykti Ameri
kos Lietuvių Kongreso suvažia
vimas. Nėra mažiausios abejo
nės, kad sakytame sąryšio su
važiavime bus padarytas atitin
kamas tarimas ir bus pasisaky
ta už Amerikos LdėtUvių 
greso suvažiavimą.

Todėl pageidaujama, 
Pittsburgho ir apylinkės
gijos iš anksto ruoštųsi prie Są
ryšio suvažiavimo — rinktų de
legatus ir darytų įnešimus.

Rinkdami delegatus draugijos 
malonės prisilaikyti sekamos 
tvarkos: vienas delegatas yra 
renkamas nuo draugijos ir vi- 
nas delegatas nuo kiekvieno dvi
dešimt narių arba didesnės to 
skaičiaus dalies.

Taip pat buvo nutarta, kad 
suvažiavimo dienoje surengti 
vakarienę pagerbimui musų se-
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PITTSBURGHO
MARGUMYNAI

(Garsusis kunigas Cox įsivė
lė į dar didesnį trubelį. — 
Pasirodo, kad jpo priedan-i 
ga Dievo vardo buvo ya-i 

romas didelis raketas.... |

Kon-

kad 
drau-

PITTSBURGH, PA. — Sau
sio 14 d. ir vėl Pittsburgho dien
raščiai pilni visokių aprašymų 
ir paveikslų apie Father James’ 
R. Cox.

Praeitų kartų jau buvau ra
šęs, kad kun. Cox areštuotas ir 
yra kaltinamas dėl naudojimo; 
pašto lioterijoms. Bet dabar iš-, 
ėjo į eikštę, kad kun. Cox ne. 
tik kad rengė visokios rūšies lo
terijas, bet ‘ir laimėtus preisus 
išdalindavo savo giminėms ir 
draugams. Vadinasi, klastuoda- 
vo tuos vadinamuosius laimėji
mus ir bjauriausiu budu apgau
dinėjo visus loterijų dalyvius.

Taip pat pasirodė, kaip vietos 
laikraščiai rašo, kun. Cox dary
davo visokius laimėjimus neva 
bedarbių naudai, nuo patvynio i * ' •
nukentėjusių naudai, o iš tų vi
sų laimėjimų didžiausias sumas 
pasilaikydavo ir laimėtus prei
sus paskirstydavo savo bičiu
liams.

Tasai garsusis kunigas Cox 
varęs visokios rūšies gemblerys- 
tę ir su arkliukais — arklių 
lenktynėmis, turėjęs naktinius 
klubus, kuriuose buvo pardavi
nėjami svaigalai.

Tuose raketiiose kun. Cox 
dažnai figūruoja kaipo preziden
tas ir kasiėrius. S l

Ir kaip pasirodo, kad kun. 
Cox susidėjęs su tam tikrais ap
gavikais jau per daugelį metų 
varė tų negražų bizni be jokio 
trukdymo iš valdžios pusės. Tik 
dabar viskas išėjo į aikštę. .

—Reporteris

Kaip f. Pivaronas darbavo
si dėl “įiijimfr” tautiškų 
Kapinių.

PITTSBURGH, Pa 
eitų rudenį būvo atvažiavęs iš 
Člevėlarid, Ohio, į Pittsbkrghą 
medaiikriėtas Smetonos “kava
lierius0 Čaiis ir rašė “Pittsbur
gho Istoriją”. ,

Kad rašė, tai rašė, — apie 
butus dalykus ir nebūtus. Ka
valierius rašydamas “Rittsbur- 
gho istorijų0 surašė visus vie
tinių tautininkų, “nuopelnus”. -

Dauginusia vietos būvu pa
švęsta toje “isterijoj” p. P. Pi- 
varono “nuopelnams” ir net bu
vo įdėta 2 porio Pivarono pa
veikslai: vienas kada musų 
tautietis Petras buvo jaunas ir 
antras, kai j ari paseno... O tų 
nuopelnų tai tikra daugybė ir 
išrodo, kad p. Pivaronas nu
stelbia savo darbais visus ki
tus tautininkus ne tik pas mus’ 
Pittsburghe, bet ir visoje pla-! 
čioje Amerikoje, net prilygsta 
tautos vadui.

Tarpe tų “didžiųjų' nuopel
nų”, kurie yra priskaitomi p. 
PivarontVi, teko sužinoti iš Ča- 
lio “istorijos”, kad p. Pivaro-. 
nas darbavosi Pittsburghe dėl 
įgijimo tautiškų kapinių, z

Tačiau visiems senesniems 
"ittsburgho lietuvių veikėjams 
yra žinoma, kad tautiškų kar 
pihių pirkimo sumanymas kilo 
Lietuvių Mokslo Draugystės 
susirinkime ir pirmasis suma- •' ■»
nytojas buvo Juozas Meškeli li
nas. Tai buvo tais laikais, ka
da ponb Pivardno nebuvo nė 
Pittsburghe ir Pittsburgho lie
tusiai visai nieko nežinojd, kad 
kažkur yra toks veikėjas kaip 
p. Pivaronas. ■ ‘

Kitas didelis neužpelnytas 
“nuopelnas” priskaii^taš p. Pi
varonui, tai buk per jo pasi-; 
darbavimų buvusi įkurta tau
tiška parapija ir bažnyčia.

Vienok visiems Pittsburgho' 
lietuviariis yra gerai žinoma,, 
kad tautiška parapija organi
zavo tie parapi j oriai, kurie bu
vo atsimetę nuo šv. Kazimiero 
parapijos po -įvykusių mušty- 
; ■, . . ' < , < . ' '•</■ < j y ' l • , Į’T
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nas, kaip visiems yra žinoma, 
tame judėjime dėl steigimo tak
tiškos bažhyčios visai nedaly
vavo. Tik keletas metų vėliau 
p. Pivaronas pradėjo “tautiš
kai” susiprasti ir maišytis su 
tautiškaiš parapijonais.

žinoma, niekas nepavydi p. 
Pivaronui užpelnytų ir nepel
nytų' nuopelnų, tik labai juo
kingai išrodo, kad Čalis savo 
draugų bando dabinti sveti
moms plunksnomis.

1 Pittsburghietis.
r , * t-l. • t..

ir apy- 
b ypačiai mo

terys nėpamirškit sausio 23 
dienos. Tą dienų negaminkit 
vakarienės namie, nes lygiai 6 
valandų vakaro. L. M. D. sve
tainėj (IdŽ Qrr Street) bus 
puiki-Šilta vakariene ir šaltd 
alaus, o po vakarienės turėsim 
ir gerą mužiką ir tas viskas 
bus tik iiž vienų dolerį ašvie
niui.

tat gerbiami Pittsburgho ir 
apylinkės lietusiai, atsilankykit 
visi į'; sakytų parengimą. Visi 
smagiai ir linksmai praleisim 
laikų ir kartu paremsim L. T. 
Kapines:

Kviečiai visus Rengėjos.

rius, kad visame krašte įsteig
tų kiek galint daugiau gyvu
liams ambulatorijų ir taisyk
lingo arklių kaustymo kursų. 
Reikėtų kalviams kiek galint 
daugiau surengti taisyklingo 
kaustymo kursų;

8) Prašyti valdžios ir savi
valdybės organų, kad įsteigtų 
vėterinarijos gydytojų priežiū
roje kiek galint daugiau punk
tų įvairiems nereikalingiems 
gyvuliams naikinti.

Visais šiais reikalais Gyvu
lių Globos draugijos visuotinis 
skyrių atstovų suvažiavimas 
įpareigoja Centro valdybų 
kreiptis į atatinkamus valdžios 
organus, savivaldybes ir įvai
rias visuomenines organizaci
jas.

Petys ii tampytas?
Suteiks malonų palengvinimų 

keli vykrųs H trynimai.
PAIN-EXPELLERIS

W O R l D F A M O U $

Ll N I M E N T

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALŲ Svetainėje

NEPATENKINTAS, 
KAD L. VAIZBOS

f _ ______ • - __________________________________________

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BUTO VAKARIE

NĖ BUVO BE 
MALDOS

Gyvulių globos drau 
gijos suvažiavimo 

nutarimai
PITTSBURGH, Pa. — Prie£ 

Naujus Metus Pittsburgho Lie
tuvių Vaizbos Butas buvo su
rengęs šeimyniškų pramogėlę 
5th - Avė., Cafe, kurioje dalyva- 

1 vo ir pbra kunigų kaipb svė-
čiai.

1 / ' ,

Sėdant prie stalų ir prade
dant valgyti, žinoma, buvo ap
sieita be maldos.

Tai praeitam “Draugo” nu
meryje pasirodė korespondenci
ja, kur tūlas Svečias nusiskun
džia, kad vakarienė buvus be 
maldos. Toje vakarienėje, esą, 
buvę ir pora' kunigų, todėl ne
sunku butų buvę ir poterius 
sukalbėti.

Iš tiesų gaila, kad musų biz
nieriai nedavė progos savo va
karienėje ?ik (ringams poterių 
kalbėti.

Matyti, triūsų biznieriai iš 
praktikos žibo, kad poteriai su 
bizniu nieko bendro neturi, tai 
nenori nė maišyti.

Pašalinis. r

PITTSBURGHO IR 
APYLINI'uulzųot.'lie

TUVIAMS
Gerbiami Pittsburgho ir apy

linkės lietuviai, sausio 23 d. 
po pietų, IĮ M. D. svetainėj 
įvyksta Lietuvių Tautiškų Ka
pinių metinis susirinkimas. 
Svarbu, kad susirinkime daly
vautų visi šėrini'nkai, lotų sa
vininkai ir rėmėjai.

Bet kadangi dabartinis L. T. 
K. finansinis stovis yra silp
nas, tai Solio moterys po sū

1937 m. gruodžio 5 d. Res
publikos. Prezidento Globoja
mos Gyvulių Globos draugijos 
skyrių atstovų metinis visuoti
nis "suvažiavimas gyvulių glo
bos reikalais nutarė:

1) Prašyti valdžios organų 
paskatinti ką reikia stropiau 
vykdyti išleistų gyvulių globos 
įstatymą ir taisykles;

2) Prašyti visose j mokyklo
se, visiiPmeninėse jaunimo or
ganizacijose ir kariuomenėje 
skleisti gyvulių globos idėjas ir 
pratinti jaunimų švelniai elgtis 
su gyvuliais;

3) Prašyti Valdžios organų 
tiek kaimuose tiek miesteliuo
se ir miestuose įvesti gyvulių 
apsvaiginimą prieš skerdimų;

4) Atkreipti valdžios organų 
dėmesį į tai, kad pagal reika
laujamas taisykles gyvuliai yra 
gabenami rie visų piliečių;

5) Varyti propagandų per 
Spaudų Ji., gyvu žodžiu, kad gy
vuliai po darbo gautų tinkamo 
poilsio ir kad jie tebūtų var
tojami tik jų prigimtį ir jėgas 
atitinkančiam darbui;

6) įprašyti valdžios organų 
atitinkamo paliepimo ir kreip
tis peir jaunųjų ūkininkų ra
telius ir kitas organizacijas, 
kad namams saugoti laiko- 
miėms šunims butų duodama 
daugiau judėjimo ir jie butų 
rišami ant ilgo saito, šunų bu
dos turėtų būti šiltos ir pato
gios. Vartojami guoliai šiaudai 
turėtų būti dažnai keičiami, 
kad šunų neužpultų parazitai;

■ 7) Kreiptis į valdžios orga-

■'.Ii

W. C. F. L. — 970 K. GRAŽUS PROGRAMAS 
NEDĖLIOJĘ, 7:30 VAKARE

<•>

1938 PHILCO RADIOS
$79.50 iki $199.50

Su automatišku Stočių Suradimu
DIDELĖ NUOLAIDA UŽ JŪSŲ 

SENA RADIO

Pamatykit visus naujus Radios pas Budriką: 
ZENITU, RCA VICTOR, RADIONAS ii- Kit.

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

Tel. Boulevard. 7010

NAUJIENŲ
. < r« , • ■ ■ ■ . ' ?

2345 SOUTH KEDZIE AVENUE CHICAGO, ILL
Profanių pildys chorai, Andrejevo šokėjų grupa & Giedraitiene, S. Rimkus, Lulu Raben, A. Micevičius, p-lė Pečiukaiti
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J. Daraškos—
M. Balsytės Vestuvės

MARQUETTE PARK.—štai 
jau ir po vestuvių. “Neatmez- 
gamu mazgu” buvo surišti jau-

i NAUJIENOS,. Chicago; III
nikaitis Jonas Daraška su p-le 
Martha Balsyte, šliubas jiems 
buvo suteiktas sausio 8 d. Jau
nasis p. Daraška yra laisvų pa
žiūrų, o p-lė Balsytė narė Liu*- 
teronų Vilties bažnyčios. Vestu
vių ceremonijos įvyko kuo gra
žiausioje nuotaikoje. Jas atliko 
anglų kalboje kun. J. A. Laimer. 
šliubu susidomėjusių žmonių 
susirinko daugiau šimto.

Garbės palydovais buvo trys

poros, būtent, broliene p. M.' 
Boltz su p. J. Tubis; p-lė Daraš- 
ka su* p. J. Rimchiku iš Rock- 
fordo, III.; ir p-lė B. Piliponis, 
neseniai atvykusi iš Lietuvos 
studijoms, su p. J. Kancleriu,

Pirmadienis, saus. 17, 1988

SUSIRINKIMAI
jau- 
prU 
vai-

lei-
North West Lietuvių Moterų Kliubo Susirinkimas įvyks antra

dienį, sausio 18 d., p. Stasiūnų bute, po antrašu 4941 Da- 
ming PI. (2500 North) 7:30 v. v. —Prot. rast. S. B.

D. L. K. Vytauto Draugijos metinis susirinkimas įvyks trečia-’ 
dienį, sausio 19 dienų, 7:30 vai. vakare, Lietuvių Audito
rijoje, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas privalo atsilankyti, o kurie pasilikę su mokes
čiais, būtinai nepamirškite apsimokėti. —P. K., sekr.

L. D. D. 4 kp. susirinkimcs įvyks svetainėje (?) antradienį, 
sausio 18 d., 8 v. vak. Visi nariai raginami dalyvauti, nes 
šiame susirinkime, be kitų reikalų, bus svarstomas vieny
bės su Lietuviais Socialistais klausimas. —Al. Dainis, sek.

Vestuvių pokilis įvyko Brigh- 
ton Parke, pp. Gramontų salė
je, prie 45-tos ir Rockwell gat. 
Svečių susirinko apie du šim
tai, iš ęhicagos, Rockfordo ir 
kitų kolonijų. Jaunasis ir 
no j i vi aus kuo gražiausiai 
ėmė skaniais lietuviškais 
giais ir putojančiu* alučiu.

Visi giminės ir draugai
dom laiką linksmai ir kuoge- 
riausioje nuotaikoje. Pradėjom 
skirstytis gaideliams užgiedo? 
jus, apie ketvirtą valandą ry
to, linkėdami jaunavedžiams 
kuogeriausio pasisekimo jų gy
venime.

Kadangi p. Daraška turi ta
verną (prie 2616 W. 59th St.), 

j ir negali nuo biznio atsitrauk- 
I ti. tai jaunavedžiai medaus mė
nesį praleis Ghicagoje.

Svečias.

ŽEMAIČIŲ ORKESTRAS —BAJORĖS DAINININKĖS — ARTISTAI-ĖS Suorganizavo 
Orkestrą

ĮDOMIŲ ir nuolatinių

RADIO PROGRAMŲ
• SEKMADIENĮ— — 9:00 VAL. VAK.
• PIRMADIENĮ— W. H. F. C. —10:00 VAL. VAK.
• PENKTADIENĮ—________________________ — 7:00 VAL. VAK.

Lietuviški pasilinksminimai—bartkų šeimyna—žinių skyrius

Ben and Frank Selemonavich, 
sūnus bridgeportiečio p. Sele- 
monavičiaus, kuris užlaiko 
Bridgeport Knitting Mills, su
organizavo šokių orkestrą. Pra
nešime sako, kad groja ir lie
tuviškus ir angliškus šokius ir 
apsiims dalyvauti įvairiuose va
karuose. Jų adresas 504 West 
33. d Street, telefonas Victory 
3486.

Policistas gavo 
dovaną už 
peršovimą lietuvio

Leit. Joseph .Berounsky iš 
Hyde Park policijos distrikto, 
gavo iš vieno laikraščio $100 j 
dovaną už peršovimą lietuvio 
Anthohy Pangonis, 1250 W. 65 
St. ir suėmimą jo draugo John 
Janish, kurie jau* prisipažino 
prie apiplėšimo 30 alinių, 18 
plėšimų gatvėse it 12 plėšimų, 
kuriuose plėšikai parėmė auto
mobilius. Abu jie yra buvę ka-x 
linįąi, dabar irąi sėdį kalėji
me ir laukia teišpipj už naujas 
piktadarybes.

Leit. Berounsky sėdėjo res
torane 1538 E. gįj St., kada į 
jį įėjo Pangdhis/ užsisakė to- 
mačių sunkos ii* ją išgėręs ban
dė restoraną apiplėšti. Kadan
gi restorane ir daugiąu žmo
nių buvo, tai Įeit. Berounsky 
nesiskubino šąc^i ir palaukė iki 
Pangonis paleido j jį du šūvius, 
kurių nė vienas nekliudė. Ta
da įeit. Berounsky paleido pen
kis šuvius, kurių du Kliudė 
pangonj. Betgi jis įstengė pa
bėgti automobiliu. Tečiąųs prie 
64 gatvės jį pasivijo parkų po
licija ir suėmė. Jis tada išda
vė ir savo draugą Johų Janish.

Leit. Berounsky gi policijoj 
tarnauja nuo 1906 m.

namo 2241 Indiana Avė., kurį 
gesinti buvo pašaukta 200 ug
niagesių. Vistiek gaisras prida
rė už $100,000 nuostolių.

Tame name pirmiau buvo R. 
R. Donnelley tnd Sons spaustu
ve, bet dabar jis buvo užimtas

įvairių dirbtuvėlių. Gaisras ki- 
lo Federal Radio and T.?’?vL 
sięn Corp. dirbtuvėj.

... < -------
Remkite tuos, kurie 

garsinasi 
“NAUJIENOSE”

SPECIALUS
Pasiūlymas!
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS 

Servizas 
Vienam
Žmogui

SPORTAS
McMILLEN RISIS SU 

, SCHACHTU

Gerkit Lietu-

Lietuviškas 
Krupnikas

— 80 Proof —
Labai gardus gėri
mas.
višką Krupniką su 
karšta arbata, paša- 
linsit slogas.
Mes parduodam tik į 
;avemus. Ten ir rei
kalaukit. * 
į kitus miestu* ta- 
vernams orderius pa
siunčiamo ekspreso.
Pirkdami pastebėkit 

musų tabelį

INTERNATIONAL 
.Wine & Liąuor Co. 

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avė. 

Phone Boulevard 0470 
CHICAGO, ILL.

CRANE 
COAL ČOMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Reppblic 8402
POCAHONTAS Mine Run $7.50 
('Screened^ .................... tonas
SMULKESNĖS $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

“Faun”
Design
Gražus

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam i farmas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatėm an
glis j visas miestą dalis.
3406 So. Halsted St

šnukit Tel. YARRS 3408

Verte
$2-5°

ROGERS Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI 

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKAL1O

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
, iš 6 Šmotų

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

(Sp)'M. A D O S

Su 6 Kuponai*

bu

Violet:

beveik 
teatre

Jim
Von

RISIS LORDAS
Kitę, trečiadienį, ’saųsio 19

Larg* Servlnr Spoon 
Sugar Spo«M

Gavo
Perskiras

Helen Jansky nuo Frank Jan- Didelis gaisras buvo kilęs 
s'ky trečiame augšte šešių rūgštų

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Tony Kapsis, 45, su
Bosch, 40

William Leben, 23, su Marlė
Gende, 25

Walter Lazuka, 30, su Irene 
Siwinski, 23

Reikalauja
Perskirų

William Yost nuo Marie Yost'/^ •Gaisras 
dirbtuvėj

TIKTAI Už-

99Setas

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

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

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

.! šmotų ROGERS 
' Sidabro Setai 
/ Tiktai po 99^ už 

? kiekvieną setą 
su 6 kuponais

NAUJIENŲ!

Siunčiu kuponus. Taipgi pinigais

Atsiųskit man

Vardas

(Vardas ir pavarde) Adresas
1739 Miestas Valstija(Adresas)

Kuopono Nr. 29 Sausio 17 d.

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Deže dėl 6 ar 8 setų
\ tiktai $1.75

su 6 kuponais

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

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

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

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

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

AUGESNEI MOTEREI SUKNELĖ
No. 4488—Išėjimui suknelė. Bile kurios spalvos materio- 

las pritiks šiai-šauniai suknelei. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

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

NAUJ1ENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
• Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd) No..............

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

Artistė Grįžt) 
Atostogoms

šiomis dienomis Chicagon 
atostogoms grįžo garsi vodevi
lio dainininkė p-lė Maria Kar- 
sori. Ji yra lietuvaitė, chicagie- 
čių duktė, dainavusi 
kiekvienam žymesniam 
Amerikoje.

šiandien vakare risis 
McMillen su* Frieęįrįch 
Scbacht’u, paskilbusiu vokiečių 
ristiku. Ristynės įvyks Whitū 
City arenoje. \

Tiems ristikams- jau kartą 
teko susiremti, tačiau imtynės 
baigėsi .xuo, kad neišsprendė 
klausimo, kuris jų yęą geres
nis. Mat, Schacht buvo sužei
stas. šiaip jis laikėsi labai ge
rai, ir daugelio, supratimu 
vo bepradedąs imti viršų.

d., 
Rainbo FrontonIrenoj imty
nių .mėgėjai turės progos pa
matyti Anglijos lordą besiri- 
tant...Būtent, risis lordas Pad
riek Landsdowne su Tony Fol- 
letti. . • •

Kalbamas lordas yra labai 
kietas riešutas? nes pereitą sa
vaitę ! jis Al VVilliams’ą pagul
dė per visai trumpą laiką.

■

KALENDORIUS
Mes pasiųsime jūsų giminėmis ir 
draugams LIETUVON musų grąžų 
su naujais paveikslais Kalendorių 
tiktai

Už 10 CENTŲ.
Prisiųskit savo užsakymus tuo 

jaus, 
gaus

Kas užsirašys NAUJIENAS— 
musų gražų kalendorių dykai.

NAUJIENOS
SOUTH HALSTED STREET 

Chicago, Illinois
(Miestas ir valstija)

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam j 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

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO

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

FOTOGRAFAS
CONRAD

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

420 W. 63 rd ST
Fe) ENG K«R8-fiR40

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA
TONSILAI IŠIMAMI 

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

LIGONINĖJE .......
PALAGO PAGELBA

NAMIE už ...........
EKZAMINAVIMAS

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

1900 So. Kedzie
Tel. Lavndale

>12
>50
>20

HOSPITAL

Avenue 
5727.

• RESTAURANTAI
Ųniversal restaurant
Geresnių valgių valgykla 

750 West 3181 Street
A. A. NORKUS, Savininkas 

TeL Victory 0670

NAUJIENŲ 
METINIS ♦ 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje



rinadienis.
rtt ■£ b -I« ai y4 vou SLA o-to Apskričio

For Rentm

rėmimą draugi
ėmale

kad ir' kitosai - rei.

šiame

AUGŠTOS iRŲŠIES

IŠSIUVINĖTI ABRUSĖLIAI

1558

Adresas

■■Kili

^ĄŲJjęN^^^EpLĘC^ĄIT REPT, 
1739 So. Halsted Št., Chicago, Jll.

COAL 
Ądg!n

Atšventė 104 metų 
gimtadieni

Uždare 477 
alines

Plėšikų Sužeistas 
S. Slonkšnis Jau 
Grįžo Namo

Business Chances
Pardavimui Bizniai '

Norių 
gams 
na s” 
įvykį.

visos rųšy&f-nvi- 
kainos $25.00 ir aukšč.

kolo^ponia Terese 
nešini

Galima gauti

Naujienose

$6.15 
$6.40 
$6.40 
$6.40 
$5.25

PARDAVIMUI- MALĖ VOS ir ge
ležinių daiktų krautuvė, gera vieta, 
biznis išdirbtas per. 25 metus. Ra- 
škiyte,. 1739~S.,Halsted St.r Box 77,1

Brolija,, laiko,pusjrinjtimus 
kas . mėnesį per vįsą . mokslo 
meūį Įaiką. Tuose ^usirinkipaųo- 
sew skaitomi referatai, po kurių 
seka diskusijos.

raštininkas;
— iždininką^ 
vi,ce-pirminin

Gjęoye gątvįų ,, užtiko

Apskričio konferencija įvyks
ta sausio 23 d., 1 vai. po pietų 
Stančiko svetainėj, 205 E. 115 
St., Roseland. • •

PIRKIMAI, PARDA-
APDRAUDOS

Mrs. Anna Herrick

, PAĮEŠKAU , DARBO-už bučerio 
arba į kitonišką biznį. Turiu 5 metų 
patyrimą. Kam reikalingas atsišau
kite. Naujienos, 1739 So. Halsted 
St., Bok 775. ' ’’ '

e n tas ir Giminės.

KAM REIK ALINGA’ 'U PASKOLA 
ANT'PIRMŲ MOEGIČIŲ, KREIP
KITĖS Į LITHUANIAN BUILD1NG 
LOAN AND SAVINGSt ASSOCIA- 
riON \(buvusią;.Naujienų- > Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ1 IŠMOKĖJIMŲ. ■ . t . > t

1732 SO. HALSTED STREET

Situation Wanted
Darbo Ieško '

Floridoje Mirė 
Chicagietis 
Adomas Petf uliš

IEŠKAU DARBO kaipo janitoriaus 
pagelbiningas — žiemos laike.

1739 S. Halsted St., Bok 770 -

S, Guokas
Mr. WnCharm 

j Dr. J. Stone — 
kas, ir

v* t f k

važiavo
iau

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems-—Vestuvėms 

- —Bankiniams-—Laidotuvėms—
1 v AAblti i'- 
yeppe 

Phone. rLAFAYETTE

dfenį. Dr. S. Jakubs, dentistas 
t; m susirinkirpui ruošią refera
tą “Sifilio Apsireiškimai Bur
noje”. —R.

. ATSAKINGAS, ^energingas vyras 
dėl pynacų mašinų prižiūrėjimo,; rau
te; Visą arba dalį laikom Geriausia 
proga. $175.00 reikalaujama užstato. 
Atsišaukit laišku 1739 S. Halsted St.

Box 774

.. džiova ir ,iib ,«■

užlaikyti, 
<KR

■ • * vi’ • i 1 • 1 J

RENDON 6 kambariai, antros lu
bos — Pigi renda. 4316 S. Fairfield 
Avė. Tel. Delevvare 7449.

Iš viso jos laivų sąrąšo pir
muoju išėjo Queen Mary gai
vas. Tuo laivu keliavo 56,850 
keleivi; i, kas parodo? kad tuo 
laivų važiavo 14,461 daugiau 
negu 1936 metais ir 40. dau
giau negu turėjo jo. ąrtimiau- 
sias kompetitorius. (Skelb.)

ikiaį, susitarę su , p. 
>heąrpąųęku. jvųsti ųaų-

vanoti 4 pasitraukiančią, baigian
čią savo terminą valdybą. Tai
gi, tuoj Apries skaitymą ,proto- 
* ’ * " ‘ : " su Georįęf/

dėžę rožių ir glėbį dėziiį 
dovanomis, priėjp prie val-

• V' ,5 ■ -l■- •< '''Brolijai šįmet pirmininkaus 
Dr,. Ą. J- Mąnikąs. . Jo kųlęgos 
valdyboje yra sekami daktarai 
ir dentistai arba studentai:

Ciiiidrd WKite Star 
Pašokęs Keleivių 
Skaičius

pagelbėjote 
draugams^ ir pažįsta- 
šventų mišių aukauto-

TeL VictOry 4965
t V- STOGDENGYST® •?»'. t o 

Mes dengiame ir pataisome visuos 
rųšies stogus, .taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
uaujtmai s-»

BRIDGEPORT'ROOFING NO.
3216. So. Halsted Stieet ., ,

draugijos pasielgtų taip, kaipi 
ši draugystė, nes jeigu laikraš
čių ' nebūčiai ir įraugįj’ki ne- 
buš'.gyvenimo, iKitų įkutų laik
raščiai daro tą patį. Laikraštis 
duoda idėj^ ‘progresui," o drau
gija, tą progresą įkūnija. Vienas 
be; ąnfrp; negali apsieiti.. Vienas 
kitą .turi, remti. r.

• Draugystė juri virš 325 , pa
dų jŽia įątoj0 6 ^nariai).. „Tur- 
tąs< su .šjuo susirinkimu •sępty- 
nf .tūkstančiai šimtas septyniąs- 
dęšjm.ts du doleriai ir deyy.njs,^ 
dešimts centų, šiame susirįnjci- 
.me prie mokamo stalo'įplaukė

.: ^lųo , sfivęs. t^rių ačiū, ^pį; Ki- 
kams už rože^ ir dovanas, su
keiktas draugystes susirinkime. 
J* : Rfeporteris j. K. ’

..IŠPARDUODAME BARŲ FIKCEi 
RIUS 1937, visokio didžio su Coil 
Baksais ir. sinkom. .Taipgi štorų 
fikčerius dėl bile kurio biznio įskai
tant svarstykles, registerius ‘ir ice 
baksius. Cash arba .ant išmokėjimo. 
Paihatykite mus pirm negu pirkai
te kitun Į ifk*

S. E. .SOSTHEIM & SONS 
,1915 SOi STATE STREET 

...M.v.aa CALumet ,5269. t

• John. Gollander, 65 m.; 8248 
Ebersardt Avė., WPA forema- 
nas, mirė • Burnside ligoninėj 
nuo perskėlimo galvos. Jis su
sižeidė pereitą trečiadienį kris
damas ant ledu padengto šaly- 
gatvio.

ATĖJO KULTŪRA
V 1

TURINYS:

Kūnas gabenamas Chicagon 
laidotuvėms

SŪNBONNET GIRL TOWELS PATTERN 1558

•. .įįjf;; pakjąų.sp 'pątąyiĮnę, 
i®! “•*’

-r a 
sėdėjęs Iviėjiftie už plėšimus.

■’sTOs^i,. r.ov.

bukite konferencijoj.
74" J į*i,, v;’7b hDr. Ą. M oi) t Vidas,.

ŠLA 6-to apskričio pirm

Ųzsųnųse krisdamas 
ant ledo

L-'-J''--*Pirkite sąvo, .ąpįęlinkės 
krautuvėse

SKELBIMUS 
“N ” RAŠTINĖ PRIIMA 

KASDIEN NUO 8 V. RYTO 
; IKI •• ’t/ a u 

7:30 V AL. V AK.
Sekmadieniais ,nuo 9 ryto iki 

1 popiet dr nuo 4 iki 7:30 
. , vai. vakartį, * f /> 

Tel. CANAL 8506

Dr. Ą. J. Shimkus — teismo 
.viršininkas.

BARGENLT
I Jį M t £111 * ■siuitykU,

_ N A UiffiNkS

NELAUKIT
ILGAI

V • • . • j ’
v t.

Pašaukit inui tuojau

ČANit 8^00
, . t • I ** t

Apgarsinimų * kainos pri: 
einamos. Už pakartoji
mus gausit nuolaidą.

MINE RUN ........................
LUMP :.........:......... ...............
EGG  ........... -.....................
NUT .......................
SCREENINGS: -...C—

v PIRKIT'-DABARII 
KAINOS EINA 'AUKŠTYN 
PRISTATYMAS MIESTE- IR

PRIEMIESČIUOSE r

Tel. ARDMORĖ 6975

36 VARTOTI FURKAUCIAI 
Priimti mainais, 

sos mieros 
originalios kainos $200-$300. Rodo 
ma tarpe 6 iki 9. vai/, popiet—vaka 
rais tiktai.4. :v Į 'V ■. \ 

M1LLER ^FUR. ,CO. \ 
'J 166 No.'Michigan'Avė. F-' 

Chicagos didžiausia .kailių pirklys.

Chicagon
ir daktarai turi Lietuvių Medi
cinos ir Dentisterijos Broliją— 
Lambda, Mu Delta. Ji buvo su
organizuota apie dešimts metų 
ą tgak, perėmimui jauųų.( li^tuvią 
Studentu, - studijuojančiu tas 
mokslo šakas. Kandidatai į bro
lijos narįųs privąlo būti sveiki 
kaip fiziškai, taip moraliai ir 
tiiri pasižymėti gabumu moks-

nture & Jbmures 
Rakandai-Įtaisai

Sovietų Naujoji 1936 metų konsti 
tucija, -r- Prof. M. Remeris.

Iš į socialogijos paskaitų— Prof. P 
Leonas.

Eilėraštis
1917 m.

ką$,., Į dąk.tarūs. kvotėjus, Dr. 
Pęt^as. j^igbioritąs Žala toris, 
1821 S. Ęaįstęį st,(b . ■ .r ru... 
. Nutąrta,., rėngti Ipajių 23 sau
sių. , prąu^ystę dabar, tvarkosi

i-iį. ^ągarpį^aits^ąųądjno/^ 
jienos. Musų- draugystė yra nu
tarusi visus spaudos darbus

a■}■ ■ i-v ■'■■•■A.'d 
auoti musų laikraščiams ųz jų 
jirielankųmą ir rėmimą t, draugi
jų. Ir ųa^al^ jtą . tapeną elgiama
si. Įsthtus ;^p^ųsdmoY “israųjie- 
nos”, o mok. knygeles — kitas 
laikraštis.

tarnų, |įfv^gg|iČi^t^aųs, irgi 
atvažiavo mane.G'.rskaitiinm,«'
kasdicr.ą^e^
lonumo
landas s.J?dW
energijos greitesniam pas veiki-

bui — nauji namai 
nia ir radio — 
prastas virimas 

1415 Dean Avė
. . Highland Park . ....

.1 d, Highland^ Park. JJ.41L

1. A v I fa . ■■■ to ųefaG'. \

; ANTANAS DOMEIKIS ‘ ,
1 . • , * ' < < /• , . > 1'1 .. J 4*

, Persiskyrė su šiuo paskaliu
• Shusio- 1.L41Trd'A' Mv^Ląį- vakari),. 

1(938, ųi.^ulįukįėjs,, ipus^stfaiąž.?? 
-gimęs TelšiųAapskr., PaVaride- 

. nio* parąp-m '.-iv '-v
1 ’ Amerikoj išgyveno , 36
| .Paliko dideliame nuliūdime, 
brolį Jobą, bvoli.enę. Marijoną 
ir brolio ‘suhų Joną -ii: kitus 
gimines. Vęlįopis gyveno 2515 
West. 45'th/,št- 'įįVi>/: * - • .
■į Kūnas .{nvpatov'diaš V5 Lechavi- 
(?iaus kopl.y 2314. W. 23 pi. Lai-, 
dotųvės-i įvyks antrad., sau. 18, 
8 ;30 ■ vai. ryte ■ iš .. koplyčias <4 
Aušros Vartų parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa-, 
maldos už velionio 1 sielą, o. aš 
ten^-bus nulydėtas į Šv. Kazi- 

. mjęro kapines.-1'
> Visi a. ’• a; .Antano. Domeikio 
giminės, draugai / ir > pažįs
tami esat nuoširdžiaf kviečia- 

' rniu dalyvauti •laidotuvėse ■ ■: ir 
suteikti jam paskutinį - patar
navimą ir atsisveikinimą.

,.J^ulįųd^ Jię,k.ame, ,
Brolis, Brolienė ir Giminės;*
Laid. * Direktorius Lachąvičia‘,

; < /f*eręitą šeštadienį policija, už
darė. 47?,.ąlinesti kurios neturė- 
jp ^Įų nueitų laįsnių. Daugiausia 
ąliįįjųą ^uždaryta , šiaurinėj if 
šial^^ąįįifėj^^ rhiesto .dąjy«e.' 
Daugel i s alinių ‘ j ab I) u vo užsi
mokėjusios už laisn i u s ir turė
jo kvitas,..bet dar buvo negavę 
laisnįų, tečiaus ir jos liko už
darytos.

'^;Frę^. .VVeyhmuller, 66. m.,

(?inąs į rūsį užkurti pečių. Ne
sulaukdama $ugi;y šį ųt,' j jp, žmo- 
ąa Minnie nuėjo pažiūrėti ko 
Įį^^Jąįp jjgai užtruko ir rado jį 
pasikoi-usį.

Naujai, išrinktųjų kuopų at- 
stovų adresai d^gėęąjri;uti, 
dėl apskričio sekretorius pa
kvietimus išsiųs tik tiems at- 
stpyąms, . kųrįų ądre^ųs 4 kųppos 
spėjo, priduoti.ą^Kuopų; sękrętę- 
riąi,, .paragipkitę savo, KU9PQS 
4elegątųs4jJv^ti,j^įopfe^ęij4 
ir^aprupįpkį'tę , juognitais, 
Paty^, delegapi,. kKęįpl0tė^;4,į 
kuopos valdybą ir £av% manda
gus bukite konferencijoj*.

ięagietįs 
Adomas.. Petrulis. Velionis ilgą 
laiką gyveno Altona f. mieste, 
Fla., kur ir užbaigė gyvenimą.

A. Petrulis paliko Chicagoję 
dukterį Mrs. Kairisr, ,puo 1818 
South Desplupes^stręęf, \įr - 3 
brolius. Gįmiųės .rųpinąsį laido
tuvėmis ir velionio kūną per- 
traukiais Floridos palaidoj imu i 
lietuviškuose kapuose 
mieste.

T* < y < ; J U
Remkite tūp^kttEie

“NAUJIĖNiBĖ’U

6023 
University Avė., motina C. Jud- 
son Herrick, Chicago universi
teto neuroligijos profesoriaus 
emeritus, vakar atšventė 104 
metų gimtadieni. Jos sūnūs yra 
jau >59 jnv amžiaus. Bet ji turi 
brolių ir seserų virš 90 m. am
žiaus. Jį gimus New Yorko val
stijoj, paskui ilgą laiką gyve
no Minneapolis. Ghicagoj gyve
na nuo 1907 m.

I nVFIKISL U V Ll l\ IU Visas Pasaulio 
Dalis. S

, . ...KVIĘT^JNIJįKAS.,^
Gėlės Vestuvąijis, Bankrotams 

* ir: Pagrabąihs. . m < » > 
3316 So. Halsted Street -•/. . ■ '■

.■*4bAV-Tel»< BOULEVARD«.7314<<s;W

\ a,t JIV-pi‘JA V? >;/.'•
Beąįyąžipėjan'tis policijos ąų- 

tomobįljs iįįmpi^ Cęįįral vįel^- 
pątw^ie

Cottage,. Gryoye gątvįų. r r užtiko 
neturinčią pastogės Jofin Lait, 
29 ®-> seJ5ĮW-; Awya su»>- 
<leda 4^<dey^ 
ties LaU,. W 
m., ir septynių Jų vaikų nuo 1 
iki 9 metų amžiaus.

10121 ,In$an|ufiA ve.,,^esųmq- 
kėjim|,tęerfyįįs. ..mė^eši^ nuo
mos. Neturėdama kur dingti, ji 
prisiglaudę .p^iįtįj ,įy .policija 
užtikę (j;ą,susigląudusią apie be
sikūrenančią ugnį.

Policija išvežė ją į Srl'vation 
Army prieglaudą, 1231 West 
Adams St.

---- kvotėjas
, ...K ij'A'vl- 'P,*

Valdyba beveik .įiko , tą pąti, 
kaip ir pernai, tik pasikeitė 
protokęlų raštini.nką^ ^Yį^ton 
K. Batučio — Antanas .Greičius, 
1827 S, Uniop A V&., (, prie ką^ 
sos sitalo į ka^os^gįobejųs įeięa: 
Fiances Ivanauskas, .Genovaite 
Rumbutis, Oną Jų.čevičiepė^ Į 
ligonių globėjus: Geo. M. Cher- 
nauckas ir Boleslovas Puzaus-

Išviso praeitais metais

negu artimiausias kompet t 
rius susilaukė.

ambda Mu Delta
> >J-* r?i’i » ’ «•teigtą^,^ipnj^jeagaljias mį; 
cinos-dentisterijos studentams

lYJLUk'y
Eksperto x radio taisymas*—dykai 
apslkaičįavimas»—(atliekama-. v jūsų 
namuoserr-visas. darbas užtikrin
tas vieniems - -metamsJp *-»•/•!L ,

Marųuette Radio
'»*'.AL^'ENX(U,LJ,S r.-

5610 So. Maplewood Aver< 
KkĮbąinėj,

... Jlėriilo

Policija areštavo tris jr.ųnus 
negrus ir negrę merginą, kurie 
prisipažino prie .daugiau kaip 
šimto, plyšimų; daugiausia gąso- 
lino stoČiiį. Vien pereitą penk
tadienį jie papildė r pie 15 plėši-

Misceliancous
* ■’****'"* *

Miestas Įr valstija

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime, ant pir
mo morgičiaus lengvais, išmo
kėjimais. Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739 So. Halsted 
Street. „

VIENO MĖNESIO MIRTIES SUKAKTUVĖS

i NTov.1^58 —■ Margais arba vienos spalvos siūlais išsiuvinė
ti abrusėliai. . .

Vaikinąs1'ųzmuse
i -u,.i

Mateusas Kunevičius’
HA į • > '■ > f

•aKuris persiskyrė; su šiuo ^.pasauliu gruodžio 11' d., 1937 metais, 
sulaukęs*pusės :an)žiaus ir tapo palaidotas gruodžio 16 dieną šven
to ’Kazinluerp Kapinėse, \
« < Už^ Vęliohio Mateušo,. ’sielą; atsibus gedulingos - pamaldos . Šv-en? 
toš -Mišiosv;l(Jj> diU)ą sausio trečiadieny 7 rval.-'ryta Švento Jurgio 
parapijos; bažnyčioje.>.Kviečiame visus gimines, draugus ir pažjs- 
tanius;-į^bažnyičią įą pamaldas. . t

< Širdingai . dėkavoju,> kurie į liūdesio valandoje., man 
visieins jąidotuvių dalyviams, giminėms 
piiems ;. klebonbi. už ppamaldų atįaikynią; 
jams; gėlių, aukautojams ir grabhešiams.

Nulindo liekame,

Moteris „Stellą, Duktė Helena,

------------------- ------------------------------------------------------------

...Financial
Finansai-Paskolos

UHIUIU

Čia įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No

Vardas ir pavardė

‘ .'J I . • UO’IHV - >
<’■> • r , , ’ t ” . į

mui. Nors galutinai čįąržĄėsu 
pasveikęs', 'bet, po operacijas, .li
goninėje, jau ’vėl .esu namuose 
po nr. 3312 Se .HąiStėd.^V4' 

Š.1 Sloriksnis.

4 4 r - <*• **'■». »♦> 4 A, . A

traukiančią valdybą tiž pasidatbavimą
A 18 ^iĘLĮNĘĖ.;i7T- .Metinją; 
me( ^praųgystęs., Sąsivięnijįmę 
Broliu ir Seserų lietuvių 
susirinkime pp.^ Juozapas ir 
Teresė 
Geo. M 
ją “matįį’ draugystėje

.. MOCkItS ;
" Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 12* dieną, '11 valandą Va

kare 1938 :m.,<:sųlaukęą-,49i m. amžiaus, gimęs šakių apskr., Sin
tautų; parap., Bridžių kaime, u- .

Amerikosi.ųšgyveno->25 Jmetus. . ' . 1' ” '
,į Paliko dideliame huliųdimė moterį Antaniną^ dukterį. Hellenąj 

sūnų Juozapą,, brolį Joną. O Lietuvoj du brolius ir 2 seseris ir 
daug\kitų giminių, t y . 7,. . .

Kūnas pašarvotas randasi Ridiko Koplyčioje, 3354 S. Halsted
Street^.*. • ‘ <\. \. .vi . ov, ! ri «i .'■■'••j

Laidotuvės jvyks pirmadienį, Sausio .17 d., 1:30 vai. po pietų, 
iŠ namų į. Tautiškas .kapinėse ■
>/• Visi a. a. Antabo Mockaus gimines, draugai* ir:pažįstami, esat 

nuoširdžiai kviečiamivdalyvaųtit laidotuvėse ir suteikti jam pasku
tinį patarnavimą ir • atsisveiknimą.

Nuliudętdiekameąw«*.
j ’ Moteris, Duktė, Sūnūs, Broliairir' < gimines. ; į , f 

Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius p. j> Ridikas.
r *. .*4 r“ '------- ** V'.VL" 5-'> Tel. *Boulevard 4689

Gunard™White - Star- 4awų - li
nija savo gyvavimo šęšidliktąis 
nieįaįs, susilaukė daugiausiai 
keleivių. Per praeitus metus, jos 
l:M’v.ris per . yandenyną kojiąvo 
2.17,433 kęleįvįąį, t... y, .58,910 
jaugiau negu kad sUsįlaukė jos 
artimiausė kompetitonė.

linti. Kiekvienam iš valdybos 
nariui teko po rožlę ir kiek veik
lesnėms po dėžę su dovanomis. 
Pareiškimui dėkingumo už - pa- 
sidrrbavimą draugystei. Musų 
kolonijoje tai ,tbuvo , pirmas to
ki s įvykis draugijoje. Ponų Ki- 
kįų- mipnmne, .Reikalingą .Jvįens 
kitą gerbti, 
darbas bus
Kiek buvo matomši, nariams tas 
patiko. - '

■ * •

Dr. Zalatorius

— Juozas .Kruminas. 
pavasario revoliucija Rusi- 
J., Paleckis. , ;

Variniai liūtai — J. Marcinkevičius 
Paryžiaus gatvės ir liaudis — A.

Adala$.
Sovietiškoji Arktika.
Populiarusis Mokslas.
Knygų Apžvalga.

KAINA 45 CENTAI

Help Wanfedr—Male- 
Darbininkų Reikia

IEŠKO JAUNOS, išlavintos MER
GINOS ar vyro •— turi mokėti dai
nuoti,...griežti .smuiką...ar gitarą — 
sutinką keliauti, šaukti pietų ar 
vakarienės laiku. Prospect 6939.

Real JEstate For Bale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI
VIMAI, PASKOLOS

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

KreipkitSs pas: ,r. , . ; ,
J. P. EWALD ^ĘALTY CO. a

840 W. 33rd St.,- Tel. YARds 2790 
‘ ., .. , arba . . • > < <
708 W. 18th St. Tel. - Haymarket 5686

Help Wanted—Female 
-'j*, ______

PATYRUSI MERGINA namų dar. 
.kambariai, vo 

nėra skalbimo —fa pa: 
vaikas. $10.00.

Ravinia Station
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jUi&Vj&iHi

Du kostumieriai -atėjo į Anele 
Radio Store, 2478 N. Clark S t.

Lietuve Pasiryžusi 
Grąžinti “Sveiką 
Protą” Dailčn “Kostumieriai” 

išsinešė du radio

Siaučia plaučių 
uždegimas

dailę, kuriĄ Chica, 
s lituįjąj: o
kai daijįninkail •]

o tai 
reikmenis —

laidžiame laikraščio “The South- mažas skaičius lietuvių 
town cEŽbnomist0. Dažnai tani
laikraščiųipašydavo vedamuo- tų šią sąvaitę. ’ pontiace

gyvens su žmopa p. Venckie
ne, kuri yra buvusi p-lė Aldo
na Narvidaite, duktė Marųuette 
Parko kepėjų pp. M. Narvidų, 
242.4 West 69th' Street,

. ■ MlJUZliNIŠKAS ELEKTROS GENERATORIUS.—Dalis generatoriaus, kuris bus pa. 
statytas Pickwick Lapding tvenkiny, 
Ši dalis generatoriaus sveria 45 tonus 
gos generatorius galės pagaminti 54,000

Šiomis dienomis Chicagon at 
vyko dailininkė p-a Joseph Gri
gaitis Kleitsch. Ji yra lietu 

kilusi

P-ui Venckui ir p, Venckie
nei linkime pasisekimo naujam 
darbe ir naujam mieste.

instituto viršininkai pereitais 
metais paskyrė jos aukotą pre
mijų ne konservatyvui, bet “ne
mokšai” modernistui.

radio. Vėliau jis vėl sugryžo.’ 
bet, jau be radio ir pradėjo kai-j 
būtis su Matusas. Tuo tarpu 
pirmasis kostumeris išslinko šu 
antru4 radio. Matusas pasigedo I 
dviejų radio kada “kostumie
riai” buvo jau nuvažiavę.

Sveikatos komisionierius Dr. 
Bundesen įspėjo, kad pastaruo
ju laiku pradėjo labai siausti 
plaučių uždegimas. Ta liga pa
prastai labiausia siaučia per pir
mus keturis metu mėnesius.

Californietė dailininkė lietuve 
p. J. Grigaitis Kleitsch Chi- 

. cagGje. .

LIETUVOS NAUJAI PERORGANIZUOTŲ PR EKYBOS, PRAMONES IR AMATŲ RŪMŲ TARYBOS IŠKILMINGAS POSĖDIS ŽEMES 
muose gruodžio 12 d. Viduryj 
sėdi Rūmų pirmininkas Kurkauskas. Kairėje iškilmingojo posėdžio dalyviai. Dešinėje baigiami

si Chicagoje. Ištekėjusi už žy
maus dailininko Joseph Kleit
sch, ji išsikėlė gyventi į Lagū
na,, Calif-ornią, netoli Los An- 
geįęs, kur ir dabar tebepalaiko 
nuolatine rezidenciją; • Vyras

Pontiac —- yra svarbus auto 
mobilių pramonės centras. Vi 
soje Amerikoje miestą smal
kiai išgarsino General Mo|orj 
sėdėjimo streikai, įvykę ten pe-

P-a Kleitsch aiškino, .kad vi
sas jos misijos tikslas yra mo
derniste sudrausti, “Lai jie 
pirmiausiai išsiraito iš vysty
klų, o ne spiaudo į senuosius 
dailininkus, kurie sukūrė pa
saulinius šedevrus ir žinojo ir 
suprato kas yra tikroji dailė.”

< p. . * ■ • t* (,a<jjaa>.j\aujienv au.luj f.

PABĖGO FLORIDON. — Edwena Keyscr, 13 m. iš 
Bremen, Ind., pradinės mokyklos mokinė, kuri prieš 
kelias dienas pasiėmusi tėvų automobilį pabėgo su 15 
metų vaiku Lowell, Mass., tos pačios mokyklos mokiniu, 
susirado Floridoj, abu be skatiko ir labai išalkę. Buvo 
manoma, kad jie pabėgo susituokti kurioj kitoj valsti
joj, kur vaikų vedybos yra leidžiamos. Bet pasirodė, 
kad jie apie vedybas nė negalvojo, bet bėgo iš baimės, 
nes ji sulanksčiusi naujo automobilio tenderius ir bL 
jojosi pasirodyti tėvams. Kadangipinigų netur 
važiavo, pardavinėdami iš * atitoh^oSili 
radio, sireną, o paskui ir šiidyldį|’ Bet vistiek pinigų 
pritruko ir teko jiems paragauti įr bado. Juos policija 
užtiko miegančius automobily MiajniBeach, Fiat U .

Jis sako, kad plaučių uždegi 
mai daugiausia paeina nuo už 
leistų šalčių
ria šalintis tų, kurie ką tik pa 
sveiko nuo tos ligos ir tų, ku 
rie tą ligą išnešioja.

I AČME-NAIU1ENU Foto'fc*

LAIMĖJO PRIZĄ.. —Gra
žus šiltų jų kraštų r paukštis 
kokatu (cockatoo), nors, ir 
50 metų senumo, vistiek 
laimėjo prizą Amerikos ag-> 
ri kultūros draugijos paukš
čių parodoj Burbank, Calif. 
Joj buvo išstatyta apie 5,'- 
000 retų paukščių. Šišzįįę^ 
tas kokatu iŠ Santa Catąli- 
na salos paukščių ūkio, yTa 
laimėjęsdaug prizų.

PASIUNTĖ VYRĄ KALĖ
JIMAI. — Mrs. Anne Dus
inai, kuri savo vyrą, profe- ' G ' • * . į V; \ M
sionalj, ristiką Tom ; Mix, 
pasįunte šešiems mėnesiam .. * r’* '’ •* ■'* • f ii

kalejiipan . už’/ ' nesumok ėj i-
• K '*x *',*.* F I ■;**. ’ v /

mą $Į65rt.alimentų. Veltui 
jfs skųndČŠL sirgęs ir nega
lėj ęs dirbti. ' >

si darbuotis t^iuj|t ’ orgAhiza- 
ei jai ' “Spciety yfo^ .Sanity- in 
Arts, Ine.”, kiršią |šteige. garsi 
Chicagos. dailesį patrone Mrs. 
Logari'. OrgahizącijpS' tikslas 
esąc gražinti' veiką protą” i 

Dailės In- 
is*’ ir naujo- 
labai panieki-

Tennessė'e upes projekte, Ilardin kauntėj, Tenn 
ir yra 26 pėdų diametre. Varomas vandens j ė- 

kliu jėgos elektros.

. • PApRJĖJĄ.
WęstcįiWter, kai!ules, N. Y., 
šerifo George Cascy savo 
padėjėju pasirinko Mrs- Jo- 
ščphine Martin, 38 m., kuri 
grožėjasi savo nauja žvaig
žde ir jau mokinasi šaudyti 
if areštuoti žmones-

■' (acMe-Naujienų Finoj

■PABĖGO FLORIDON. — 
Lowell, Mass., 15 m., iš Bre
men, Ind., kuris su tos pa
čios mokyklos mokine Ed- 
węna Keyscr, 13 m., pasta
rosios tėvų automobiliu pa
bėgo, bijodamies parodyti 
aplankstytą automobilį. Jie 
su vargu dasigavo iki .Mia- 
mi Beacb, Fla., kur juos, 
Jišalkusius, užtiko policija. 
Dabar laukiama žinios nuo 
jų tėvų. ?

- Protestas ^ nukreiptas dau 
giausiąi- \ prieš įvairius modėr 
nistus, kurie, paskelbę kovą se 
nų meisterių, autęritetui, ieško ir pradėjo apžiurinėti radio. 
naujų kelių dailėj d 1 P-ą Logan, Kuomet vienas jų išsikalbėjo 
senųjų dailės tradicijų šaliniu- su sankrovos patarnautoju Al- 

P-s.Venckus užims nauja vie-Įvaite, kilusi iš Grand Rapids,!kė, išėjo aštriai prieš tuos mo- phonse Matusas, 722 W. 18 St., 
Michigan, ir kurį laiką gyvenų- derfiistus, kai,xrChicagbs Dailės, tai kitas patylomis išslinko su

ŪKIO RU- 
ministeris pirmininkas ir finansų ministeris J. Tūbelis apibudina ūkio būklę ir Rūmų uždavinius, prie stalo viduryje 

statyti Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai.

Norma Shearcr, miumį 
aktorė, kuri dclv. savo ^yrų 
L Thalbcrg mirties dau
giau kaip metai atgal, buvo 
pasitraukusi iš mūviu, da-* 
bar vėl į juos sugryžo ii* 
vaidins vyriausią rolę ' vei
kale “Mario Antoinelte.”

Jaiznas chicagietis, lietuvis sius straipsnius ir aprašinėda- 
laikraštininkas Juozas Venckus vo žymesnius įvykius. Buvo 
šiomis dienomis gavo pakviėti- skaitomas vienu kompetentiš- 
mą užimti redaktoriaus (man- kesnių ir apsūkriai/šių “South- 
aging editor) vietą Pontiac, town Economist” redakcijos 
Michigan angliško laikraščio narių.
“Pontiac News” redakcijoje.
P-s Venckus kvietimą prięmė 
ir, berods, dar šią savaitę Chi- 
cago apleis*

Jis ikišiol tarnavo už spor
to skyriais Redaktorių didžiu- reitą pavasarį. Gyventojų turi

1

V-> '■lAdkE.NALJJIENV

NUŽUDĖ TĖVUKĄ 
Gordon Malin (kairėj) ir jo 
draugas D. Wayno MdKtgb- 
niery, kurie Rockford, III. 
plėšimo tikslais nužudė 
Malin tėvuką Martin Pear- 
son, 82 metų.

I AUME-NAIIJIMNU F<IU»|

'■ 1, NERADO TURTO IR DA
BAR KALĖJIMAN PAKLIU
VO. —- Buvęs kalinys Ro- 
wen Duhm (viršuj) ir Osh- 
kosh, Wis., kunigo , suims 
Wilbur Wicklund sutarė 
vykti ieškoti plėšikų paslė
pto turto prie Iowa ir Mis- 
souri valstijų, sumoje apie 
$7,000- Apie Tą turtą girdėjo 
būdamas kalėjime Rowen 
Duhm. Tuo tikslu jie išplė
šė ginklų sankrovą, pasiė
mė kelis ginklus ir pasivogę 
automobili išvyko ieškųti to 
turto. Gryšdami dar tikėjo
si pagrobti išpirkimui Chi
cagos apielinkėje kokį tur
tuolį. Bet vos pravažiavus 
Waukeganą jie liko suimti 
už važiavimą vogtu auto
mobiliu. Pas juos rasta ir 
ginklų. Tad vieton turto jie 
susilaukė tik kalėjimą.

[ ACME-NAUJIENŲ Foto]
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