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Skelbia Moterų Rūbų 
Siuvėjų Streiką

Apie 150,000 siuvėjų rytinėse valstijose 
sustreikavo penktadieny. Bet steikas 

gali plėstis į kitus miestus
....

NEW YORK, vas. 5. —New 
, Yorkui gręsia visa eilė streikų,

Moterų ri/bų siuvėjos 3,800 
siuvyklose sustreikuos ateinan 
tį pėnktadienį, 2:30 vai. po 
piet. • Streikas palies nuo 105,- 
000 iki 150,000 darbininkų ii 
apims New Yorko, New Jersey, 
Connecticut, Pennsylvania ir ki
tas rytines valstijas.

Tuo pačiu laiku eis balsavi
mas apie paskelbimą visuotino 
moterų rūbų siuvėjų streiko 
visoje šalyje.

Streikuoja 20,000 skrybėlių 
darbininkių

šiuo laiku New Yorke strei
kuoja daugiau 20,000 moterį 
skrybėlių darbininkių. Bet ne
sitikimą, kad jų streikas bus 
ilgas, nes jau baigiama siVsi 
tarti dėl jo baigimo, įvedant 
pramonėje miniatiūrinę NRA 
sprendimui ginčų tarp samdy-

Generalinis streikas 
Pekin, III., tebesi

tęsia,
♦™W 1 ( ■ . ■

Pikietuotojai per vi^ naktį, ne
žiūrint šalčio, pikietavo deg
tinės dirbtuvę

PEKIN, III., vas. 5.— Gene
ralinis streikas šiame mieste.' 
ne tik nemažėja, bet dar.ple
čiasi, prie jo prisidėjus irtoms 
dirbtuvėms, kurios vakar dar 
dirbo.

Vyriausiu streiko kaltininku 
yra American Distilling Co., 
kurios stambiu šėrininku yra 
buvęs kumštininkų čempionas 
Gene Tunney. Ji po ilgų de
rybų atsisakė taikintis stf darbi
ninkais ir privedė prie streiko, 
kurį ji bandė1 sulaužyti streike 
laužiu pagelba.

šimtai pikietuotojų, kad ne
leisti streiklaužiams įeiti į dirb
tuvę, pikietavo ją ne tik visą' 
dieną, bet ir visą naktį. O lau
ke buvo nepaprastai šalta. Bet 
streikieriai nepaisė didelio šal 
čio ir kantriai stovėjo savo 
vietose. Visą naktį turėjo bu
dėti dirbtuvės kieme ir kompif 
nijos mušeikos.

Vakar visą dieną ir veik v? 
są naktį ėjo derybos apie su
taikymą generalinio streiko. 
Derybose dalyvavo taipjau vals 
tijos darbo direktorius Durkin 
ir gubernatoriaus Horner at
stovas pulk. Culbertson, kuris 
buvo prisiųstas vietoje ištirti 
padėtį ir nuspręsti reikalingu^

>OR R SVi
ta

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

Giedra, tiek pat Šalta.
Temperatūra vakar 8 vai. ry

te Chicagoj e buvo 13 laipsnių 
žemiau zero, bet priemiesčiuo
se buvo daug šalčiau. 12 vai. 
dieną buvo 3 žemiau zero. To
kio pat šalčio buvo tikimąsi ir 
pereitą naktį.

Saulė teka 6:59, leidžiasi 
5:10.

Kaina 3c

1

tojų ir darbininkų. Tikimąsi, 
kad jau pirmadieny visos strei
kuojančios darbininkės bus su; 
gryžusios j darbą. i
Išvengta didelio dangoraižių 

darbininkų streiko
20,000 darbininkų, kurie dir

ba prie aptarnavimo 1,200 New 
Yorko dangoraižių — didžiųjų 
trobesių, streikas liko išveng
tas, samdytojams, pastangomis 
mero La Guardia, susitaikius su 
darbininkais.

Kaip šiandie vakare turėjo 
įvykti didelė streikuojančių 
skrybėlių darbininkių demons
tracija, kurioj, kaip buvo tiki
mąsi, dalyvaus 10,000 streikie- 
rių. ? ‘

šiandie buvo tikimąsi pasira
šyti sutartį ' su niekuriomis 
dirbtuvėmis ir kad todėl rytoj 
į darbą galės gryšti apie 3,000 
darbininkių.

meras ir šerifas, nors 
streikas buvo visiškai 

Bet meras yra užsispi- 
nė su Durkinu, nė jįu 
Culbertson susitaikinti,

Smuklės, teat- 
biznio įstaigų 
nes streikuoja 
darbininkai, c

mą milicijos, kurią prisiųsti 
prašė 
ikišiol 
ramus, 
ręs įr 
pulk.
neįstengė. lšvmėrd streikieriai 
reikalauja pašalinti policijos 
viršininką Donahue, kuris mete 
į pikietuotojus dujų bombas.

Generalinis streikas labai ra
mus. Gatvės pilnos žmonių, bet 
policija juos vaiko ir neleidžia 
stovėti būriais, 
rai ir daugelis 
stovi uždarytos, 
visi organižuoti
šis miestelis buvo stipriai or 
ganizuotas. ■
/ Meras tikisi, kad streikas 
bu‘s greitai sutaikintas, i bet 
streikieriai tokios vilties netu-

H 

ri. .
Miesteliui gręsia maisto ir 

anglių trukumas, nes streikuo
ja ir trokų darbininkai, o maiš
tą iš kitur neleidžiama įvežti, 

Peorijoj stovi paruoštos pen
kios milicijos kuopos, bet jų į 
šį miestelį dar nesiunčiama.

X

Pekin, Ilk, nieko ne
galima pirkti; san

krovos uždarytos

III., vas. 5. — Iš 
generalinio streiko, 
visiškai apsistojo.

PEKIN, 
priežasties 
bižnis čia 
Dagi( nė kavos puoduko nega
lima pirkti, nes visos iki vienos 
sankrovos stovi uždarytos. At
daros tėra tik aptiekos, bet ii 
jos patarnauja tik tiems, kurie 
yra reikalingi medikalės pagel 
bos. Bet šiaip nieko kito ne
pardavinėja.

Valstijos darbo direktorius 
Durkin prisipažino, kad jam 
šiandie nepavyko sutaikinti ge
neralinį streiką. Tečiaute jis 
tęs pasitarimus veik visą nak-

CHICAG-O.—Gautomis žinio
mis, Albuąuerųue, N. M-, ligo
ninėje pasimirė nito plaučių Už
degimo Roger Deering, 52 m., 
sūnūs Charles Deering, buvusio iš butų negalinčių užsimokėti
galvos International Harvester nuomos bent iki praeis dabar- 
Co. | tiniai nepaprasti šalčiai.

. * ■» . t i ‘ 'P '
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Kybartuose nusižudė B.
Kalinauskas

.... i.t ■ .. .................. ,

KYBARTAI.—Kybartų gėlo* 
žinkelio stoty, muitinės konto
roje, rastas, pasikoręs Kybartų 

ri atėjo iš šiaurvakarinės Ka- muitinėj deklerantas, vįpoj 
Chicago visu apielinkėje žiUdUiąs ir gerbia- 

Vakar ryte šaltis mas žmogus, Boleslovas Kali 
ą Chicaffoi 12 lai- nąųskas. \ ’ J ,. . ?

žudymošl priežastis, mano1- 
ma, šeimos-^feikalai ir pairę ner
vai.

Šalta visoje šalyje; 
tikimąsi rekordi

nės žiemos
CHICAGO.—šalčiu banga, ku

nados, užgulė^ 
smarkumu.
buvo pasiekęs ęhičagoj 13 lai
psnių žemiau z‘ero. Nėra vii 
teis,' kad1 šaltis atšhigtų mažiau
sia dar per kelias dienas, nes ir 
pereitai nakčiai buvo pranašau
jama tokis pat šaltis. (Pastebė 
tina, kad šiemet šalčiausias lai
kas visuomet būdavo apie 7 ir 
8 vai. ryte), s Dieną temperatū
ra gal pakils iki zero, bet at
einančią naktį vėl nupuls.

Nors dar toli iki žiemos pa
baigos, bet jau ikišiol ji buvo 
šalčiausia žiema per 16 metų 
Neabejojama, kad iki žiema 
baigsis, ji pasižymės kaipo šal
čiausia žiema rekorduotoj Chi- 
cagos istorijoj. 4 ...

Bet šalta ne tik Chicago j e. 
šalta yra visoje šalyje, išėmus 
pačias pietines valstijas, kur 
irgi yra šalčiau nė paprastai 
ten būna. I

Keliai apie Chicago yra už
pustyti ir niekurie pusnių ir į- 
klimpusių automobilių yra vi
siškai uždaryti. Net ir gele
žinkeliai yra užpustyti, taip kad 
traukiniai ateina keliolika > va 
landų vėliau, o kiti liko kelyje 
užpustyti ir teko Ilgokai dirbti 
iki traukinius atkasė ir paša 
žierius išgelbėjo.

Iowa pusnys vietomis siekia 
15 pėdų gilumo ir traukiniai 
iš ten pavėlavo net iki 12 
Įandų. Tik vieni lėktuvai 
laiko šiek tiek normalesnį 
sisiekimą.

Niėkuriose valstijose jau pra
dėjo trukti anglių ir liko įves
tos anglių porcijos. Bet Chica* 
goję anglių trukumo nentima. 
tomą, nors anglių rezervas 
sparčiai mažėja.

žemė Chicago j e vietomis yra 
įšalusi iki keturių pėdų gilu
mo. ♦ /

va
pa* isu

Teismas sustabdė 
metimus iš butų

CHICAGO.-—-Municipalis teis
mas nutarė sustabdyti metimą

PEKIN, ILL. — Visas judėjimas ir biznis šiame miestelyje apmirė, kai organizuoti darbininkai 
paskelbė generalinį streiką, pareikšdami simpatiją streikuojantiems American Distilling Com- 
pany darbininkams. Streikas palietė apie 2,000 darbininkų. Paveikslas parodo buri streikierių 
prie degtinės varyklos dirbtuvės, kuri atsisako pripažinti uniją, pripažinti pirmenybę seniems 

I x ' ' I /r ‘ . f • ‘ I •

darbininkams ir panaikinti kompanijos uniją. x ,

Biržuose darbininkai
streikavo

Italai skelbia laimė
jimų pietinėje 

Ethiopijoje
RYMAS, vas.'5-—Italų prane

šimas sako, kad italai atnaujino 
veržimąsi Gestro klony, piėti 
nė j Ethiopijoje, kur jie atmu 
šę ethiopUs ir užėmę vieną 
miestelį, kuriame radę dideliuš 
grudų sandėlius. , '

Šiauriniame fronte nesą nie
ko naujo.

Patys ūkininkai stei 
gia savo elektros 

gamyklas
VILKAVIŠKIS. — Nutilus 

kalboms spaudoje apie statymą 
galingos hidroelektros stoties, 
kuri teiktų energiją ir kaimui, 
daugeliui kultūringų ūkininkų 
sukėlė blogą nuotaiką. Bet jie 
nenusiminė, ėmėsi iniciatyvos 
patys.

Pereitais m. prie miesto sav. 
elektros tinko prisijungė 2 D. 
šelvių ūkininkai, tačiau dešimt 
kart tiek nesiryžta dėl didelių 
išlaidų ir brangumo energijos 
( klv. i,l lt.). Tačiau gyveną 
prie upių pradėjo statydintis 
mažas elektros gamyklas ties 
savo ūkiais pasinaudodami van
deniu. Jau įrengtos ir veikia 
ant upės Šeimenos dvi elektros 
gamyklos: žaliojoj—Sireičiko ir 
Vilkavišky—Melniko, o mokyt. 
Rastapkevičiaus baigiama. Ėoi 
kas visi energiją naudoja tik 
apšvietimui, bet ateity ruošia
si įsigyti elektros motorus ir 
kult, malt. Sako, tokių elekt
ros stočių įrengimas jiems , kai
nuojąs apie 1,200 lt.

WASHINGTON, vaą. 5. 
Atstovų butas irgi sutiko at
šaukti medvilnės, tabako ir bul
vių kontrolės aktus, nes to
prašė prezidentas Rooseveltas. žinioj.

BIRŽAI.—Biržų ž. uk. dr-joje 
kartais dirba per 30 darbininkų. 
Prieš Naujus Metus d-ja dar
bininkams mokėjo po 40ct už 
darbo valandą, bet po Naujų nai paprašė 
Metų pradėjo mokėti tik po 30 
et.. Kadangi ^įąrbas labai sun 
kus iv nepastovus, darbininkai 
sustreik^VQ^Teik^ųdair|į seno 
atlyginimo. Nėjo dirbt. Bet at-_ 
sirado eilės neturinčių darb67 
kurie sutiko ir po 30 et. valan
dai dirbti.

Italija vis dar atsisa
ko keisti savo 

pozicijų
RYl^AS, vas. 5. — Vakar 

įvyko augčiausios fašistų tary
bos susirinkimas, kurio nutari
mai, kaip paprastai, neskelbia
mi. »

Tik išleistas bereikšmingar 
pareiškimas, kad Italija laikysis 
senosios pozicijos ir kad ji 
džiaugiasi įgytomis pergalėmis 
Ethiopijoj.

Tečiaus, spėjama, kad laik
raščiams liko įsakyta paliauti 
taip aštriai pulti Angliją.

Panaikins IERC
4 ’ ' ( < ‘

■■ . I

SPRINGFIĘLD, Ilk, vas. '5.— 
Atstovų butas vienbalsiai pri
ėmė bilių panaikinimui Illinois 
šelpimo komisijos—Illinois Em- 
mergenc5r Relief Commisison— 
IERC.

Iš ANGLIAKASIŲ KONVEN
* CIJOS

WASHINGTON, vas. 5. -- 
Vienam distriktui įteikus jam 
platino laikrodėlį, unijos prezi
dentas John L. Lewis savo kal
boje, dėkuodamas už dovaną, 
pareiškė, kad stiprus ir vienin
gas darbininkų judėjimas gali 
atnešti Amerikos visuomenei 
nepaprastai geras gyvenimo są
lygas.

Prieš tai tapo išspręstas klau
simas,; kuris sukėlė konvenci
joje aštrių ginčą. Tai suteiki
mas autonomijos unijos distrik- 
tams. Klausimas išspręstas 
neigiamai, t. y. autonomijos 
reikalavimas atmestas ir dis- 
trįktai ir toliau pasiliks Lewis

Vokieti mašo liū
sti nacių vado 
užmušėją

BERLYNAS, vas. 5. — Vo-

icanjos val- 
džios surasti ir nubausti vi
sus, surištus sų užipųširpų Gust’ 
loffo, nacių vado šveicarijdje.
i ' Pasid^" i užmušėjas' OaW 4^ta»e »r6ŠtuoteS1
Frankfųrter-sako, kad jis ne
priklausę jokiai politinei parti
jai ir veikė visai vienas, 
kebo nors įsakymų.

be

Vokietija uždraudė 
visus žydų susi

rinkimus
BERLYNAS, vas. 5. —Pro 

pagandos ministeris Goebbelš 
uždraudė visus susirinkimus 
žydų kultūrinių organizacijų 
Vokietijoje.

Tai nacių atgieža už 
dymą Gųstloff, vokięčių 
vado Šveicarijoje.

nuzu- 
nacių

Californija neįsileis 
klajūnų

i LOS ANGELES, CaL, vas. 4 
—Kadangi šiuo laiku Californi. 
ją užplūsta benamiai klajūnai, 
tarp kurių būna ir kriminalis
tų, e taipjau ir liguistų trem- 
pų, tai Los Angeles policijai 
įsakyta daboti visus valstijos 
pasienio kelius ir geležinkelius 
ir neįleisti į valstiją jokio kla 
juno, ‘hič-haikerio” ir kitų 
žmonių, kurie negali aiškiai pa-

ŠAKIAI.—Praeitą mėnesį mi
rė vienas senas žydas. Už pa
laidojimą kapų vadovybe iš 
žento G. Vilenčiuko pareikalr> 
vo 3,000 litų, tačiau buvo su- 

rodyti priežasties važiavimo į’lygta 1,300 litų, kuriuos tuo- 
Californijos valstiją. sumokėjo.

NaujienųRadio Programai
Nepamirškite atsisukti savo priimtuvą kas 

ŠEŠTADIENĮ
kaip 9:30 vai. ryto ant WCBD. stoties 
7 1080 Kilocycles (5000 Watta Pajėgos).

, I
šią stoti ant savo radio galite surasti tarp W. J. J. D. ir W. C. F. L. stočių

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

f ■ *

Garsinimai musų programams yra priimami 
naš.uz prieina

No. 31

Prisibijoma kompli 
kacijų dėl nužudy

mo nacių vado
Nužudymas vokiečiu nacių vado 

Šveicarijoje gali iššaukti ne
susipratimus tarp Vokietijos 
ir Šveicarijos

DAVOS, Šveicarijoje, vas. 
5.—Politinis nužudymas Wil- 
helm Gųstloff, 40 m. vokiečių 
nacių vado Šveicarijoje, gali 
išašukti rimtas internacionales 
komplikacijas.

Jo užmušėjas po užmušimo 
pabėgo, bet vėliau pats pasida
vė policijai. Pasirodė, kad juo 
buvo David Frankfurter?^26 
m., Jugoslavijos žydas, medici
nos studentas Bern, Šveicarijos 
universitete, kuris sakosi nušo
vęs Gųstloff tikslu atkeršyti 
naciams už žydų persekiojimą 
Vokietijoje. Jis sako, kad kul
kos turėjo būti pačiam Hitle
riui, bet kad jis negalėjo jį pa
siekti, tai padarė tai, ką galėjo 
padaryti, pašalindamas agentą, 
kuris “nuodijo čia atmosferą”.

Užmušėjas atvyko iš Bern ir 
nuėjo tįesiai į namus Gųstloff, 
kuris čia gyvena jau 20 metų. 
Įėjęs į kabinetą, jis Gustloffą 
nušovė netaręs nė žodžio. Gust- 
loff, kuris be politikavimo už
siėmė ir moksliniais darbais, 
dirbdamas už fiziką Davos ob
servatorijoj, liko pervertas peu- 
kfų kulkų ir veik vietoj pasimi
rė.

Užmušėjas išpradžių pabėgo, 
bet Vėliau telefonavo policijai

Manoma, kad Užmušimas gali 
turėti didelių atgarsių kaip 
Šveicarijoje, taip ir pačioje Vo
kietijoje. Gųstloff buvo labai 
veiklus nacių vadas ir Šveica
rijos socialistai ne kartą jį rei
kalavo pašalinti iš Šveicarijos, 
bet valdžia atsisakydavo tai 
daryti. Gųstloff pirmiausia su 
naciais susidėjo 1929 m. ir 
1930 m. suorganizavo pirmą na
cių kuopą Šveicarijoje.

Naciai, atgiežai, pradės dar 
smarkiau persekioti žydus
BERLYNAS, vas. 5. 

ciai iš priežasties 
Gųstloff o 
mesniąis žydų persekiojimais. 
Paties Hitlerio orgahas Voelk 
icher Bebbachter reikalauja ne
daryti su žydais jokių kompro
misų. Todėl manoma, kad da
bar žydų persekiojimas Vokieti 
joje pasidarys dar smarkesnis 
ir įžūlesnis.

Na* 
nužudymo 

grūmoja dar nuož-

1,300 litų už palaidoji
mą kapuose
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CLEVELANDO IROHIO ŽINIOS
ni'A ■ t .................

Daug nelaimių pasitaiko dėl šalčių.—Akrone su- 
sižeidė Uys a^iageaiai.^WA pašalino iš 
darbo 44 darbininkus .dėl politikavimo.— San
dusky žuvautojai.—-Rolicmonams keliamos by
los dėl garbės įžeidimo.—Miestas :ir jiavietas 
nori užtraukti nauja paskolą.—Jaunuoliai pa
teko į bėdą.—Per šiuos metus Clevelando fi
nansinės įstaigos žada paskolinti 100 milijonų 
doleriu namų statybai.—Bntlegeriavimas Vis 
dar nepranyksta.—Susidarė komisija Susivie
nijimo seimui rengti.—Reikįa įdariau alaųgių- 
—^Buvusieji kareiviai jau gali pildyti aplikaci
jas bonusams gauti.—Apskąįėjp ,iždininkas pa
kėlė algas savo .raštinės darbininkams — ’Pri- 
duokite man žinių iš lietuvių gyvenimo— ‘Ge- 
lažinaitė išvažiavo j Cincindafti slaugės ppfks- 
lo baigti.—Hudsono ekspli(¥aiįj(įie vjenas 
darbininkas.

Miestas ir paviętąs už
traukti pąąkolą. Pąškplpč 
simas ųetrųkiįs ;bąs DAVPStes 
piliečiarpg inhbalmM- j'Ę^yiatą^ 
nori gąųti yiępą ^pĮe-
rių, o .Riiestąs — dešimtį. ^įę 
pinigai reikalingi darbininkams 
samdyti, -ngpįą^esių jrapkįainis 
supirkti ir ši^jp visokiems ki
tiems reikalams. •

Jei paskola bus ?ppbąlsuota,

Clevelandą ir visą Qbio val
stiją užklupo dideli šalčiai. Iki 
šiol jau visokiose nelaimėse žu
vo 30 žmonių. Clevelando prie
miestyje, 'Lakewoode, dėl įkai
tusio pečiaus užsidegė namas. 
Septynių metų mergaitė tiek 
sunkiai apdegė, jog netrukus 
mirė. Gaisras -nuostolių pada
rė už dvyliką šimtų dolerių. 
Kitame name 70 metų amžiaus
senelis norėjo užgesyti įkaitu- tai mojęę^įp naštą dar labiąu 
sį pečių. Jo .drabužiai užsidegė 
ir jis mirtinai apdegė. > O šiaip 
daug visokių nelaimių atsitiko 
su automobiliais. Kelis kartus 
šaltis buvo nukritęs iki pen
kiolikos laipsnių žemiau nulio. 
Oro biuras sako, jog tokios šal
tos žiemos nebuvo per pasku
tinius keturiasdešimt metų, šal
čiai daug prisidėjo ir prie gais
rų padidėjimo. Mat, dėl įkai
tusių pečių labai dažnai gais
rų pasitaiko.

Akron, Ohio, S. Main gat
vėje įvyko didelis .gaisras. Per 
kelias valandas trafikas visiš
kai buvo suparaližuotas. Trys 
ugniagesiai t|ek durnais pri- 
troško, jog juos jtek<^ į ligoni
nę gabenti; - Gaisro ••ųii^itofl® 
ąiekįa kejidlikos tuksiančių do
lerių.

Keturiasdešimt .keturi darbi
ninkai liko atleisti iŠ WPA dar 
bų. Viršininkai sako, kad jiems 
darbas visai nerūpėjęs. Jie tik 
bandę kelti visokius .nesusipra
timus tarp darbininkų. Nuo po
litikavimo jie neatsisakę net 
tada, kai buvę griebtai įspėti. 
Kada įspėjimas nepagelbėjo, 
tai, žinoma, nieko kito nebeit 
ko daryti, kaip tik juos iš dar
bo pašalinti.

pasunkęs.
—o—

Geraldine Po,wers, penkioli
kos metų mergaitė iš Addison 
mokyklos, susimylėjo SP vienu 
berniuku ir nutarė ‘.‘elopįpti” .į 
Pittsburghą. Susėdo abu į au
tomobilį ir pradėjo savo kelio
nę. Bet vos spėjo iš Clevelan
do išvažiuoti, kąip prasidėjo 
didelė pūgą. Važiuoti toliau pa 
sidarė neįmanomą, čia “pabė
gėlius” .užklupo policija ir grą
žino atgal. Mergaitė liko padė
ta į pataisos namus, o berniu
kas pasodintas trims 
siams į belangę.

Vadinasi, “veršiška 
visai nekaip pasibaigė.

. ,, f. •>! m
Jyaięios. finansiškos 

ąkėibįa, kad ' šiąis metais jos 
.gąlįnčios paskolinti ąpie šimtą 
milijonų dolerių statybai. Va
dinasi, jos yra pąsiryžų‘sios sta
tybos darbus finansuoti.

Tai skamba visai neblogai. 
Tik kyla klausimas, .kaip žmo 
nės galės tas paskolas atmokė
ti, jei jie vįs dar nedirba.

.i j

mene-

meilė”

įstaigos

Iš Clevelando iki Sąndusky 
miesto nėra labai toli. Tas mie
stas yra prje pat Erie ežero. 
Toje vietoje kaip tik labai daug 
salų esti. Tad suvažiuoja čia 
labai daug žuvautojų; ir ne tik 
iš Ohio valstijos, bet ir iš įvai
rių Amerikos dalių. Mat, čia 
gražios maudynės, ovbe to, daug 
žuvų yra. šiomis dienomis mie
sto administracija pareiškė, jog 
Sandusky • žuvautojai per me
tus pagauna ir parduoda už 
šimtą tukstančįų dolerių žu
vies. Vadinasi, , žuvavimas vi
sai neblogai apsimoka. Atva
žiuoja čia žuvauti ir lietuvių.

—o—
Policija ’ dažnai laikosi tos 

taisyklės: muškime, o vėliau 
patirsime, kas kaltas, o kas ne. 
Tos taisykles prisilaikydami, 
šiomis dienomis policmonai su4- 
ėmė net vienuoliką žmonių. Su
ėmė vien tik dėl to, kad jie pa
sirodė įtartini. Suimtieji žmo
nės turėjo kiek Jąiko kaląjipie 
sėdėti, o paskui stoti prieš tei
sėją Mary Grossman. Teismas 
visus paleido, kądapgi ,pplicmo~ 
nai neturėjo mažiausio įrody
mo, kad areštuotieji butų įą- 
gys ar plėšikai.

Dabar tie areštuotieji žmo
nės rengiasi policijai iškelti by
lą ir reikalauti atlyginimo .už 
garbės- įžeidimą. Aišku, kad 
apie asmenį, kuris yra polici
jos areštuojamas ir po kalėji
mus tampomas, žmonėse susi
daro visai nekokia nuomonė.

senajame Clevelando pašte. To 
kių ofisų žadama ir daugiau 
atidaryti.

įKąrp -i vęterąnų Cleveįąnde 
prią&ąjtoma ligi 35J)00. Jų tar
pe, žinoma, yra ;nemaža ir lie
tuvių. '

—°— z <

John Doyle, apskričio iždi
ninkas, 92 savo raštinės darbi
ninkams pakėlė algas. Pakėli
mas siekia .nup šimto :iki šešių 
šimtų dulkiu per metus. To
kiu budu susidaryt pusėtinai 
stambi pinigų suma.

Mat, šį rudenį bus rinkimai. 
Reikia tąd savo ‘‘mašiną” pą- 
Jępti, kad ji sklandžiau 0įtų... 
Nėra juk mažiausios abejonės, 
kąd tie 92 darbininkai dirbs 
sušilę, Mani Doyle vėl butų iš^ 
rįnfctąs,

1 • —o—

įprašau Clevelando lietuvius 
;pyąnešti man apie yisųkius -šios 
kolonijos įvykins. Ypač pagei
daučiau daugiau žinių iš’diątu- 
vių gyvenimo. Tąsyk šiame 
sūyriąje tikrai atsispindės mu- 
au dttlcmijos gyvenimas. ■ ;Pra- 
meškite .man, kas dedasi tarp 
jliętuvįų: kas gimė, ;kąs mirė, 
kas apsivedė ' ir t .t.

—o—-
Lietuvaitė Helen Gelažipaitė 

išvažiavo į Cinęinnati slauges 
mokslo baigti. Ji vienus metus 
jau, išbuvo miesto ligoninėje.

Cincinnati mieste yra valsti
jos ligoninė, kuri pasižymi sa
vo .moderniškais įrengimais. 
P*lė Gelažįnąitė toje ligoninėje 
ne tik .praktikuos, bet tuo pa
čiu laiku* ir mokysis, nes prie 
ligonines yra slaugių mokyk
la.

----- O-----

Hudson, Ohio, yra feirverkų 
dirbtuvė. 1 šiomis dienomis to
je dirbtuvėje įvyko eksplioziją, 
kuri užmušė darbininką Tony 
Pinelly. Kažkokiu budu užside
gė parako milteliai ir įvyko 
eksplioziją.

Kiti darbininkai nenukentė- 
jo. —Monas Jarus.

Paminėkime Li 
klausomybės Sukaktuves “Nau 

jienų” Metiniame Koncerte

epri-

- RO
y . V •-‘.M A'*

Kai prancūzų kariuomenė 
buvo okupavusi Ruhro .kraštą, 
yįepa vokietė .sugyveno $11 
prancūzų >koloni j alinės kariuo
menės kareiviu—j uoduku dūk* 
tęęį. Pkųpąęįjai pąsįbąįgUSx 
prancūzų kareivis grįžo į Ma-’ 
dągaškąrą, ;pąs negrui, bet 
mergaite liko pas motiną. Da
bar šiai mergąįtei suėję 
metų' amžiaus. ■

Prieš kurį laiką pas šią mo
tiną ir dukterį/ kurios gyveną 
sau ramiai Eseno priemiesty
je, atvyko policija ir gydyto-- 
jas:

MJMSIAS ŠVELNIAI 
REGULIUOJA JU SU 

SYSTEMĄ
Aprūpina Reikalįpgu “Minkštu 

Maistų” Reguliariškam 
Pasiląikyųiųi.

Jus, (geroji ^moterie, iš buvo įsahyfcą ątyyhti į ligoni 
nięjdnptę rąsę — pąręįšhė po nę, kad galėtų padaryti nevai- 
Jicija. — Jūsų duktė ,turi neg singą. 

tfu. kraujo ąąyo -gyslosę, ji tu
ri būti sterilizuota.

• ^Šios dvi moterys - buvo at 
vestos į policiją, o paskiau į 

‘ligoninę. ‘Buvo sukviesti žurna- I 
listai, gydytojai, studentai," abi' 
moterys buvo išrengtos nuo
gai ir nufotografuotos įvairio
se padėtyse. Profesoriai ir ra 
sės mokslininkai ištisas pa
skaitas atskaitė apie rasės iš
niekinime jr nurodė kokios to 
išniekinimo pasekmes. Buvo iš
matuota mergaites galva,, iš- 
ąųalizųpti jos plaukai. Dvi die 
nas tęsėsi šios “moksliškos” 
orgijos. Moterys buvo paleis
toj, bet mergaitei po savaitės

Jūsų gydytojas jums pasakys,kad 
užlaikymas sveikatos priklauso daug 
daugiau nuo tįnkąipos ■ dietos negu 
nuo vaistų. Kad paprastas .vidurių 
užkietėjimas paeina nuo neganėtino 
“minkštaus maisto” valgiuose, ir 
kad patentuoti vaistai suteikia tik 
tuolaikinę pągelbą. i

Kellogg’s ALL-BRAN aprūpina 
jus švelniai z veikiančiu ‘‘minkštu 
maistu”, kuris PATAISO paprasto 
vidurių užkietėjimo Priežastis.* Šis 
“minkštas maistas” šilima drėgnu
mą, susiformuoją j minkštą masę ir 
^pagelbsti systeniai išsivalyti.

ALL-BRAN duoda, jūsų kūnui re
guliari viiįujinj .kuris
reikalingas apsaugai nuo neveiklu
mo. ALLaBRAN taipgi suteikia vi-

Apie tai sužinojo tie .žpio- 
nės, ikur ;šįps dvi -moterys .gy
veno. ŠA sumobilizavo prieš 
moteris demonstraciją. Jos ne
begavo .nusipirkti maisto. Joms 

i atsakė hutą. Prancūzų konsu
las, pasigailėjęs šių dvejų mo
terų, sutejkė jpuis >vizą į Pran- 
cuziją ir jos paliko Vokietiją, 
štai vėl dvi ,hitlerinio fašizmo 
apkps. ‘®. rN. w.”

‘‘MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

“Buvo toks kūdas Įr neturėjo ape
ito; nežinojau pė ką daryti’.’

•lĮottnos .salto, kad Triner’s Bitter 
Vynąs yra geriausias vaistas susilp- 

. nėjusiems, pępllnal augantiems vaiku
čiams. Jo ,ąu<IėtĮąės dalys yra ge
niausios, kokias medicinos mokslas 

. žino apgynimui- iąib nevirškinimo, 
Prąsto apetito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gąsų, blogo kvapo, o- 
dos nesveikumo įr negerumų sątySy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir geras, atsakantis vaistas šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

i;

M

- F0R40.YEARS

GARSINiKMlES
NAUJIENOSE

-•-t-".1 y

G U GI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 -N. Dearborn St.
Kamb. 4481-1434—TeR Central
Namu oiisąs-r-3323 So. Jlalsl
Valandos vakarai 6 iki 8:80.

Tel. ėvard 13Į0.
Ketvirt mais ir Sekmadieniais— 

pągal sutarties.

A.L.Davidonis, M.D.
£910 S. Miehigan Av.e.

Tel. Kenwood 5107 
VALANDOS:

nuo B iki 11 .valandai ryto
n’jp <6 i _ 8 vąlandai vakare 

Apart sv ’ enio ir‘ketvirtadienio

Dr. ¥. A. Šimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo .2 iki 4 ir nuo 7 .iki 9 
vai.. Nedeliomis nuo 10 iki 12 » 

10343 South Halsted St.
TeLiBoulėvard 1401

St.

JOHJL B. KORIUS
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road (W. 22 St.)
Ofiso valandos: Kasdien nuo 9 įki 5.

'Vakarais: Panedelio, Seredos ir
Pętnyči.os 6 iki 9.

Telefonas Canal 1175.
Namai: 6459 S. Rockvell Street

Tęlęfonąs Republic 9600.

Telephone: Boulevard 2800

JOSEPH J. GRISU
^Lietuvis Advokatas

4631 SOUTH ASHLAND AVENE
■Res. 6515 Ęo, Rpękwę|l St.
Telephone: Renublic 9723

*

P!įbne Canal .6122

i-Drė.-S, Biežis 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
2201 A$est ?2nd Street
Vąlandds: nuo 1—3 ir 7—r8 

Seredomis ir nedėl. paga) sutarti 4 
Rez 6631 So. California Avennt

Telefppap Renuhlir 7868

-Tel. Office Wentworth 633C 
' Rez Hvde Park 3395

Dr. Susanna.Slakis
Motera ir vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos '1—4 po pietų, 7—8 v. vali 
išskyrus seredomis ir .JBubątomi*

Iš Columbus, Ohio, praneša
mą, kad speciąlė policija pa- 
.gavo tris automobilius, kurie 
vežė iš Kentucky valstijos mųn- 
šąiną. Užtiko tąip pat .ir mun- 

■ šaino dirbtuvę, kuri buvusi la
bai moderniškai Jrengta. 1

Tie trys ' automobiliai buvę 
specialiai pritaikyti butlegerių 
reikalams. Jie esą nepaprastai 
greiti.

Pasirodo, jog bu'tlegeriąvi- 
.mas <vįs .dar nėra panaikintas. 
Butlegeriškos degtinės dar gaT 
na daug parduodama.

—o—
.^agąlįaų susidarė SUĄ sei- 

;ipo repgimo komisiją. Prieš 
,kię|< ląįko ,įvyko kuopų delega
tų .ąusirįnkimąs. Dąlyvavo apie 
25 dęlegątąi. Liko išrinkta nau 
ją vąldyba, kurios priešakyje 
Stovės jnž. P. Šuęis.

Atrodo, jog visokie nesusi
pratimai, kurie buvo kilę pra
eityje, lįkp išlyginti. Kiek .ga
lioną spręsti, §ęįjno rengimo 
darbas eis sklandžiai. i 

—o— .
Miesto ligoninės direktorius 

Ramsey reikalauja penkių šim
tų tūkstančių ..dolerių .priedo per 
metus, kad butų gąlįmą jau
giau slaugių pasamdyti. Sako, 
jog šiais blogais laikais ligo
ninė eąąnti prįkwšta. Todėl 
slaugėms tenką labai ilgas va- 
ląndas dirbti. Ilgos darbo va 
ląndos jau prądędą jų sveika 
tą pąkirsti. Tad, sako jis, bu 
tįnąi reikią daųgiąu slaugių pa
samdyti. 7^

Ūse only one level tea< 
spoonful <o acųpof sifted 

flourJqt most recipes

Samąpricetpday 
3S45yeąrs a$> 
■25 ounces for 254 

xM«nu(ac.tUttJ by bąkins pOMfdtr | 
tpaciąlijih w|»o tm«K« nothlnj^bMt;

,11;Mnder 
,of Mp«rt chtm.iiU of nailonai

,' ^rąputatian.______ S

*1 MIULIONS OF POUNDS HAVE BEEN 
USED BYO.UR GOVERNMENT

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI . 
JUOZAPAS

EUDEIKIS1 ir tėvas
Laidotuvių Sąlygos

Lengvais Išmokėjimais
REPublic 8340

5340 So. Kedzie Avė.

RAŠOMOS
MAŠINĖLĖS

VISOKIOS IŠDIRBYSTĖS 
PERKAM 
PARDUODAM 
PARENDUOJAM 
PATAISOM 

ir
I V virš.

RIBBON’AI ..... . 39£i
25 metai patyrimo

T,YPRWRJTER EXCRANGE
3970 Archer Avė.

Tel. Lafayette 3534
Al. Davis, lietuvis pardavėjas

AKUŠERĖS
Jjlrą. Anelia :K. Jąrųsz

Bpnusų aplikacijos jau yra 
pagamintos. Pirmas ofisas, ku
riame buvusieji kareiviai galės 
aplikacijas išpildyti, atsidarė

Tyrinėjimai.^ ąht ^p^mališkų vyrų 
ir moterų:,jro^,lkO sĮš skanus ce- 

;reąl yr^.^ynąiįį'ąį^nkamas. Valgy
kit ALL-BP ANT' reguliari šlf a i nal^- 
kymui reguliariskumo, su pienu arba 
grietine—arba vartokite prie virimo.

Du šaukštai kasdien yra pakan
kamai. Pasitarkit su savo gydytoju 
jeigu negausite pageidaujamų -rezul
tatų. ALL-BRAN yra , daug veikles
nis negu čdalinos-selenos produktai. 
Nusipirkit -ALL-BRAN 
pas savo v groserninką. 
Padaromas per Kel
logg, Ęattle Creek.

r r'. į :

* Užkietėjimas paeinąs nuo stokos 
‘{minkštaus maisto”.

(i

i

Physical Therapy 
and Midwife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo nąmuol 
se ar ligoninėse, ) 
duodu massage 
electric t Teat
meni ir mągne- 
tic blankets'irtt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

.Phone Jjoulevaid 7042

Dr. C. Z. Vezel’is
Dentistas

4645 So. Ashland Avė.
arti .47fh Streęt 

Valapcįos nuo 9 iįp 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.KL Jurgelionis

fADVOKATAS
‘Vedą bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisąs
3421 S. Halsted St. Tel. Yards J&534 
Ofiso vai. vakarais nuo 6 iki 9 vai. 

Miesto ofisas
1 10 No. Clark St. 11 floras 

Tel., Dearborn 3984 „ 
Rezidencija

3407 ,L°we Aye. Tęl. Yarjls 2510

Joseph Triner Company, Chicago

AKIU SPECIALISTAI

A. A. SLAKIS
. ADVOKATAS

■111 >W. Washington ,St
Room - 737

-Val. ’O ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso -Tel. .Central .4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avė. 
namu Tel.: — Hyde Pąrk 3395

ŠIOS SAVAITES

Extra Bargenai
LOVA, SPRINGSAI 

JR MATRACAS 

’11.50 
KARPETAS, 9.^12, 

,.vęrtės . ...

‘1250 
flODSEVELT 

FUBNITOREęo.
2310 Mest 

Roosevelt Road 
Tel. Seeley 8760 '

Laidotuvių Direktoriai
L. ■ Ū i, - " " 4'? *' ‘ » .*• ; ‘■1,< T ri , . \ ,>• •<.■■■> r-1 / m* ■ r .

Nariui Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ.
Turime JKėplyčias Vįspse Miesto .Dąįyąę.

>1

J. F. BADŽIUS
668 West 18th Stręęt ‘ Phone Ganai 6174

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

~ W w • ♦ "Ii

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-8413

J. F. EUDEIKIS
1605-07 .S. Hęnrutąge Ąyęmię įBljones ;Yąr<jts 1741-1742

LACHAWICZ ir SŪNUS
<2314 West 23rd Place Phpnes CanąJ 2515—Cicero Q927

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St. TeĮ. .Pullniąn 1270 arba Ganai 2515

J. LIULEVIčIUS ■
4092 Archer Ąvęriue Pbonę Lafąyette 3572

■ • .MAŽEIKA ■ “
$319 Į4tuanW Avenue Phone Yards 1138

A?MASALSKIS'
3307 Lituanika Ąveuųe Phone Boulevard 4JL39

T

1410 South 49th Court jCic^ro
A. PETKUS

P|iQne Cicero 2109

.1

>

d

y

T

ĄMBULĄNCĘ PATARNAVIMAS JRIĘNĄ JR NAKTĮ ’ 
YARds 1741-J742

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

Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8 :$G
Nedeliomis pagal sutartL

Dr.Strikol’is
< » •- t • " * * ** * ‘l

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso val.rNuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki P 

yak. Nedėlioj • pagal sutarimą 
Ofisp .Tel.: 'Boulevard 7820 
Namų Tel.: .Ęrospeęt .1900

>

Dr. T. Dundulis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVĘNUE U 
Telefonas Virginia 00Ž6 

.Ofiso valandos nuo 2—t4 ir puo 
6—8 v. vak. Nedėlioj pagal sutarti

• ) - T* t' .

\ Kiti Lietuviai. pfdktarai.

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

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
Ofisas 

2408 W. 63rd St. 
Res.

6000 So. Campbell Aye.

DR. VAITUSH, OPf. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
irio, skaudamą 4aki.u .karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystė. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas ddromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciąlė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akiniu. Kainos pigiau 
.kaip pirmiau.

£712 South Ashland Av.
Phone .Bęulevard 7589

Tel. Ęoulevard 5914 vDieną .ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo ;2 iki 4,^mĮO 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ft.ni

Dr. S. Naikelis
fiYpYTOJAS IR CHIRUPSĄS 

Ofisas ir Rezidencija 
3335 So. Halsted St.

CHICAGO. ILL.

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS 

^ Tel. Yar^s 1829
Pritaiko jĄkirjiuz 
.Kreivas Aki* 

Ištaiso.
-Ofisas ir Akiniu Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos nuo 10-r-4. nuo 6 iki 

Nedaliomis nuo 10 įki 12 vai. diepą.
8

LIETUVIAI
Gydytojai ir Dentistai

Apierikos Liętuviu Daktaru 
Draugijos Nariai.

A. Montvid, M. D.
;West -Town State Bank BJd«. 

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 8 po?pietu, 6 iki 8 vak.

Tel. Seeley 7330
Narna telefonai Rrunsvrick 05*7

' I ’ . ■ 4 1 i i     „i

Ofiso Tel. Boulevard 5918
Rez. Tel._Victory 23£3

Dr. Herzman
IŠ RUSIJOS

Gerai z liętuviąpis įinojnas per 85 
metus kaipo patyręs rodytojas chi-a 
rur^as ir akušeris.

.Gydo staigias ir chroniškas ligą* 
vyru, moterų ir vaiku pairai nau* 
jausiąs metodus X-Rav Jr ; kitokiu* 
elektros prietaisus.

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

Valąndęs ąuo 10—12 pietį] Ir 
nuo 6 iki 7:30 yal. yakaro.

Tel. Canąl 3110
.Rezidencijos te nai:

’.Hvde Pąrk 6755'jir CentrąJ 7464

Dr. Charles Sega!
OFISĄS

4729 8o. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

Telefoną* Yard* 0994

Dr. Maurice Kahn
4631 SOimH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną. 2 įki 8 po pįieti 

7 iki 3-vai 'Nėdil. nuo: 10 iki 12
Rez. TeJypfrope PLĄZA -^400

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 0191

‘Dr* A-*
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Moteriškų,' VyriSku. Vaiku ir .viii 
„ * chronišku litru.

Ofisas 6850 Stoney Isiand Aye.
Valandos: 2—-4.• 7—9 vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniai* 1Q~12 
diena. '
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DARBO ŽINIOSKĄ ŽMONES MANO
minėtoms

nega

Patirk
Kalinių Draugas. Suorganizavo Vodevilio

Keliaujančias Trupes

ihechanikas

NAUJIENŲ” METINIS
Pasikorė Advokatas

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBES

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c PAMINĖJIMAS

HALI SVETAINĖJESOKOL
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Vakancijos 
Federalėj 
Valdžioj

Atsiuntė fotografus į vakary 
kščių generalinę repeticijų

kur dir.-
sutirpo

Tik jau
pinigais

dides-
savo

Pasikėsinusi p r i e š 
teis. Prystalski pri

pažino bepročiu

‘Naujienų” Metinis Koncertas 
. Sekmadienį, Vasario 16

Nuo savo, gydytojo ar 
“Pain” gyduolės kurias 

vartoji yra saugios.

Anglį spauda domisi 
“Cavalleria Rustiča- 

na” pastatymu

ANTANAS BIMBA 
ĮSIKLAMPOJO

Kas šešias minutes 
užmuša žmogų

Aiškino, kad 
norėdamas at- 
domę į faktų,

sai nedidelei žmonių grupei.
Kažkokia Sasna galima pa? 

sitikėti, o A. Jankausku, kuris 
yya plačiai žinomas organizuo
tiems darbininkams 
Įima, šauni logika, ar ne?

Centro Biuras su A. Bimba 
priešakyje tik pats save išmau
dė paskelbdamas boikotų Stil- 
sono laisvinimui. Nieko čia rie 
pagelbės ir visi Bimbos šuka
vimai.

Statistikos žiniomis, automo
bilių nelaimės ir kiti nelaimin
gi įvykiai Amerikoje užmuša po 
žmogų kas šešias minutes.

Autentiškos nelaimių rezul
tatų skaitlinės yra štai kokios: 
99,000 užmuštų; 365,0Q0 inva
lidų; 9,100,000 lengviau sužeis-

_ etojų
r-stės Pastogės

NAUJIENOS
1739 S. Raiste St.

II CANal 8500

Įsteigė Gyvulių Kre 
materiją

271 žūna kasdieną: 11 kas 
valandų ir vienas kas 6 minutes

Nuostolių turtui, daktarų 
bildmis, nustotomis algomis pa
daroma kas met po tris bilio - 
nūs dolerių—$3,000,000,000.

DEARBORN COAL CORPORATION
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS
Genuine Red Ash 

Genuine White Star 
Telefonas — CAL. 6681-6656

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

Chicagos ir Apielinkių Miestelių Lietuviai Atsilankę Turės Didelio SmagumoJr pra 
leis Vakarų Linksmai ir Naudingai.

PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ

John W. Keogh, 73 metų am
žiaus real-estatininkas, sausio 
3 d., tiandė nužudyti teisėjų 
Prystalskį'ir nušovė ad^. Chris- 
topher Kinney 
taip padaręs, 
kreipti žihonių 
jog Chicagos teismai yra nele
galiai ir teisėjai “šuleriai”.

Daktarai ir psichologai vakar 
kriminaliame teisme apšaukė 

j Keogh pavojingu bepročiu ir 
lunatiku*. Tai reiškia, kad jam 
nereikės .atsisėsti elektros kė
dėj už Kinney nugalabinimą. 
' Bet Keogh sakosi jam kaili 
išgelbėti nesvarbu. Jis esąs 
pilno proto, žinąs ką darąs ir 
protestuoja prieš daktarų nuo
sprendį.

visiems kitiem 
vakancijonis, išskyrus mecha
niko darbui, turi būti paduo
tos nevėliau vasario 24 d.

Kiekvienas aplikantas turi 
išlaikyti tam tikrus kvotimus 
ir pagal tų kvotimų rezultatus 
kandidatai yra renkami vakan- 
cijų užpildymu 
pasitaiko, kad reikia po kelis 
vienos rųšies darbininkus ar 
amatininkus. »

Kai ęiudvės jūsų mylimas šu
niukas, katė, kanarka, višta, 
žąsis, antis, etc.^ * etc., dabar 
galėsite štai ką padaryti. Pa
siimkite penkis dolerius, lavo- 
na ir nueikite į’North Side 
Animal Shelter, 5440 S, Damen 
avenue. Ten jūsų katę sude
gins ir pelenus supils į gražia 
urnų.z

North ‘Side Animal Shelter 
įsteigė gyvulių krematorijų.

Vietine didmiesčio anglų 
spauda rodo didelį susidomėji
mų opera “Cavalleria Rustica 
na”, kurių . “Pirmyn” choras 
stato Sokolų svetainėje, šį sek
madienį, vas. 9 d.

Nugirdusi, kad veikalų stato 
mėgėjų grupė ir, kad ji išti
sų dainuos lietuvių kalba, laik
raščiai, kaip “Herald Examin- 
er”, ’ “American” ir “Tribūne” 
atsiuntė reporterius pas choro 
sekretorę M. Baronaitę plates
nių žinių dėlei, o į vakarykščia' 
generalinę repeticijų Sokolų sve
tainėje, atvyko ir fotografai. 
Pirmadienį vakare operos so
listai buvo pakviesti į Chicago 
Tribūne studijas paveikslams, 
kurijos dienraštis žada talpinti 
sekmadienio laidoje.

Anglų laikraščiams įdomus 
pasirodė tas faktas, kad opera 
yra lietuvių kalboje. Amerikoje 
paprastai operos yra dainuoja
mos originalo ’kalba, didžiumoj, 
italų, nes anglų kalba esanti 
netinkama libretams. r

“Cavalleria Rusticana” sek
madienį solistais butą Anelė 
Steponavičienė— Santuzzos ro
lėje; Ona ' Skeveriutė—Motina 
?ŲCįja; Aldona Grigonis—Lola; 
Jonas Liekanas — Turiddu ir 
Louis Tenzis—

Programas prasidės punktua
liai 5:15 p.p. Chicagos. Sokolų 
svetainė randasi adresu, 2343 
South Kedzie avenue. Bilietai 
—65 c.—iš anksto; 75c— prie 
durų; $1.00 rezervuotos vie-

dirbo. Taip jau ačiū visiems \ 
biznieriams, kurie-rihnę mus 
rejiknnt progranius. Ačiū ir 
“Naujienoms” kurios daug 
prisidėjo prie išgarsinimo mu
sų sėkmingo parengimo.

St. Narkis, Sekretorius

Dar Naujienose galite gauti paveiksluotų 
Kalendorių, po 25c., pavieniais arba 
niais užsakymais. Tinkaipi pasiųsti 
draugams. /

Antanas Bimba lyg ant kar
štos skaurados pateko. Ir tai 
vis dėl to, kad per Centro Biu- 
rų Jis paskelbė dekretų, idant 
žmonės neaukotų Butkaus-Stik 
šono išlaisvinimui. Mat, kai 
kurie laikraščiai ir šiaip' sąži
ningi žmonės piktinasi tokiu 
Bimbos elgesiu ir jį pucuoja.

Bimbos, žinoma, jau* toks na
tūras, kad jis ,niekuomet ne
prisipažins esąs kaltas. Tad jis 
per “Laisvę” kerta visiems iš 
peties, kas tik prikiša jam ne
dora darbą. Rezultate išeina tas 
pat, kas su tuo vagimi, kuris 
bėga ir rėkia, kad reikia vagį 
sulaikyti.

Vadinasi, ne Centralinis Biu
ras ir ne Bimba nusikalto to
kio nevykusio dekreto paskel
bimu, bet tie, kurie tų dekre
tų drįsta kritikuoti. Ir kaip pa
prastai labiausiai yra puolamas 
P. Grigaitis. Puolamas dėl to, 
kad jis politiniam kaliniui J. 
Stilsonui reiškia užuojautų, o 
jo laisvinimo sabotažninkus 
smerkia.

Tiesa, Bimba šūkauja, kad 
jis Stilsono gelbėjimo komite
tu negalįs pasitikėti. Viešai pa
reikšti nepasitikėjimų — tai 
tikrai šlykštu. Ir ar yra tam 
pagrindo? To komiteto prieša
kyj stovi A. Jankauskas, ku
ris per daugelį metų yra uo
lus unijos veikėjas. Jei viešai 
pareiškiama nepasitikėjimas, tai 
tuo pačiu lyg sakyte pasako
ma, kad p. Jankauskui nega
lima patikėti surinktų pinigų. 
Kitaip sakant, kad surinkti pi
nigai nebus suvartoti tam, kam 
jie skiriami. Ar tai gražu toks 
dalykas viešai pareikšti?

Pagaliau, jei tuo komitetu 
negalima pasitikėti, tai kodėl 
nesudaryti savo srovės komi
teto? Pavyzdžiui, pasaulinio 
karo niO-kada srovės nesu
sitaikė, tai buvJ'“udąryti net 
trys komitetai arba fonu^k-kn- 
rie rinko pinigus karo pabėgė
liams šelpti. Jie šelpė tuos Lie
tuvos žmones, kurie buvo dėl 
karo nukentėję.

Pagaliau kokių morališkų tei
sę Bimba turi reikalauti pla
taus visuomeniško komiteto, 
kuomet jo įtakoje esantys fon
dai veikia labai siaurai. Pavyz
džiui, ar labai platus buvo tas 
komitetas, kuris anais metais 
rinko aukas šiaurės Lietuvos 
dėl nederliaus nukentėjusiems 
žmonėms? Ar visuomenė tų ko
mitetų ir fondų kontroliavo? 
Juk buvo surinkti apie trys 
tūkstančiai dolerių. O 
go tie pinigai? Jie 
“Laisvės” pastogėje. 
Lietuvos žmonės tais 
nepasinaudojo.

O štai ir kitas pavyzdys, šių 
metų “Laisvės” No. 20 skaito
me, kad reikia ištiesti pagal
bos ranka Lietuvos valstiečiams. 
Tiems valstiečiams, kuriuos 
dar neseniai bimbiniai vadino 
buožėmis, storakakliais, kulo- 
kais ir kitokiais. Bet, matyti, 
“trečias periodas” jau pasibai
gė ir valstiečiai bimbiniams pa
sidarė draugai.

Bet tai ne tiek jau svarbu. 
Svarbu štai kas: iš ko suside
da tas komitetas, kuris rinks 
aukas Lietuvos valstiečiams 
gelbėti ? Taip, pažiūrėkime, 
kiek tas komitetas yra “pla
tus” ir visuomeniškas. Aukoto
jams “Laisvė” Štai kokias in
strukcijas duoda: girdi, pini
gus siunčiant išpirkite “money 
order” ižd. draugės S. Sasnos 
vardu ir pasiųskite sekretoriui 
J. Weiss.

'fai ir viskas. O vis dėlto 
Bimba mano, kad drauge Sas
na ir J. Weiss’ui visuomenė tu
ri visiškai pasitikėti, Pors tie 
asmenys yra ščyriausi komu
nistai. Vadinasi, atstovauja vi-

Nėpavesk §avo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote. kaip tai nuo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos, klauskite savo gydytojo ka 
jis mano 'apie jas—sulyginant su 
Tikru Bayer Aspirin.

d

, Mes sakome todėl, kad prieš at
radimų Bayer Aspirin, daugelis va- 

.( “pain” tryduolių, gydytojų 
buvo patariama nevartoti jų. nes jos 
kenkė skilviui ir, labai tankiai, Šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikale praktika.

Nesuskaitomi tukstančiaižmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, isitikino, kad medikų 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.

Atsiminkite ta: Tikras Bayer As
pirin yra priskirtas tarpe greičiau
siai veikiančių metodu kaipo pagelba 
nuo galvos skaudėjimo ir visų pap
rastų skausmų ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikrų Bayer As- 
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
heminėkit vien tik varda “aspirin”, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

Pastebėjusi nakties laiku, kad 
vyras ne namie, Mrs. Icely, 
5834 WesC Erie avenue, nusi
gando ir ėmė jo ieškoti. Rado 
jo kimų kabantį nuo, balkio ga
raže, namo užpakalyje.

Pasikoręs, A. E. Icely buvo 
advokatas.

*• Kongresmonas A, J. Sabath 
praneša iš. Washingtono, kad 
federalėj valdžioj yra. sekamos 
vakancijos) kuriąs norima grei
tu laiku užpildyti:

Associate Milk Speciialist,
$3,200 į metus. . '

Assistąnt Milk Specialist,
š2,600 į metus,

Principal .Economist, $5,6001 
į metus. |

Sepior Economist, $4,600 į1 
metus.

Economist, $3,800 J metus.
Associate Economist, $3,200 

į metus.
Assistąnt Economist, $2,600 

į metus. f ‘
Instructor (Machinist), $2,- 

600 į metus;
Iristruktorius 

yra reikalingas karo aviacijai, 
Chanute Field aerodrome, Ran- 
toul, Illinois valstijoje.

Ąplikantai tam darbui i turi 
įteikti aplikacijas nevėliau va
sario 14 d., Civil Service dis- 
triktui, St. Louise, Missouri, 
ku‘r ofisas randasi U. S. Courr 
House and Customhouse rū
muose.

Kitiems darbams aplikacijas 
reikia ■ priduoti Civil Service 
distriktui Chicago j e, kurio ofi
sas yra naujuose pašto rūmuo
se, ties Van Buren ir Canal 
gatvių kampo.

Aplikacijas, ir instruktoriaus 
ir kitiems darbams galima gau
ti Chicagos ofise. Aplikacijos

atlyginimas už vaidinimus ne 
imamas. »

Bedarbių eilėse, be industri
nių darbininkų, atsirado nema
žai įvairių ,profesionalų! Vakar 
šioje vietoję rašėme apie sim
fonijos orkestrą, suorganizuotą 
iš bedarbių muzikantų.

Dėl susidėjusių ekonominių 
sąlygų, tarp bedarbių , atsirado' 
didelis skaičius įvairių aktorių, 
artistų. ; . J

WPA tų‘os artistus paskuti
niu laiku suorganizavo į aš 
tuonias keliaujančias vodevili- 
ninku trupes, kurios važinėja 
po įvairias Chicagos ir apie- 
linkės dalis pildydami progra- 
mųs parkuose, mokyklose, ligo 
ninėse ir kitose viešose įstai
gose.

Trupes vaidina kiekvieną die
nų, išėmus šventadienius. Ap
skaičiuojama, kad į kelias sa
vaites publikos turėjo 162,500.

Vodevilininkus ' tvarko W. 
Earl Bronson, vienas iš WPA 
viršininkų. Valdžia trupių na
riams moka algas. Iš publikos

SEKMADIENYJE, 

110 16,1936

Saukia susirinkimą. 
M ,

Sekantį sekmadienį, vasario 
9-tą d. įvyks Teisybės 'Mylė
tojų Draugystes mėpesjnis su
sirinkimas, CI 
Auditorijoj/ 3133 So 
st. 12-tą vai. dieną.

Vakariene gerai nusisekė

“Naujienose” jau buvo ra
šyta apie Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės įvykusią sausio 18-tą 
d. vakarienę arba > “veseliją”, 
todėl neatkartosiu kas jau bu
vo pasakyta. Tik tiek turiu 
pabrėžti, kad “N-nų” Redak
cija neteisingai įnivo infor
muota apie musų “l>r-stės” 
narių skaičių. Vietoj 500, draii 
gija turi 613 narių. Beje, va
karienė nusisekė labai gerai. 
Gauta daug naujų narių. Ko
misija jau turi apt rankų 
$153.65, bet dar yra numato
ma dauginus įplaukų. Reiškia, | dinamų 
liks gražaus pelno.

Reikia atiduoti padėką mu
sų veikliųjai komisijai, 4kuri 
.susidėjo iš L. Yuciaus, A. Bra- 
chulio, A. Tankienės, M. Ka- 
lainienės ir P. Grigonienės. 
Varde draugystės tariu širdin
gą ačiū komisijai už gerą pa
sidarbavimą, o varde valdy
bos ir komisijos tariu ačiū 
visiems viešingiėms svečiams 
ir geriems teisybiečiams, ku
rie taip skaitlingai atsilankė. 
Ačiū visiems darbininkams, 
kurie taip vikriai ir teisingai

‘ JOHN P.EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraųdos ugnies vėjo, ętc., atsmauk:

840 West 33rd Street u
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791. ? ‘

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO B-VĖS
■■■" Ik- K . V-
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Ketvirtadienis, vas. 6, 1936

KĄ ŽMONES MANO
ANTANAS BIMBA 

ĮSIKLAMPOJO
Antanas Bimba lyg ant kar

štos skaurados pateko. Ir tai 
vis dėl to, kad per Centro Biu
rą jis paskelbė dekretą, idant 
žmonės neaukotų Butkaus-Stilr 
šono išlaisvinimui. Mat, kai 
kurie laikraščiai ir šiaip' sąži
ningi žmonės piktinasi tokiu 
Bimbos elgesiu ir jį pucuoja.

Bimbos, žinoma, jau* toks na
tūras, kad jis niekuomet ne
prisipažins esąs kaltas. Tad jis 
per “Laisvę” kerta visiems iš 
peties, kas tik prikiša jam ne
dorą darbą. Rezultate išeina tas 
pat, kas su tuo vagimi, kuris 
bėga ir rėkia, kad reikia vagį 
sulaikyti.

Vadinasi, ne Centralinis Biu
ras ir ne Bimba nusikalto to
kio nevykusio dekreto paskel
bimu, bet tie, kurie tą dekre
tą drįsta kritikuoti. Ir kaip pa
prastai labiausiai yra puolamas 
P. Grigaitis. Puolamas dėl to, 
kad jis politiniam kaliniui J. 
Stilsonui reiškia užuojautą, o 
jo laisvinimo sabotažninkus 
smerkia.

Tiesa, Bimba šūkauja, kad 
jis Stilsono gelbėjimo komite
tu negalįs pasitikėti. Viešai pa
reikšti nepasitikėjimą — tai 
tikrai šlykštu. Ir ar yra tam 
pagrindo? To komiteto prieša
kyj stovi A. Jankauskas, ku
ris per daugelį metų yra uo
lus unijos veikėjas. Jei Viešai 
pareiškiama nepasitikėjimas, tai 
tuo pačiu lyg sakyte pasako
ma, kad p. Jankauskui nega
lima patikėti surinktų pinigų. 
Kitaip sakant, kad surinkti pi
nigai nebu*s suvartoti tam, kam 
jie skiriami. Ar tai gražu toks 
dalykas viešai pareikšti?^

■ * t ( t į* K t • 4 * 4 ' « . * •

Pagaliau, jei tuo komitetu 
negalima pasitikėti, tai kodėl 
nesudaryti savo srovės komi-’ 
teto ? Pavyzdžiui, pasaulinio 
karo metu, kada srovės nesu
sitaikė, tai buvo sudaryti net 
trys komitetai arba fondai, ku
rie rinko pinigus karo pabėgė
liams šelpti. Jie šelpė tuos Lie
tuvos žmones, kurie buvo dėl 
karo nukentėję.

Pagaliau4 kokią morališką tei
sę Bimba turi reikalauti pla
taus visuomeniško komiteto, 
kuomet jo įtakoje esantys fon
dai veikia labai siaurai. Pavyz
džiui, ar labai platus buvo tas 
komitetas, kuris anais metais 
rinko aukas šiaurės Lietuvos 
dėl nederliaus nukentėjusiems 
žmonėms? Ar visuomenė tą ko
mitetą ir fondą kontroliavo? 
Juk bu4vo surinkti apie trys 
tūkstančiai dolerių. O kur din
go tie pinigai? Jie sutirpo 
“Laisvės” pastogėje. Tik jau 
Lietuvos žmonės tais pinigais 
nepasinaudojo.

O štai ir kitas pavyzdys. Šių 
metų “Laisvės” No. 20 skaito
me, kad reikia ištiesti pagal
bos ranką Lietuvos valstiečiams. 
Tiems valstiečiams, kuriuos 
dar neseniai bimbiniai vadino 
buožėmis, storakakliais, kulo- 
kais ir kitokiais. Bet, matyti, 
“trečias periodas” jau pasibai
gė ir valstiečiai bimbiniams pa
sidarė draugai.

Bet tai ne tiek jau svarbu. 
Svarbu štai kas: iš ko suteide- 

sai nedidelei žmonių grupei.
Kažkokia Sasna galima pa

sitikėti, o A. Jankausku, kuris 
yya plačiai žinomas organizuo
tiems darbininkams, — nega
lima. šauni logika, ar ne?

Centro Biuras su A. Bimba 
priešakyje tik pats save išmau
dė paskelbdamas boikotą Stil
sono' laisvinimui. Nieko čia rie 
pagelbės ir visi Bimbos šuka
vimai.

Kalinių Draugas.

Anglių spauda domisi 
“Cavalleria Rustica- 

na” pastatymu
Atsiuntė fotografus į vakary 

kščią generalinę repeticiją

Vietinė , didmiesčio anglų 
spauda rodo didelį susidomėji
mą opera “Cavalleria Rustica 
na”, kurią . “Pirmyn” choras 
stato Sokolų svetainėje, šį sek
madienį, vas. 9 d.

Nugirdusi, kad veikalą stato 
mėgėjų grupė ir, kad ji išti
są dainuos lietuvių kalba, laik
raščiai, kaip “Herald Examin- 
er”, ’ “American” ir “Tribūne” 
atsiuntė reporterius pas choro 
sekretorę M. Baronaitę plates
nių žinių dėlei, o į vakarykščią' 
generalinę repeticiją Sokolų sve
tainėje, atvyko ir fotografai. 
Pirmadienį vakare operos so
listai buvo pakviesti į Chicago 
Tribūne studijas paveikslams, 
kuriitos dienraštis žada talpinti 
sekmadienio laidoje.

Anglų laikraščiams įdomus 
pasirodė tas faktas, kad opera 
yra lietuvių kalboje. Amerikoje 
paprastai operos yra dainuoja
mos originalo’kalba, didžiumoj, 
italų, nes anglų kalba esanti 
netinkama libretams.. r

\ “Cavalleria Rusticana” sek
madienį solistais buts Anelė 
Steponavičienė— Santuzzos ro
lėje; Ona ' Skeveriutū—Motina 
Lucija; Aldona Grigonis—Lola; 
Jonas Romanas —; Turiddu ir 
Louis Tenzis—Alfio.

Programas prasidės punktua
liai 5:15 p.p. Chicagos. Sokolų 5834 Wesf Erie avenue, nusi- 
svetainė randasi adresu, 2343 
South Kedzie avenue. Bilietai 
—65 c.—iš anksto; 75c— prie 
durų; $1.00 rezervuotos vie
tos.—R. a

DEARBORN COAL CORPORATION 
2426 S. HALSTED ST. 

SANDĖLIS 
Genuine Red Ash ' •

Genuine White Star
Telefonas — CAL. 6681-6656 i... .. ....... .............. •

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

Paveiksluoti Kalendoriai po 25c
\ ' - ■ , ■ '

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

NAUJIENOS
A739 S. Kalstė St.

ACANal 8500 ♦

n

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morgičio, arba 
apdraųdos nuo ugnies, vėjo, etc., Wįšaujt: 5

* 840 West 33rd Street
f TELEFONAS: VARdš 2790 rafba. . 2791.

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B-YĖS
. .• RAŠTINĖJE • . « ' 'U?

PAMINĖJIMAS
, ’k." 7 . * .= 11 • ’ ’

SEKMADIENYJE,

SOKOL HALL SVETAINĖJE

Pasikėsinusį prieš 
teis. Prystalskį pri

pažino bepročiu
, , j- JĮ — Į -1 1

John W. Keogh, 73 metų am
žiaus real-estatininkas, sausio 
3 d., bandė nužudyti teisėją 
Prystalskį ir nušovė ad5?. Chrįs- 
topher Kinney. Aiškino, kad 
taip padaręs, norėdamas at
kreipti žmonių domę į faktą, 
jog Chicagos teismai yra nele
galiai ir teisėjai “šuleriai”.

Daktarai ir psichologai vakar 
kriminaliame teisme apšaukė 
Keogh pavojingu bepročiu ir 
lunatiku4. Tai reiškia, kad jam 
nereikės .atsisėsti elektros kė
dėj už Kinney nugaląbinimą. 
' Bet Keogh sakosi jam kailį 
išgelbėti nesvarbu. Jis esąs 
pilno proto, žinąs ką darąs ir 
protestuoja prieš daktarų nuo
sprendį.

Kas Šešias minutes 
užmuša žmogų

Statistikos žiniomis, automo
bilių nelaimės ir kiti nelaimin
gi įvykiai Amerikoje užmuša po 
žmogų kas šešias minutes. .

Autentiškos nelaimių rezul
tatų skaitlinės yra štai kokios: 
99,000 užmuštų; 365,0Q0 inva
lidų; 9,100,000 lengviau sukeis
tų.'

271 žūna kasdieną: 11 kas 
valandą ir vienas kas 6 minutes

Nuostolių turtui, daktarų 
bildmis, nustotomis algomis pa
daroma kas met po tris bilio- 
nus dolerių—$3,000,000,000.

Įsteigė Gyvulių Kre- 
matoriją

Kai ųudvės jūsų mylimas šu
niukas, katė, kanarka, vista, 
žąsis, antis, etc., etc., dabar 
galėsite štai ką padaryti. Pa
siimkite penkis dolerius, lavo
ną ir nueikite į 4 North Side 
Animal Shelter, 5440 S, Damen 
avenue. Ten jūsų katę sude
gins ir pelenui supils į gražią 
urną., ' '

North 'Side Animal Shelter 
įsteigė gyvulių krematoriją.

Pasikorė Advokatas
Pastebėjusi nakties laiku, kad 

vyras ne namie, Mrs. Icely, 

gando ir ėmė jo ieškoti. Rado 
jo kūną kabantį nuo, balkio ga
raže, namo užpakalyje.

Pasikoręs, A. E. Icely buvo 
advokatas.

NAUJIENOS, Chicago. III.
--------------  —• " '  • ■ ——'—T   . '

DARBO ŽINIOS
A

Vakancijos 
Federalėj 
Valdžioj

______ ___ Į

‘ Kongresmonas Ą. J. Sabąth 
praneša iš, Washingtono, kad 
federalėj valdžioj .yra sekamos 
vakancijos) kuriąs norima grei
tu laiku užpildyti:

Associate Milk Speciialist,
$3,200 į metus. r, . y

Assistant Milk Specialist,
š2,600 į metus.

Principal Economist, $5,600 
į metus.

Seųior Economist, $4,600 į 
metus.

Economist, $3,800 į metus.
Associate Economist, $3,200 

į metus.
Assistant Economist, $2,600 

į metus. i' ; ■ '
Instructor (Machinist), $2,- 

600 į metus; . >■.
Iristruktorius; — ihechianikas 

yra reikalingas karo aviacijai, 
Chanute Field aerodrome, Ran- 
toul, Illinois valstijoje.

Aplikantai tam darbui i turi 
įteikti aplikacijas ; nevėliau va
sario 14 d., Givil Service dis- 
triktui, St. Louise, Missouri, 
ki?r ofisas randasi U. S. Courr 
House and Customhouse rū
muose.

Kitiems darbams ąplikacijas 
reikia ■ priduoti Civil Service 
distriktui Chicagoje, kurio ofi
sas yra naujuose pašto rūmuo
se, ties Van Buren ir Canal 
gatvių kampo.

Aplikacijas, ir instruktoriaus 
ir kitiems darbams galima gau- 
jti Chicagos ofise. Aplikacijos 

NAUJIENŲ” METINIS
• • • f

4

' . ■ ■ T

ir LIETUVOS
: -V. ■ • ' ■■ ■ . ■ ' 1 . ■ ■ . '

■ MMam 

NEDDIIfl AIICAMVDEC nti itflltLfluvUivI i
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PROGRAME DALYVAUS GERIAUSI MUSŲ CHORAI, SOLISTAI, ŠOKĖJAI, MUZI- 
KANTAI. VISO APIE 300 ARTISTŲ.

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

PRADŽIA 4 VALANDA PO PIETŲ

visiems kitiems suminėtoms 
vakanęijoms, išskyrus mecha
niko darbu4!, turi būti paduo
tos nevėliau vasario 24 d.

Kiekvienas aplikantas turi 
išlaikyti tam tikrus kvotimus 
ir pagal tų kvotimų rezultatus 
kandidatai yra renkami vakan- 
cijų užpildymui. Dažniausiai 
pasitaiko, kad reikia po kelis 
vienos rųšies darbininkus ar 
amatininkus. >

Suorganizavo Vodevilio 
i Bedarbius į z
Keliaujančias Trupes

i . ■' ■ I ■ . ' • •
I----------- ,—  ,.

Bedarbių eilėse, be industri
nių darbininkų, atsirado nema
žai įvairių profesionalų^ Vakar 
šioje vietoje rašėme apie sim
fonijos orkestrą, suorganizuotą 
iš bedarbių muzikantų.

Dėl susidėjusių ekonominiii 
sąlygų, tarp bedarbių atsirado' 
didelis skaičius įvairių aktorių, 
artistų. '

WPĄ tii4os artistus paskuti
niu laiku suorganizavo į aš 
tuonias keliaujančias vodevili- 
ninkų trupes, kurios važinėja 
po įvairias Chicagos ir apie- 
linkės dalis pildydami progra- 
mųs parkuose, mokyklose, ligo 
ninčse ir kitose viešose įstai
gose. ''

Trupės vaidina kiekvieną die
ną, išėmus šventadienius. Ap
skaičiuojama, kad į kelias sa
vaites publikos turėjo 162,500.

Vodevilininkus ' tvarko W. 
i Earl Bronson, vienas iš WPA 

viršininkų. Valdžia trupių na
triams moka algas. Iš publikos

. ...................... —— ' "....... . — ....... . . .......
atlyginimas ,i.‘ž vaidinimus ne- dirbo. Taip<jau ačiū 
imamas. >

k

Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-stės Pastogės

ra- 
Mylėtojų 

sausio 18-tą 
ę arba - “vcseliją”,

Šaukia susirinkimą.

Sekantį sekmadienį, vasario 
9-tą d. įvyks Teisybės Myle- 
tojij Draugystės mėųesįnis su
sirinkimas, Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj/ 3133 Sp. Halsted 
st. 12-tą vai. dieną.

Vakarienė gerai nusisekė

“Naujienose” jau b 
šyla apie Teisybes 
Dr-stės įvykiĮsii 
d. vakari 
todėl neatkartosiu kas jau bu
vo pasakyta. Tik tiek turiu 
pabrėžti, kad “N-nų” Redak
cija neteisingai buvo infor
muota apie musij “Dr-stės” 
naritj skaičių. Vietoj 500, drati 
gija turi 613 narių. Beje, va
karienė nusisekė labai gerai. 
Gauta daug naujų narių. Ko
misija jau turi aut ranktj 
$153.65, bet dar yra numato- • J£es sakome todėl, kad prieš at- 
rna dauginus Įplaukų. Reiškia, | dinamų “pain” gyduolių, gydytojų 
liks gražaus pelno. buvo patariama nevartoti ju nes jos

1 kenke skilviui ir, labai tankiai, šir
džiai. Bet išradimas Bayer Aspirin 
pakeitė medikale praktika.

Nesuskaitomi tūkstančiai žmonių, 
kurie vartoja Bayer Aspirin kiek
viena meta, isitikino, kad medikų 
atradimas apie jų saugumą yra tei
singas.

Atsipiinkite' ta: Tikras Bayer As
pirinyra priskirtas tarpe greičiau- 
siai Veikiančių metodu kaipo pagelba 
mio galvos skaudėjimo ir visu pap
rastu skausmų ir, saugios kiekvie
nam žmogui vartoti reguliariai.

Jus galite gauti tikrų Bayer As
pirin bile kokioj vaistinėj—pirkdami 
fteminėkit vien tik varda “aspirin”, 
bet visuomet reikalaukit BAYER 
ASPIRIN kuomet pirksite.

Bayer Aspirin

liks gražaus pelno.
Reikia atiduoti padėką mu

sų veikliąjai komisijai, (kuri 
.susidėjo iš L. Yuciaus, A. Bra- 
chulio, A. Tankienės, M. Ka- 
lainienės ir P. Grigonienes. 
Varde draugystės tariu širdin
gą ačiū komisijai už gerą pa
sidarbavimą, o varde valdy> 
bos ir komisijos tarip^ačiu 
visiems viešingiem<svečiams 
ir geriemsieisybiečiams, ku
rie taip^skaitlingai atsilankė. 
Ačiū visiems darbininkams, 
kurie taip vikriai ir teisingai

“Naujienų”. Metinis Koncertas 
Sekmadienį, Vasario 16

visiems \ 
biznieriams, 4<uric rėmę mus 
renkant prograihuš>^Ąčiu ir 
“Naujienoms” kurios ^latig 
prisidėjo prie išgarsinimo mu- 
slį sėkmingo parengimo.

-r-Si. Narkis, Sekretorius

Patirk
I

Nuo savo į gydytojo ar 
“Pain” gyduolės kurias 

vartoji yra saugios.
Nepamesk §avo ir Savo 
šeimynos Gerbūvio Neži

nomiems Preparatams

PRIEŠ vartojimą kokių nors gy
duolių apie kurias jus visko ne

žinote. kaip tai nuo galvos skaudė
jimo, reumatizmo, neuritis arba neu
ralgijos. klauskite savo gydytojo kų 
jis mano 'apie jas—sulyginant šu 
Tikru Bayer Aspirin.

da tas komitetas, kuris rinks 
aukas Lietuvos valstiečiams 
gelbėti ? Taip, pažiūrėkime, 
kiek tas komitetas yra '“pla
tus” ir visuomeniškas. Aukoto
jams “Laisvė” Štai kokias in
strukcijas duoda: girdi, pini
gus siunčiant iŠpirkite “money 
order” ižd. draugės S. Sasnos 
vardu ir pasiųskite sekretoriui.
J. Weiss. . _ s

'fai ir viskas. O vis dėlto 
Bimba mano, kad drauge Sas- 
na ir J. Weiss’ui visuomenė tu
ri visiškai pasitikėti, nors tie 
asmenys yra ščyriausi komu
nistai. Vadinasi, atstovauja vi-

. a t :js- • T/į' '* < 1 ' j ■ ,•« '■ ’ « Ju i4 v > . -Vi — ' r i 1 > ■< k
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Orderiu kartu eu atsakymu.

Skaitant žinias iš Afrikos karo lauko, puola į tąkį 
tai, kad jos visuomet praneša apie “pergales? tos šalies, 
kuri jas siunčia. Jeigu ateina telegrama iš italų pusės, 
tai ji pasakoją, kiek šimtų arba tūkstančių etiopų Mus- 
solinio kariautojai užmušė t ir kokius bau jus plotus že
mės jie užėmė. Bet kai pažiūri. į tai, kas pranešama iš 
Addis Ababa, tai patiri, kad ne italai sumušė etiopus, 
bet etiopai italus, ir tp patvirtinimui korespondentas 
Haile Sėlassie sostinėje suskaito? kiek italų tapo nukau
ta, kiek sužeista ir kiek visokios italų amunicijos pate-, 
ko į etiopų rankas.

Aišku, kad tos “pergalės” daugumoje yra kąro ko
respondentų pagamintos. O, korespondentai į frontą 
neina ir savo akimis nemato, kur įvyksta mušiąi. Jie 
rašo tai, ką jiems papasakoja tos arba kitos armijos 
štabo žmonės. Korespondentai dažniausia, tur būt, tik 
savo žodžiais atpasakoja arba tiesiog išsikopijuoja tai, 
kas armijų kanceliarijose liūną parašyta. Tas karo vaiz
das, kuris yra piešiamas spaudoj,e, yrą “plunksnų ka
ras” arba, tikriaus sakant, “rašomųjų mašinėlių karas”, 
nes, tur būt, ir Etiopijos karaliaus kanceliarijoje dabar 
vartojama ^typewriter,iai”.

Kas tikrumoje dedasi rytų Afrikos tyrlaukiuose ir 
kalnuose, .apie tai publika vargiai patirs ką nors tikro, 
iki karas nepasibaigs.

................................. i.............. ■ > ■ *............... ......

ŠALČIAI KENKIA BIZNIUI

Didžiausia kHutis bizniui per paskutines kelias sa
vaites yra nepaprastai šalti orai. Jie apėmė labai didelį 
plotą ir vietomis kone visai suparaližiavo judėjimą.

šiaip dabartinė žiema biznio atžvilgiu butų genes
nė, negu kuri kita žiema nuo 1931 m. Biznio žurnalai 
pažymi, kad net sausio mėnesyje, kuomet pramonė pa
prastai atslūgsta, šiemet biznio eiga buvusi gana pašto-; 
vi, kas atsiliepė ir biržoje. Sakysime, pramones "šlakai^ 
(akcijos) kilo ir per sausio mėnesį. Jų kainos dabar yra 
apie 40 nuošimčių aukštesnes, negu kad buvo metai lai-

Tačiau kraštas dabar stovi prieš stambią (problemą > 
bus dolerio infliacija, ar ne? Jeigu, bus, tai pinigai at- 
pigs, o pinigų pigumas reikš prekių, “stakų”, bonds’ų 
ir kitų daiktų pabrangimą. Jeigu infliacijos mėbųs ir- 
kongresas |pakels mokesčius, kad butų iš ko mokėti bo- 
nusus veteranams ir duoti pašalpas faumeriams ir be-; 
darbiams, tai “stakų” ir kitų* investmentų kainos kris.

Kongrese tuo tarpu eina kova. Ji biznio atsigavimą 
trukdo, gal būt, labiau, negu šalčiai žemiau zero.

A W7V lity JI 
Jrl |>JKi V fllg cn

SSSR GYNIMAS

'“Laisve” ir vėl teigia (tvirti
na), kad “Naujienos” tik da
bar atsivertusios prie minties, 
kąd reikia ginti Sovietų Sąjun
gą. Ji sako:

“lai bus pirmu kąrtu i 
aštuonioliką metų Grigaitis 
pasisakęs už gynimą Sovietų 
Sąjungos. Iki šiol jisai sim
patizavo Kautskio filosofijai, 
kad bolševizmas esąs di
džiausia (.? -r- /N.” .Reik) 
žmonijos nelaimė, in kad So
vietų valdžios sunaikinimas 
esanti pirma sąlyga pąsįjiyo- 
savimui visam pasaulyje.”,

t čia yra du melu ir vienas ne
logiškumas. Viena, Grigaitis 
pasisakė tuž sovietų. Rusijos gy
nimą ne dabar, bet prieš aštuo- 
Uipliką ar septyniolika metų, ir 
niekuomet šitame klausime, ji- 
aai savo nusistatymo nekeitė. 
“Naujienų” redaktorius smerkė

Valdžios sistemą ir jos kritika
Vokiška patarlė sako: <fKur 

taikstą minties; ten pavaduoja 
žodžiai”. Apię musų komunia- 
ttts galima, pasakyti:/ “Kada 
jiems mintys susimaišo, tai jie 
koliojasi”.

Pamelavusi per akis, kad 
“Naujienos” tik dabar “pirmu 
kartu per aštuonioliką metų” 
pasisakė už sovietų Rusijos gy
nimą, “Laisvė” rašo, kad Gri
gaitis dabar turėtų atsižadėti 
“savo praeities sapaliojimų” ir 
nebekritikuoti dauginus sovietų 
valdžios: nesakyti, kad Rusijo
je nėra laisvės, kad Rusija yra 
pavergusi Gruziją, ir t. t. z • • ■ I

Tai vadinasi, jeigu mes pa
sisakome už Rusijos gynimą 
puo Japonijos arba Vokietijos, 
tąi musų kritika vidujinės So
vietų Sąjungos tvarkos yra “sa- 
paliojimas”!

Šitokios “logikos” laikan
tis,. rrik.ėtų pasakyti, -kad yra 
“sapaliojimas” /visa, ką Jsųmu- 
ųįątų ąpąųdą rašo prieš dabar
tinę tvarką Lietuvoje, jięs jie 
jau pasisakė (įr tuo Jabąi ,gi- 
riąsi) už tai, kad reikią ginti 
Lietuvą nuo Vokietijos.

čia kaįp -tį^ ir matome, ikass 
įš< tieąų “sapajįpją”. j

Kritika valdžios ir vidujinės 
lŲ$što santvarkos turi būt ver
tinamą ne sulig to, kokios tak
tikos mes ketiname laikytis, 
tąm kraštui įsivėluš-iį karą, <bM 
sulig to, ar ji (kritika) - yną tei
singa it paremta faktais, ar ne.

Savo kritiką sovietų valdžios 
“Naujienos” visuomet paremia 
faktais, ir jęigu Brooklyno ko
misarams ta kritika nepatinka, 
tai tegul jie pamėgina musų 
paduodamus faktus- sumušti, 
štai kad ar, klausime apie Jais- 
vę Sovietų. Sąjungoje: mes nu
rodėme, kad jau net prie ca
rizmo Rusijos darbininkai rink
davo savo atstovų^ į parlamęn- 

(tą (Dūmą) ir leisdavo sayo' 
Įlįįkrąščius. {Pumoj^, kaįp žino-] 
m e, buvo ir bolševikų atstovai. ; 
pačiame Peterburge ėjo legajis 
bolševikų dįepr^ištist “Pravda”^ 
O ar dabartinė sovietų valdžią 
duoda bent tiek laisvės sociali 
demokratams ir socialistams re
voliucionieriams, kiek jos duo
davo , sąvo priešam caro val
džią?;Ne,. neduodą! ,

Tegu Bimba ir jo bendradar
biai pamėgina įrodyti, kad tai 
netiesą.'

Toliaųs, kai dėl Gruzijos. Tas; 
kraštas buvo anąmet pasiskel
bęs nepriklausomu. Jo žmonės 
buvo išsirinkę seimą, kuriame 
iš 150 atstovų buvo 125 social
demokratai, vadinasi, milžiniš
ka socialistinė dauguma. Gru-/ 
zijos seimo paskirta grynai so
cialistinė valdžia buvo jau pa
dariusi su) sovietų Rusija drau
gingumo ir nepuc-limo sutartį 
ir apsikeitusi su ja pasiunti-/ 
nįąis. Tik staiga atmaršavo iš 
šiaurės “raudonoji'’ bolševikų 
armiją (kuomet turkai buvo ųž-/ 
puolę Gruziją iš pietų pusės) ir 
tą laisvą respubliką užkariavo! 
Gruzija ir šiandie tebėra bolše
vikų armijos okupuota. j 

. Tai ar čia nėra tautos pa4 
vergimas? Tegu Bimba ir >jp 
bendradarbiai pamėgina įrody-j 
ti, kad tie faktai netikri. Į

Tačiau “Laisvėj sako, ką# 
jeigu mes kurią valdžią laikom 
me blųga, tai;kąip ^męs galime; 
jjįą giųti? Ginti ją ^nebūtų jo4 
Jdo sęųsp’’. !.

Čįą iięgt parir^Jcia logikąa 
.stoką .pąs Brookjypp stalinei^ 
'Jyk jie ipalys mįni Etiopiją, 
kurią “mes giname”. Nors jįe 
^ądiųa .Ęąile Sęįassįe karalys-! 
tęs palyginimą su SSSR “juo
kingų”, bet /yįstįek jie negąlį 
užginčyti, kad Etiopijps val
džios arba, tvarkos' niekas negi-< 
ria. Taigi gali būti atsitikimų/ 
kur reikia gint/ kraštą, visąjį 
neatsižvelgiant į tai, ar jos val
džia gera, ar ne. jį* netiesa/ kad 
tarne nesą “jokio senso”, Seų-j 
aąs yra, tik Bimbą jp nemato.

t
Valdžia ir krašto gynimas
Kodėl, iš tiesų,' mes tą Etįo-t 

giname? Ar dėl to, kad ji,

ąąot “Laisvės”, “įeina į mažųjų 
tanių kategoriją”?

. Jįrigu visas dalykas butų tau
tos dydyje, tai kaip tuomet su 
SSSR, kurį “yra Viena jš di
džiausiųjų šalių pasaulyje”?

Brpoklyno laikraštis čia susi
maišė mažų ir didelių tautų 
“kategorijose”. Tai, mat,, ką 
reiškia Įeniniškus “težins” Zub
ry t i, .nevartojant proto!
v Valstybes dydis ėją, žinoma, 
turi mažai reikšmes. Paug dąu- 
giaų .reiškia a^prumas,

kariauti. Ęet ir jėga yra 
ręliatyvė sąvoką. Rusiją, be 
abejonės, yra daug kartų ga
lingesnė, n.ėgu Etiopija, Tačiau 
įr Rusijai gali būt riesta, jeigu 
ją užpultų iš .vienos pusės, sa
kysime, Vokietija, o iš kitos 
Japonija. Patekusi tarpe, tpkių 
dyiejų priešų, SSSR butų, gal, 
pavojingesnėje padėtyje, .negu 
Etiopija, kurią bando užkariau
ti Mussolini.

šįitą. paveju kaip tik, veikiąu- 
sia> ir turi galvoje Maskva, 
kuomet ji savo agentams (ko
munistams) visose šalyse liepia 
agituoti už So,vietų Sąjungos 
“gynimą”. Kas yra galingesųis 
ųž visus savo priešus, tą ginti 
nereikia; jiąąi pats moka atsi
ginti.

s Tokiu bųdu, kaįp matome, 
Sovietų . Rųąijos ,‘įką^egpriią” 
.nėra .pamatas, dėl kurio 
turėtume jai pritaikyti 
skirtingą nusistatymą, 
Ętiopijos atsitikime.

Taigi grįžtame prie klausi
mo: kodėl mes tą Etiopiją gi
name? “Naujienos” tatai nuro
dė jąu aną kartą .(sausio 29 
d.), būtent: dėl tn, kad Etiopi
ja yra užpulta. t

Kuomet šąji^ yrą užpulta, tai 
reikia ją ginti, nežiūrint kokia 
jos valdžia arba tvarką. Užpuo- 
įikąs yrą nusidėjėlis žtnonijos 
akyse, nes jisai ląuž|> tariptauri* 
iię .taiką, Tpdel kitps tautos (p 
juo labiau darbininkų /klasė)' 
privalo itaį^tetąi 
nuo užpuoliko ginasi. Tokį- 
ląipsnį jau yrą šiandie pasieku
si itarptautinės .idėjos evoliuci
ja, ir keista, kad Brooklyno ko
munistai dar jos. nesuprąnta, 
nors jie turėtų žinoti, kad so
vietų užsienių^ reikalų komisa
ras Lit.vino.vas kaip tik tąi min
čiai sustiprinti Tautų Sąjungo
je yra net patiekęs speęįąjį su
manymą, .kaip nustatyti, kas 
yra “užpųofikas” kare.

žodžiu, jeigu Rusija butų už
pulta, tai, ^nežiūrint to fakto, 
kad ji priklauso į didžiausiųjų 
valstybių “kategoriją”, ją rei
kėtų ginti. Reikėtų ją ginjti, 
nepaisant to, kad ji yra paver
gusi Gruziją ir kąd ji neduoda, 
/socialistams nė tiek laisvės,; 
kiek jos duodavo caras.

Tačiau »tai dar neišsprendžia 
.viso klausimo apie socialistų 
nusistatymą link Rusijos karo 
atsitikime. .Dalykas .tas, kad 
karui kilus dažnai būna labai 
Sunku pasakyti, kuri valstybė 
jį pradėjo. Kiekviena valdžią, 
n,et ir užpuldami kitą šalį, stėn* 
gįasi taip elgtis, kad atrodytų, 
jogei ne ji kalta. Kai kada ši- 
tąs klausimas palieka neaiškus 
per daugelį metų.

Kaip gį tąd socialistai ,turė-i 
tų elgtis, jeigu kiltų karas tarp 
sovietų Rusijos ir kitos kurios 
nors šalies' (arba šalių) tekiose 
apystovose, kad nebūtų galima nitis . 
pasakyti, kas yra užpuolikas, o 
kas užpultas ?

šitokiame * atsitikime .trintų 
vadovautis tuo, kurios valdžios 
pergalė gali būti /»ąudi»gesnė 
(arba mažiau kenksminga) 
darbininkų -jųdėjji^o ir demo-

Rjąre tarpe 
Rusijos ir hitleriškos Vokieti
jos socialistų simpatijos butų, 
žmema^ Rusijos pusėje, ųęs ąo- 
vįetų .valdžia, nors ir yra des
potišką, bet ytįą kilusi xoyo.-;

kuomet hitlėrizmąs 
konti^reYolmrijps'^^y^^^

Kiek mums teko ( patirti, tai 
šitokio.pasistatymo laikosi fak- 
ti na i visi socialistai Amerikoje 
ir Ėuropoję/ / /^/.^ ’

Kova dėl piasiliuosavimp 
■ •

Antras “Laisvės” melas yra 
tas, kad “Naujienų” redakto
rius rėmęs savo nųsįstątymą 
sovietų Rusijos klausimu “Kau- 
tškip filosofija’’, £ą# sovietų 
valdžią .turinti būt s^ąįįdn^ 
Šitąme sąryšyje “Ląiyęs” dalo
mas Raątskiui ptiri^ąištąs turi 
tą prasmę ką# Kąųį&is reika
lavęs sovietų valdžios “sąnąi- 
kihimo” karp keibi> (• -.y* .ką# jk 
sai stojęs už karą prieš sovietų 
Rusiją arba už gįiikjuoitą svetį 
mų šalių intervenciją Rusijoje.

Bet tai yra begėdiškas prasi
manymas. Niekuomet tokios 
“filosofijos” Kautskis neskelbė. 
Jisai visuomet laikėsi tęs nuo
monės, kad neabejotina Rusijos 
darbininkų pareiga butų savo 
šalį ginti, jeigu ją užpultų ko
kia nors svetima valstybė.

Tariau šita Kautskio nyomo-\ 
n,ė apie1 sovietų Rusijos gyve
nimą nekiek netrukdė jam ma
tyti sųviętų valdžios ydas — 
arba, jeigu morite, sovietų val
džios ydos jam netrukdė/ laiky
tis to inusistatymo, kad so'yiotų 
Rusija :turi būt ginama nuo iiš- 
orjnių priešų, jeigd jie ją už
pultų. ;

Kiek mums yra žinoma, Kau
tskis mane ir tebemano, kad 
bolševikų diktatūra yra jabai 
pragaištingas Rusijos darbo 
žmonėms daiktas. Jisai manė ir 
tebemano, kad anksęiaus ar ve- . - , - ' - ‘ - • ■ • .'»< * ' 
liaus ta diktatūra bus nuvers
ta. Kaip ji bus nuversta — ar 
ji susmuks . pati, kai bus visiš
kai supuvus; ar ją pašalins 
sėkmingas “pučas” kurios nors 
bolševikų klikos, priešingps Sta
linui ; ar, pągąlio^, ją nuvers 
masinis liaudies sukilimas, — 
to šiandie niekas atspėti nega
li. Apie du pirmuosius galimu
mus nebera kas kalbėti, nes 
vistiek, ar juos svarstysi šiaip, 
ar taip, socialistai čia nieko par- 
daryti nešąli.

Bet įsivaizduokite, kad prieš 
Stalino diktatūrą 'sukiltų Rusi
jos darbininkai ir yalątieriai. 
Ką tokiame atsitikime turėtų 
daryti Rusijos socialistai? šitą 
klapsimą Kautskis vienojo - sa
vo broriurpje svarstė ir jįąai iš
reiškė nuomonę, kad tokįp su
kilimo atsitikime socialistai tu- 
trptų būti žmonių, pusėje. Tarp 
ko kito jisai, nurodė, kad jeigu 
įvyktų darbininkų ir valstiečių 
sukilimas prieš ibolšąvikiŠJ^ 
diktatūrą, tai socialistų atsisa- 
įkymąą paremti žmonių pusę 
nieko gero neatneštų, o tik duo
tų progos atžagareiviams (juo- 
dašimčiams ir “baltagvardie- 
riams’’) paimti sukilimo vado
vybę į savo rankąs.

\ v ■ ' ■ * '■■■ . ■
Tai už si tos įpjnties įšrriški- 

fmą bolševikai ir paleido savo 
liežuvius prieš Kautskį, prasi
manydami, kad jisai noris “su
naikinti” sovietų valdžią ir ;tup 
įtiksiu net pritariąs “imperialįs- 
itų karui’ prieš SSSR! O lietu-; 
viski Maskvos/ gramofonai 
Brooklyne tą melą įsikando 
kartoti, patys nenusimanydami, 
iš ko jiąąi yra kilęs.

lĘiekvięnas įgali suprasti, kad 
žmonių kova prieš savo valdžią 
yra vienas dalykas, o karas 
tarpe .valstybių yra kitas daly
kas. "Pirmame atsitikime klau
simas eįųa ąpie tai,, kam mo® 
įįm^ątiięųojąme: Vidžiai ar 
|Ž|nąRėmą? 0 nntramą \atsitikirį 
me tenka svarstyti, kuri iš ka- 
.riaųjąnrių vą^žįų yra ijąbįąp 
remtina? , ;

Patys komunistai šituos 
klapsimus, kądą jie nori,' moką 
atskirti. iPąyyzdžiui, jie sako, 
l;ad Smetonos valdžią Lietuvoj 
j e reikia- nuversti, be t tuo pa
čiu laiku jie pataria Lietuvos 
#arbipinkąms su .. gįpjym. ranko
je padęti Smetonos valdžiai ko
voti, jpįgu .Lietąją įU^uRų Hit
leris.

Taigi “Laisvė” nesilaiko R>gi- 
ijl

;kąįšį^ią n(|Rritąrimą sovietų 
Rusuos gynimui tik dėl to, kad 
Kautskis yra priešingas bolše-

1 *
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je karo metų ir po karo; jisai 
smerkė Lenkijos įsiveržimą 
Ukrainon, ir jisai per metų me-į 
tus reikalavo Amerikos pripa- 
žiniąio sovietų valdžios.

“Naujienų” redaktoriaus ini
ciatyva tikrumoje buvo iškeltas 
pirmas Amerikos lietuvių tarpe 
organizuotas balsas už sovietų 
Rusijos pripažinimą. Tai įvyko 
Chicagoje, Lietuvių Darbininkų 
Tarybos konferencijoje, kari 
tuo klausimu priėmė atątinka4 
mą r^i#i^jją, dalyvaujant at
stovams - nuo keleto dąšimčiųį 
draugijų. Kiek mums žippmą/ 
iki to laiko dar nebuvo nė vie
na lietuvių organizacija viešai 
tokios .realineijęs ųriėmųsi.

Tąigį “Laisvė” pamelavo, sa- 
kydąmą, ką# Grigaitis pijmiaus 
buvęs priešingas Sovietų Sąjun
gos gynimnį. Rądapgi ji 
šitaip per akis publiką myilkin- 
tį, (tąi mes reikalaujame, ką# 
ji parodytų, “Naujie
nų” numeryje ji rado tokių da- 
lyki), "kokius ji mums prikaišio
ja. f. y. ikad pirma stoję 
prieš Sovietų Sąjungos gynimą 
arba už tai. kad Sovietu Saiiin-
ga butų užpulta.

'■
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AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJA

VINCENTO VŽSI 
NUODIJIMAS

Rašo Dr. C. Z. Vezelis

Vincento užsinuodijimas yra 
sena liga. Ji pusėtinai yra 
prasiplatinusi Europoje, o 
ypač Prancūzijoje. Tą ligą ir 
jos priežastį surado prancūzas 
Dr. Vincent. Pagerbdami jį, 
Prancūzijos gydytojai ir tą Ii- 
gą pavadino jo vardu.

Ame«i’k°3 Žmųpems įr įš vi
so Amerikos gydytojams ta li
gą nebuvo žinomą iki pąt pa
saulinio karo. Karo metu gy
dytojai pas kąi kuruos Ame
rikos kareivius, kurie buvo nu
vežti į Prancūziją, pastebėjo 
ligi to laiko jiems nežinomą 
ligą. Ta liga 'jiems buvo tik
ra naujienybė. Ji daugiausia 
pastebėta pas tuos kareivius, 
kurie įbuvo apkasuose 
(trench). - O kadangi liga su
simeta į bumą tai, amerikie
čiai pavadino “trench 
mouth” (apkasų bumą).

“Apkasų burnos” simptomai 
tokiem dantų smegenys parau
sta ir patinsta. Nuo mąžiau- 
sio užgąyimo pradeda kraujas 
bėgti. Vėliau dąntų smegenys 
pasdąro ląbai opus.

Rgi tą liga ąpsik^Čtę Ameri
kos kąK.ririri grižo namo, tai 
ligą prą#čjo .pląsŲsv ir Ameri
koje. Iš to, žįnomą, 
ką# Jįga yra limpąma. 
reikią pasakyti, ką# nuo karo 
pabaigos Amerikoje ji jau pu- 
sėtnai prasiplatino.

Vincento užsinuodijimą pa
gimdo specialios bakterijos, 
kurios įsigauna -į burną. Tų 
bakterijų ypatumas yra tas, 
kad jos gali gyyentį be oro, 
tiksliau sakant/ be okšigeno 
(deguonies). Patekusios į 
burną, bakterijos įsirausią Į 
dantų smegenis, o ypač jei tie 
smegenys yra kiek atšokę -nuo 
dantų. Pasislėpusios dąntiį 
smegenyse bakterijos pradeda 
savo pragaištingą darbą, bu- 
tenį, gaminti nuodus.

Čia bus pravartu pasakyti, 
jog sveikoje ir švariai 'laiko
moje .bbrnpje bakterijos nepa
jėgią surasti Jokios vietos, .kur 
jos^gąį 
ųrąs -paeiną, tąi/još sumyšta. 
Iš ;to išvadą, ^ippma, pa# sa
vaime išeina: reikia švariai 
burną užlaikyti ir žiūrėti, kad 
dantys butų sveiki.

Kadangi Vincento užsinuo
dijimą pagimdo bakterijos, tai 
ligą yrą labai limpama. Ser-į 
gantis ta. liga žmogus gali ap-į 
krėsti kitus kosėdamas, čiau
dėdamas ir kitokiais ’ budais, 
štai kodėl viešose vietose ne- 
įpątąrtina gerti vandens iš vie
no indo arba vartoti bendrą 
įrąnkšluostį. Jęi Jeųką vąnde- 
,nį gęrti iš foptąnų, tai reikia 
žiūrėti, kad lupos nepaliestų 
metalinės dalies. Iš viso šiuo 
atveju atsargumas yrą geras 
d'alykas, nes ąpsikresti galima 
ir įvairiomis Stonis ligomis.

Dabar keliais žodžiais ban
dysiu apibrėžti. pačią jjgąr —r 
tiksliau sakant, jos simpto-

Ligos pradžioje dantų 
smegenys pasidaro raudoni ir 
patinsta. Pakanka mažiausio 
uogavimo ir jau kraujas bė-

dažniau ir dažniau iš burnoj 
pasirodo. Ypač iš nakties 
burnoje jo atsiranda. Vėliau 
ant smegenų susidaro pilka 
plėvė. Tąčiau nuo mažiausio 
u^gavį-pųP tą plėvė plyšta ir nu
silupa. O kai vięna plėvelė 
nusįįųpą, tąi jos vietoje atsi
randa kita.

Ligąi įsikerojus, smegenys 
ir dantys pasdaro labai jaut
rus? Vadinasi, jaučiamas be
veik nuolatinis skaudėjimas. 
Dėl skausmo suųku yra kram
tyti mąistas. Burnos kvapas 
pąsidaro tiesiog nepakenčia
mas. Jei žmogaus atsparu
mas yra menkas, tai užnuodi- * 
j imas pasieka tonsilus, .gerklę 
ir ,bendrai visą sistemą. Nuo 
tęs ligps pasitaiko ir mirčių.

iKroniškąs Vincento ųžsinuo- 
#įjįmaą yra labai pavojingas. 
Pavojingas tuo, kad iš pradžių 
Žmogus .beveik visai jokio 
skausmo ,nejaučia. Smegenų 
sutinimas sumažėja ir susime
ta į vieną ar dyį vietas. jBur- 

asitaiso. 
/žmogus

aišku,

/tarpti. O kadangi

nos kvapas .ilgaiimkj 
Taip dalykams esant 
visai nemano, kad jis galėtų 
sirgti kažkokia bloga liga. O 
čia kaip tik ir yra pavojus; 
žmogus pasidaro limpamos li
gos baltinis. Jis vsai nesuži- 
niai gali apkrėst savo šeimą 
ir savo draugus.
..Kronikas Vincento ųžsinuo- 

dijimas yra labai panašus į 
“pyorrhea”. Atskilti tas li
gas vieną nuo antros galima 
tik labai atsargiu seilių egza
minavimu per mikroskopą.

Vincento užsinuodijimu ne 
tik suaugę ąpsikrėčia, bet ir 
vaikai. Ypač mokyklas lan- . 
kantįejį vaikai. Ghicagos 
sveikatingumo- departanientas 
penkiose mokiose išęgzamina- 
vo. 3,515 vaikų ir pasirodę, 
kad 34 nuošimčiai tų vaikų 
serga Vincen(D <užsinuodijimu! 
IŠ tę numanu, kad/jrligą Chi- 
cagoje yra .pusėtinai prasfįria^ 
tinusi.

Kadangi Vincento užsinuo- 
dijimas yra limpama liga, tai 
■ta JĮgą sergantiems pakartina 
turėti atskirą rankšluost>4ąn- 
tų šepetuką, .valgio indus ir 
Žodžiu, jįe turi būti labai at
sargus, >kad neapkrėstų savo 
Šeimos-

Jei žmogus turi nesveikus. 
dantų smegenis, tai jis turi tuoj 
kreiptis į dantų gydytoją. Pas
tarasis visuomet gali su atsi
dėjimu išegzammuati dantis 
(p jei ;reįkąlas yra, tai ir sei
les) ir nustatyti pačią ligą.

Svarbu štgi kas pabrėžti: 
Vincento užsinupdijimas yra 
pagydomą ligą. Jei ji nėra įsi
senėjusi, tąi po keturių savai
čių gydymo-ji Drąnykstą. Juo 
liga senesnė, juo suųkiau ji 
pasiduoda gydoma. Bet tą pat 
galima .pasakyti ir apie Lile 
ligą. Jei ligps perai nėra galu
tinai sunaikinti, tai jie po ke
lių menesių ir vėl pradeda 
daryti nemalonumų. Todėl 
yisada reikia gydytis .tol, kol 
liga, kaip 'yra sakoma, lieka 
iš šaknų išrauta.

Baigiant pravartu :bus įspė
ti, kad Vincento ųžsinuodiji- 
nia.s nėra jau taip paprasta li
gą, kaip žmonės mano. .PUuta 
ji gapa smarkiai. O tuo tai’pu 
žmonėse mažai į tai dėmesio 
tekreipia. Jjęi ir tpįįau taip jau 
prp 
ta Jįga Amerikos žmonėms 
tikrai daug nemalonumų gali 
padaryti. Kitais žodžiais sa
kant, ji gali tiek prasiplatin
ti, kad siipku bus surasti žmo
gų, .kuris ja nesirgtų.

l'us bus žiųrimą, tai

-   , ,  ,. -■ . .m.
' , . „, ,r« .. ‘ * T*-’" » >- »'**■’. » *' $ (

Gražiškių Byla
(Musų speęįąlaujs kores-

(Tąsa) 
kurios jo supratimu

Mano užkalbintasai,- 
pasakęs, ĮŠsieme^i 
tabakinę, ^bTiozc

tokios 
šitaip 

eniaus 
vadinamą,tabakinę, . ...

prisikimšo pypkę tabako ir 
vėl ramiai jįs man pasakoja 

kasdienines naujienas,savo

nesudėtingos ir jam nesu- 
prantąmą, 'dclko čia tiek daug 
kaip kam baimės įvaro.

—Paraliai žino, dovanokit 
užtek] išsireiškimą, — atsi
prašė yčl pradėjęs kalbėti,— 
kas čia dabar pasidarė? Iš.kur 
čia toki# keršto atsirado? Na 
kas čia tokio baisaus įvyko? 
. 'A (Bus daugiag)

»w
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JUMORAS IR SATJRA
Į « IBiy | į

Jumųrąs jąą jntęlektualiz- 
mo pąžymis 

l

Kai žmogus pramoku šiek- 
tiek galvoti, pas jį atsirado 
šypsena, išsivystė liudėsis ir 
gailestis. O labiau civilizuotas 
žmogus pradėjo įr jumorą nu
prasti. Kaip seniai -pasaulyje 
atsirado jumoras, sunku butų 
pasakyti. Bet galima daleisti, 
kad jis atsirado dar pas pri
mityvius žmones. Pas civili
zuotus žmones jumoras buvo 
žinomas Egipte, Palestinoj, 
Graikijoj ir k. Iš pripuolamai 
juokingų atsitikimų žmonės 
pradėjo suprasti juoką. Jeigu 
kas elgėsi keistai, ikitiems at
rodė juokinga. Vadinasi, ju
morą pagimdė patys žmonės 
ir gyvenimas.

Jumorą galima priskirti 
prie meno, nes tai yra žmo
gaus minties vaisius. Jumoras 
yra proto ir ūpo paseka, o 
liudėsis—širdies ir jausmo. 
Jeigu širdis jaučia gailestį ar 
nuliūdimą, tai žmogus negali 
šypsotis ar juoktis.

Yra žmonių su ypatingais 
gabumais jumorui. Kitas žmo
gus iš savo išvaizdos ar elge
sių būna juokingas. Net ir ne
apšviestų žmonių yra gabių 
jumoristų. Jumoras jumorui 
gali būti -nelygus, .nes juokas 
gali būti ir nešvarus. Skirtin
gi žmonės, skirtingos tautos, 

- turi skirtingus papročius įr 
aplinkumą, tatai ir jų jumo
ras esti skirtingas. Jumoras 
yra susigyvenęs su žmonių pa
pročiais, auklėjimu ir asnhens 
individualybe. Kas vieniems 
žmonėms atrodo juokingą, tai 
kitiems visai nėra juoko. Aš 
turiu omenėj švarų jumorą, 
kuris pasireiškia minties turi
niu įr intelektualizmo pažy
miu. , 1 r

Jumoro formoj galima aiš
kiai ir trumpai išreikšti min
tis, kai apie tą patį dalyką 
reikėtų daug prirašyti ir tiks
lo neatsiekti. Jumoras yra sa
vo rųšies filosofija. Jymoru 
galima pasakyti tų tiesą, ku
rios kitokiu budu negalėtum 
pasakyti. Jumoristikos budu 
galima kritikuoti, pašiepti, da
ryti pastabas, pamokinti -įr tt. 
Jumoras pasaulio politikoj 
yra suvaidinęs svąrbų vaid
menį. Jumoras paprastai esti 
teisybės ir realybės išdava. Su 
melu jumoras nelabai tesikli- 
juoja. Žmogų su jumorų visi 
mėgsta. Pas anglus yra papro- 
tis sakyti: “He *has the sense 
of humor” arba priešngai. 
Geras satirikas yra artistas, 
kuris į gyvenimą žiuri su šyp
sena ir juokiasi iš tų, kurie 
rimtai žiuri į tai, kas jumoris
to akimis atrodo juokinga... 
Yra žmonių, kurie įvairius da
lykus permato giliau už tuos, 
kurie ir su dideliu pasiryži
mu neįstengia įžiūrėti.

Satyra ir Groteską
Nereikia suprasti, kad ju

moras ir satira yra vienas ir; 
tas pats dalykas. Iš dalies 
taip, bet čia yra druputis skir
tumo. Satira yr^ Jumoro se-, 
šuo, kuri labiau panėši alego
rijai įr groteskai. <O groteską 
juk yra fantazijos .pąsęka — 
priešingai realybėj. .SnUcR

Kas bambą pįetė, policija 
jnęapsiima spėti. '.Manomą, kad 
Šheehan gal operavęs arklių la
žybų agentūrą, bet Jam .perą 
jokių itikrų įrodymu-
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Jumorjstika plastikiniame 
.mene \

t

Jumoras nutik visur kur 
gyvenime randa sau vietą, 'bet 
ir plastikiniame mene. 16-tam 
amžiuj vokietis Schaunhauer 
piešė .grotęskinęs karįkątųras, 
sųkurdąn)ąs kinietiškp tipo 
špukus... Garsus holandų ju
moristas, Busch, pasižymėjo 
politiškom 'karikatūrom. Mi- 
chelangelo įr .Leonardo da 
Vinci (įtąlai), tąip ;pat vartd- 
jo karikatūras freskose. 18-jo 
ąmžiąus pradžioj anglai turė
jo Jąbai populiarų dąilįnįnką- 
jymoristą JIpgart. .O -ąr patys 
antgląi tpo laįku buyo dideli 
jumoro mėgėjai . Visas Ho- 
gart’o menas atspindi jumoru. 
Labiausią Hogarfo mėgiamas 
paveikslas yrą, kuris vaizduo
ja dvi jklases žmonių: Tur
tuoliai meiliai vaišina viso
kiais skanumynais* driskius. 
Tas jo paveiksiąs pavadintas 
šitaip: ^Pries Rinkikus''Ijo- 
gart’o piešti 'lordų portretai 
irgi tpri “good .sensc pf hu- 
mor.” Vadinasi, Hogąrt į vis
ką žiurėjo jumoristo ąkįmįs. 
Jis ir vietas arba trobesius’sa- s

vo siužetams pasirinkdavo to
kius, kurie atrodė juokingai 
ąrba liudįjo apsileidimą ,jų;sa-

(ląrl)ininkus. Roąkęfellęrio tro- pąrodą ątid^ąipą įjei kovo 
besį čĮękprųodąmąs, męnįnįn- mėm -š. -ną. Kęl kąs pora tjkrų 
kas .mipįęše ,Lęmno .ątvaizdą, žinių, kad tokia paroda įvyks 

kpyo mėpę^į, ,hęt yrą vęį^ia- 
ina-^įeš'k^pią tipkamos yįėtos 
pąrpdai surpngtį. .£ąi bus jų- 
sįįąr|a ręngtį lietuvių meno 
pąrpdą ir surašą yiętą, Jai, 
be abejo, (bus .pyąnęšta ‘^Nąu- 
jiėnoję” • ' t

“Naųjįęnų7 Matinis ^onęęrfeis 
Sokplų įvąt^pĮ^, .£3įI3 South 

Kedzie avenue,

Kkąs, sųprąntąma,^ kapitąlįš- 
Jąms begalėjo patikti- Detroi
te jjs jj’gi pridarė .kąpitąįįs- 
tąnjs daug nęspiągųmo-

Męksikos Mieste naujai pą- 
budąvptas .mpdęui^kas jrp- 
įęsys, / .Wadinąmąs • “.PąįJĮpjp 
Męhp O^pcįys’*, .f|cųfc yrą i>pę- 
ros rūmai, muziejus, muzikos 
konservatorija, galerijos jr jt. 
Diego RlVera, dekoruodamas 
šito trobesio sienas istoriniais 
vaizdais, centrinėje salėje ,pu- 
pįeŠė dĮitfelį sarkąstį§ką yaiz- 
dą : _ Prie ilgo stąip ąądi dijlie- 
ji Amerikos kapitalistai —se- 
,nis Rockęfeller’is, P. Morgap, 
Hepry jĘprd, Scji^ab .ir jįitį. 
Šalę šitų senių sėdi tik. vieųą 
pusnuogė moteriškė. Stalas 
apkrautas aiiksu ir ;kįtqkįąis 
žibučiais, bet nėra ko' valgy
ti... Ant stalo kalnai aukso, bet 
Amerikos žmonės badą ken
čia! ' \

Tai labai vykęs vaizdas, 
Diego Rivęra trųmpąi įr aiš
kiai ątvąigdupja vieną daly
ką, kuris pats kąlba už vįšus 
kitus. Čia šitas didelis ,mcni- 

. nįnkas “atkęr^ijp” Amerikos 
turtuoliams ųž tai, kad jį pa
šalino .nuo .New Yorkp kopt- 
rąk.to ir ,teismo kėliu privertė 
nuimti Lęųipp atyaįzdą įnįip 
freskos.

Butų .galima suminėti daug 
jumoijstų7memnmkų, ku.ri,ų 
menąs spindi išmintingu ju- 
.nioru, pęt .(ąi perdaug vietos 
užimtų. . y

Vęįesniąis laikais du prąn- 
cųzų menininkai, iDaumier if 
Fprąįn, pasižymėjo dideliais 
jumoro gabumais. *Jų menas 
nebuvo tik paprastos karika
tūros, kokias mes dabar ma
tome musų spaudoj. .Paųmier 
yra lyginamas net prie Reip- 
brandt’p ąpręndžtot iš ' j p 
iliustracijų Servantes “Don 
Kišoto” veikale. Fprain buvo 
Paryžiaus ‘‘teismų meninin
kas.” Fprain į tęįsmų proce
dūrą žiurėjo kaipo į nuobod
žią komediją. Jis gerai pažino 
kaltinamųjų psichologiją įr 

i teisininkų išdidumą. Jis net ir 
.tragiškas scenas s9vo mene fsu 
Ijumoru atvaizdavo. Kartą ir 
jis pats į kalėjimo buvo pate
kęs už pašiepimą vaklipinkų. 
šis didelio maštabo meninin
kas yra .pasukęs, jog nėra tra
gedijos, tkur nebūtų nė tru
pučiuko jumoro...
Diego Jtivęru ir Amerikos i 

kapitalistai į
Prie pabaigos dar pridėsiu; 

šių dienų .meno vįrtuozą, mek-i 
sikietį, Diego (Riverą, kuris} 
nėra jumoristas, šis jaunas .ta-; 
lentas, yra modernistas ir pa
garsėjęs ne tik Meksikoj, bet 
įr š. Amerikoj, kurį Rockefel- 
lęęis “išvįjo” iš New Ypęko 
RockefeUęr' Gęnter trobesio, 
pasirašyto ;konlraktp ątindke- 
damas .dideles sumas pinigų. 
Mat, Diego tRivera yra irądika- 
liškų pažiūrų žmogus, įai sąvp 
kūryboj vaizduoja įr užtaria.

zuotų žmonių— padaras. Se
novės menininkai ‘.‘satirų” 
piešdavo žmogaus pavidalu— 
su ragais ir vilnom apžėlu
siom ožio, kojom. ■ Vėlesniais 
laikais piešdavo -įr piešia ku- 
pidą ’ (meilės dievuką) su 
sparneliais ir vilyęią. jPrįe sa- 
tįros priklauso net ir vęjnįas 
ir kiti groteskiniai špukaj, 
kuriuos žmogaus protas išgal
vojo. Groteską savo „keistos 
formos išvaizda, įgįja tragiz
mo pobūdį, kaįpo šmūkla-pą- 
baida.

Groteską jau atgyveno savo
laikus ir ji žmonėms jau 
beįdomi.

aIa
ANTANAS J. PĮLACKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 4 dięną. 11 valanda ry
ta 1936 m., sulaukęs 54 metų 
amžiaus, gimęs* Suvalkų rėd., 
Šventežerio apskr., Mikičiu kai
me.

Amerikoj išgyveno 40 metų. 
' .— Gyveno R. .1, Dyer, Ind.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Josephinę, sūnų Edvar- ■- 
da. 2 dukteris Jenevie ir Delo- 
res, seseri Mąrv ir Ągnięška ir ’ 
broli .Povilą ir. švogerką Julių 
Hųbka Jr švogerką Ahna Re- ‘ 
derer, ,James Greęn, jiąarčią

. Mąrtha Irena ir giminės. , 
Runas pašarvotas rųnda^i

koplyčioj. 25^6 63, St. fE
Laidotuvės įvyks šubatoj, -

vakario 8 diena, 8:30 .valanda 1 
. ryta iš koplyčios ,į Gimimo 

Panelės švenčiausios parapijos 
bažnyčia, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionio ”

P iš Jęn bus lĮųlycįėtąs į 
Sv. Ka^miero kapines.

-Visi a .a. Antano V. Pilacko 
giminės, draugai ir pažystami . 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti Jąidotuyėse įr suteikti 
jam paskutini tpątarnavipĮa h 
atsisveikinimą-

Nuliūdę Jiękame, 
M^rįs, dukterys, .jsiąąis, t 
Švogeę^os, ŠYP«enąi

Patarnauja laidotuyiu direk
Monroė

masi per neatidary 
as/tai

John 
John 
.labai

Joniškiečiai ir 
riečiai r e n g j a _.. 
Naujienų Koncertą

t ' Į-Į ■ 1

Du veikius kliubąi, fpąsižy- 
ųii ąavo ;(įąr|ištiiįnu, ;tąi yra 
Joniškįe^įąi ir Žagariečiai, 
praneša, jog jie visi rengiasi 
į “Naujienų” Metinį Koncertą 
ir Lietuvos Nepriklausomy
bės Apvaikščiojimo iškilmes, 
kurios įvyks ^Sekmadienį, vas. 
16 ,d., Sokolų svetainėje, 2343 
South Kedzie avenue.

Kliubai priduria, kad “Nau
jienos” yra darbo žmonių reL 
kalų gynėjos ir bendrai lietu
vių visuomenes švietėj as.”

—‘llįž tad -mes ‘Naujienas’ 
ir remiame.”

. ar

Dėl LiętuviŲ
Meno Parodos '

P-a$ Ą. , J.( M. klausiu 
įvyks lietuvių meno parpda
Čįką^pje kovo iinęyesį, ikaįp 
seniau “Naujięnose” buvo 
praneštą.

Tie^ą, spąlių fmęn.
1935 ,m- “Naujienoje”
.minėtą, .kad < lietuvių .meno « •* «

33 d!, 
.buvo

5 METŲ MIRTIES
SUKAKTUVĖS

PETRONĖLĖ ĮLEPPO
’Pęrsįskyrė sų šiuo pasauliu į 

6 .diena .vasario men. 1931 m., « 
sulaukus 37 metų amžiais, tgi- f 

„mus Paųęvėžio ap., Naųjąmįes- t 
čio parap., Biručių kaime.

Paliko dideliame nuliūdima 
vyra -Pąyįla, d.ųkteri Vįrginįa, 

.8 metų, pusseseres, pusbrolį, - 
švogerius ir gimines. *•

Jau penki -pietai praėjo kaip j 
mes Tavęs netekome, musu 
brangioji. Liūdni ir nejaukus “ 
metai -^.pes Tavęs pasigenda- s 
me. Kaip .gyva buvai, >tai ir C 
šaulyte šviesiau šyiętė ir pauk- i 
šČiai -.Įipksipiau čiulbėjo. II 
gyvenimo t našta i^r.ojė lęhg- 
vesne... Kasdien, kas valandų 
Tave mįniipe - ir vis (pasigenda
me. Takas i Tavo kapus jau, 
gerokai pramintas ir musų aša- , 
romis aplaistytas. Ilsėkis ra
miai, brangioji ir lauk mus pas - 
Tavę ..atęinant!

N.ujijude lieka.
Vyras, .duktė ir gilinės.

-VINCENTAS BENEVICH
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario 2 diępa, 10:2.5 valanda 
vak. 1936 m., sulaukės 4'6 me
tų amžiaus, gimęs Šiaulių ap., 
Pąpil^s pprap., įr mieste.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
•Paliko dideliame nuliudime 

mylima broli Joną, 5 seseris * 
. Antanina, Kazijniera, .Petronė

le, * Julijonų ir Francįška, 
dėdiene Ivaškevičiene, 5 Švo- 
gerius >Retras Endrųškevičius, 
Franciškųs -Kuizinas, Juozapas > 
Lipskis, Juozapas Vainaus
kas ir Kostantas Kundrotas ir 
daug kitų (giminių, o [Lietuvoj, 
seserį Leonora Veižauskiene.

Kūnas pašarvotas randasi 
720 iWę$t , 6£ St.

LaifldtųvSs . i vyks penktadieni 
vasario 7 diena, 8 vai. ryto iš 
nap|ų 4 Gihiimo Panelės .šv. 
parapijos bažnyčia,,kurioje -.at
sibus gedulingos pamaldos už 

-.velionio <siela, o iš -ten -bus nu- » 
• lydtas i šv. Kazimiero kapines, 

Visi a. a. Vincento Benevich - 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti ląidojuvęse įr ^sutelkti 
jam paskutini pą|arpaviina if 
atsisveikinimą. ;

Nulipdė lįiękąnje,
•Pudis, ^seserys, švogęrįai 
ir giminės.

Patarnauja laidotuvių direk- 
V’t? Kudeikis,' Telefo-

Taikos teisėjas baus 
prasiženg-ysius au

tomobilistus

-Dajuonus uuiias Romanas, 
kuris dainuos jauno kareivio. 
Turiddu, rolę operoje “Cavalle- 
ria Rusticana”. “Pirmyn” cho
ras stato .veikalų sekmadienį, 
vas. 9 d.; Chicagos Sokolų sve
tainėje, 2343 S. Kedzie.

Nuskubėjo seržantai 
Krat^meyerir-<pblicistas 
Greer atsteigti tvarką j 
triukšmingą bętvąrkę įpuolųsį 
namą, ties 2858 Emerald .Street, 
Bridgeporte

Vos.spėjo policiątai prisjartin- 
;ti .prie durų, iš vidaus į juos

per ųždąras duris paleido du 
šūvius. Taip netikėtai pasvąi- • 
kinti, policistai paleido du Šu
kius atgal per tas pačius uždą- 
ryjąs flurįs. lĘįek lukterėję, jas 
įvertė.

Viduj® ra^o Jonų Banas, 38 ( 
metų ir Antanų Vilj, 43, smar
kiai -besivaišinančius iš pusėti
nos įtląpps butelio. Viliui vie
na kulka sulindo į koją.

iPolicija abu areštavo ir įka
lino. .

Skelbtinai Naujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad <pačios Naujienos 

• yra naudingos.
■t ■ ' < • :

SUSIRINKIMAI
..j.Į..,.,.,. ............... . , -y-.. „

Sprogo bomba neto
li Bridgeporto alder

mono namu
Apgadino alinę ir išnešė ąpie 

linkės namų langus

——““—i>—-

, y , ..... ...TO. .j. ■ J , {l lĮiy^ĮH •

ŠIA NDIEN
upiniu '"ri.n<.|iij|.u",'|g,»P"
bUhpaniap M°rning Star ĮGįubo—mėnesinis susirinkimas 8 vai. 

yak., Naujoje jciiubaųzėje, 2007 North Avė., antros lu- 
,bpš. Yra labai svarbių .reikalų. ‘Kviečiama visus atsilan 
kyti. Rašt. M. Skapui. '

ŠILĄ. ,2^9 ,Kuopps—paprastas susirinkimas 7 yal. .yak>JL^še- 
imuįavičiaųs svętąįnėje. yisųs, nes biją

ma visų paveikslai Susjviępijimo j.ubilįęjįpįam (ąlbupųri. 
Svarbu. Ą. 5L. Skirmontas, Sekr.

•-> / ■>Vakar valstijoje pradėjo 
veikti naujas įstatymas duodąs 
teisę taikos teisėjams, policijos 
magistratams bausti asmenis, 
prasidengusias prieš automo
bilių įstatymus. Ikišiol svar
besnes tokias xbylas nagrinėjo 
tik apskričių teismai.

Vakar anksti rytą vie
no Bridgeporto kampo gy
ventojus iš lovų sukėlė smar
kus 'bombos sprogimas, kuris 
daugeliui namų išnešė langus. 

. Bomba sprogo prie alinės, ad
resu, 556 West 37th Street, 
kurią operuoja vienas John 
Sheehan. Alinė randasi sker
sai gatvę nuo ofiso Bridgeporto 
aldermono, Hugh B. Connelly, 
551 ,Wejst 37th Street.

Alinė laikinai neteko dalies 
• ' 4 * <

I sienų .ir -togų

' .SVETAINE DĖL BENUOS
PATOGI (DĖL .VISOKIŲ PARENGIMŲ. 

Vestuvėms;' šokiams ,parems, bunco ir įvairiems vakarėliams.
• ?;'/'• Virtuvė su pilnu įrengimu dykai. ‘ 1

,a WEST SIDE HOTEL
.>!?■ ' ■ WALTER NEFFAS, Sav;----- TeL Ca]Ml 95g5.U 24$5 . Sę. ^LE A VĮT.T , STRĘĘT

^nį^TH'i'iųiyįĮ-t J .i|.iimiroiH1!1' rrrr^Tm'i iii||ųii|i|iiiiiiii"»i^»jy'.»'"»RR ' nmimj'iJ

LIETUVIAI AT¥DA!
WiEST’^IDE TAVEtlN (buvęs Meldažio) ?

RENGIA PA8lliNKSMlNl])IO VAKARAI SU PRYZĄIS
Sukatoj, Vakario 8 dięną,1936

baimingas įgal^ ,^.Trr^.r_,
Gęra muzika — Linksmus šokiai — Atsįlankykit •: 

savo laimę. Visus širdingai kviečia K

JOS. .I3URINSKI C
t 2244 ,West 23rd Ęlace. Seeley 9792.

lės > laimėti bačką -Alaus. Sandvičiai >bus duodami veltui, i 
t.-„,------  y i Atsilankykit ir pabandykit

Trys -Tūkstančiai Lietuvių Negali Būt 
klaidingi \

Trys tūkstančiai lietuvių—vyrų, liioterų ir didęĮis skaičius jaųniiųo
—■yra Chicagyų Rietuvių ‘Drųiigijos nariai. Jie, visi. žinoj ’ kad Jiems\ 
pašųĮpa ligoje, .pomirtinė, o ,taipgi sQciali$kais ir kultūriškais feikų-j 
lai s verta apsirūpinti. C

Trys .tūkstančiai Chicagos Lietuvių .Draugijos narių negali būt J 
klaicŲųgi.. Jie žiųo, .kad jiems reikia .Pašaipus Ligoje, Pomirtinės ir 
Kultūros Draugijos, jie jr priklauso Ųhięagos Lietuviu Draugijai. 
Čia ligos pašalpa trijų . skyrių: $6, $10 i ir .'$16 per savaitę, pomirtinė* 
—“cash” $200, palaidojimo Reikalams dar $50 extra. Dabar ęina: 
Draugijos Jubiliejinis konkursas, nariais priimami nuo 15 iki .48 ip. 
amžiaus. Mėnesinės duoklės -pagal priklausomų skyrių—50c, 75c ir 
$1.25, įstojimas pagal ajnžių. ^Konkursas baigsis balandžio (April) 

įmėjįpip (vakarą, kuris įvyks tuoj konkursui i pasibaigus — 
(May) 3 d., Ashland Jloulevard Auditorium. įsirašyti .gali-. 
DRAUGUOS kbhkursąntūs, narius arba, tiesiog Draugijos

30 d., nariai, įsirašę dabar, gaus tikietą dykai į Iriicijaęijos ir .Do
vanų Lą|ę]ejjinp , vakarą,. kuris ivylęs „tuoj - konkursui i pasibaigus 
gegužes J ' » a

ofise. Ofisas atidaras pąneidėliais įr ketvėrgąis visą dieną-^ntio 9 v.> 
ryto iki .8:30 vakaro. Nędęldięniąįš nuo 9 v. ryto iki 1 v. ,po ,pįet. „

Lauksime Jūsų atvykimo.
-CHICAGOS .LIETUVIU DRAUGIJOS OFISAS, t

1739 §outh Halsted Stręet (2-ros lubos) >

-■■■■ ■■ ■— —

Gerkit ir Reikalaukit

TER

Visose Alinis© 
Mutual Trijų 
Žvaigždžiu• : r v ’jtj '
^Kentucky 
BQurb°P

ir
Lietuvilkos 

Degtinis

4707*80. Halstęd-St.
• TeLYARDS B803 : 7

• . r

Jllinois .Lietuvių Pašelpos Klįubo—rmėnęsinis .ir ,ęxfra suąįrinki- 
mas Lietųyių Auditorijoj, ,3133 S. ĮJalpted Str., -T.-ąO tval. 
vak. Visi nąriai prašomi dalyvauji, peą bPs syąrstpma 
klapsimas vienijimosi su Chicagos Lietuvių ar kita ko
kia draugija. Bus ir šiaip svarbių freįkąįų. Ą. .Kąpląkįą> 
raštininkus.

yT'-'- j i'-, j/ji"*1,.

PARE^UHOI
MVHi'rimi ,-i m 

-r
j-W ijwiĮ

VASARIO 5-—Stillsono-Butkaus yGęJbyirn0 Vakanas, .Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3^3 Smjth Ęalsted St. ^Kalbės 
Dr. P. Grigaitis, Bacevičius, Ąfcekąs, Dr. Graičupas. dai
nuos chorai. -Pradžia 7:00 yal- V^įc.

Vasario 8—-Optimistų Ęliubo metinis parengiiųas Liet. rLįupsy- 
bės svetainėje. Tai jaunuolių grupės, kuri .yisuomąt -su-

’ V' geba sutraukti daug žmqh(ų?'
VASARIO 8, 8 P. M. “Tappa Kegs” Į.YČ bąsket bąli teąpi. ^šo

kis “Sacred Heart” galėję, 19 ir Peoria gatvės. Gros .pa
sižymėjus Jimmy Millard 11 šmotų orkestrą, dainuos ir 
“Bluęs” dąįninįnkė. Įžanga 35c., prie durų—45c.

VASARIO 9—“Pirmyn” chorąs stato operą ^CAVALLERIA 
RUSTICĄNA”, Sokolų , svetainėje, 2845 ‘South ‘Kedzie 
Avenųe. Pradžia 4 ;15 p. tp. Įžanga $1.00 rezervuotos vie
tos, kitos 75c. Iš anksto—‘65c. Po veikalo, šokiai.

VASARIO l_ę-^parius-Gįronąs, Amerikos Legiono, Kuopos Mo- 
. terų Skyriaus (Auxįliray Valentine Dance šokįai^Varsįty 

Bailroom, 3450 Archer avenue, 7 :30 vak. -35c.
VASARIO 15—“Naujas jSądįiiės” 'Choro Šokiai—“Lęap Year 

Valentine Shjiffle”, McĘnerny Hali, 4039 ĄVeąi Madispn 
Street, 8 vai. vakare. .Įžanga~-25c.

VASARIO 8 fRM- Roselande įkyrius. Pirmų mėtų 
sukaktuvių šokis . su konfetti, adresu 10413 S. Michigan 
Avp. -.Gros “Leo -Balčius and his Nighthawks”. Įžapgą 25 

• centai. .
YASAJUO 16--«NAUJIENŲ” medinis kon

certas, Sokolij Svetainėj, 2345 South 
Kedzie Avenue.

VASARIO 22—‘KlovąįnieČių Kliųbo pirmas pareųgimas, “Krikš- 
- tynos”, -šerne tų svętąinėje,-1^00 S. 49jth avenue. Išaugą 
—25c. Daug dovanų, šokįąi. Kviečia Kohjisįja.

VASARIO 23—SLA. 139 Ruošos koncertas, “Pirmyn” ,operetė, 
“Gražioji .Galątea”, Strumilos,svetainėj, 15$ Ę. 107 Bt. 
šokiai. Pradžįa—5:30 ,y. v. įžanga 40c.

VASARIO 23—Paskaitą, “Religija ir Mokslas”. P^elęgąptas 
K. Ąugųst. Rengia RosęĮąrido .Ląisvąmanįu,Ęp.. .Darbinin
kų svetainėje, 10413 lĄjcĮngąn ąmuę, ,1 M ,p.p.,Įžanga 
vęjtųi. (žiur. kovo 15).

VĄSĄĮUb ?5—Uetnvps Sesęr,. .........7 ų Tautiškos Draugijos Užgavėnių
ŠpkW> MėJ. LUifisyb^ąvetginėję. .puriausiems šokėjąRis 
dovanos.Įžanga—25c.

KOVOU^ŪetuYįu .Studentų KJiMho 4J4thuao|ąp ..Unfyeroity 
Club.)—Painų ir Muzikus Vakąras.Chięągos .Rietuvių ,Ąp-

, 1 ditofijoj, 3133 S. Halsted St. .Pelųąs^įs.teigimui sjįpen- 
dijų Jžanga 50c.

KOVO 8—-“BIRUTĖS” Koncertąs, .Cbicągos Lietuvių .Ąuditpri- 
joi, r3^3,§p,pth Mąląted dainuos ųaųjąs
dainas, .nesenai atvežtas iš Lietuvos.

KOVO 8—Lietųyįų .įąįsvąmapių Rosętofįe ?Ęąlįųs ;įr šo-
Hįąj>; Dąrbįįin^ų ąyej^i^ję, ĄQ413 Michigąn ąvęnųę, 5;30 

\ yąkaKę. Revelęrs ,Orkes^ašC'-Gąrmiąi; .skanus
u^kąndžįąi. Įžanga—^c.

KOVO IS^P^ąitą, Laisvamanįų Judėjimas ir Jo
^»opęln,ąi^nionijąi.” Prelęgen^s,Ę./Jo^i)inąą. ųarhjnįnkų 
syet., ^l(j4|3 .Mįchigąn ąvenue, 1 yą|., Ęp. Įžąnga veltui. » 
Rengia RaseįąntfoJLaiąvamanįų Kp. (įiu. vas. 23.)

GĘGUŽ^S ,3—Chipagąs JLięfuyių Draugįjąs Iniciacijos, Dovąnų 
j^p^Ji^ų, ^okių Jr idųmybių vąkąrąs, įvyks Ashland 
ĘpųleyąrĄ Auditorium, kąmpąs Ąsįtod ■Ępjdey^rjį jr 
Yąn Buren gavtių. Pradžią" 2 $0 „vai.z Ttopi^b Įžanga 
$1.00(Plačiau? jipie tai. sltftityfeiįe D^^iįoą prą^įmą 

Mįąsdie ‘^ąulieųpse”—^Trys Tūkstančiai .Rietuvių Negali 
Būt jqąi4ingi.,’\ k
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Keturi Žymus Muzikai 
“NAUJIENŲ” Metinia-

me Koncerte

Rytoj Stilsono-But- 
kaus gelbėjimo Ma

sinis mitmgas

Kiekvienas pasižymėjęs darbais ir kiekvie
nas ruošia Įdomius programos 

naujieniečių iškilmėms
Keturi žymiausi Chicagos 

lietuvių muzikai, dirigentai- 
chorvedžiai dalyvaus “Naujiem 
nų” metiniame Koncerte, kuris 
Įvyks Lietuviu Nepriklausomy
bes Dienų Chicagos Sokolų Au
ditorijoje, 2343 South Kedzie 
avenue.

Jų vardai yra gerai žinomi 
visiems Chicagos lietuviams, 
bet ne tiek gerai žinomi yra jų 
darbai, kurie reikalauja visų 
pagarbos ir dėkingumo.

Tie muzikai yra, Jonas By- 
anskas, Petras Sarpalius, Jur
gis Steponavičius ir Kazys Ste - 
ponavičius.

Jonas Byanskas veda “Biru
tės” chorą; Petras Sarpalius 
specialiai “Naujienų” Koncer
tui lavina Jaunų Lietuvių Vai
kų Pulką; Jurgis Steponavičius 
stovi “Naujos Gadynės” choro 
priešakyje, o Kazys Steponavi
čius vadovauja “Pirmyn” cho
rui, Chicagos Lietuvių Vyrų 
Chorui ir Chicagos Lietuvių

hens Revelers, kuriam ir da
bar tebevadovauja.

Kaipo pianistas mokytojas 
yra perleidęs per rankas dau
gybę jaunų, lietuvių ir jiems 
atidaręs duris Į muzikos pa
saulį. Daugelis jo mokinių 
dabar lanko aukštesnias kon
servatorijas.

Nepametęs dirigento batono 
ir tebedėstąs jauniems moki- 
nias piano misterijas, Jurgis 
Steponavičius keletą metųA at
gal pasirodė naujoje rolėje. 
Paliko vedėjų ^Naujos Gady
nės” choro, ’ kurį dabartiniu 
laiku dresiruoja “Naujienų” 
koncertui. į palyginamai trum
pą laiką J. Steponavičius išvy
stė chorą į gerą, rimtą grU- 
pę-

X X X
Kazys Steponavičius

X ' I

Kazys Steponavičius yra 
Jurgio brolisj smuikininkas. Iš 
visų chorvedžių, jis turbut 
dabartiniu laiku yra labiau
siai “bizi”. Rųošasi ne vien

Jį rengia Bendras Komitetas 
. Chięcgos Rietuvių Audi- 

* torį joje; " .

Pakvietęs “Naujienų” redak
torių, dr. P. Grigaitį ir kĮtus 
asmenis į kalbėtojus ir kelis 
chorus muzikalu progrąmd 
pildymui, Butkaus - Stilsond 
Gelbėjimo Komitetas rytoj ren
gia masinį mitingą.

Jis įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 South i Hals- 
ted stręet, 7 vai. vakare. >■

Tarp kalbėtojų,be dr. P. 
Grigaičio, bus Dr. A. L. (Irai* 
čunas, drg. drg. A. Bacevičius 
ir Abekas. Iš chprų yra pa
kviesti dalyvauti “Naujoji Ga
dynė”, Čhicagos Lietuviiį Vy
rų' Choras ir “Kanklių^

Kalbėtojai . plačiai nušvies 
Butkaus - Štilsono arešto ap
linkybes, ką ar.eštas reiškia ir 
kas reikia daryti, kad suim
tąjį paliuosuoti.. ((^utkus-Stil- 
sonas, “Naujos Gadynės” sa
vaitraščio redakcijos' narys; 
buvo suimtas trumpą laiką at
gal už priešnimasi Didžiajam 
Karui, kurjs pasibaigė 18 mc- 
tų tam atgal). ' !

j ' > ' ,
įžanga nebus imama, ir 

Rengimo Komitetas^ susidedąs 
iiš .asmenų, atstovaujančių su-

NAUJIENOS, Chicago, III, 
. ....... . ■« . ................................ ,1 ,įni I, t . -y ■■■ ■ ..... ........../ 

bet jau šiandien, tą visų my
limą. lakštutę dengia šaltas ka-

r Užgeso vieną Skaisti žvaig
ždutė. Bet, neužilgo štai, jos 
vietoj nušvįtb fata—tąi Elenu- 
tė Bgrtūsh Clilpagd Civic ope
ros dainininkė. Taigi, Rose
lando padangėj lietuvių gar
bės žvaigžutė nesileidžia.

x Drg. Kulešgi Roselande.
‘ Toj- lietuvių 1 gąrbingoj ko
lonijoj per, daugelį metų gy-

——-----

Ketvirtadienis, va s. 6, 1936
■r 1 1 1 • • - ' . ' * • ’

ir darbavos drg./ Kute* ta namą sayo si?nui, Leo Pfeif-I '1T ”
CLASSIFIEDADS

veno i
šiai slaugiausia muzikos-sce^ fer, 40 m., ir jo žmonai, 835 
rios srityj. Bu to, jie yra ne- Forest avė., Wilmette. Už na- 
mąžai pasidarbavę ir kitose mą sūnūs žadėjo tėvus užlai- 
įvariose draugijose; kaip taikyti iki. mirties.
pašalpinėse laisvos; minties, ir | Bet vakar 76 metų tėvas ir 
pąrtyviškose. Bet visur ir vi- 72 metų motina nuėjo Į teismą 
sada dalykus svarstė šaltai- su skundu.
rimtai. Užtai prisimiriųs to va- tjk sūnūs gavo namą, tai tuoj 
karo kalbėtojaus
Tamošiaus ir Anastazijos

Jie sako, kad kai

grafijas, buvo jiems ko ir pa- skiepą
. _ i i • v _ _ *

iš namo išmėtė motiną, o tėvui 
liepė Įsikraustyti gyventi Į

Business Service
Biziiift -Pąlarnariąias 

UNIVERSAL STORAGE 
V. BAGDONAS. Sav.

Lpeal ąnd Long Distance 
Furniture and ■ Piano Moving 

3406 S. Halsted Street
Phope Yardi 8408

sakyti —Juozas.

v * Uždarytas bankas

Dėl Nuolatinių Šalčių Chica-
.S

i nuošimčius 
depozitoriams

gai Gresia Anglių Trukumas

Simfonijos orkestrui.
XXX

Jonas Byanskas
Jonas Byanskas yra vienas 

iš geriausių Chicagos Lietuvių 
pianistų. Yra koncertavęs, 
akompanavęs kiekvienam žy
miam lietuviui dainininkui, atsi
lankiusiam Chicagoje; gerai ži
nomas anglų muzikos mėgėjų 
tarpe; yra pagaminęs didoką 
skaičių Įvairių rekordų, arba 
patefono plokštelių—kaip juos 
Lietuvoje vadina—kuriose Įdo
miai interpretavo Įvairias Lie
tuvių liaudies melodijas ir šo
kius. . '

“Birutės” chorą mokina per 
eilę metų. Kaipo tos grupės 
vedėjas, “Naujienų” koncertui 
ruošia keletą įdomių numerių, 
tarp kurių busią ir jo žmonos, 
p. Vandos Byanskienės, iš 
Lietuvos atvežti nauji* kuri
niai. Po “Naujienų” koncerto 
“Birutė” ruošis savo koncer
tui, kuris įvyks kovo 8 dieną 
Chicagos Lietuvių Auditorijo
je.

J. Byanskas tarnauja už in
žinierių Western Electric 
firmai.

XXX
Petras Sarpalius

Petras Sarpalius yra pasižy
mėjęs kaipo kompozitorius. 
Yra parašęs daug į varių dai
nų, kurios yra labai populia
rios, nes be jų neapseina nei 
vienas lietuviškas koncertas.

P. Sarpalius yra mokinęs 
įvairias muzikos grupes. Da
bartiniu laiku pašvenčia visą 
savo laiką Jaunuolių Pulkui, 
kurį ruošia specialiai “Naujie
nų” Koncertui. Jo duktė yra 
jauna ir talentinga pianistė, 
kuri tebesilavina vienoje Chi
cagos konservatorijoje.

P. Sarpaliaus nuosavybėje 
randasi didelis rinkinys įvai
rių lietuvių liaudies meliodijų, 
daugelį kurių šiandien mažai 
kas žino. Jei jis nugirsta, 
kad kas nors, kur nors žino 
kokią senų laikų dainelę; tąi 
P. Sarpalius nieko nelaukda
mas sužino kas yra to turto 
savininkas, ten tuojau nusku
bina ir dainą užrašo.

XXX
Jurgis Steponavičius

Jurgis Steponavičius yra 
jauniausias visų keturių. Vie
nok, nors jaunas, bet jau nuo 
seniai pasižymėjęs kaipo pir 
amatas, išėjęs muzikos mokš- 
lus Massachussetts valstijoje.

Atvykęs Chicągon ’kelioliką 
metų atgal suorganzavo šokių 
orkestrą, žinoma vardu Step-

“Naujienų” koncertui” bet 
rengia “Pirmyn” chorą, šį sek
madienį, vasaHo 9 d., "operos 
“Cavalleria Rusticana” pas
tatymui. (Sokohj svetainėj, 
ten kur ir “N.” Koncertas). 
Veikalui turi išlavinti ne vien 
chorą, artistus sumokinti, bet 
priruošti ir Chicagos Lietuvių 
Simfonijos orkestrą.

Muzikos darbui K. Stepona
vičius pašvenčia visą savo lai
ką. Jo globoje ne vien du, ki
tur minėti chorąi, orkestras, 
Bet ir giėbis,.mokinių, ktjrių 
dąlį mokina savo studijoje, 
kitus American Conservatory 
of Music.

Pas jį’ antradieniais repeti
cija, penktadieniais — repeti
cija, sekmadieniais — repeti
cija ir įvairios eks-pronto re
peticijos visomis kitomis die
nomis.

Nors K. Steponavičius ma
žai karų tesisako, bet jis yra 
parašęs kelis origirialius muzi
kos kurinius, tarp jų lietuvių 
liaudies motyvais pagrįsta 
simfonija.

Jo gabi talkininkė yra Ane
lė Steponavičienė, žymi Chi
cagos lietuvių dainininkė.

XXX
Visi keturi muzikai ruošia 

‘'Naujienų”' Metiniam Koncer
tui įdomius, gražius numerius, 
ir nereikia abejoti, kad atsi
lankiusioji publika turės ko 
pasiklausyti — vien iš jų ve
damų chorų.

O be chorų, programe da
lyvaus solistai, Operos Daini
ninkė Helen Bartush, Anelė 
Steponavičienė, Stasys Rim
kus, Antanas Kaminskas ir 
kiti.

“Naujienų” KONCERTAS 
bus tikrai šventė, kurioje 
kiekvienas naujienietis daly
vaus. \ ' -

“Holdapas” lietuvių 
krautuvėje

Pereito antradienio vakarą, 
kaip 6:30 P. M. įbėgo du trum
po ūgio vyrukai Į Charles Dan- 
kevičiaus bučernę, 1125 W. 31 
St. ir pradėjo švaistytis su rsP 
veiveriais reikalaudami pinigų. 
Danilevičius teisinasi nęturjs, 
tai plėšikai nors iš registęrio 
pasižėrė kiek tik ten buvo, iš 
viso dešimts dolerių ir pabėgo. 
Krautuvėje' buvo J kostumerių, 
bet plėšikai jų nekliudė užsiga 
nėdinę tuo ką rado registeryj.

—-Rautas.
' ’ I.. •' *
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Visi Bus “Naujienų” Metinia
me Koncerte. Bukite ir Jus!

. T? » u W >. •

interesuotas grupes, kviečia 
publiką kuo skaitlingiausiai at
silankyti.

Paminėjimas 43-ių 
metų drg. Kulešų že- 

nybinio gyvenimo
• ;T'. ' ’’ ’’'

Per daug metų darbavosi Ro- 
selandetntižikos-scenos \ <

■ dr^iįgijo^e^

•Pereito šeštadienicį vakare 
Tamošiaus ir Anastazijos Ku- 
lešių namuose įvyko j U 43 me
tų žęnybinio gyvenimo pager
bimo ceremonijos? Kadangi 
dalyvių buvo apie 100 žmonių, 
tai visų vardij negalėsiu suini- 
nėti, b be to, visi 'svečiai buvo 
lygiai gerbiami. Tą grąžų < ir 
visai netįkėtą seniems- tęvuT 
žiams pagerbimą šui-engė jų 
dukteris, Valerija • Petrauskie
nė ir Julia Sadulienė. Taipgi 
nemažai darbavos jr jų sūnūs 
Tarnas ir marti Cecilija Kii- 
lish. Pagal priprastas tradici
jas, laike vakarienės jubilie- 
jantai buvo gražiai pagerbti, 
sykiu ir visi svečiai, maloniai 
priimti ir pavaišinti, vadovau
jant p. Stumbrienei. Po Vaka
rienės buvo pasakyta daug vi
sokių kalbų, linkėjimų iš pra
eities darbuotės.

Roselandas — veikliausia
; kolonija.

' Reikia prisiminti, kad Rose
landas seniaus buvo Chicagos 
lietuvių veikliausia kolonija 
draugijiniame Veikime.’ Minė
tina pirmiausia iš meno sri
ties, kur nemažai darbavosi 
drg. Kulešiai ir jų dukters. 
Nuo pradžios 1910 mėtų čia 
jau spietėsi nemažos spėkos 
muzikos-meno irScenos1 mylė
tojų. Susitvėrė didžįulis “Ai
do” choras ir scenos ratelis, ir 
tik nuo tada Roselande pra
skambėjo garsiai ir laisvai tė
vynės Lietuvos liaudies dainos 
ir buvo vaidinami Scenos vei
kalai, čia jau niekieno nebuvo 
varžoma lietuvio siela, kurią 
tėvynėje< visokie priešai per 
amžius slėgė, bet neprislėgė. 
Užtai, Čia gale j o laisvai džiau
gtis. . ; ' ■ g? ;

Roselando Žvaigždes.
Roselando padangėj suspin

dėjo muzikos-meno skaisti 
žvaigždutė, ypatoje Onutės 
Pocienės-Klimavičiųtės. Dai
navo ji gražiai, maloiiiai 
mums V8iem8r vėliaus dainavo 
Lietuvos y aistybės Operoj e,

Vakar oras 13 laipsnių žemiau zęro; 
šalsime šiandien ir rytoj .

• .i- 'i ------- į-------

ši žiema, kaip atrodo, yra 
pasiryžusi cbicągiečius gerai 
papurtyti. Kelis kartus pas- 
kutirįių trijų savaičių bėgyje 
atnešusi .šalčių bangas, užva
kar ir vakar vėl suėmė mies
telėnus savo le,do pirštais. / 
' Temperaturą.1 ,5 šokinėjo tai 
žemyn, tai aukštyn per tas dvi 
dieni, bet nei karto neužkopė 
aukščiau trijų laipsnių že
miau zero. Vakar rytą į dar* 
bą vykstantieji dąrbininka'i 
turėjo drebėti 13 laipsnių šal
tyje, ir tuo pačių laiku bristi 
per Sniegu užverstas gatves.

Dabartinė Alaskiško oro 
banga žada pasitikti Chicago
je iki rytojaus*dienos, bet la
bais galimas daiktas, kad ji 
apšiSvarstys, ir nutars pavie
šėti ir kiek ilgesnį laiką.

Tame, atvejyje chicagiečiams 
reikėtų; smarRiftiur {susirūpinti. 
Labiausiai dėl to, kad jau imą 
pasireikšti1 anglių trukumas. 
Ne vien Chicagoje, bet ir ki
tose Illin'dis Vdlfetijos dalyse, 
Wisconsineį Misšbiiri ir India
noje. Vietoinis bukumas toks 
didelis, kad Įlinkėjai turėjo 
st0ti į eiles ir ^dtiti tik tam 
tikrą kiekį anglių tai dienai, 
o su rytojum — kaip “Dievas 
duos”, g Gp 

/ Z- ; , ? . ' ■ - ■ ■ ‘
Persergsti automobilių 
savininkus : t, ■

.Chicago Motor Club 
sergsti automobilių savininkus 
Bebandyti išvažiuoti automo
biliais už Chicagos ribų. Į 
šiaurę ir į vakarius nuo miesto 
keliai užpustyti sniegų ir ne
pravažiuojami. I pietus ir ry
tus tiek aptraukti ledu, kad 
važiavimas .labai pąvojingas. 
Į Mihvaukee ir Waukegan 
miestus į šiaurę, nuo Chicagos 
ir traukiniai tik su didelių 
vąrgu dasikapštę, o eidami iš 
Milwaųkee į Chicago suvėlavo 
net po tris valandas. Regu- 
liąrį susisiekimą. palaiko tik 
keleiviniai lėktuvai. 7

Mokyklos 
susirūpinusios

Anglių trukumas suteikė 
daug rūpesčio Chicagos moky
klų viršininkams.? į dieną, 
visų mokyklų ^šildymui są
naudoj ama apie 1,500 tonų, o 
atsargos sandėliuose teturima 
8,000, ko neužteks nei savaitei 
laiko. r '

Dešimts i Gatve, 
vienmarškiniai’'

Ką reiškia 1^; laipsnių 
tis, geriau negu įvisi kiti 
cagięČiai žino du< mažučiai vai
kai ir 8 suaugę žmones, ku- 
rius gaisras išmetė į gatvę be
veik vienmarškįnįus vakar ank
šti rytą. Gaisras kilo aparta- 
inentiniame v nąpie, adresu, 
3825 W. Adams Street, pada
rydamas kelis tuksiančius nuo
stolių. L
Dėl Halsted ir Ąshland 
Avenue gatviąį(arių

Mųsų skaitytojai, kurie nuo
latiniai 1 naudoją Halsted ir 
Ashland avenue gatyiakarius, 
nekalbant apie? kitas linijas, 
šalčiams - užėjUą. jyątyrė: ,

Į. Permainą ore, kad Ir ma-

žiausia, tuojau sutrukdo' tų li
nijų reguliarį veikimą, ir kar
tais gatviakario priseina lauk
ti, dienos metu, ne penkias, 
bet penkiplką minučių arba 
pusvalandžio;

2. Gatviakariai f yra labai 
prastai apšildomi,, toli gražu 
ne taip gerai, kaip Western 
avenue, Clark, Belmont ir ki
tų linijų gatviakariai.

Čia, pirmoje vičtoje yra gat- 
viakarių operatorių apsileidi
mas. Bet linija nebūtų apsi
leidusi, jei važinėjantieji nebū
tų apsilęidę. Važinėj antiej i 
keikia kada reikia laukti arba 
šalti gatviakariai, bet nieko 
apie tai nedaro. e >

Western avenue ir kitų su
minėtų linijų naudotojai ne
tyli. Kuomet patarnavimas 
pablogėja, jie užpuola Chica- 
go Surface Lines protestąis r 
reikalavimais patarnavimą pa
gerinti. Linija į tai reaguoja.

Gatviakarių ' bendrovė rea
guotų, jei Halsted ir Ashland 
linijų naudotojai pareikalautų 
jas sutvarkyti ir duoti patar
navimą, hokį.5 y^įuojantiems 
priklauso. < ? ■

Pasiųskite atvirutę ar laišką į 
Chicago Surface Lines.

Panašiai turi elgtis ir važi
nėj antiej i 'kitomis linijomis, 
kurios nėra tinkamai prižiū
rimos. ’ ' J

per

šal 
chi

Tėvai namą sunui. o 
sunūs tėvus iš namo

George Pfeiffer, 76 metų, ir 
Bella Pfeiffer, 72 metų, turėjo 
namą, šiomis dienomis perveda

GĖRIMŲ SKLADAS 
Gausite visokių gėrimų, didžiausis 

pasirinkimas pas lietuvi. 
Monarch Wine & 

Liąuor Store 
JOHN GAUBAS, Sav. 
3529 So. Halsted Street

Gerkit sveikiausia PIENĄ iš
Lietuvių Pieninės 

EMERALD DAIRY 
Senuko Daugelavičiaus \

3251 Emerald Avė, Victory 4181 
Pristatom i ■ namus ir groserj. 

Pašaukit.

m? t it vi? rUA UJu JLUAUj
Alus—-5 centai. Degtinė—10 centų 

Užkandžiai visados.
J. G. Tavern

* JOHN GRIBAS, Sav. .
3318 So. Halsted St

INCOMETAX
BLANKAS

galite išpildyti

NAUJIENOSE
1739 S. Halsted, St

' ‘ . .■' ;■ 1 j* " ," "■' .

“NAUJIENOS”
PASIUNČIA PINIGUS
I LIETUVĄ

Litais arba Doleriais!. '
Persiuntimas nebrangus.

1739 S. Halsted St.
' CHICAGO, ItL.

Valstijos auditorius E. J. 
Barrett paskelbė, kad užsida 
ręs South Šide Savings Bank 
and Trust Company, 4657 Cot- 
tagė Grove avenue, atmokės 
depozitdriams $150,000 apie 
5% visų uždarytų pinigų.

GREITAS PĄTARNAVIMAS 
Skolinant pinigus ant mortjęičių, 
Užrašpin visokios rūšies apdraudas. 
— Insurance. Padarom dokumen
tus. IŠrenduojam, parduodam arba 
išmainom nekilnojamas savastis.

Z. S. Mickevice & CO.
' 6816 Sq. W«stern Avė.

Hemlock 0800

Banana All-Bran Rie
šutų duona

NAMU SAVININKU ATYDAI 
Musų biuras suteiks patarimus namų 
savininkams reikale nesusipratimu sn 
rendauninkals. M^ža narinė mokės 
tis. • Atdara kasdien nuo 8 vai. rvto 
iki 8 vai. vak. šventadieniais t? u o 
10 ryto iki piet.

LANDLORDS BUREAU np 
CHICAGO Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951
Mes esame iau šiuo adresu virš 

50 met

% puoduko, cukraus 
% puoduko 
1 kiaušinis.
1 puodukas
Vs- puoduko ...... .
2 arbatiniai šaukštukai baking

pptvder .
V2 arbat. šaukštuko druskos 
^2 arbat. šaukštuko sodos 
¥2 puoduko sukapotų riešutų 
%1 puoduko sugrustų bananų 
2 dideli šaukštai vandens 
1 arbat. šaukštukas vanilijos 

ekstrakto.
Ištrink gerai cukrų ir riebalus 

(taukus arba sviestą). Pridėk kiau
šini ir ALL-BRAN. Persijok miltus 
su baking povvderiu, druska ir soda. 
Sumaišyk riešutus su miltais ir pas
kui dėk prie pirmo mišinio pamai
nant, tai rįešutus, tai sugrustus ba
nanus sumašytus su vandeniu. Ant 
galo supilk vanilijos. Tegul pas
tovi 30 minučių, paskui kepk 'ne
karštame pečiuje viena valandą. 
Pirm supjaustant tegul pastovi pa
kol atšals.

riebalų
gerai išplaktas
Kellogg’s ĄLL-BRAN 
miltų

Community Tavern
Musų užeigoje, lietuviškoje užeigo
je, visados randasi geros rūšies deg
tinė, Tavern- Pale Aluą, Cigarai, 
šiokiomis dienomis užkandžiai, 

penktadieniais žuvis veltui.
JONAS IR GRACE SIMAIČIAI, 

, Savininkai f 
3203 So. Halsted St.

O

DAUG ŠILUMOS — Mažai pele
nų. Puikus pavaduotojas dėl Poca- 
hontas. ;
Black Gold Lump or Ere.... .
Mine Run ........ .............
Screeninprs ...............................

\GRUNDY MINING Cp 
Cedarcrest 1131

$6.00
$5.75
$4.75

BRIDGEPORTE
Del sveiko maisto ir skaųių 

kopūstų eikite j: 
Universal Restaurant 

(ANTON A. NORKUS. Sav.) 
750 W; 31st St.

Tel. Victory 9670 -

Bowling—Lunch—Bar
• 20 Bowlin£ Alleys '<

10 Billiard & Pocket Tables 
Lunch RoOm — Bar

Bruck-Wiesner Re
.Incorporaįed 

819 W. 35th Street 
JChicaRO, III .

21st Place Tavern & 
Restaurant

Stekai, porčepai ir kiti šilti valgiai. 
Bismark alus, geros rūšies 

degtinė ir cigarai 
ANTANAS IR AGNĖS STUKAI 

Savininkai x
701 W. 21st Place. Tel. Canal 7522

Grane Coal Co.
5332 S. Long Avė.

L TeL Republic 8402

Pocahantas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7..8O tonas 

Smulkesni $7.05 tonas

STOGĄ IRP AT ATS
RYNAS OABĄR

Bukit prisit^nsre pirm negu sniegas 
išskris. Pašauk mus dėl dvkai ap- 
skaitliavimų. 25 metai patyrimo — 
Blekorius ir Stogius.

'' ' > •

Leonas Roofing Co.
8750 Wallace Street 
Tel. Boulevard 0250

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir šinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm neiru pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
STORE FIXTURES

1900 S. State St. CALumet 5269.

CHAS. BENDER CO. 608-14 N. 
Wells St. Barbenai: 50 pilnu setu 
Bar Fikčeriu. Išrengimai nuo $125 ir 
virš .1000 kėdžių ir stalų. Vartoti ir 
nauji. Lengvais mėnesiniais išmokė
jimais . Visi Krosernių-lunchruimio- 
hambUrffer ir visi kiti fikčeriai. Že
momis kainomsi. Priimsim jūsų fikče- 
rius i mainus. CHAS. BENDER CO. 
608 North. Wells St. Superior 23QĮ.

Personai 
Asmenų Ieško

PAIEŠKAU brolio Albino Baben- 
ski. Pirmiaus gyveno Pittsburgh, 
Pa. Turiu svarbu reikalą. Jis pats 
arba kas apie ji žinot praneŠkit, bu
siu dėkingas. , Vincentas Babenski, 
Stephenson, Mich.

Help Wanted—Malė 
Darbininkų reikia

REIKALINGA patyrusiu refrigia- 
toriu ir1 skalbemu mašinų pardavė
jas. Atlankyti musų išdirbtus kos- 
tum'erius. Turi būt švarus ir am
bicingas. Nuolatinis darbas su ge
ra ateičia. Alga jeigu kvalifikuotas. 
Atsišaukite

3428 W- 63 St.

REIKALINGAS žmosrus ant fer
mos. Mokestis valais ir kambarys. 
Telefonuokite Dorchester 3885.

SALESMANAI pardavinėti 
naujos mados prekes, 
pareikalavime visokios 
niuose. Labai Reras 
417 So. Dearborn St. Room 200, H. 
Wiedack.

visai 
Dideliame 

rūšies biz- 
uždarbis.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

PATYRUS MERGINA prie abel- 
no namų darbo. Be skalbimo, vi
rimo ir prosinimo.

Phone Brunswick 4376

MERGINA arba senyva moteris 
prie abėlno namu darbo.

5617 W. 63 St.

REIKALINGA paviene, vidutinio 
amžiaus moteris už Raspadinę. 2145 
Wėst 18 PI. Antras namas užpakaly.

P. CONRAb
STUDIO

420 W. 63rdSt. 
Englewood 5883-5840 
Dar gražiau, moder- 

niškiau irenta

REIKALINGA patyrusi veiterka 
dirbti i restauranta.

6236 So. Western Avė.

Furnisked Rooms
IEŠKAU kambario su valgiu 

Brighton Parke. Garu apšildomą, 
prie mažos šeimynos. Rašvkit Box 
389, Naujienos, 1739 S. Halsted St.

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

CLASSIFIEDADS
Business Service
Biznio

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome viso
kios rūšies stogus, taipgi dirbame 
blėties darbus. Lengvos išlygos, 
jei pageidaujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
\ ' 3216 S. Halsted St.

Victory 4965

TAVERN parsiduoda — biznio da
ro abelnai apie 50—60 doleriu i die
ną. Pardavimo prięžastis du biz
niai ir savininkas serga, randasi li
goninėje. 607 W. 63rd St. Telefonas 
Wentworth 2936 ar Lafayette 5277.

TAVERN pardavimui — su ar be 
fikčeriu, 7 kambariai viršui, apačioj 
Tavern, svetainė ir virtuvė. Arti 
Stock Yardu. Pigi renda.

1207 W. 47th St.

PARDAVIMUI Shoe Repair Sbop 
pilnai įrengta. Apsišaukite. Gali
ma renduoti. 1445 So. 50 Avenue. 
antros lubos. ,




