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No. 1

Vokiečiai Grobiasi Morcko; Vėl Gresia Karas
Francija Grūmoja Karu 

Del Moroko
Francija Įspėja sukilėlius neleisti Vokie 
tijos kareivių į Moroko. Anglija irgi griež 

čiau nusistačiusi prieš fašistus.

Ji taipjau pasiuntė

PARYŽIUS, sausio 8.—Eu
ropoj iškilo naujas karo pa
vojus, gal didesnis negu buvo 
ikišiol, Vokietijai pradėjus kon
centruoti kareivius Ispanijos 
Morokoj, su pritarimu ir ko
operuojant Ispanijos sukilė
liams.

Tuo yra labai susirūpinusi 
Francija, kuri jau paskelbė 
siunčianti į Viduržemio jurą 
34 karo laivus ir daugelį sub
marinų.
griežti} protestą sukilėlių va
dui gen. Franco, įspėjantį ne
įsileisti į Moroko Vokietijos 
khreivių, nes Francija to ne
pakęs.

Francijos užsienio reikalų 
ministerija paskelbė, kad Fran
cijos valdžia -auįjnojuąi, kad 
Ispanijos Morokoj liko pasta
tytu barakai dėl Vokietijos ka
riuomenės, įspėjo sukilėlių Val
džią Bi.Tgos, kad tai yra lau
žymas 1912 m. Francijos ir 
Ispanijos sutarties, kuri už
draudžia bile vienai pusei įsi-

GRAŽIAUSIA PASAULYJE Prezidentas Roose- 
veltas siekiasi suba

lansuoti biudžetą
Biudžetas ateinančiais metais 

bus suba|ansuoltas, jei pa
dės industrijos ir padidins 
samdą, tuo sumažindamos 
išlaidas šelpimui bedarbių.

Papa sveikesnis
VATIKANAS, sausio 8. — 

Papa Pius kiek geriau pasil
sėjo per pastarąsias kelias die
nas ir dabar jaučiasi tiek svei
kesnis, kad jau ruošiasi prie 
naujos kalbos per radio visam 
pasauliui vasario 7 d., kada 
Maniloj baigsis eucharistinis 
kongresas.

Streikas uždarė
Cadillac dirbtu

vę Detroite
Nors ir dedama pastangų strei 

ką taikinti, bet vilties grei 
tos taikos automobilių pra 
monėje nėra.

ro rimtą pavojų Anglijos “var
tams” į Viduržemio jurą.

Vokietija jau ir dabar yra 
pasiėmusi savo kontrolėn Mo
roko finansus, policiją vande
nis ir kasyklas. Tas koncesi
jas davė vokiečiams sukilėlių 
vadas gen. Franco, 
kiečiai esą norėtų 
si kratyti ir patys 
galėti.

Mussolini siunčia

WASHINGTON, sausio 8.— 
Prezidentas Rooseveltas šian
die prisiuntė kongresui prane
šimą apie biudžetą ateinan
tiems metams.

Baskai ginkluojasi 
juroje

dajp 

z de 
ikin

kurio 
dabar 
pilnai įsi-

vo-
nu-

Rareivius.
Francijos užsienio reikalų 

ministerija taipjau gavo žinių, 
kad Italija ne tik > nemažina 
siuntimą savo kareivių į Ispa
niją, bet dar labiau didina. 
Visur verbuojami Italijos ka
reiviai karui Ispanijoje.

Be to Italijos lėktuvai iš 
Sardinijos salos nuolatos nak
timis skrenda į Ispapija ir 
bombarduoja lojalištų” pozici
jas.
Nepatenkintos Italijos ir Vo

kietijos atsakymais.
Nė Francija, nė Anglija nė-

leisti į Afrikos teritoriją sve- ra patenkintos Italijos ir V o-
timos valstybės kariuomenę.

Tuo pačiu laiku Francijos 
konsulas Tetuane įspėjo Ispa
nijos sukilėlių komanduotoją 
Morokoj pulk. Beibeder, 
Francija yra pasiruošusi 
ti karan, jei vokiečiai bus 
sti į Moroko.

Anglija veikia bendrai su 
Francija ir Londonas paskel
bė, kad 90 karo laivų bus su
koncentruota Ispanijos vande
nyse. Londonas tai paskelbė 
po skubaus Anglijos kabineto 
susirinkimo, kuriame buvo 
svarstomas Moroko klausimas.

kad 
sto-

kieti jos atsakymais į reikala
vimą paliauti siųsti į Ispaniją 
“savanorius” kareivius. Abi 
jos dabar tariasi dar griež
čiau veikti prieš fašistines val
stybes ir reikalauti jų pasi
traukimo iš Ispanijos, nes tų 
fašistinių valstybių intervenci
ja darosi pavojinga kaip Fran- 
cijai, taip ir pačiai Anglijai.

Mušis prie Madrido 
tebesiaučia visu 

smarkumu

Lois; Lindsayį Hollywoodo aktorė, kurii.J. V. * jurininkai 
išrinko gražiausia mergina pasaulyje. Ji yra iš Gulfport, 
Miss. Aukščio 5 pėdų 4 colių, svorio n— 116.

Naujienų Acme Photo.

Belgija grūmoja Is 
panijai; pasiuntė 

ultimatumą

Pašalina Wisconsino 
universiteto pre

zidentą
8.

Vokietija jau dabar kon
troliuoja Moroko.

P,ąsak francuzų, buvimas 
Vokietijos kareivių Morokoj 
sudaro pavojų visai Francijos 
imperijai.

Kad Vokietija plačiu mąstu 
grobiasi Moroko ir bando joj 
įsitvirtinti, parodo Francijos 
Moroko administratoriaus ra
portas.

Jis sako, kad į Ceuta, Ispa
nijos Moroko, jau4 atvyko Vo
kietijos marinai ir daro paruo
šimus priėmimui Vokietijos ar
mijos transportų.

Vokietijos inžinieriai veda 
statymą fortifikacijų Ceuta 
uoste, kuris yra priešais An
glijos Gibraltarą ir tuo suda-

Lojalistai siunčia į Madridą 
daugiau kariuomenės, 
lėliai giriasi paėmę 20 
sėjų.

Suki- 
tran-

sausio 8. — 
Madrido fron- 
Po gana ra-

esančio pavojaus, 
griežtai z atsisako 
apgriautus namus 
saugesnės vietos.

vaikai pasilieka

BRIUSELIS, sausio 8. — 
Belgija pasiuntė aštrų ultima
tumą Ispanijos’ valdžiai, duo
dantį 48 valandas pristatyti 
su militarine garbe kūną ba
rono Jacąues de Borchgrave, 
Belgijos ambasados sekreto
riaus Madride, kuris buk ’li
kęs užmuštas. Taipjau reika
laujama atsiprašymo ir sumo
kėti $35,000 atlyginimo.

Jei Ispanija neišpildytų rei- 
-kalavimų, tai Belgija galbūt 
nutrauks diplomatinius ryšius 
ir galbūt paduos bylą Haagos 
internacionaliniam teismui.

Senato komitetas, kuris ty
rinėjo tą dalyką, sako, kad 
jaunas diplonjĮatas, Baronas 
Borchgrave, 35 m., liko palai
dotas kartu su kitais 9 iš 21 
užmuštų į šiaurę nuo Madri
do. Jis žuvęs lankant sužeis
tą 'belgą internacionalinėj bri
gadoj.

O R Hh
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Apsiniaukę ir šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 46°.
Saulė teka 7:18, leidžiasi 

4:36. /

MADRIDAS, 
Smarkus mušis 
te tebesiaučia. 
mios nakties mušis šįryt atsi
naujino visu smarkumu.

Nežiūrint 
gyventojai 
apleisti savo 
ir ieškotis 
Moterys ir
mieste, nes jų vyrai yra fron
te. Kiti, jau nebegalintys ka
riauti, irgi atsisako apleisti na
mus, kuriuos bando stiprinti, 
nes vistiek niekur geriau ne
ras.

Mūšiai siaučia toliau nuo* 
Madrido ir girdisi tik kanuo- 
lių šūviai. Tad tikrų žinių iš 
fronto kaip ir nėra.
Sukilėliai paėmę 20 tranšėjų.

Iš FAŠISTŲ, sausio 8. — 
Fašistai visomis jėgomis puo
lė lojalistų pozicijas į pietus 
ir vakarus nuo „Madrido. Po 
labai smarkaus mūšio fašis
tams durtuvais pasisekė paim
ti 20 tranšėjų. Lojalistai gy
nėsi labai atkakliai ir Jašis-

tams juos teko pakartotinai 
atakuoti durtuvais ir rankinė
mis granatomis iki užėmė lo- 
jalistų pozicijas.

Daugiau lojalistų vyksta į 
Madrido frontą.

VALENCIA, sausio 8.—Siau
čiant smarkiam mušiui už Ma
dridą, į Madrido frontą vyk
sta ištisi traukiniai Air trOkai 
su naujais lojalistų kareiviais. 
Tarp vykstančių- kareivių yra 
ir būrelis amerikiečių karei
vių. Nemažai vyksta ir italų, 
kuriems teks prie Madrido su
siremti kruvinoj kovoj su pri
siųstais sukilėliams Itjalijos 
kareiviais

MADISON, Wis., sausio
— Regentų taryba nutarė ne
beatnaujinti kontrakto, reiškia 
atleisti iš vietos, Wisconsino 
universiteto prezidentą Glenn 
Frank. ;

Jau senai atgaieiviai agita
vo prieš Wisconsino universi
tetą kaipo “radikalų” lizdą. 
Bet kada iškilo neveiklumo 
kaltinimai prieš [prezidentą 
Frank, tai jis ėmė šaukti, kad 
progresyviai norį jį pašalinti 
iš vietos v politiniais sumeti
mais. Betgi Frank, gabus kal
bėtojas, pats daugiausia užsi
ėmė politika ir kitais pašali
niais darbais ir mažai galėjo 
rūpintis universitetu. Dėlei to 
universitetas vis labiau smu
ko. Dėlei to ir teko paleisti 
Frank iš universiteto vadovy
bės. Jis gaus algą iki ateinan
čių metų sausio 1 d., o jo pa
reigas eis dekanas Sellery.

Dalis studentų, Frank šali
ninkų, buvo suruošę demon
straciją ir visu4 buriu atėjo 
pas gubernatorių. Buvo tartą- 
si pasiųsti delegaciją, bet gu
bernatorius La Follette sušau
kė visus nepatenkintuosius 
studentus į legislaturos salę ir 
pasakė jiems 15 min. prakal
bą, kuri juos patenkiiio ir stu
dentai tada ramiai išsiskir-

BAYONNE, Francijoj, saus.
8. —• Ispanijos .fašistų laivas 
Virgen, kurio įgula pakėlė mai
štą irpasidavė baskų valdžiai, 
tapo apginkluotas ir pervar
dytas į Donostia ir nuo šio 
laiko tarnaus lojalistams.

Baskų . autonomine valdžia 
stropiai ginkluojasi juroje ir 
dabar jau turi submarinų, pa- 
trolinių laivų ir ginkluotų pre
kybinių laivų. *

Du iš 6 pasmerktų 
jų mirė elektros 

kėdėj

stė.

LONDONAS, sausio 8, — 
Nustatyta, kad valcar seismo
grafų užijekorduotasv smarkus 
žemes drebėjimas įvyko ne 
Brazilijoj, bet rytiniame Tibe
te, Azijoj. Nesistebimą, jei iš 
ten nėra gauta žinių,-'.atsime
nant, kad kada žemės drebė
jimas ten ištiko 1934 m., tai 
ėmė kelias savaites iki ta ži
nia pasiekė*. pasaulį.

at- 
dar

Jis padavė pluoštą skaitli
nių — numatytų valdžios iš-' 
laidų ir pajamų ir pareiškė, 
kad jis sieksis biudžetą suba
lansuoti, jei industrijos ateis 
pagelbon ir padidindamos sam
dą sumažins išlaidas bedarbių 
šelpimą.

Jo apskaičiavimai numato 
pemažą perviršį biudžete, bet 
pats prezidentas prisipažysta, 
kad tą perviršį teks sunaudo
ti bedarbių šelpimui.

Skolų padidėjimo 1938 fis
kaliniais metais prezidentas 
nenumato., bet ir mokėti jas 
dar. nėgfalima bus. Tečiaus 
19^04 m< j^ręžidentas prižada 
pradėti įšokėti s kolasir; ■ j^s 
mažinti/

Nė infliacijos, nė defliacijos 
biudžeto pranešime nenumato
ma. Taijij a u jis n ėda ro j okių 
pasiūlymų sumažinti taksus, 
betgi nesiūlo ir juos didinti. 
Jis tikisi didelio valdžios pa
jamų padidėjimo, dėlei page
rėjimo šalies biznio.
Didelės sumos ■ apsiginklavimui 

ir pensijoms.
Išlaidas apsiginklavimui 

einančiais metais manoma
labiau padidinti, nors jos ir da
bar sudaro labai didelę sumą 
pinigų.

Kuomet reguliarės adminis- 
tratyvės išlaidos sieks $771,- 
800,000, tai apsiginklavimui 
skiriama $991,600,000, o karo 
veteranų pensijoms $577,500,- 
000. Taipjau didelį sumą iš
laidų sudaro ir nuošimčiai už 
skolas, būtent, $860,000,000.

Viešiems darbams ateinan
čiais metais (fiskaliniais me
tais, kurie prasideda liepos 1 
d.), numatoma $908,000,000. 
žemdirbystės gerinimui skiria
ma $482,400,000, sobialiam sau
gumui $836,600,000.

Viso išlaidų numatoma $6,- 
158,000, neskaitant tiesioginio 
bedarbių šelpimo ir pašelpų 
darbų išlaidų, kurios gal ne
viršys $1,500,000,000. šiemet 
išlaidos sieke apie $8,803,100,- 
000. Didelė dalis tų išlaidų nu
ėjo bedarbių šelpimui ir at
mok ėjimu i bonUsų / ex-4<arei- 
viams.

Pajamų /ateinančiais 1938 
fiskaliniais metais prezidentas 
numato viso $7,293,607,000, 
arba arti $1,500,000,000 dau
giau, negu buvo surinkta šie
met. To padidėjimo pajamų 
tikimasi dėlei abelno biznio pa
gerėjimo, dėlei ko padidės pa
jamų taksai. 

... . *
WASHINGTON, sausio 8.— 

Prezidentas Rooseveltas šian
die pasirašė pataisymus prie 
neutraliteto įstatymų, kurie 
sustabdė ginklų siuntimą ir į 
Ispaniją.

... OSSINING, .N...Y., sausio 8. 
— Šiandie Sing Sing kalėjime 
elektros kėdėje mirė du4 jau
nuoliai iš šešių jaunuolių, ku
rie buvo pasmerkti. mirčiai už 
nužudymą laike plėšimo New 
Yorko požeminių kelių kolek
toriaus. Likusiems keturiems 
mirties bausme liko pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos. Iš- 
pradžių mirties bausmė buvo 
pakeista trims, o paskutinę va
landą mirties bausmę kalėjimu 
pakeitė gubernatorius ir ket
virtajam,

PasmerkiiUas mirčiai šešių 
jaunuolių dėl vienos žmogžu
dystės buvo giliai sujudinęs 
New Yorko gyventojus ir net 
buvo laikomos viešos pamal
dos, prašant jų pasigailėjimo.

Dabar Sing Sing kalėjime 
dar 20 žmonių laukia mirties 
elektros kėdėje.

Atsirado šernų
KEDAINIAI. — šiomis die

nomis visai netoli Kėdainių 
(Tubių ir Stasiūnų giraitėse) 
buvo pastebėti šernai. Iki šiol 
šiose vietose šernų niekuomet 
nebuvo. Mačiusieji pasakoja, 
kad šernų bandoje yra gana 
stambių egzempliorių, galinčių 
ne vienam baimės įvaryti.

Vietos medžiotojai sukruto 
rengti tuose miškuose, kur bu
vo pastebėti šernai, medžiok
les, bet tuo tarpu apie šernų 
nukovimą .negirdėti.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•

Ratos prieinamos —
Del informacijų rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS

1 1 . .... .... .... ,r

DETROIT, Mieli., sausio 8 
— Nors taikintojai, kaip 
bo departamento atstovai, 
ir gubernatorius Murphv 
da didelių pastangų suu
ti streiką^G^tferal Motors dirb 
tųvėse, bet nėra mažiausio? 
vilties greitos taikos, nes abie 
jų pusių reikalavimai yra tai) 
nesuderinami, kad negalime 
dagi prieiti ir prie1 bendro: 
konferencijos.

O tuo tarpu streikas vis 
sunkiau gula General Motor: 
dirbtuves. šiandie sėdėjime 
streikas liko paskelbtas Cadil 
lac dirbtuvėj,! kurioj dirbo 4, 
800 darbininkų ir dirbtuvę te 
ko uždaryti. Fleetwood Bod; 
dirbtuvė, kurioj dirba l,50( 
darbininkų, irgi veikiausia tu 
rėš užsidaryti, nes ji gamini 
‘‘bodies” Cadillac automobi 
liams. (

Pritrukusios dalių viena pc 
kitos užsidarinėja General Mo 
tors dirbtuves. Tikimąsi, kac 
iki šio vakaro jau 80,000 dar 
bininkų iš tų dirbtuvių bus Ii 
kę be darbo.

Fordas mažina gamybą.
Fordo dirbtuvės River Roug< 

irgi sumažino gamybą, nes 
pradeda pritrukti stiklo. O ii 
Briggs Mfg. Co. dirbtuvės, ku
rios gamindavo Fordui “bodies” 
irgi turėjo užsidaryti, keliuo
se departamentuose prasidė
jus sėdėjimo streikams.

Del Briggs dirbtuvės 
darymo, užsidarė ir 
automobilių dirbtuvės, 
gauna “bodies”.
Prezidentas tarėsi su 

magnatu.
WASHINGTON, sausio 8.— 

Prezidentas Rooseveltas šian
die turėjo ilgą pasitarimą su 
Mayron C. Taylor, pirmininku 
direktorių United States Steel 
Corp. Spėjama, kad jiedu ta
rėsi apie streiką automobilių 
pramonėje, kuris jau pradeda 
paliesti ir geležies ir plieno 
pramonę. Nebegaudamos auto
mobilių užsakymų jau suma
žino gamybą Youngstown, O., 
liejiklos, o dabar streiką pra
deda jausti ir Chicagos liejik
los. Pittsburgho liejiklos, ku
rios daugiausia lieja didelius 
dalykus, kaip bėgius, tiltus, 
statybos reikmenis, ginklų šar
vus, streiko dar nejaučia.

Michigano gubernatorius 
kalbėjosi su prezidentu tele
fonu ir raportavo jam kas da
romą streiko sutaikymui.

Prezidentas dar nėra nusi- 
sprendęs maišytis' į streiką. 
Jeigu jis ir įsimaišymų, tai gal 
tik paskirtų arbitrąįijos tary
bą, kaip jis darė kituose strei
kuose.

užsi- 
Lincoln 

nes ne--

geležies

Buvęs NRA administrato?- 
rius Hugh S. Johnson privati
niai tarėsi su John L. Lexxį^ 
ir darbo sekretorės padėjėju 
McGrady. '

idejSju
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ADVOKATAI

Chicagos parkų veikla

AKIU SPECIALISTAI
KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

1410 South 49 th Court

Reikalaukite DEGTINES

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

istori- 
ir k i

Gyv. vieta: 
namų Tel.

koplyčios visose \ 
Chicagos dalyse v

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Valandos 1—4 po pi< 
išskyrus seredomis

6733 Crandon Z.venue
— Hyde Park 8395

STRAIGHT
KENTUCRY 

BOURBON 
DEGTINE

NATHAN KANTER

OPTOMETRISTAS 
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

IStaiso.
Akinių Dirbtuvė

GAUMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

galybe milionierių suaukoja mi 
lionus. ,

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 r So. Rockwell St, 
Telephone: Republic 9723

Tad aš ir sakau, jeigu jau ,[to$ 
bažnyčios yra taip reikalingos 
Klaipėdos krašte, tegul jas ir 
stato kunigai, kurie iŠ to turės 
sau lengvą gyvenimą ir galės 
tukstančids krauti. Bet papras
tiems lietuviams katalikams nė
ra jokio reikalo savo cefltus 
tokiam tikslui mėtyti.

Atiduoda Kūną 
Mokslui

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandom: nuo Į—8 ir 7—-8 
Seredomis it sėdėt pagal sutartį 
Res. 6631 So. Califorsia AvenU* 

Telefonas Repiiblic 7868

AMBULANCĘ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Soldiers 
r Aquai

JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybe.

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė.

Phone Cicero 3656 
Office 4930 West 13th Street

, S. C. IACHAVICZ 
42-44 East 1081J1 St. Tel

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

2400 West Madison Street
Vai. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
mo’terv DiEna seredomis

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
'. dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phone C ANA L 9560

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 8393

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703

Chicagos parkų distrikto 
prezidentas, Robert J. Dunham 
nurodo kas buvo padaryta 1936 
metais ir kas nužiūrėta 1937 
m. veikti parkų Sistemoj.

Atnaujinta vadinamo Outer 
Drive pagerinitnai? projektas 
.raštuoja apie $11,000,000.

šių mėtų pavasarį bus baig
si įrengimai naujoms maudy
nėms; darbas dirbama su pa
galba WPA. 1 ';G

Artimoj ateity /bus pradėtas 
larbas ': taneliui d s įraVe'sti 47 
gatvėj po Illinois’] Central gele
žinkeliu. •. ; f a

1936 metais n lyginimas ir 
taisymas bulvarų i ėjo praktiš
kai kiekviename'•••'parke ir vi
soj sistemoj, aml <>;•

Padarytos pataisos Riis par-

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

S. P. MAŽEIKA
U319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

Daroma pataisos Garfield ir 
Calumet parkuose.

Pataisos daroma ! 
Field, Field Museum ii 
rium apielinkėje.

Niekuomet Chicagos 
joj parkai, žaismayietės 
tokios parkų patalpos neteikė 
tiek įvairių pramogų, patarna
vimų ir pamokų, kiek jos tei
kė 1937 metais ir yra nužiū
rėjusios teikti 1937 metais.

A. MASALSKIS
8807 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

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

Komisionięrįųš 
Caldwell 
hį, sausio 7 diedų pareiškė, kad 
šu ligoniais CdPk kauntės li
goninėj apsieinama kaip qsu 
kiaulėmis’’.

Pasak ČaMwell’o, irėikalinga 
geras sukrėtimas ligoninės tar
nautojų. Kai kurias nurses rei
kia pavaryti iš darbo už tai, 
kad jos neklauso daktarų ir 
internų ir nepaiso pacientų.

Kauntės tarybos preziden
tas Clayton .Smįtli, ligoninės 
wardenas Miėhael Zimmer ir■ ■ *■ • ■ >' . . 
kauntės mokyklos nursėms 
prižiūrėtoja ’Ed-
na Newwąn ;■jaučiasi užgauti 
komi slopieriaus- . pa
reiškimu. jie
■rodymų. > .Mčiatį.įS|pk\ kauh- 
tės. ■ >tarybą' ir ’ ■ ■ li^b'įįMės-;; .perdė-. 
tintai ' sutiko, kad akivaizdoj 
šitokių kditiiiimų pMar 
ryti tyrinę j imaš;4
’' .Konpsiohioriusc 
tinimą; padat-ė/^ 
no Zimmerio
ti. ligoninės...
tams $543$36; Dauguma šios 
sumos eitą padidinto < nursių 
skaičiaus algoms apmokėti,

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos luboa Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

,ų,., Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

J, LIULEVICIUS
California Avenue Phone Lafayette 3572

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 86 
metus kaipo patyręs gydytoja* chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., nežoli Morgan SL 

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Central 7464

Tom Taylor
18 menesių 

senumo

Chicagiete Miss Victoria 
Peter, kuri patraukė teis
man „ Chicagos eleveiterių 
bendrovę, reikalaudama 
$20,000 atlyginimo už su
žeidimų. Bet teismas pas
kyrė jai tik $2,000. Štai ko-

LACHAWICZ ir SŪNUS.
2314 Wcst 23r<l Place ’ Phone CanaI 2515

Ofiso Tel. Rmilevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted St<s 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:3* 

Nedeliomis nagai sutarti.
Rcz. <910 SO. MICHIGAN BLVD

TaI R107

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus. *
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. ‘ 
Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 

Office & residence 2519 W. 43rd 
TeL, Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. 
Kasdien, • išskyrus seredų. 

Sekmadienį susitarus.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optioinetrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos, Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys * atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Kaltinimai Cook kaun
tės ligoninei

H.': Wallace 
praėjusį ketvirtadie-

Ghicagos piktadaris\ Car- 
ter Le ^oliettef kuris su
tinka atiduoti kūnų medi
cinos įstaigai eksperimen
tams šu vėžio liga.

Nau įi'ėfių-Tribune Photo

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
T<*l. Rnnleviard 1401

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS < 

DENTISTAS
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3211 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. Tel, Yards 2510

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

^Idtoell kai-
O
Aų-padidįn- 
gj937 • me-

Ofisas ir
756 West 35th St 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Jeigu jau taip tos bažnyčios 
yra reikalingos, tai tegul patys 
kunigai jas ir stato. Juk čia pat 
Chieagoje yra tokių kunigų, ku
rie kiekvienas be jokio vargo 
galėtų pastatyti po keletą, to
kių bažnyčių. Anų syki skai
tau “Naujienose,” kad vienas 
Chicagos storas klebonas turįs 
viename didmiesčio banke net 
$93,000. Na, tai kodėl toks ku
nigas Petkus nesikreipia prie 
jo? Juk jis vienas, sulig jo ap- 
skaitliavimu, galėtų pastatyti 
bent 9 bažnyčias. O juk yra ir 
daugiau Amerikoje tokių storų 
lietuvių kunigų, kurie susidėjo 
pinigų už laidotuves ir šliubus 
ir laiko desėtkais tūkstančių 
bankoSe. Nejaugi Šventos Rymo 
bažnyčios lietuviai kunigai ne
nori gauti dūšios išganimo? 
Juk tai butų baisiai didelis ir 
šventas darbas. O kas gali ži
noti:, už keleto metų, jiems mi* 
rus, jų broliai Kristuje galėtų 
apšaukti ir šventais už tokius 
prakilnius darbus. Nejaugi lie
tuviai katalikai kunigai nenori 
tapti šventais, kad jie nesinau
doja tokiomis puikiomis progo
mis, o tik siūlo tas malones 
svietiškiams žmoneliams, varg
šams darbininkams?

Lietuviai klebonai surenka iš 
lietuvių katalikų žmonelių šim
tus tukstančų dolerių. Bet jie 
tų pinigų lietuviams negrąžina. 
Manau, visi dar pamenate, kaip 
apie 9 ar 10 metų atgal mirė 
kun. Pąutienius. Mirdamas pa
liko turto apie 100,000 dolerių. 
Sakysitė, kad jis paliko tuos 

, pinigus lietuviškoms įstaikoms ? 
Visai ne. Didžiumą Turto jis pa
liko svetimtaučių vienuolynams 
ir ligoninėms. O lietuvių, kad 
ir katalikų įstaigoms, visai ma
žą dalelę tepaliko.

. Tai matote, kur musų lietu
vių kunigų turtas eina jiems 
mirus. Jie gyvendami renka pi
nigus iš lietuvių katalikų, o 
mirdami palieka svetimtaučiams 
ir jų. įstaigoms, kuriems ir taip

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS. ,

$4,75 iki Už toną 
PAŠAUKIT DIENA t AR NAKTĮ 

Tel. Kėdžie 3882

girdi, 
misijų 

gyventojų didelė 
tebėra protestonai.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
t S‘ lesiem

? Avė., 2nd floor 
į|4g y ih'mhnk 9252

' j Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
inent ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

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

DR. G. SERNER
LIETUVIS 

Tel.

“Draugas” trečiadieny, sau
sio 6, 1936 m., išspausdino 
straipsnį: “Laiškas Amerikos 
Lietuviams.” Ten tūlas kun. N. 
J, Petkus prašo pinigų pasta ty* 
mui net dešimties Rymo kata
likų bažnyčių Klaipėdos krašte. 
Kunigas pastebi, kad 
Klaipėda dar tebėra 
kraštas, nes 
dauguma 
Tai matote, gerbiamieji, kam 
prireikė pinigų, kam užsimanė 
kunigas prašyti iš amerikiečių 
aukų: ne apšvietai, ne pastaty
mui dešimties naujų mokyklų, 
bet pastatymui 10 naujų kata
likų bažnyčių.

Pirmiausia pažiūrėkime, ar 
Klaipėda yra misijų kraštas. Mi
sijų kraštais yra vadinami to
kie pasaulio plotai* kur dar jo
kia krikščioniško tikėjimo žmo
nės neišpažįsta. O juk Klaipėda 
700 metų yra krikščioniška, 
pilnoje žodžio prasmėje tikėji- 
miška. Turi savo bažnytėles 
kiekviename miestelyje, turi 
mokyklas, mokytojus ir, rodos, 
užtektinai kunigų. Klaipėdos 
kraštas, būdamas protestoniš- 
kas, yra keletą kartų kulturiš- 
kesnis, ten nėra beraščių, ir 
žmonės geriau išmoko žemę iš
dirbti ir gyventi, negu Rymo 
katalikiškoje Lietuvoje, kur. 
Rymo kunigai per > 500 metų 
“šviečia” ir šeimininkauja. Tad 
kas ten Rymo katalikų kunigus 
r.eša ir kodėl jie užsimojo 
Klaipėdos lietuvius erzinti? Juk 
Klaipėdos lietuviai ir taip fatt 
skundžiasi, ^kacL buvusi Rusijos, 
Lietuva tara apleido suruaeįUr. 
siais storžieviai valdininkais, 
nori jų tikėjimą panaikinti. Juk 
dėl to, o ne dėl ko kito, jau 
keletą sykių klaipėdiškiai bal
suoja prieš Lietuvą ir tuomi 
sutvirtina vokiečių nazių ele
mentą Klaipėdoje.

Tas kunigas rašo, kad dar 
reikią bent 10 bažnyčių Klaipė
dos krašte. Aš sakau drąsiai, 
kad ne dešimt bažnyčių reikia 
ten pastatyti,, o dešimt, mokyk
lų, kur butų lietuviškai vaikai 
mokinami, Juk jau girdėjome, 
kad ne visose mokyklose yrą 
lietuviškai mokinama. Iš dešim
ties Rymo katalikiškų bažnyčių 
nebus lietuvybei jokios naudas 
Klaipėdos krašte. Ar mes ne
matome kas darosi čia Ameri
koje, kad ir pačioje Chicagoje, 
kur liekiviai pristatė gražiausių 
bažnyčių Rymo katalikiškų. O 
kam jos dabar tarnauja? Pa
tys lietuvių kunigai ateiviai, 
nemokėdami dar gerai anglų 
kalbos, jau tauzija airiškus pa
mokslus ir lietuvius nutautina. 
Visas bažnyčias ir mokyklas už
rašė airiams vyskupams, lietu
viai katalikai neturi jokio bal
so prie jų valdymo. Jeigu lie
tuviai užsispirtų taip padaryti, 
kaip jie nori, tai airis vysku
pas pasišaukęs policiją juos 
prašalintų.

Tai tokią pat naudą turėtų 
lietuviai ir Klaipėdos krašte, 
jeigu jie pristatytų Rymo ka
talikiškų bažnyčių. Tos bažny
čios butų nuosavybė vyskupų, 
o ne žmonių. O užėjus kokiai 
nelaimei ant Lietuvos, tai tos 
Rymo katalikiškos bažnyčios 
butų tiktai lizdai lietuviams nu
tautinti. Juk mes 'matėme kasi 
dėjosi Rusijos Lietuvoje, kaip 
lietuviai kunigai lietuvius len
kino per bažnyčias, per mokyk
las ir seminarijas. Rymo kata-, 
likiškos bažnyčios nebuvo, nė
ra ir nebus joks užvčjis lietu-į 
vybei ir tautybei. Ir dėlto, vie-’ 
ton bereikalingų tų Rymiškų 
bažnyčių statymo, reikalinga 
daugiau mokyklų, knygynų ir 
daugiau apšvietos Klaipėdos

■ K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 ik? 8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pa^al sutarties.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Ofisę valandos:
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 

Rezidencija *
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 

Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare.
Ofiso Tel. Central 4490

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND A VE.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietą 

7 iki 8 vai. Ncdėl. nuo 10 iki 12 
Rez. Telephone PLAZA 2409

. ........................................ ............ .J ....tf*—I......................—......... — .. ..

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišką, Vyrišką, Valką ik vl»i 
chronišką ligą.

Ofisas 6850 Stony Isiand Avet 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned#< 

Įlomis ir šventadieniais 19--1^ 
dianau I

Miss Petcrs skunde pa
reiškė, kad po nelaimės ji 
nebegalinti šokti. Kadangi 
ji yra\profesionalė šokėja, 
tai nelaimė buk ^nardžiu
si jos karjerą. Užvedusi 
bylą, mergina pažino ma
lonų jaunuolį, Abmūr" H. 
Matseii. Kelis kartus ’ sil 
juo susitiko, linksminosi 
—ir šoko. Vėliau išsiaiški
no, kad jaunuolis yra ele
veiterių bendrovės agen
tas, kuris teisme diskredi
tavo merginos tvirtinimus 
apie žaizdų pavojingumą.

Naujienų-Acme Photo

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA į 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCĘ
v PATARNAVIMAS ■ ‘ 

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

, 4605-07 So. Hermitage . Avė.
( 4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

KĄ ŽMONES MANO
----------------

A>, riiiV ■ iiatf ‘ARGI LIETUVOJE DAR TRŪKSTA BAŽNYČIŲ?

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTISLIS DISTRIB UTORHJS

IIIII, . i Į ii .......... .. .................. .. ...... . • .... .............. m

A. PETKUS
Cicero Phone Cicero

7—8 v. vak. 
subątemU.

DR. STRIKOL’Is5. 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel,: Boulevard 7820

_____ Kiti Lietuj paktarai. ~
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 ą. m.
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“Laisvė” tokiu budu 
skubino su savo pagyrimais. 
Kai toji panelė nusikalto Sta
linui, tai dabar laisviečiai ne
giriu jos nū už pinigus.

Motors 
tran^liuo- metais 
Conn. Jis House. 
sekmadie- 

diena,

NAUJIENOS, Chicago, III.

LIETUVOS KAIMAI
VIRSTA VIEN

SĖDŽIAIS

W. K. Kellogg numa 
to šiais metais pre 
kybos padidėjimą

_______ .Kellogg bendrovė, kaip jau
Lietuviai, kaip ir kitos tautos'žinom.e> «amina> taiP vadina- 

senovės laikais, užimdami ge- mlls. Javlnlus arba gatavus 
resnius tarp miškų bei pelkių vaJ?lus:. ,k TsPra««"'“a 

. , v ... . , . , . rvzius ir kitokius. Juos, uzsi-plotus, žemę valde labai padn-. * , ■ .• .. . ..r . . .. ... . -v pylus pieną, galima valgytika, su daugeliu įsiterptų iš-.t‘k Jsira«da 
kyšulių porežių. Toks valdy- (ikriau> norlnt ,a - 
mas tęsėsi ligi 1b šimtmečio,' 
kada Karalius Zigmantas Au-I 
gustas įvykdė valakinę reformą. |r Ta bendrovė, pasak jos įs- 
Toji valakinė reforma, buvo at- 'teigėjo ir prezidento W. K. 
likta tik valstybinėse žemėse. Kellogg, šiais metais numato 
Pagal ją persitvarkė visas že- didelį . prekybos pakilimą ir 
mes ūkis. Išdėstos atokiau vie
na nuo kitos sodybos buvo su
trauktos krūvon, žemė padalin
ta trimis laukais, bet porėžiai 
nesumažinti, o tik padaryti tai
syklingesnės formos. Kitaip ta- • 
riant, valakinė reforma išmėty
tų sklypų žemę padalino vieno
dais taisyklingais rėžiais. Vals
tybinių kaimų santvarką sekė 
privatus savininkai ir tik ba- 
jorkaimių žemė pasiliko pagal 
seną santvarką.

Valakines reformos sudaryti 
ūkiai didindami ariamus žemes 
plotus ir dalindami ją savinin
kams, rėžių skaičių dar padidi- ; 
no. Šeimos ūkiai, skaldydamie- * 
si tarp jos narių, didino rėžių 
skaičių ir juos pačius siaurino. 
Ilgainiui vis daugiau smulkėjo, 
o rėžių bei sklypelių skaičius 
didėjo. Tokiai būklei esant iš
kilo gyvas viensėdžių reikalas.

Pirmieji viensėdžiai susirū
pino Suvalkijos žemvaldžiai. 
Jie patys savo noru ir savo lė
šomis skirstėsi ir iki pirmųjų 
nepriklausomosios Lietuvos gy
venimo metų didesnė jų dalis 
išsiskirstė viensėdžiais ir susi
darė labai gražius ukius.

Likusioje Lietuvos dalyje va- 
lakinės reformos žemės santvar- , • » * f i * j
ka pasiliko igi šio šimtmečio. 
Pradedant 1906 metais fhsų 
valdžia ėmėsi šį reikalą tvarky
ti įstatymais. Ir iki didžiojo 
karo Lietuvos teritorijoje buvo 
išsiskirstyta apie 1.770 kaimų, 
—433,200 ha žemės ploto. Ru
sai viensėdžiais skirstė atsi
žvelgdami į kaimiečių pageida
vimus: sodybas dažnai palikda
vo vietoje, žemę duodavo ke
liais sklypais, ganyklas palikda
vo nedalintas. Bet nežiūrint vi
so to didysis karas^ aiškiai pa
rodė, kad viensėdžio ūkiai lai
ke karo daugiau atsparus bei 
patvarus įvairiems netikėtinu
mams. Užtat savąją valstybę 
įkūrus, buvo duota aiškesnė 
kryptis žemėtvarkos darbe. Bu
vo išleistas specialus įstatymas, 
kuris privertė kelti į viensė
džius trobesius, suvesti į daik
tą ariamas žemos žemės plotus, 
likviduoti servitutus (bendras 
ganyklas) ir kuomažiausia pa
likti netvarkytų arba bendroje 
kaimo nuosavybėje žemės plotų.

Lietuvos valdžiai teko kreipti 
ypatingai didelio dėmesio į šį 
valstybės darbą, nes nepriklau
somybes pradžioje išskirstytų 
kaimų buvo palyginamai ne
daug, o neišskirstytų apie 10 
tūkstančių kaimų su apie 2,000 
ha ploto.
Skirstytini kaimai turėjo rėžių 

vienam ukiui, kurio vidutinis 
plotas apie 14 ha, nuo 3 ligi 
240. Turint galvoje, kad dauge
lis ūkių buvo jau labai susmul- 
kėjęs, prieš pradedant plačiu 
mastu skirstymo darbą, teko iš
spręsti žemės priedų klausimą. 
1919 metų statistika rodė esant 
apie 60,000 bežemių ir apie 40,- 
000 mažažemių, turinčių nedau
giau 6 ha žemės. Taigi, lygia
grečiai žemėtvarkos darbams, 
buvo ruošiamas žemės refor
mos darbas. Kol pasirengta že
mės reformai, skirstymas vien
sėdžiais įgavo pusėtinai plataus 
masto, bet 1923 metais tempas 
sulėtėjo ir tokiu tempu darbas 
ėjo iki 1928 metų; tuometu bu
vo įvykdyta dvarų porceliacija.

Baigus dvarų porceliaciją, 
griebtasi kaimus skirstyti 
viensėdžius, drauge tvarkant ir

todėl jau dabar rengiasi dirb
tuvių išplėtimo darbams ir 
daugiau skelbiasi per laikraš
čius bei kitokiais budais. Pra
eiti metai, sako tasai prezi
dentas, davę tiek prekybinės 
naudos kaip dar niekad pir
miau. Tad šie metai turį būti 
nepaprastai gausingi prekybi-

Kai kurie pagerinimai bu
vę padaryti jau 1930 metais. 
Pakelta buvo darbininkų al
gos ir sutrumpintos valandos. 
Tuo vadovybė ypatingai jau
čiasi patenkinta, nes per tai 
padidėjusi darbininkų pirki
nio galia ir bendrai jų tinka
mumas darbui. Tą patvirtina 
jų šešių metų praktika.

Dirbtuvės randasi veik po 
visą pasaulį. Battle Creek, 
Michigan yra dvi, paskui On- 
tario, Londone ir Sidney, Au
stralijoje. Visur jos nepapras
tai dirbančios ir 
einą plėsti įtalpa, 
darbo ųašumą.

visur prisi- 
kad pakelti

Rep. x-y.

Pasikalbėjimai
<—Musų kūdikis seniai serga. 
—Kodėl ?
—Tėva^ pradėjo bovytis kū

dikio elektrikiniu traukiniu, o 
kūdikis, kad atsilyginti, ėmė 
;ėvo cigarus rūkyti.

»
—Jūsų smagenys tai 

daimantas.
—Ar jie taip gražiai žmonių 

tarpe žiba?
—Ne: jie į 

tę sutilptų.

kaip

vieną žiedo aku-

Kalėdų dovanas—Aš gavau 
iš savo vyro.

—O ką jis davė?
—Vienos pusės kelionę į Af-

*
—Mano brolis yra kapitonas 

kariuomenėje, o tėvas genero
las.

—Tai didelių vyrų yra gimu
sių jūsų šeimynoj.

-—Ne, tik kūdikių.

PASTABOS
“Laisvė” gruodžio 15 

lia į padanges buvusią 
vos komunistų partijos 
ją, žydelkaitę Chodosytę, ku
rią Lietuvos valdžia išmainė į 
kunigus, sėdinčius Stalino ka
lėjimuose. Girdi, Kauno kalė
jime Chodosytė visada kalbė
davo visos kameros vardu, 4

Bet štai “Naujienų” bendra
darbis iš Kauno praneša, kad 
Chodosytė Maskvoje liko areš
tuota už trockizmą. Vadinasi, 
“demokratiškiausioje” 
toji smarki panelė
kalėjimą dėl to, kad/ ji 
kalto Stalino paskelbtoms 
moms. ‘

—Kodėl tas medis taip sulin
kęs?

—Jei tu būtumei itai pilnas 
žalių obuolių, kaip tas medis, 
tai irgi būtumei sulinkęs.

• & *
—Aš netikiu, kad penktadie

nis yra nelaiminga diena;1 aš 
pats gimiau penktadieny. <

—Taip tai taip, bet ką tavo 
tėvai mano apie tai?

Surinko John Faiza,

Amerikos centrobiuro orga
ne buvo įdėtas Lietuvos Komu
nistų Partijos Centro Komite- 
to raštas, kuris vyriausia yra 
pašvęstas trockistams niekin
ti. Tą atsišaukimą, matyti, pa
rašė Stalino burdingierius, An- 
garietis. Bent kalbama anga- 
rietiškai.- atseit, purvų' nesi
gailima niekam, o ypač socia- 
listiškam internacionalui. To 
vergiško rašto autoriai prieš 
Staliną ant pilvo šliaužioja. Vi
sur tik ir mirga: “Darbo žmo
nių vadas draugas Stalinas”; 
“teisingas Lenino-Stalino ke
lias” ; “staliniško kelio”; “Le
nino-Stalino partija”; ‘‘Didįjį 
Staliną”, etc.

Carų viešpatavimo laikais 
istorijos vadovėliuose buvo 
garbinami visokie “didieji” 
Petrai, Ekaterinos ir kiti. Da
bar atsirado “didysis” Stali
nas.

Rodosi, turėtą ’ 'būti geda 
puošti Stalinį" despotiškais ki
miais. Bet gal taip ir reikia... 
š esmės despotiškos priemo

nės juk ir dabar tebėra var
tojamos “demokratiškiausioje” 
pasaulio šalyje.

—o—
Gruodžio 4 d. “Laisvė” iš

spausdino raštą vardu “Ne 
tik naujas kraštas, bet iiį nau
jas žmogus”. Tame rašte api
budinamos devyniolikos metų 
lapkričio sukaktuvės. Girdi, 
Minsko “Raudonasis Artojas” 
rašąs, kad “Krasnojarsko kra
što Užursko avių sovchozo kai
menės valdyba rado piemenį 
Tungušpai krūmuose nustoju
sį sąmones, su apšalusiomis 
kojomis ir rankomis. Jis skau
džiai nukentėjo, bet herojiškai 
išgelbėjo nuo pražūties 1,300 
avių, kurios bu‘vo užkluptos 
sniego ir speigo”.

Atrodp, (kad “Laisvės” re
daktoriai samprotauja taip, jog 
piemuo, kuris nušalo kojas ir

PRELEKCIJOS
Brighton Parko Moterų 

Kliubas rengia prelekcijas. 
Prelegentas Dr. Margeris. 
Kalbės apie tulžį ir abelnai 
apie moterų įvairias ligas. 
Prelekcijos įvyks 13 d. sau
sio Vingeliausko svetainėje, 
4500 S. Talman avė. Pradžia 
7:30 vai. vak. Įžanga veltui. 
Prelekcijos vien tik mote
rims ir merginoms.

A. Zabukienė.

iš dvarų pridėtąją žemę. Ligi 
1935 metų jau išskirstyta apie 
5,000 kaimų, 
117,000 ūkių
žemės plote. Likusiuosius plo
tus manoma išskirstyti maž
daug- iki 1942 metu. —-Tsb.

“DANGAUS PAUKŠTIS”

“DANGAUS PAUKŠTIS įdomus ir gražus sparnuo
tas nelaisvis iš Guianos salos, Brookfield žvėryne, neto
li Chicagos. Ten turi daugybę įvairių paukščių iš toli
mų šiltųjų kraštų. Naujienų-? fibune Photo

rankas bei neteko sąmonės, 
yfa naujas žmogus! Tai tik
rai įdomu.

Kad piemuo liko sniego pū
gos ir speigo užkluptas, tai čia 
dar nėra nieko nepaprasto. Dė
lei to, man rodosi, veršišku en
tuziazmu nereikėtų užsikrėsti. 
Tokių dalykų su piemenimis 
pasitaiko ir kitofe salyse.

Pagaliau, koks1 čia herojiš
kumas? Juk tokį milžinišką 
būrį avių piemuę vyžomis ne- 
apsiavė ir šipeliais neaprengė. 
Avys pusėtinai gerai gamtos 
yra apautos ir aprengtos, to
dėl drabužių joms nereikia, 
žodžiu, tuo atveju avimis rū
pintis netenka. f>Ęutų daug ge
riau,z jei Stalino komisarai ap
rengtų/ savo kontroliuojamų 
sovchozų piemenis, o ne avis. 
Tada nereikės garbinti “nau
jų "Imoiįių” su nušalomiš 
rankomis ir kojomis.

Rusijos klausimi*4 lietuviški 
stalincai vis dėlto pasilieka la
bai naivus žmonės!

— Marksistas.

Išvažiavo į Floridą

KLIUBO VAKARAS

General Motors 
radio koncertas

Sekantis General 
radio koncertas bus 
j amas iš Hartford, 
bus 
nio 
nuo 
nių

transliuojamas 
vakare, sausio 
10 iki 11 valandos 
valstijų laiku) 60

tinklu NBC-WEAF.
šio koncerto solistas bus pa

garsėjęs dainininkas tenoras, 
Metropolitan operos narys, 
Louis Melchior. Be to, gros 
simfoninė General Motors 
<estra vadovaujama Erno 
oee.

estate bizny ir valdė plotą že 
mūs kur dabar randasi Sher
man viešbutis. Pradžioj* Čia ir
gi buvo viešbutis, kurs vadino
si City Hotel. Viešbutis 1884 

pavadinta Sherman

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubo metinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, sau
sio 10 d., 1937 m., p. J. Juš
kos svetainėje, 2417 W. 43rd 
St., 1 vai. popiet.

Visi kliubo nariai kviečiami į 
susirinkimą pribūti. Yra 
reikalų apsvarstymui. 
Bus renkami .darbininkai 
r ui su programų, kurs
sekmadieny, sausio 24 d., Ger- 
ciaus-Meldažio svetainėje, 2242 
W. 23rd Place. Bus perstatytos 
dvi juokingos komedijos: 
numiriau” ir “Be Šulo.”

Pradžia 5:30 vakare.
—B. Vaitekūnas,

Sherman buvo pirmasis iš
dirbę jas plytų Chicagoj. Ply
toms dirbti jis iš vidurmiesčio 
persikėlė į “prerijas”, būtent 
į vietą, kuri dabar randasi prie 
Adams gatvės ir Chicagos upės. 
Taigi pats miestas anuomet 
dar buvo itin menkas, jei kal
bama vieta skaityta dar tuš
tuma, 
metų amžiaus.

Kai 'Sherman tapo išrinktas 
pirmam mero terminui, tai 
Chicagos gyventojų skaičius 
siekė. 5,512.

Sherman mirė lapkričio 7 
dieną 1870 metų sulaukęs 65

ŠVEDU

omiviatiiiiLUTRrv
“Aš

rašt.

TOWN OF LAKE. —’ Sausio 
5 dieną ponia Josephine Kriš- 
čiunienė, 4501 So. Ashland avp- 
nue, tavern savininkė, ir pp. 
Geležiniai, 6741 So. Maplewood, 
avenue, išvažiavo į saulėtą 
miestą Miami, Floridos valsti
joj, atostogauti. Musų chicagie- 
čiai nepasitenkins vien Flori
da; jie planuoja atlankyt mies
tą Havana, Kuboj, o taipgi ir 
Hot'Springs, Ąrįansąs. „ ;

Ponia Josephine Kriščiūnas 
padarė Naujų Metų rezoliuciją 
ir pareiškė savo vyrui: girdi, 
tamsta 1935 metais važinėjai a- 
tostogoms į Lietuvą su sporti
ninkų grupe, tai dabar aš va
žiuoju kartu su draugais pp. 
Geležiniais į Floridą, Kubą ir į 
kitas gražias vietas atostogoms. 
P-nas J. Kriščiūnas šiai rezoliu
cijai mielai pritarė ir išleido 
žmoną atostogoms į šiltus kraš
tus.

Penktas Chicagos 
meras

Penktas Chicagos mūras bu
vo Francis Cornwall Sherman; 
jis taipgi buvo miesto dvide
šimt šeštas ir dvidešimt sep
tintas mūras.

Pirmam terminui mūru Sher
man tapo išrinktas 1841 me
tais. Anuomet jis buvo į real

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda

Per Gothenburgą, Švediją 
POTOGI, GREITA KELIONĖ

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iš New Y.orko 

DROTTNINGHOLM, Sausio’ 20 
Vasario 16, Kovo 13.
GRIPSHOLM," ..... ..... Kovo 18
DROTTNINGHOLM,.... Bal/ 15 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
nemokamai ir, parduoda laivakortes 
visi autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SWEDISH AMERICAN LINE 
636 Fifth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller Center, New York City 
Chicago, III., 181 N.. Michigan Avę. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mich., 107 Clifford Street
MBSMOMORB»

... ■■ Įiufajila'

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGĄlS

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
Kaipo 
Skilvio 
Vaistąs

man sampell dykai

PRAŠYK SAMPELIO \pYKA 
Triner’s Bitter Wine Co. ~~~~ 
514 S. Wclls St., Chicavo, DL 
PriRiųsk

Vardas
Visose

J VaistinėseAdroeaa

—Senas Petras.

Mirė stambus biz- 
nierius

Vienutine Tokia
(Paveikslas paskutiniam pus- 

’ hipyje)
Majoras generolas Abel Da- 

vis, Chicago Title and Trust 
Company direktorių tarybos 
pirmininkas, mirė praėjusio 
ketvirtadienio vakare 11 va
landą savo namuose adresu 
600 Sheridan road. Abel Da- 
vis buvo 58 metų amžiaus.

Praėjusį pavasarį dūliai men
kos sveikatos pasitraukė nuo 
aktyvaus vadovavimo 
o keletą dienų atgal 
jplaučių Uždegimu, ši 
pakirto jo gyvenimą.

13th Ward Regulai’ Lithu- 
anian DemocratiC’ Club rengia 
šokių vakarą1 su programų, ku
riame dalyvaus dainininkė Ona 
Juozaitis ir panelė Lillian Cin- 
skas, Jane Matekunas, Jose
phine Kasmauskas, Julia Kat
kus ir Anna Meyer.

Vakaras įvyks sausio 10 die
ną parapijos svetainėje, 68th 
St. ir Washtenaw avenue. Pra
džia 7 vai. Įžanga 25 centai.

Komitetas.

Anglų Kalboj

Deportuoja

Jr.
■
i?

Garsinkitės “N-nose4

bizniui, 
susirgo 
liga ir

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY

sudaryta apie
- 1,289,000 ha

Mrs. Maude Robinson, 
anglė, kurią federalė1 val
džia deportuoja, kaipo 
viešnią, kuri išbuvo šioje 
šalyje ilgiau negu viza 
leido.

N fui ifp.mi-Ae.mp. Phfito

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA g 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. /
Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

' 2415 West 64th Street ~
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

“The Daina”
Šimtai lietuviškų-dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musą 
jaunimui pasiskaityti.

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno.

Kaina $2.00
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą. U
Gausite NAUJIENŲ ofise



I*'

monetos
Tfr« Lithnanlan Baily Nawa

Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co.» Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500

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

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujiena Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
UL Telefonas Canai 8500.

Uiaakyme kaišai
Chicagofe — paštu:
Metanui 88.00
Pusei metų 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams 1.50
Vienam mėnesiui .75

Čhicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 3c
Savaitei  ___________ —— 18c
Mėnesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
paštu:

Metams__________ ____— 85.00
K Pusei metu —------------------- 2.75

Trims mėnesiams_______— l«50
Dviem minesiams __________ 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieninose < 
(Atpiginta)

Metams... .......   88.00
Pusei metu------------------------ L00
Trims mėnesiams —___     2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. ^—

Apžvalga
f_ujjiijū j li l - iiiin ii n '.i'.'iu ii'.iTi r .i • ’i Tiri’ triir r.riiitiiriii]inii^niiiwiin>n~ — t

•i-

Amerikos “neitralitetas.”
Kai tik susirinko naujasis kongresas Washingtone, 

tuojaus jisai pasiskubino priimti rezoliuciją, draudžian
čią pardavinėti ginklus, amuniciją ir kitokius karo pa
būklus Ispanijai. Kongresas skubinosi sulaikyti karo lėk
tuvus, kuriuos pardavė Ispanijos vyriausybei viena fir
ma New Jersey valstijoje.

Vienas tos firmos transportas su $700,000 kroviniu 
betgi suspėjo išplaukti iš New Yorko uosto, pirma negu 
kongreso rezoliucija įėjo į galią. Kongreso vadai visgi 
džiaugiasi, kad didesnioji dalis karo pabūklų, kurias mi
nėtos firmos galva Robert Cuse užpirko Ispanijos vy
riausybei, jau nebegalės būt išgabenta iš Amerikos. Taip 
pat nebegalės pristatinėti ginklų Ispanijai ir kitas pirk
lys, Richard L. Dineley, kuris buvo gavęs iš valstybes 
departamento leidimą eksportuoti amunicijos už $4,500,- 
000. ■

Kam gi kongresas patarnavo šituo specialiu ginklų 
eksporto uždraudimu?

' Pažangusis senatorius Nye ir kiti kongreso vadai, 
kurie rūpinosi, kad ta rezoliucija praeitų, ir pats prezi
dentas Rooseveltas mano, kad jie patarnavo taikos rei
kalui. Bet iš tiesų jie patarnavo Ispanijos sukilėliams ir 
jų fašistiškiems talkininkams, Hitleriui ir Mussolini. Aiš
ku, kad jiems bus lengviau laimėti karą Ispanijoje, jeigu 
teisėtoji Ispanijos vyriausybė negalės gauti net už pini
gus ginklų iš Amerikos. '

O jeigu fašistai laimės Ispanijoje, tai pavojus pa
saulio taikai ne sumašės, bet labai padidės.

Tokiu budu, trokšdami taikos, tie senatoriai ir kon- 
gresmanai kartu su prezidentu Rooseveltu patarnavo 
aršiausiems taikos priešams.

Patarnavo kartu ir pikčiausiems demokratijos prieš- 
šams, kuriuos taip iškalbingai smerkė savo kalboje pre
zidentas Rooseveltas visos Amerikos taikos konferenci
joje, Buenos Aires.

Tiesą sako ta patarlė, kad “gerais norais yra pra
garas išgrįstas.”

Hitlerio sąlygos.
4 . -r

Pagalios Vokietija atsakė į Anglijos ir Francuzijos 
reikalavimą, kad buti^ sustabdytas “savanorių” siuntimas 
į Ispaniją. Atsakė ir Italija. Nors tų atsakymų žodžiai 
skiriasi, bet prasmė ta pati. Abi fašistiškos valdžios sa
kosi sutinkančios išpildyti reikalavimą “savanorių” siun
timo klausime, bet jiedvi stato savo sąlygas. Aiškiausiai 
jas išdėstė Berlynas.

Sąlygos tokios:
1. Kad kitos valstybės taip pat pasižadėtų nebesiųs

ti savanorių į Ispaniją;
2. Kad butų be atidėliojimo imtasi svarstymo kitų 

problemų, surištų su intervencija;
3. Kad visos dalyvaujančios valdžios sutiktų 'įvesti 

tikrą priežiūrą vykinimui uždraudimų, kuriuos jos nu- 
tars padaryti.

Tai pagrindinės sąlygos. Prie jų Hitlerio valdžia dar 
pridėjo pageidavimą, kad iš Ispanijos butų “išmesti visi 
neispaniški kovos dalyviai — t. y. neišimant ir politiškų 
agitatorių ir propagandistų —> kad butų atsteigta padė
tis, buvusi rugpiučio mėnesį.

Šis pageidavimas, žinoma, yra neįvykdomas. Tie sa
vanoriai, kurie atvyko į Ispaniją, niekieno neverčiami, 
negali būt iš tenai pašalinti. Kadangi niekas jų nesiun
tė, tai niekas negali jų ir atšaukti.

Bet pirmosios trys sąlygos nesudarytų kliūties vals
tybių susitarimui, jeigu tik fašistiškos valdžios neveids 
mainiautų. Faktinai Anglija su Francuzija kaip tik ir 
nori, kad taip butų padaryta, kaip Hitleris savo sąlygo
se sako. ‘ \

Tačiau, jeigu taip,-tai ko Berlynas ir Roma' per dvi 
savaites tylėjo, neatšakydamos į Anglijos ir Francuzijos 
notą ? Fašistų valdžios per tą laiką siuntė vis daugiau ir 
daugiau pagelbos generolui Franco.

Taigi ir šis sąlygų statymas veikiausia yra sugalvo
tas tuo tikslu, kad butų galima derybomis tęsti laiką ir 
kad dadffiail italu ir vokiečiu ualohi niivvlri.t i TunanHk.

DĖL LIETUVOS BAŽNYČIOS 
ŽEMIŲ

_4_
_ josios. Brooklyno komunistų laik- 

yąstis sųiftoitingai iškreipia tai, 
kas buvo musų dienraštyje pa
sakyta.

Mes pavadinome žmonijos ne
ikime spalių-lapkričio 1917 m. 
perversmą Rusijoje, t. y. gink-

“Draugas” abejoja tikrumu 
tos žinios, kad bendroje Lietu
vos katalikų organizacijų kon
ferencijoje galėjo būti priimta 
rezoliucija (prieš vyskupų va-Į luotą bolševikų sukilimą prieš 

i Rusijos Laikinąją ReVoliucinę 
(Vyriausybę, kurią rėme 'visos 
į Rusijos darbimrikų ir valstiečių 

J tarybos (sovietai).
f" ĖiekVsėAą kruviną susirėmi
mą tArpe dArbp ižrionių mds 
laikome uęlaime. Bet dar dides- 

fpė yra, tuomet* ~ kai
idaMninkų 
dalis su gintot rankikė sukyla 

kitų (ėrgaidztfoių darbinin
kų dalį.

tenmAš įr Trockis šukele 
prieš sovietų remitaą Vyriau
sybę d^fiik^ mažumą* Juo
du laimėjo djSi tb, kad juodu 
parėmė kareivių ir matrosų 
'dttrtuvAi.
! Tas perversmaš buvo įVykiri- 
• tas už keleto dienų prieš visuo
tiną darbininkų ir Valstiečių ta
rybų (sovietų) kerigresą, kuris 

' ttirėjo išspręsti Laikinosios Vy- 
, riausybėsf klausimą.
' z
į Ką itas kongresas butų nutA-
■ ręs, mes nežinome. Gal būt, ji
sai butų nutaręs pašalinti Ke
renskį; gal jisai butų padaręs 
kokias kitas atmainas. GAi bu!-

■ tų riet nutarus paimti višą vall-

lią!), reikalaujanti bažnyčių ir 
kunigų žemių išparceliavimo. 
Jisai sako:

“Lietuvos bažnyčios, ir tai 
ne visur, turi tik tiek žemės, 
kiek reikalinga būtiniems 
reikalams. Ir Steigiamojo 
Seimo pravėsfoji žemės re-l 
forma tų žemių nelietė, nes 
jų nebuvo perdaug (o da ir 
dėl to, kad krik-demai suda
rė tame seime daugumą. — 
“N” Red.).

“Yra ir daugiau priežasčių 
manyti, dėl ko tos žinios ne
daug teturi pagrindo.

“Katalikų Veikimo Cent
ras yra grynai religine į?— 
“N.” Red*) organizacija ir, 
kaipo tokia, yra griežtoje 
vyskupų priežiūroje. Del to, 
jei vyskupai pasipriešino 
konfėr encij os rezoli uci j oms, 
sulig statuto jos neturi jo
kios reikšmės. Pagaliau ir 
patį KVC komitetą vyskupai 
turi užtvirtinti. Be to, kiek 
mums yra žinoma, jaunieji 
(žinoma, ir senešniejij Lie
tuvos katalikų veikėjai vys
kupams yra lojalus. Kitaip ir 
negali būti.”
Gal būt/kad ta (žinia iš tie

sų nėra visai tikra, nors yra 
sunku tikėti, kad ji butų visiš 
kai i| įpiršto išlaužta. Veikiau 
šia, kas nors panašaus įvyko. 

, Tačiau “t)r.” išvadžiojimai 
irgi nėra įtikinantys., Jisąi sa
ko, kad Katalikų Veikimo Cen
tras esąs “grynai religinė or
ganizacija” ir “griežtoje vysku
pų priežiūroje”. Sakysime, kad 
taip. Bet, jeigu taip, tai kaip 
Šituos faktus suderinti su 
“Draugo” ir kitų musų klerika- 
liškų -laikraščių pasigyrimu, kad 
katalikų bažnyčia esanti “de- 
.mokratiška”?

čia yVa gryna oligarchija 
(keleto žmonių valdžia), o ne 
demokratija. K

Antra, jeigu be vyskupų pri
tarimo Katalikų Veikimo Cent
ro konferencija negali priimti 
jokių rezoliucijų ir negali išsi
rinkti komitėto, kiirio sąstatui 
vyskupai priešinasi, tai kuriate 
galui dar tokįas konferencijas 
šaukti?1

Vyskupų Lietuvoje viso yra 
pustuzinis,

! tūkstančių, ^eigu katalikų or- 
1 ganizačijų atstovų balsas nieko 
nereiškia prieš Vyskupų balšą, 

• tai visai bereikalingas dalykas 
tūos atstovus šaukti ir Jėisti 
jiems kalbėti. ” \

O ypač, kuomet organizacija 
yra “grynai religinė”. Nejaugi 
šv. Zitos delegatė arba Gyvojo 
Kažaričiaus brolijos Atstovas ga
lėtų patarti vyskppamš, kaip 
reikia poteriauti afbA kiek pa- 
kutos turi atlikti griešnininkAs 
savo dūšios išganymui ?

? Tai butų grynai religiniai 
klausimai. Tačiau toje konfe
rencijoje, kaip buvo pranerta, 
ėjo ginčai dėl vyskupijų ir kle
bonijų žemių. Ar gi ir klebono 
laukas yra religija?

APGAILĖTINA TAKTIKA

" ■ ! I I I ' f

džią į sovietų rAnkas ir atsisa
kyti nuo St. Seimo šaukimo.

Bet bolševikai neleido darbi
ninkų ir atstovų suvažiavimui 
šitų klausimų spręsti. Leninas 

;su Trockiu tyčia pasiskubinu 
ginklu nulemti valdžios likimą, 
pirma negu kongresas spėj o su- 
jSirinkti.

Aišku, kad bolševizmo vadai 
:nesitikėjo* kad jų pozicija pa-^ 
ims viršų laisvai išrinktų dar

bininkų ir valstiečių atstovų su
važiavime. Jie pastatė smurtą 
prieš laisvą žmonių valios pti- 
reiškimąA 

j štai ką mes pavadinome “ne
laime”. Tai buvo nelaimė ne 
tik Rusijos darbininkų, ne tik 

(Visos Rusijos demokratijos, bet 
ir viso pasaulio žmonijos!

Sovietų valdžios “atsiradi- 
iftiAs”7 yrA kitAš dalykas, o pati 
! sbVietų vAIdžIA — kitAš. So
vietųValdžios forma, pati sa
vaime, nėfA nei blbg&s, nei ge- 
raš dalykas. Jūk pAtys bolševp 
kai tą valdžios formą pirma 
gyrė, 6 dabar Savo naujojoje 
■kbAštftuefjUjė ją pAfiAikino.

Sovietų valdžią, kaip Aukš- 
Jčiaus minėjoje, galėjo įsteigti 
ižr visos RUsijOs darbiūiUkų ir 
f valstiečių tarybų suvažiavimas, 
s Jeigu taip bUtų buvę laisva j džios — tas St. Seimas sūvažia- 
i kongreso VUlia Atitarta, 
kų buvę galima tokį liaudies 
iižmksnf kritikuoti, 
smerkti, 

s Tokiu bildu1 “Laisvė”, pTimes- 
' dama mums pasakymu kad bii- 
iVO nelaimė “sovietų valdžios at-

, siradimas“ arba pati “Sovietų 
.! ^ąjttrtga“, atliko nešvarų gėlto-

.prikišo mums tai, ko mes nesa
me sakę.

Labai apgailėtina, kad ko
munistų organas dar vis neat
sisako nuo šitokios nepadorios 
taktikos polemikoje su idėji- 
;nBis priešais.

BOLŠEVIKŲ PERVERSMAS 
IR SOVIETŲ VALDŽIOS 

ATSIRADIMAS

Bet “Laiš’ve” mėgsta ne 
iškreipti savo oponentų 
įdžius. Ji taip pat moka suktai 
i mėtyti pėdas, kada ji būna to- 
;kiose gudrybėse sugauta. Tai- 
|gų kad ji negalėtų išsisukinėti 
• ir šį kartą, turinio priduoti dar 
j keletą žodžių prie to, kas pa
sakyta aukščiau.

“Laisvė”, be abejones, norės 
pašfteišinfi tuo kad bolševikiš
kas pervėrsmas privedė prie so- 

j vietų valdžios atsiradimo. Reiš
kia^ tuodu dalyku yra neatski
riamai stfrišti.

Bet tai .neatatinka tiesos. Y- ■ i
, ra faktas* kad da ir po pervers- 
tmo buvo renkamas demokratiš
kas visos Rusijos Steigamasis 
Seimjas* Kaip* tik apie šitą laiką 

. 1918 m. — jau prie Lenino vai- 1 »

tik 
žo-
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tuomet nenorėjo ne girdėti!

Faktas yra, kad spalių-lapkri- 
čio perversmą ardydami bolševi
kai dar patys skelbė, kad jie su
šauks visuotinu balsavimu iš
rinktą Rusijos parlamentą ir 
(įsteigs Rusijoje pilnai demok
ratišką tvarką. Jie kaip tik ir 
teisino tą savo smurto žygį tuo, 
kad Kerenskis, girdi, norįs pa
sidaryti “caras,” nešaukiąs St. 
Seimo!

Net ir išvaikydami St. Seimą, 
bolševikai dar nesakė, kad, vie- 

(toje demokratiškos respubli
kos, jie duos ‘Rusijai “sovietų 
vAldžią.” Priešingai, Leninas ir 
kiti “liaudies komisarai” išfei- 

’ do manifestą, prižadėdami pa
skelbti haujtfs rinkimus j St. 
Seimą. Tiktai, Vėliau, kai bolše
vikai įsitikino, kad nebėra vil
ties daugumą Rusijos liaudies 
pakreipti į savo pusę, tai jie 

‘gAlutiuai atrtietė “buržuazinę 
• demokratiją” ir Leninas padarė 

kad 
būti 
for-

dar-

trii bri

bet ne

M

■ Rašo ANTANAS ŽYMONtAS
Ii ■■■,

iVO. Jeigu bolševikai butų turė- 
ję jame datiguiną^ tai jiems ne
būtų buVę reikalo toliaus var
toti smurtą. Seimas butų vei- 

' šiaušia parašęs demokratinę 
konstituciją tokiais pagrindais, 
'kaip kad patys bolševikai per 
metų metus aiškino, kol dar jie 

t buvo socialdemokratų partijoje. 
! Bet smurtas jau buvo juos 
apsvaiginęs, užmigdęs jų sąži
nę. Pafnatę, kad St. Seime so
cialistai (es-erai ir es-dekai) 
turi beveik du trečdaliu, o bol
ševikai tik trečdalį, jie vėl pa
sigriebė ginklą ir St. Seimą iš- 
Ivaikė. Apie “bendrą frontą” jie

'“genralršką atidengimą,“ 
prolėfariato diktatūra turi 
įvykdyta “sovietų valdžios 
moję.”

Šitą Lenino “istorišką
'bą” diktatorius Stalinas dabar 
šluoja lauk (o Lenino bendra
darbius prakeikia arba siunčia 
'pas Abraomą!).

Tokfti budu faktai rodo, kad 
trirp to krimmalio smurto, ku
ris buvo atliktas spalių-lapkri- 
ČTd mėnesį, 1917 m., ir “sovie
tų valdžios atsiradimo“ buvo 
didokas laiko tarpas ir visa ei
lė kitų įvykių.

Todėl, vienoks ar kitoks bol
ševikų perversmo įvėrtinimas 

! dar nepasako, kaip reikia žiūrė
ti į tolimesnius etapus Rusijos 
revoliucijos eigoje. Ir “Laisvė” 
todėl negali teisintis tuo, kad 
“Naujienų” sakinys apie bolše
vikišką pučą apimąs dalykus, į- 
vykusius vėliau.

o katalikų šimtai

Aną dieną “Laisvė” paraše, 
kad “Naujienos” išreiškusios 
nuomonę, jOgei “Sovietų Sąjun
gos atsiradimas ynri ‘žmonijos 
nelaimė’. ” Dabar (sausio 6 d.) 
ji vėl taiko i “Naujienas”, bet 
žengia truputį toliau ir sako:

“Tai, žinoma, nepatiks 
tierps socialistams, kurie ban
do pasauliui įpasakoti, buk, 
girdi, Sovietų Sąjunga esanti 
žmonijos nelaimė!“
šitokių nuomonių “Naujie

nos” niekuomet nėra išreišku-

(Tęsinys).
Bet dar rėikėjo pasiimti vir

vių, batų, valgių produktų, in
dų, įvairių įrankių, gyduolių, 
lovoms paklodžių, tentų, dova
nų juodveidžių vadams ir 1.1. 
Jei ką užmirši, gali ištikti di
dėlis pavojuš arba ir mirtis.

( . KARAVANAS
Vasario 5 d., 1871 m. pradė

jome kelionę. Aš visai nepaži
nojau Afrikos juodveidžių. Ne- 

> žino jau ‘ j ų papročių nė tikslų. 
Aš tupėjau stt jais susipažinti 
labai atsargiai. Mes neturėjo
me jokio kelio, tik galėjome sari 
įsivaizduoti ir pasižymėti že- 
riiclapyje.

Aš padalinau, savo karavaną 
, į penkis skyrius. Man pasakė* 
. kad ant didelio karavano, gali 
greičiau užpulti. O mažų kara
vanų Afrikos juodveidžiai gali 
ir. nepastebėti. Patarimas prak
tiškas, bet mums bėda buvo su
jungti y vieną dalį karavano su 
kitomis dalimis. Mes kai kada 
ilgai klaidžiojom po Afrikos 
klampynes, kol susiradom vie-

; rii kitus.
Pirmutinę 'dieną kelionės aš 

susirgau tropikų šiltine. Ir per 
tryliką mėnesių tokių atakų tu
rėjau dvidešimt tris. Kai kada 
aš taip sirgau, kad gulėjau be 
sąmonės.

Sūnkiaušia mtimš buvo per
eiti skersai upių, nes tiltų ne
būto. Nuo didelio lietaus, upės 
patvinę ir pelkėmis voš tik ga
lima buvo išbristi. Musų por
teriai išgązdindavo ir sukeldavo 
debesis įvairių įvairiausių pau
kščių : žalių karvelių, auksinių 
fezanų, pelikanų ir šimtais kito
kių paukščių. 1 i

O jau vabzdžių, musių, vaba
lų/— negalima ne apsiginti. 
Milionai nuolat zvembia apie 
kUsis. AŠ jų nebijojau, bet jų 
zvembimas įkyrėjo. Savo kny
gutėj užrašiau* kad jie gieda: 
sopranu, altu ir tenoru.

Lapkričio 3 . dieną, mes susi
tikome karavaną iš astuonių 
žmonių'; Jie važiavo iš U ji ji. 
Aš pradėjau jų klausinėti įvai
rių žinių. Jie man sako:

—Neseniai į Uj i ji atkeliavo 
baitas žmogus.

—-KAipį jis buvo apsirengęs? 
-paklausiau.
—Taip, kaip ir jus.
—Senas, ar jaunas?
—Jis senas. Balti plaukai ant 

jo veido ir jis išrodo sergąs.
—O iš kur jis atkeliavo?
—Sako, kad iš tolimos šalies.

, —Ar jis dabar gyveiia Ujiji?
; —Taip, aš mačiau jį aštūo4 
nios dienos atgal.

i —Ar manai, kad jis bus te- 
>nai, kol mes nukeliausime?

—Aš nėžirtau.
—Ar jis buvo piriniau Ujiji?
—Taip; jis iš ten seniau bu

vo išvažiavęs.
(Btlš daugiau)

Dar apie streiku Mor- 
i ton mokykloj
' 38 civilės organizacijos mie
stelių Ciceru, Berwyn, Stick- 
ney, Lyons Jr kai kurių įitųi 
ketvirtadienio vakrire laikė su
sirinkimą ryšy str streiku, ku
rį paskelbė džėnitorių unija už 
pavarymą iš darbo trijų Mor
ton mokyklos džėiiitbrių.

Nusirinkime paaiškėjo, krid 
tie trys žmoriės buvo pavary
ti . iš darbo rimavę progos riė 
pašiaiškiittį nė pasitenkinti.

darė jokio tarimo, da
bar eina konferencijos tarpe 
darbininkų unijų ir mokyklos 
perdėtinių ginčui lik vidrioti.

■ 1 - A r f irv-L -V.. .1

Ją Kuteno

ęfticagietS Lillian WeftZ- 
ertttar, kuri gavo divorsą 
inisiskųšdama teismui, kad 
vyras kuteno jai padus/

Naujienu-Tribune Photo '>

Po Eilute Kasdien Į
(ISkirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinj).

Vėl Tu Mane...
tu mane, kaip piktoji dvasia,Ir vėl

Jau gandinti nori skaudžiai!
jau negana mano skausmų slapčių? 
ašarų maž tematei?

Ar
Ar

laikas užgimti darbams!Jau
O ne, nepaveiksi! širdis užkasta 
Atbusti negali sapnams!
Gana pagavimų, tuštybių gana!

Žniogaųs gyvata tai ne ryto juokai! 
Ne rožefriiš barsto takus!

Kiėk kartų ji parveria širdį kiaurai!
Kaip tankiai jos veidas rustus!

Gana nuo žmonių prašinėti širdies: 
Juk žemė—pakalnė verksmų!
Tik vien beproty s ilgą ranką išties 
Pagriebti šešėlį sapnų!

Daug ttokšfa Širdis, nes ne žemės duktė,
1 Ir veltui ji draugo jieškos!...

Tarp žemės juokų ji nuli-udus našlė!
Jai ilgu šalies tolimos!

Geria jau fe&ionės be tikslo gražaus!
Gana pagavimų, sapnų!
Jau laikas kentėti dėl augšto • Dangaus, 
Ir vargti dėl gero kitų...

Maironis.

PASLAPTIS
IR

KRAUJAS
“išvakarėse nužudė anglų karininkų, jo lavo
nas buvo surastas vienoje Petrogrado gatvių. 
Matyti, niekas nenorėjo tos mirties Slėpti, 
nors aišku buvo, kad tai prievartos mirtis. Pa- 
8irodė,kad uužUdytasai ariglą karininkas tar
navo užsienių žvalgybai. Apie tai buvo kalba
ma advbkato Liubarskio raštinėje.”

Taip prasideda roinanas vardu “PASLAP
TIS IR KRAUJAS”, kurį .pradės "Naujienos” 
spausdinti sausio 25 d. Tai nepaprastai įdo
mus, patrauklus ir jaudinantis romanas. Bū
tinai pradėkite jį skaityti nuo pat pradžios.

■ ■
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KARO ŠMĖKLA EUROPOJE
GENEVOS TARPTAUTINIO MOTINOMS IR VAI 

KAMS GLOBOTI ORGANIZACIJŲ 
BŪRIO RAŠTAS

(Musų specialio korespondento Lietuvoje)

Mielas skaitytojau! Tur būt, ropoję, o gal ir pas jus, Ameri 
kaip pamatai mana straipsnius, 
tai tuoj sau meni: — Na, jau 
tasai vėl apie karo galimumus 
drožia 1

Gal jau įkyru paliko ir skai
tyti nesinori. Suprask mane. 
Europos padangė vis dar tebė- 
siniaukia, o kartu mano tėvy
nei, tavo tėvų žemei vis tebe- 
grumoja karo Štnėkla. Daug pa
vojų yra, tai tenka apie juos 
kalbėtu it pagalvoti kas daryti, 
kad tie karo galimumai pra
nyktų. Reikia, kad visi, kas ga
li ir kaip moka kovoti, kad pa
sauliui netektų daugiau tų visų 
karo baisenybių pergyventi. t

Taigi ir šiuo kart tariu dar 
keletą žodžių.

Niekuomet, tur būt, Europoje 
nebuvo tiek daug įsikūrę įvai
rių įvairiausių tarptautinio po
būdžio visokių organizacijų ir 
draugijų. Visa Europa ištisu 
tinklu yra nutiesta tarptauti
nėmis organizacijomis. Vienos 
jų politinio turinio, kitos eko
nominio, trečios mokslinio po
būdžio, kitos 
kurios visai 
Bet visos jos 
tartum siekia 
daus ir broliško bendradarbia
vimo. Regis, jos turėtų taip 
veikti visų gyvenimą, kad karui 
netektų iškilti. Bet šalia visų 
šitų organizacijų, siekiančių tai
kos ir turinčų savyje daug hu
manizmo pradų, veikia tamsios 
jėgos, kurios neišpasakytai ug
do karišką dvasią.

Ne tik abiejų rūšių šiandien 
organizacijos veikia Europos 
kontinente, bet jos. yra apsupę, 
lyg juostė aprišę visą žemyną. 
Afrika taip pat glaudžiai su 
kai kuriomis iš tų organizacijų 
bendradarbiauja.

šiuo kart noriu priminti apie 
vieną iš tų organizacijų, kuri 
tiktai yra Europoje pasišovusi 
aukštais tikslais geros valios 
žmonių humanizme užsimojimų 
kupina siekia su visomis. tauto
mis broliško sugyvenimo ir sa
vitarpės pagelbos, tai vaikų ir 
motinų apsaugos ir globos or
ganizacijos. f

Visose Europos valstybėse, o 
kartu ir Lietuvoje veikia įvai
riais pavadinimais motinų ir 
vaikų globos sąjungos. Šios są
jungos sudaro Genevoje prie 
tautų sąjungos savo centrą, ku
ris vadinamas motinoms ir vai
kams globoti tarptautinė są
jungų sąjunga. Šios sąjungų są
jungos suvažiavimai, vyksta kas
met Genevoje prie 
jungos.

Prieš kiek laiko 
tautinės sąjungos 
kiąs prie tautų sąjungos išsiun
tinėjo visoms tos rūšies drau
gijoms labai budingą raštą, ku
ris labai daug sako ir yra bega
liniai reikšmingas.

Tame rašte klausiama, kas 
manoma daryti karui ištikus! 
Ar yra numatyta karo veiks
mams prasidėjus vaikų ir moti
nų evakuavimas j ne karo zo
ną! Kas daroma,, kad vaikus ir 
motinas apsaugojus nuo nuo
dingųjų dujų, nuo aeroplanų 
bombų ir kitų karo pavojų!

Ar yra numatyta toksai žen
klas, kuris kad ir iŠ labai aukš
tai butų aeroplanams pastebi
mas, kad jie atlėkę į tas vietas, 
kur bus išvežti vaikai ir moti
nos, kad nemėtytų bombų, ne
paleistų iš viršaus nuodingųjų 
dujų. Ar nėra reikalo šioksai 
ženklas dirbti bendrai visoms 
tautoms ir paskelbti jis, kad jo
ki priešo aeroplanai jį pastebė
ję nedrįstų bombomis svaidinti.

atve-

rašti-
siun-

socialinio, o kai 
nekalto turinio, 
atskirai ir kartu 
visų tautų glau-

tautų są

šios tarp- 
biuras vei-

koje, bus tartasi, kaip vaikus ir 
motinas apsaugojus karo 
ju. ( ,

Jei iš tautų sąjungos 
nes tokio turinio raštai
čiami į visas valstybes, tai, tur 
būt, jie šį tą reiškia, nes ki
taip nebūtų reikalo sukelti pa
nikos arba nereikšmingais klau
simais tokiai rimtai įstaigai už
siimti.

štai dar vienas įrodymas, kad 
Europoje visai rimtai laukiama 
karo. Taip, jis gali ir nekilti 
tuoj, arba visai jo nebūti, bet 
tai nereiškia, kad to pavojaus 
nesama, o jei jis yra, tai yra 
būtinas reikalas) ruoštis jis tin
kamai ir organizuotai sutikti.

Jau italų Etiopijos karas įro
dė, kad daugiau nuo aeroplanų 
ir dujų nukentėjo ne kariai, 
bet vaikai ir moters, tai yra 
tie, kurio nekariauja. Juk pir
mos italų paleistos bombos 
kaip tik užmušė keletą vaikų ir 
moterų. Dabar Ispanijos civili
niame kare taip pat daugiausia 
turi nukentėti vaikai. Jau tuks
iančiai jų neteko tėvų, suaugu
sių brolių ir seserų. Vienų- jų 
tėvai žuvo apkasuose, o kiti vi
sai netikėtai tapo nuo tėvų at
skirti. Prancūzijos panaši vai
kams ir motinoms globoti orga
nizacija dabar dirba išsijuosu
si. Jau tūkstančiu^ vaikų ji yra 
surinkusi iš abiejų frontų pu
sės. Atvežė vienus iš tų vaikų 
į Prancūziją, kitus į Šveicariją 
ir juos čia nnaitina *ir-globoja, 
šitam reikalui aukos plaukia iš 
viso pasaulio. Tik veik nieko jų 
negaunama iš tų valstybių, ku

kė, kad Baltijos juros pakran
tėje apsaugojus taiką ir garan
tavus ramų gyvenimą. SSSR 
jau dėl vieno nuolatos jai grū
mojančio iš Vokietijos pusės 
pavojaus buvo verčiama drau
gingai bendradarbiausi su Bal
tijos valstybėmis, o ypač su 
Lietuva.

Dabar, jei vokiečiams pavyks 
įvaryti tarp Prancūzijos ir 
SSSR kylį, tai Lietuvai teks vi
sai rimtai apsidairyti ir savo 
padėtimi susirūpinti. Skandina
vijos valstybės, kartu su Belgi
ja kažkaip dėl SSSR yra laDai 
ir labai atsargios. Jos norėda-

(Tąsa ant 6-to puslj
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šli

išeisianti, o kaip kas 
kad SSSR jau pasiųs 

vyriausybininkams
O vyriausybininkams

Šiaurėj, kur šunės užima arklių vietą, jie dėvi “avalinę'’, 
kad kojos nepuslėtų. Paveiksle parodytas šuo priklauso 
aukso ieškotojui, P. J. Čarrol iš Britų Kolumbijos, kuris i
keletą dienų atgal pravažiavo pro Chicagos apielinkes šu
nimis kinkytais ratais. (Naujienų-Tribunė Photo).

rios sukilėliams s i u n č i a, stengiasi apsaugoti, 
ginklus ir patyrusius karo in
struktorius. Tų aukų visai ne
siunčia Vokietija, dalinai Itali
ja ir Portugalija. Užtai per 
Portugalijos teritoriją gabena
mi Fokerio, Fiato — Italijos

1 firmų aeroplanai ir iš Vokieti
jos Junkerio aeroplanai kartu 
su lakūnais. x

Taigi, Europos vienos iš’ vals
tybių j Ispaniją siunčią ginklus, 
kad sukilėliai h’ail?intų gyvybę, 
o kitos valstybės, kilnaus žmo
niškumo vedamos, kaip įmany
damos, bent jaunųjų gyvybes

IŠK1LMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ

KONCERTAS?
SAKALŲ SALEJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SĖKMAD1ENYJ,

Vasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!
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per radio išgirsti, kad Hitleris 
pasakė, jog Vokietija pripažįs
ta Italiją Etiopiją nukariavus 
ir skaito ją Italijos imperijos 
dalimi, šitokie dalykai taip salų 
dėl gražių akių nedaromi. O 
tvirtinama, kad visa dėl to pa
daryta, kad Italija pasižadėjusi 
Vokietijai padėti išardyti SSSR- 
Prancuzijos sąjungą.

Kitaip tarus, SSSR nuo Eu
ropos politikos norima visai i- 
zoliuoti. SSSR jau veik atvirai 
kalba, kad ji iš taip vadinamo 
nesikišimo į Ispanijos įvykius 
komiteto 
priduria, 
Ispanijos 
ginklus.
Ispanijoje tiktai ginklų reikia. 
Jie turi pakankamai norų ir pa
siryžimo sukilėlius nugalėti.

Šiandien taip pat telegramos 
praneša, kad Portugalija jau 
formaliai nutraukė su teisėtai 
Ispanijos vyriausybe diplopiati- 
nius s£y*tykius. Žinoma, diplo
matinių santykių nutraukimas1 
dar nereiškia karo, bet dar la
biau jų liuosesnės rankos pasi
lieka. Beje, jie iki šiol savo 
rankų visai nevaržė ir kaip ga
lėjo ir mokėjo Ispanijos sudi
lusiems generolams padėjo.

Portugalija, kitų už ją dides
nių ir stipresnių valstybių ne
patariama nebūtų'' diplomatinių 
santykių nutraukusi. Yra kas 
čia jiems pažibino!

Kuriais . keliais dabar eis 
SSSR butų sunku pasakyti. Ar 
išdrįs SSSR stoti į kivirčus su 
kitomis valstybėmis, tai yra to
mis valstybėmis, kurios Ispani
jos sukilėliams padeda, šiandien 
butų sunku pasakyti. Bent 
spreridžiant iš-SSSR vykstančių 
fabrikuose darbininkų mitingų, 
butų sunku kas tikro pasakyti. 
Tuose mitinguose vis dar ragi
nama Ispanijos moterims ir 
vaikams siųsti aukas, bet dėl 

_ _ | ginklų'dar nekalbama. O SSSR
laiko pažabojusi, tenai yaikams j juk laisvos'nuomonės darbinin

kai negali pareikšti. Čia visa tai 
daroma, kas iš anksto įsakyta 
ir kas leista sakyti. Tai ne 
Prancūzijos komunistai, kurie 
atvirai reikalauja iš vyriausy
bės padėti Ispanijos teisėtai 
vyriausybei. Beje, ir čia bent 
kiek komunistų karingasis ūpas 
sumažėjo.

SSSR stojus į atvirą kivir
čą su Vokietija, Italija ir Por-

Ar tenka kalbėti, kuriose iŠ 
tų valstybių yra įsigalėjusi i de
mokratinė santvarka? Tai vi
siems yra žinoma. Tenai, kur 
viešpatauja vądai, jie sėja mir
tį, ir tenai, kur kraštai demo
kratijos valdoki,?jie gina žmo
gaus gyvybę! Į .

Ii’ kaip..,tikėtose valstybėse, 
kuriose tariamieji vadai neturi 
ką veikti,<kur’demokratija juos

Viso Gyvenimo Proga!
Pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finanee Company, 

didžiausios Chicagoj automobilių finansavimo bendroves, 
ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį mes parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžžaus’s vėliausių automobiliu mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin-

■ ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fcirds — 
1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plyifiouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes — už pu^ę kainos ir kai kurie mažiau kaip 
už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, CadiBacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai.— virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
metu.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija iy 10 
dienų bandymo važiavimu. * /

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vidcaro.
ir motinoms glaboti šitos sąjun
gos turi sudariusios, stiprius ir 
jaukius savo Uždus.

Taigi, tos uriLŠies organizaci
jos nematydafnas ir jausdamas, 
kad karas , gali visai netikėtai 
kilti, jau iš anksto rūpinasi, kad 
bendromis pajėgomis pasirūpi
nus karo metu- vaikus ir moti
nas apsaugoti nuo visokių karo1 
pavojų. ,

Jums, amerikiečiams, gal būt tugalija ar neliktų tik vienišė... 
net keistoka išgirsti, kad Euro- Aišku, kad Anglija jai nepri

tars. Ar Prancūzija čia derintų 
savo žygius su SSSR, taip pat 
sunkti pasakyti. Jos politika 
daugeliu atvejų turi priklausyti 
nuo Anglijos. Tai labai galimas 
daiktas, kad SSSR pamėginusi 
su Europos - valstybėmis bend
radarbiauti, vėl turės pereiti į 
savo izoliacijos politiką. SSSR 
sudalyta sutartis su Prancūzija 
kol kas neatrodo, kad Europoje 
karo pavojų sumažino. Atrodo 
kaip tik antraip. Vokietija da
rė ir daro visa, kad tik SSSR 
labiau izoliavus ir visąis budais 
visus gazdino ir gazdina komu
nistų pavojumi. O šitas baubas 
daug ką atbaidė bendradarbia
vus Su SSSR.

Visų šitų faktų akyvaizdoje, < 
Lietuvos tarptautinė padėtis 
taip pat sudaro visą eilę daug 
naujų rūpesčių.

Ikf šiol viena buvo aišku, kad 
Prancūzija buvo didelė šalinin-

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St, kampas Loomis

Nesvarbu kjjr gyventum, mes apmokėsime jūsų keliones išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

po j e net kūdikiams yra išgalvo
ti tokie lopšiai, kurie juos gali 
nuo nuodingųjų dujų apsaugo
ti. Gal bus dabar suprantama, 
delko Europoje visose valsty
bėse galit iš anksto įsigyti du- 
jakaukes. Jas galit lengvai veik 
kiekviename mieste pirkti. Kas 
neišmano dabartinės Europos 
būklės, gal .tam atrodys tai 'vi
sai bereikalingas daiktas, kad 
bereikalingai iš žmonių pinigai 
viliojami, bet kas bent kiek nu
jaučia Europos valstybių san
tykius — tam visa tai bus su
prasi tama ir dėl tų padarytų 
žygių nebus daroma priekaištai.

Ne tuomet • šunes lakinami, 
kai jau reikia eiti į medžioklę! 
Europos valstybių santykiai 
paskutinėmis dienomis vir dar 
labiau painesni darosi ir nieko 
gero netenka laukti.

Štai Italija jau atvirai taria
si su vokiečiais, šiandien teko
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PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4% 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Association of 

Chicago teikia paskolas ant namų Chicagoj e ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

11 Federal Savinos
ilAND LOAN ASSOCIATION

2202 WEST CERMAK ROAD
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt.
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18-ta Kolonija
Antra draugija nutarė rlemti 

dienraščius. ■' Perrinkta val
dyba. Organizuoja jaunuo
lius.

Draugystė Susivienijimas 
Brolių ir Seserų .Lietuvių sa
vo priešmetiniame susirinkime 
laikytame gruodžio 13 d. Ap- 
veizdos Dievo parap. svetainė
je nutarė sekamai:

Valdyba sekantiems me
tams: Jurgis Jakubauskas, 
pirm.; Antanas Zalagėnas, 
vice-pirm.; Kazys Batutis, nut. 
r aš t.; Petras Viršila, fin. rast.; 
Mykolas Bankevičius, ižd.; 
Aleks. Gajauskienė ir St. Tar- 
kauskas, iždo globėjai....

Nutarta taisyti savo konsti
tuciją, išrinkta komisija iš 9; 
organizuoti jaunuolių skyrius, 
komisija iš 3. Remti lietuviš
kus du dienraščius, “Naujie
nas” ir “Draugą”, duodant 
jiems spaudos darbus, kokie 
jie nebūtų, — lygiomis. Au
koti Apveizdos Dievo parapi
jai per kun. kleboną Ignatius 
Albavičių $5.00, kaipo Kalėdų 
dovaną, ir Marijonų koplyčiai 
$5.00. Vajus naujiems na
riams. Rengti Sidabrinį Jubi
liejų 'Sausio 31 d. 
• z

AteiĄąntį sekmadienį-rytoj, 
metinis susirinkimas, sausio 10 
d., mokyklos kambariuose, 1 
vai. popiet. Visi privalo būti 
ir savo duokles būtinai užsi
mokėti.

Korespondentas 1937 m es
tams Juozas Kuzmickas.

— Juozas Kuzmickas,
1900 So. Union Avė., 

Canal 2183.

Ramanauskienė ir 
Kazlauskienė rei

kalauja divorsų
Vyrai jas apleidę ir neparu- 

piną pragyvenimo

Superior teisme adv. L. Mi- 
kelionis užvedė dvi divorso by
las. Vieną vardu p. Della Ra
manauskienės, antrą, — vardu 
Viktorijos Kazlauskienės.

Abi moteriškės sako, kad 
vyrai jas Apleidę ir neparupi- 
ną pinigų pragyvenimui.

Pirmosios vyras, Jonas Ra
manauskas apleidęs namus ir 
persikėlęs kitur gyventi 1934 
metais. Turįs sūnų, Donald, 
kuris yra apie 5 metų am
žiaus.

Petras Kazlauskas, antro
sios vyras atsiskyręs nuo šei
mynos irgi apie tą laiką, žmo
nai palikęs du -vaiku, Petrą 
Kazlauską, 15 metų, ir Jobą, 
12. Vedė skundėją birželio 4, 
1916 metais.

Pagrobiko Veidas

No. 4208 NAUJOS MADOS SPORTO SUKNELĖ. Galima pasisiūdinti iš 
šilkinio arba lengvo vilnonio materiolo. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 44, 46 ir 48 ‘per krutinę. 36 mieros dydžio reikia 4 yardų 39 colių 
materiolo.

Paišinys veido pagrobė
jo, kuris “kidnapino?* Ta- 
komos, Wish., turtuolio, 
Dr. Mattson 10 metų sū
nų. Piešinį padarė liudi
ninkė Virginia Chatfield, 
kuri matė pagrobiką.

Naujienų-Acme Photo

Nusižudžiusios Mylimasis ir Tėvas

DAILY BUSINESS DIRECTORY

ILaidotuvių Direktoriail

RESTAURANTAI
Naujienų-Tribune Photo

Sutaupino $1,651,782.66

Anglys—coal

PATARLES

katės

supažindinti su musų įvairiomis

Per praėjusius šešis mėnesius musų turtai dvigubai padidėjo, kas dabar jau siekiasi

Vieno Miliono Doleriu

Antr., Ketvirt. ir šeštadieniais iki 9 vai. vak

Garsinkitės “Naujienose(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Metinių divi 
dentų dydis

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

gerą pati 
suėda.

AUTOMOBILIAI
— Automdbiles

KARO ŠMĖKLA 
EUROPOJE

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
mos išvengti bet kokio karo pa
vojaus stengiasi laikytis kaip 
galima izoliuotai ir nei pas vie
nus

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Morgan Street
— Boul. 3753

Milda Auto Sales A 
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorr 1696

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas {švirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tek Lavnd&le 5727.

Matthew Plese 61 metų val
gė pietus departmentinėj krau
tuvėje Joliet mieste. Jis buvo 
tikras, kad kišenėj turi $991. 
Tačiau kai įkišo ranką į kiše
nę, tai ten rado vietoj pinigų 
tik clidelę skylę.

Išsigando Plese, žodžio nega
li ištarti. Bet štai krautuvėn 
įėjo p-nia Mary Bolton ir pa
duodama Plese’ui $300 
rėjo sužinoti

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

NAUJIENOS Pattern Dept'.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu, 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No................ 

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

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo, 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

reikalaujame valyti

nei pas kitus labai glau
džių santykių neieškoti. Ypač 
jų ta užsienių politika yra la
bai apdairi, kuomet persvaros, 
bent aiškios persvaros nęi vie
noje, nei kitoje pusėje nematy
ti. žinoma, tai skaudu patirti, 
kad tokiu egoizmu Visame va
dovaujamasi net tos valstybės, 
kuriose demokratija yra įsiga
lėjusi; Bet užsienių politika vi
suomet 'vadovąvosi tik savo 
krašte egoizmu ir, tur būt, dar 
ilgai ji tokia bus. šiame atsiti
kime ne kitaip elgiasi ir ta 
valstybė, kurioje yra įsigalėjęs 
komunistinis režimas, tai SSSR. 
Tokius jos žygius patvirtina jos 
laikysena Italijos ir Etiopijos 
karo / metu ir dabar Ispanijos 
civiliame kare, bejit taip buvo 
iki šiol.

Šiokių Europos valstybių san
tykių akyvaizdoje^Genevos tarp
tautinės motinomis ir vaikams 
globoti organizacijų biuro raš
tas visai yra laiku parašytas.

—Para Bellum.

Pametė $991, atgavo 
$851

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

Birželio 30, 1936 m. turtas $500,000.00
Gruodžio 31,1936 m. turtas jau virš $1,000,000.00

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

Charles and Tor.y 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystes 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967 -

BEN. F. BOHAČ, Sekretorius.

2641 W. 51 STREET, arti TALMAN AVENUE Telefonai GROVEHILL 1900—1901
i '

Atdara: Kasdien 9 vai. ryto iki 6 po pietų

Nežinomas 
mas.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40 rūšių sendvičiams mėsos; Viskas 

Šviestas kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. 

Pristatome

Theodore Nislund, mylimasis, ir Albert J. Cassidy, 
tėvas nusinuodijusios Miss Catherine Cassidy. Moteriškė 
nusinuodijo, įsimylėjusi į Nislund, kuris nenorėjo ap
leisti savo invalidę žmoną... o

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

už toną:
BLACK BAND ...................... $8.60
Illinois Lump ........,.............. $6.40
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

Talman Federal Savings and
Loan Assoeiation

pano- 
ar jis tyčia pi- 
Po to pasirodė 

kita ponia, Mrs. Shelton. Ji 
padavė dar keturis šimtus do
lerių. Trečia buvo ponia Kelly, 
pasirodė ir daugiau piliečių 
vis su Plese pinigais. Viso jam 
sugrąžinta $851. Tačiau p. 
Plese prisipažino, kad jis abe
joja ką pasakys jo žmona dė- 
liai praradimo $140.

Jūsų investmentus musu susivienijime iki 

85,000.00
Išmokėsime procentus už pilną mėnesį už visus pinigus padėtus pirm 
Sausio mėnesio 10 d., 1937 metų.
Niekas jums nekainuoja prisidėti. Pagal musų planą nėra narystės 
ir knygutės duoklių ir neskaitome pabaudų.
Nežiūrint to, ar jus pradėsite nuo $1.00 ar nuo $5,000.00 kreipiama 
vienoda atyda. Ateikit ir leiskit 
taupymo investmentų formomi

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
NEW DEAL TAVERN 

117 SO. HALSTED STREET 
Tel. Haymarket 1378

Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 
mandagus patarnavimas.

BILL DUDOR, Savininkas.

Mes 
šiukšles iš gatvių ir alėjų. Va
lymas jų yra surištas su tam 
tikromis išlaidomis. Viena iš
laidų rųšis tai krovimas šiuk
šlių ir išvežimas jų iš tam tik
rų stočių. 1939 metais prikro- 
vimas kubiško jardo šiukšlių 
kaštavo miestui 42 centus su 
viršum; 1931 m. — 41 centas 
su viršum; 1932 m. — 41 cen
tų su* viršum.

Kai meru tapo Edward J.Jnigu's blaško 
Kelly, tai prikrovim&s vieno 
šiukšlių jardo miestui kaštavo 
sekamai: 1933 m. — 17 cen
tų su, viršum; 1934 m. — 25 
centai, 35 m. — 27 centai, ir 
1936 m. —’ 27 centai. Dėka 
šio sumažinimo išlaidų per ke- 
turius metus miestui sutaupy
ta $1,651,782.66.

• KONTRAKTORIAI
John Vilimas

Kontraktorius ir Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, Iii.

Chemical Co.
Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine i^be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
CHICAGO. TLL.

• TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago. III.

AGENTŪRA
SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS

APDRAUDŽIA



r iijii niii j -i •   ■ . ■       —  ,,         -   nu. ■■■■■■-   ■■—m. r

CLASSIF.IED ADVERTISEMENTS,,Apiplėšė Aludininką 
Frank Kodaitį;

...... —.
Apiplėšė ir Marąuette 

gazolino stotį
Parke

has V. Karėta gadinąs jos var-Į Panašius daiktus vagys išhe-

Du ginkluoti jauni 
vakar atvažiavo prie 
Kodaičio alinės adresu 
75tl. street, ir atėmė
vininko $40 pinigais. Kitų pini
gų nerado.

plėšikai
Frank

nuo sa-

švaistėsi po alinę gąsdin-

Evans avenue.

dą. Jist ją šmeižiąs. • 1
V. Karėta į kaimynes skun

dą pakol kas neatsakė, bot ne
trukus jo žodį teks išgirsti. Bet 
iš to ką Pilipaitienė sako, da
lykas susiveda j štai ką. <

Akyvaizdoje kelių žmonių ir 
skundėjo vyro, Antano Pilipai- 
čio ir sunaus, Juozo Pilipaičio, 
V. Karėta ėmęs ir drėbtelėjęs 
“prosto z mostu”, 
ne, tu eik ’sklepan savo ‘mnn- 
šainą’ virti.”

Praėjo kiek laiko, V. Karėta 
ir vėl Pilipaitieriei kartojęs savo 
pirmesni pasiūlymą.
7 Pagaliau, sako Pilipaitienė, 
jos kantrybė išsisėmė. V. Ka
rėta sugadinęs jos vardą, su
naikinęs jos reputaciją, apielin
kėj e. Už nuostolius ji reikalau
ja $25,000 atlyginimo.

šė ir iš antros vietos. Jie pasi
ėmė laikrodį, kailinį paltą, 
Philco radio, kelias kėdes, 3 
staliukus (“end tąbles”) ir ki
limą, kuris vertas apie $40.00.

Už panašius apiplėšimus su
imtas kiek laiko atgal, dabar 
bylos laukia 25 metų lietuvis, 
Jonas Girdvainis.

7 r Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

] GERA PROGA LABAI BUDRIAM

“Pilipaitie- CLASSIFIEDADS
M—....... . < i i u n. .... u ...

 i?
PARDAVIMUI 1928 Fr^nklin — 

automobilis—Victoria Coupe mode
lis, oru šaldomas. Nereikia vartoti 
ne vandens, nė alkoholio, todėl ka
ras niekad neužšala. Kaina $60. 
4910 So. Michigan Avė. Kemvood 
5107.

Miscellaneous
įvairus

Personai
Asmenų Ieško

IEŠKAU apšivedimui merginos! SeIlSMANUI^-SUEITp f ^RYŠIUS 
' “• ~ • SU AUKŠTOS ĖŲŠIES LIKIERIŲ

BENDROVE. KREIPTIS Į UNI
VERSAL: WINE AND LIQUOR CO. 
4440 WEŠT MADISON ST.

—O—

nuo 28 iki 35 metų amžiaus. Turiu 
pastovų darbą ir šiek tiek turto.
; Ątsišaukitę Ihiškų 1739 So. Hals- 
ted St. Box No, 549.

Help Wąntėd—Female
Darbininkių reikia

PATYRUS MERGINA namų dar
bui be skalbimo—geri namai, $7— 
$8, x mėgti vaikus. Wellington 5668.

------ ,.....----------------------- ---------
REIKIA patarusio vyrb f amai, 

100 mylių nuo Chicagos. -Turi turė
ti gerus paliudymus. Kreiptis tarpe 
6 ir 9 vai.,’ vakaro, 2413 W. 59th 
St. antram aukšte užpakaly.

—o—

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio.didžio su Coil Baksaia 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
leE, registerlus ir ice baksu®. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit® kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

REIKIA patyrusioj merginos na
mų darbui be virimo; geri namai 
liudymas. Hemlock 3770.

REIKIA patyrusių avių casing 
darbininkų. Oppenheim Casing Co.

1020 West 36th St.

REIKALINGAS žmogus dirbti 
prie namų—valgis, gyvenimas ir 
mokestis—Joe Bajorinas, 3260 West 
108 Street.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna — 3 me
tai jsteigta — pietų vakarų kam
pas 63rd ir Kedzie.

Piktadariai užpuolė alinę apie 
pirmą valandą ryto. Vienas at
rodė apie 30 metų, kitas apie 
35. Abu turėjo revolverius, ku
riais
darni klientus ir savinink‘ą.

F. Kodaitis gyvena adresu 
7836

Vienas jaunuolis, apie 19 me
tų amžiaus, su 25 metų talki
ninku apiplėšė gazolino stotį 
ties 7702 S. Western avenue.

Nuo užveizdos, John Bukau- 
skio, 5438 S. Laflin street, at
ėmė $25 banknotomis ir smul
kiais.

Apiplėšimas įvyko apie 6 vai. 
ryto.

Bukauskis paleido šūvį į 
piktadarių automobilį, bet jų 
nekliudė. ,

Apiplėšimai Brigh- 
ton Parko Kolonijoj 

Atsinaujino

PALIKIMŲ dalykai (tirinėjimai pa
veldėjimų reikalais) Suv. Valstijos 
arba bile kur Europoje 
TIRINĖJIMO DEPARTAMENTAS 
gauna pilnus davinius, ir informaci
jos valdininkai Europoje.

HERRMANN, 
189 West Madison St.

musų

MERGINA bendram namų dar
bui be skalbimo; savas kambarys, 
vana, nlaža šeima, $7 ar $8. Chal- 
mers 6901 Bennėtt.

REIKIA patyrusio žydiškų val
gių virėjo, Swidler’s Restaurant, 
1168 East^55th St.

AR IEŠKOTE moderniško taver
no? Būtinai turite pamatyti šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

... . m i ................. ...................................i . . ..
Real Estete For Sale

Namai-žeino PardavimiU
ANT įpĄRDAVIMO

$800 nupirks deed’ą ant’2 aukštų 
mūrinio namo—4 pagyvenimų po „ 
4 kambarius, garu apšildomas. —
2 aukštų medinis namas—štoras ir
3 pagyvenimai—pečiais apšildomas, 
tik $7,0’00—cash reikia $2,500. In- 
plaukos $90.00 į mėnesį

Tavernas — .pus-antro aukšto 
medinis namas ir Bar fikčeriai, šil
tu vandeniu apšildomas. Chicagos 
priemiestyje, kur laisnis tik kainuo
ja $200.00 į metus, uždarymo va
landos? Prekė $6,0Č0. Cash reikia 
$3,000.

2 aukštų medinis namas — 5 ir 
6 kambariai. Lotas 37% pėdų, ant 
bizniavęs gatvės—tik $3,500.

Ir daugelis kitų gerų pirkinių. 
Reikalui klauskite, Jonas Ruika, 

ARTHUR W DENNE and CO.
11320 So- Michigan Avenue 

Tel. Pullman 6676.

valandą laiko piktadariai 
du butus apkrauste

, Mezgimo Dirbtuves
. _.. 2. Mills 

REIKALINGA moterų prie kaį- 
nierių siuvimo darbo —- gali parsi
nešti i namus. Klauskite Mrs. Dug- 
gan, 114 East 107th St.

PAIEŠKO pusamžio žmogaus, ku
ris nusimano janitoriaus darbo ir 
apie namo darbą; kambarys, valgis 
ir primokėsim. J. Paul, Normai 6002

PARSIDUODA tavernos biznis. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Halsted St.

For Reni

Pilipaitienė Reika 
lauja $25,000 “už 

Šmeižimą”
V. Karėta pavadinęs ją 

“munšainiere”

MARQUETTE PARK.— Ona 
Pilipaitienė pasipiktinusi nuė
jo teisman.

Su advokatu -išrašė skundą, 
padavė jį teisėjui ir dabar lau
kia kas atsitiks.

I Pilipaitienė, kuri gyvena ad
resu 6637 S. Rockwell avenue, 
nusiskundžia, kad jos kaimy-

BRIGPITON PARK. — Api
plėšimai Brighton Parko kolo
nijoje, sumažėję kuriam laikui, 
vėl atsinaujino.

Naktį, iš ketvirtadienio į 
penktadienį, nežinomi plėšikai 
apkrauste du butus, vieną ad
resu 4440 S. Campbell1 avė., o 
antrą 2659 W. 53rd street.

Antrasis apiplėšimas įvyko 
už keliolikos minučių po pirmo
jo, ir spėjama kad darbą atli
ko vieni ir tie patys piktada
riai.

Iš pirmojo buto, kur gyvena 
Edvardas Natell, vagys išnešė 
įvairių daiktų, kurių vertė sie
kia suvirš $500. Jie pasiėmė 
kelis laikrodėlius, diedus/ radio 
aparatą, dvi grindines elektros 
šviesas, foto aparatą; - kilimą, 
penkias langines Jy dvi štaltie- 
sės.

THE BRIDGEPORT KNITTING 
M L Ė L' S ; 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonais Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemądieniais.

MERGINA bendram namų dar
bui, būti —. nėra skalbimo; 6718 So. 
Ridgėland,z pirmas; Fairfax 1675.

REIKIA patyrusios merginos 
bendram namų darbui—savas kam
barys — $6—.$7, mAža šeima, nėra 
skalbimo* Bittersweet 9497.

RENDON Tavern garu apšildo
mas—su kambariais arba be kam
barių. 2616 Wešt 59th St.

PARSIDUODA taverna labai pri
einamai. Žema renda. 7013 So. West- 
ern Avenue.

PARENGIMAI
Lietuvos Tautiškos Seserų Draugijos Pinocle Bunco Party ir 

šokiai jvyks šįvakar, 1500 49th Avenue, Cicero, 6:30 vai. 
Bus gera muzika ir dovanų. Tikintas 25c. —Komitetas.

SUSIRINKIMAI
Svarbus Universal Grocery Co. 'susirinkimas įvyks 3150 West 

51 St. sekmadienį, sausio 10 d., 2 vai. pp. Ši bendrovė yra 
kooperatyve organizacija ir užlaiko visose Chicagos daly
se Universal Food Stores. Priklauso virš 300 groseminkų. 
Patartina prie jos priklausyti ir lietuviams krautuvnin- 
kams ir sekmadienį atsilankyti į susirinkimą. —Valdyba.

Teisybės Mylėtojų Draugystės metinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj, sausio 10 d. Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. 
Halsted St. Nariai-ės skaitlingai atsilankykite, nes < bus 
daug svarbių reikalų, svarstyti,. Taipgi bus išduotas meti
nis raportas apie abelną draugystes stovį.

St. Nąrkis, sekretorius.
Harbor Lietuvių Kultūros Draugijos (Chicagos Lietu-
Dr-jos skyr.) metinis susirinkimas įvyks .šį sekmądie-

Indiana
vįų
n J, sausio 10 d. 2 vai. popiet, Ivanovo svetainėje. BUs ren
kama 1937 m. valdyba ir pasitarsime apie surengįjną va
karo. Prašome visus Ind. Harbor ir. ‘ East Chicago gyve
nančius naritis atvykti, Kyiėčia Sėkretorius.

Draugystė Susivienijimas Brolių ir Seserų Lietuvių laikys savo 
metinį susirinkimą sekmadienį, sausio 10 d., 1 vai. popiet, 
Apveizdos Dievo parapijos mokyklos kambaryje, 18 ir So. 
Union Avė. Svarstymas konstitucijos, organizavimas jau- 
nuolių, atskaitos* klausimas daktaro ir daug kitų svarbių 
reikalų. Visi nariai privalo būti.

—J. K., Koresp.
RoseJaildo Liet. Darb.- Namo Bendrovės šėrininkų metinis su- 

sirinkimas'įvyks sausio 11 d. 7:30 vai. vakare L. D. sve
tainėje* 10418 S. Michigan avė. Susirinkimas svarbus: bus 
renkami nauji direktoriai ir svarbus raportai. Visi šėrinin- 
kai būtinai būkite paskirtu laiku

Carfield Park Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašalpos Kliubo me
tinis susirinkimas įvyks sekmadienį, sausio 10 d. Lawler 
Hali, 3929 W. Madison St. 1 vai, p. p. Prašome būtinai at
vykti, —M. Medalinskas.

j. Kirkus1, rašt. .

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

URIDGEPORT ROOFING 
i 3216 So. Halsted St.

■ Victory 4965

blėties 
pagei-

co.

Help VVanted—Male-Femak
Darbininkų Reikia

REIKIA stehografėš $18; Book- 
keeper $18;* kepyklai sėils merginos 
$15; Kotelio merginos $50; Cafete- 
rijai® padėjėjos $15; virėjo $20, ant
rojo virėjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12;’ fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $35 su 
kambariu ir užlaikymu.; Baro mergir 
nos $12.' Wabash Employment, 14 
aukštas, 20 E. JacĮ^on Blvd.

įį VACLOVAS TULAŲSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 8 dieną, 2:00 vai. ryto 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Lietuvoje.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Moniką po tėvais Ke- 
baitę, sūnų Ųeonardą ir mar
čią Pauline ir anūką Vaclovą 
.ir švogerką^ Veroniką Dovidai- 
tę ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj 2 švogerkas Rozaliją 
ir Petronėlę.

Kūnas pašarvotas randasi 
9323 So. Rhodes Avė., Burn- 
side, Hl. Laidotuvės įvyks Ant
radienį, Sausio 12 d., 2:00 vai. 
po 'pietų iš namų bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

Visi A. Ą. Vaclovo Tulausko 
giminės, draugai ir pažįstamii 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutiųį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, sūnūs ir kitos giminės

Patarnauja laid. dir. J. F. 
Eudeikis, tel. Yards 1741.

'r': ■

DVEJŲŲ MEJŲ MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

BRONISLAVA SM ILGIS

kuri pbrsiskyre su šiuo 
pasauliu Sausio 11 d., 
1935 metais.

Už veliones Bronišlavoš
• • ■■ 1 V '

sielą atsibus gedulingos 
pamaldos Švento Jurgio 
parapijos bažnyčioje sau 
šio 11 d., 8 vai. ryto.

Prašome visus gimines, 
draugus ir pažįstamus aL 
eiti į bažnyčią ant pa
maldų, o iš bažnyčios į 
namus 4459 South Hals- 
ted St?

Nuliūdę,
Vj//.w ir giminūs.

MERGINA bendram namų dar
bui be virimo ir skalbimo—suau
gę, būti, savas kambarys, $8.00.

Crawford 6092

MERGINA bendram namų darbui 
—lengvas skalbimas, būti, mėgstan
ti du vaikus, $5 iki $6.

Wellington 0858

MERGINA namų; darbui' — pa
tyrusi, nėra skalbimo nė virimo1— 
savas kambarys it vana, gera alga.

R. S. -UUSTGARTEN
5233 Gree^mvood Avė.
Tel. Dordhester 9136.

MERGINĄ, moteris, paty?rimas 
bendram '$6-~-$8. ‘ .. 
Levins, 26il?Ndrth: -LaWndaIe. Avė.

Urba Flovver Shoppe
Gėlės Mylintiems

Ba n kietam s—Laidotuvėms— 
į ; ;į . papuošimams.

4180;; Archer Avenue
TPhoįį^ĮiAFAYETTE 5800

RENDON MODERNIN^_krautuvė 
—žiemių vakarų kam/as 69th ir 
Rockwell Sts. Vasario/! galima ap- 

Co. 
sa- 
rų-

PARSIDUODA Taverna. Birznis 
išdirbtas per metus, prieinama kai
na. Matykite savininką S. Kiela, 
4843 West 14th St., Cicero.

sigyventi—arti National Tea 
Tinka mėsinei, kepyklai, grožio 
lonui, elektrikos, gėrimų ir visų 
šių prekių krautuvėms:

BĖN H. SlLVĖRMAN 
Phones Dorchester 0700.

SOCIAL SECURITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted Št.

PhOTie CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temąs pritaikant prie valdžios 

veikalavimų.
.......ui'.. . i įiii i i 'n ---------------- i------- -.........................

Siunčiam Telegrama J Visa* *
Patrulio DalU

LOVEIKIS
KVIETKINTNKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pacrabams

3316 So. Halsted S
'TO. BOUlevard 7314

PADĖKAVONĖ

Kuris mirė Gruodžio 28 dieną, 1936 ir palaidotas tapo Sausio 
2, 1937 o (dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai netilęs 
ir negalėdamas atsidėkavoti tiems, kurie suteikė jam paskutinį 
patarnavimą ir palydėjo j j į tą, neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes . atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų tar
po, reiškiame giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams.

Dčkavojame musų dvasiškam tėvui Pralotu! Krušui ir kuni
gams. Petrauskui ir Valančiui, kurie atlaikė JspUdingass panuddas 
už jo sielą; dėkavojame graboriui S. P. Mažeikai, kuris savu^ge- 
ru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį ' j .amžinastj, 
o mums palengvino perkęsti nuliūdimą ir- rūpesčius, dėkavojame 
Šv. Mišių aukautojams; gėlių aukautojams ir pagalios dėkavoja
me' visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; o tau 
mylimas vyre ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

- Nuliūdę, •/
> < MOTERIS IR VAIKAI.

musų

■^'Metinės mirties sukaktuvės

VERONIKA MIKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu sausio 9 d., 
1936 metais, sulaukus pusės amžiaus, gi
mus Panevėžio apskrity, Ramygalos 
Aukštadvario kaime.

Paliko dideliame nuliudime sūnų 
zapą ir dukterį Veroniką, 2 seseris 
lią ir Jųozefą ir daugiau giminių.

Sunku ir liūdna mums gyventi be ta
vęs brangioji motinėle.- Pasiilgstame ta-, 
vęs . kasdien. Mes* tavęs brangioji niękąo-; 
•inėt'"lįltižmiršime. Tu pas mus jau nebe- • w • I ■ < ■ V • ‘ — 1 •

par.,

Juo-
Ade-

tave ateisime.
Nuliūdę liekame,

VERONIKA IR JUOZAPAS
POISHIS

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj, renda 'pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

5601 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI Tavernas geroj 
vietoj biznis išdirbtas, geroje apie- 
linkėje. 372 E. 71 st St.

PARDAVIMUI taverna, prie įėjimo 
į stock yardus, 30 pėdų baras, šty- 
minis pečius, pilnai įrengtas, darome 
gerą biznį priežastis—turiu kitą 
biznį. 4222 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 1330.

PARSIDUODA kepykla 2 geri pe
čiai; urmo ir smulkmenų biznis — 
krautuvė ir route. 11749 South Mi
chigan.

TAVERN parsiduoda pigiai ant 
greito pardavimo—Renda pigi — 
Priežastį patirsite ant vietos.

730D So. Peoria St. '

PARDUOSIU Taverną su ruiming- 
auzės kambariais arba priimsiu į 
pusininkus vyrą arba moterį. 2113 
So. Halsted Št.

PARSIDUODA moderniška taver
na; turi būti parduota vidutiniai; , 

2992 No. Milwaukee Avė.

TAVERNA arba fikčeriai parsi
duoda už prieinamą kainą—Priežas
tį patirsite vietoj. Pigi renda.

2448 West 47th St.

STORAS rendon — pigiai su bu— 
černės ir grosernčs fikčeriais, arba 
gera vieta dėl taverno, 4 kambariai 
pagyvenimui užpakaly ir 4 ant ant
rų lubų. 4550 So. Marshfield Avė. 
Lafayette 0591.

PARDAVIMUI Tavern Roselande, 
7 kambariai pragyvenimui, pigi 
renda, geras biznis. 10455 Michigan 
Avenile.

PARSIDUODA tavernaV-su gyve
namais kambariais užpakaly. Biz
nis išdirbtas.. per 3% metų. Pigi 
renda-—karštu vandeniu šildoma.

1816 So. Halsted St.

PARSIDUODA kampinė taverna, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 3659 So. Ėdy ne Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA pigiai taverna 

tarp 2-jų karų linijų,' kampinis na
mas, 5 kambariai — ręnda pigi, 
geras biznis. 2042 So. Halsted St.

-—R—- _ . ■'

ręnda pigi,

Furnished Rooms
RENDON KAMBARYS dėl vieno 

ar dviejų vaikinų su valfriu : ar be 
valgio. 4058 So, Campbell AVe*. 
.---- —--------,-----------------------L--- :—

PASIRENDUOJA kambarys, kar
štu vandeniu apšildomas, A. K. 3143 
$o. Lowe Avenue. . '■

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys su visais patogumais su ar be 
valgio. Republic 6251. 6815 South 
Maplewood.

Real Estate For Sale
Namai-Žemė Pardavimui

BRIGHTON PARKE
Mūrinis namas — 3 pagyvenimų 

po 4 kambarius - gražioj apie
linkėj. Kaina $5,500. Priežastis par
davimo — mirtis. Turi būt greitai 
parduotas. • Klauskite

CHAS. ZEKAS, 
4708 So. Western Avo.

_ ;  — .  —. , "  i—- . ------- . ..

ARTI LIETUVIŲ bažnyčios ply
tinė biznio ųuosavybė, be skolos. 
Krautuve ir 5 kambariai apšildomi, 
6 ir 5 kambariai ir 5 karų garažas.
Pardavimui ir mainymui. 3037 
88C.9Tė4ooaigNo0šiIdou)ųDcJis ooo

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE 

SEKANTYS NAMAI:
4-fletis — 2 fletai po 4. 2 fletai 

po 5 kambarius. Nauji, arti parko. 
Kaina ............... ...J....:............ $13,500

2 pagyvenimų po 5 kambarius, 
naujJ, niuro— pečiais apšildomi. 
Kainą ..................................... $5,500

2 pagyvenimai po 4 kambarius, 
medinis, .............. $2,950.—$500 cash
d kiti kaip renda.

Bizniavas namas gražiausioj 
SouthsidČs apielinkėj, mūrinis apšil
domas, štoras ir 6 kambariai flatas 
viršuj, gražus beismentas, tinkamas 
bile kokiam bizniui—didelis barge- 
nas. Tiktai .........................

Duosime paskolą, jeigu 
Pinigų.

Visi namai randasi arti gatvėka- 
rių. z

$6000.00 
trūksta

KAZYS URNIKISj
4708 So. Western Avenue

MARQUETTE MANOR
4 ir 3 apartmentų plytų bu-
4 ir 3 apartmentinis plytų bu- 

dinkas—garu šildomas. Kaina $10,- 
000. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 2 ir 5 — 30 pė
dų lotas, garažas. Kaina $6,850. Iš
mokėjimais.

Klauskite Mr. Lėkis.
ARTHUR J. O’CONNOR and CO. 

1518 West 79th St.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE

2 po 4 naujas mūrinis namas— 
apšildomas ant 69th ir Talman •— 
Prek^ *$650d?

63rd ir California — Štoras ir 6 
kambarių f lėtas viršuj, 2 karų mū
rinis garažas, kainavo $26.000 — 
Dabar už $13,000—Geras dėl taver
no.

BRIGHTON PARKE
2 po 5 kampinis naujas namas, 

apšildomas — 2 karų garažas už 
$7,500.

4640 So. Sacramento Avė. 2 po 4 
naujas namas—apšildomas. Parsi
duoda už $5,800.

2 po 4 su beismentu už $3500.00. 
Atsišaukite

L. SIRUS
3310 So. Western Avė. 

Yards 1726

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage. steam heat, 11 metų se
numo. Parsiduoda už $11,500. Taip
gi didelįs pasirinkimas kitų barge- 
nų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Westerh Avė., 

Hemlock 0800

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesni 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ANT PARDAVIMO 2 aukštų mo
derniškas namas, mūrinis su beis- 
mantu ir garažas—labai pigiai.

5138 So. Albany Avė.

PARSIDUODA 2-jų aukštų plyti
nis, . 2 apąrtmęntąi, vanos, elektros 
šviešos. uždarytas užpakalinis ar
čius. Budnikas naujai malevotas ir 
dekoruotas, viduj f rentiniai stepsai. 
Lowe Avenue prie 31 gat. Tiktai 
$3550.00., IGNATIUS CHAP; and CO. 
555 W. Slst St., Agentai nesikreip
kite. .. :: • \. 2 \

SMULKIUS
GARSINIMUS

F- ' • ■ ■ . '

, Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
<•

Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gert nuo
laidą.

* . . J
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DINGO ŽMOGUS
toliau jisai. Traukinyje tai pu
sė bėdos, bet kai nuvykom į tą 
didelį miestą aš visai galvą pa
mečiau taip ir nesužinojau kur 
jųš tuomet lankėtės ir kokiais 
reikalais tenai buvot nuvykę. 
Tai vienas iš mano didesnių ne
pasisekimų. Bet vis dėlto man 
tai labai keista kad jus negalit 
prisiminti tos musų kelionės. 
Juk aš tuomet tiek įsidrąsinau, 
kad kartu net mudu sėdėjova 
ir mane net papirosu pavaiši- 
not. Tik kalbėjom tuomet mes 
ne lietuviškai, mat, aš buvau 
svetimšalis... -

Aš atsistojau, priėjau prie 
savo netikėto svečio, stačiai 
jam į akis pažiurėjau, bet pri
siminti nieko negalėjau. Atsimi
niau tos kelionės į užsienį vi
sas smulkmenas, kur buvęs, ką 
veikęs, bet šito tipo prisiminti 
negalėjau.

—Tai musų tokia profesija 
visur būti, viską matyti, viską 
girdėti, bet patiems pasilikti ne- 
pastebiamais.

—A, tai pats esi iš žvalgybos. 
Atėjai mane tardyti! Prašau 
parodyti savo dokumentus ir į- 
galiojimą pas mane ateiti!

Jau karščiuodamasis aš pra
dėjau kalbėti.

—Oi ne, aš šiuo kart tik su 
savo privačiu reikalu atėjau. 
Be to, policijoje aš jau netar
nauju. Aš tikras buvau, kad 
tamsta mane pažįsti. Vis dėlto 
per trejetą metų galėjot mane 
pastebėti jus kiekviename žing
snyje sekant. Ir žinot per tą 
trejetą metų aš savotiškai apie 
jus prisirišau. Man tinka jūsų 
tasai tvarkingas gyvenimas. Jus 
visur ir visame toks punktua
lus. Man tai buvo labai gerai. 
Aš jus visai'nesekiodamas, vi
suomet galėjau pranešti, kur; ir 
kurią valandą jus esate. Paga
liau ir aš pats pradėjau galvoti, 
juk šitas žmogus man nieko 
blogo nėra padaręs. O kitiems 
jis daug gero daro, tai dėlko aš 
jį taip įkandžiai turiu sekti ir 
viską apie jį pranešinėti. Taip 
sakant, dėl jus mano sąžinė pa
sidarė nerami. Aš tarnybos par
eigose pasidariau ne taip stro
pus. O žinote musų viršininkus. 
Jie visi eilinių seklių labai ne
kenčia, jie į mus žiuri iš aukš
to ir pažeminančiai. Bet musų 
jiems teikiamas žinias jie labai 
mėgsta. O ypač mėgsta, kai ką 
sučiumpa iš visai asmeninio 
žmogaus gyvenimo, kas su po
litika nieko bendro neturi. O 
kaip gi. Kartais jie paveda to
kias smulkmenas patirti, kad 
tiesiog dėl pačio žmogaus pasi
daro koktu, štai pas jus ateida
vo jūsų pažįstamasis, kur veik 
du kartu per savaitę jus aplan
kydavo, tai man buvo pavesta 
sužinoti, į ką jis yra įsimylėjęs; 
ir kitų smulkmenų... Man kaž
kaip drovu pasidarė visa tai 
patirti. O ypač viskas, kas lie
tė juSį Tai tuomet aš pradėjau 
iš savo galvos duoti žinias, bet 
jūsų naudai. O pas mus, žino
te, kaip yra sutvarkyta! Mes 
vienus sekame, o mus kiti. Ir 
čia įkliuvau! Išvijo! Pas mus 
tokia tarnyba, kad žmogaus ne
sigaili. Taigi, aš lyg dėl jūsų

Nedrąsiai pasibeldė į duris. 
Tyliai jas pravėręs, įėjo žmo
gus. Jo veidas buvo labai iš
blyškęs. Kaktoje murkniai bliz
gėjo jo dvi rausvos akys. Dra
bužiai jo buvo gerai nudėvėti 
ir jis visas atrodė gyvenimo 
smagiai suveltas.

Jis kukliai į mane pakėlęs a- 
kis prabilo:

—Ar manęs nepažįstat, ar ne- 
pamenat? • ,

Veidas man atrodė lyg kur 
tai matytas,-bet niekaip nega
lėjau atsiminti, kur aš tą žrųo- 
gų bučiau sutikęs.

—O aš jus labai, labai gerai 
žinau. Juk visą trejetą metų aš 
jūsų gyvenimą sekiau!

Tai jau man visai įdomu pa
sidarė, kur aš* tą žmogų bučiau 
sutikęs. Bet kaip aš nesisten
giau visa gyvenime prisiminti, 
vienok iš tų mano pastangų 
nieko neišėjo. O jo veidas vie
nok man visai ne svetimas bu
vo ir kažkur matytas.

—Taip, jums bus tai sunkų 
prisiminti. Mes taip mokame 
nepastebimai pro šalį praeiti, 
kad tik gerai įgudusi ir atsargi 
akis mus gali pastebėti. Mes 
tokie maži ir* nepastebiami 
žmonės, kad niekas į mus ne
kreipia reikiąmos domės.

Taip kalbėjo pas mane atėjęs 
man nepažįstamas svečias.

Atsidėjęs dar Išartą aš į jį 
pažiurėjau ir įtempiau smege
nis, kur bučiau jo veidą matęs. 
O tikriausia aš jį matęs ne kar
tą, bet, matyt, daug kartų. Ir 
vis dėlto ir šiuo., kart jš mano 
dėtų pastangų nieko neišėjo.

—AŠ'Meną' Kartį "su’Turmš* 
kartu traukiniu važiavau. Vie
name viešbutyje nakvojova. 
Tamstos aš tuomet visus daik
tus iki kiekvienos smulkmenos 
esu apžiūrėjęs. Jus (tuomet veik 
visą naktį savo pažįstamiems 
laiškus rašėte. Ir jau anksti ry
tą bešvintant nuėjot gulti. Aš 
daug vargo turėjau iki jūsų 
laiškus į paštą nunešiau. Tie
sa, juos man netiesioginiai per- 
davėt nunešti, o viešbučio pa
tarnautojui, bet aš jį pavada
vau ir laiškus iš jo paėmęs paš- 
tan atidaviau. Turiu dabar pri
sipažinti, vieną, jų atplėšęs per
skaičiau. Tiek smalsa mane ka
mavo, kad neiškenčiau tai pa
daręs. Žinoma, jūsų ir tas laiš
kas tikrąjį adresatą pasiekė. 
Viena tik aš tuomet negalėjau 
patirti, pas ką jus tuomet pie
tus valgčt. Jus visuomet taip 
greit vaikščiojat, kad aš ne vi
suomet suspėju kartu su jumis 
eiti.

Kažkokiu lyg užkimusiu bal
su kalbėjo pas mane atėjęs 
žmogus. Mėginu atsiminti, kada 
ir kur aš kartu su juo bučiau 
keliavęs. Taip prisimenu, kad 
metai atgal buvau j vieną mies
tą išvažiavęs ir tikrai visą nak
tį tenais rašiau, bet kad tasai, 
žmogus tuomet butų buvęs su 
manim kartu? Ne, šito tikrai 
nebuvo, čia tai yra visai kas 
kito. Ir vėl stačiomis aš žvilg
telėjau į tą savo neprašytą sve
čią.

—Bet man sunkiausia buvo 
lydėti jus j užsienį, — kalbėjo

Kaina 3c

Paveikslas rodo Cicero apšvietos tarybos prezidentą Krank Petru, Eugene Clark, sekre
torių, ir Frank F. Zelip, vietinį apšvietoš teikimo suaugusiems perdėtinį. Kambarys, kuria
me jie randasi, yra . Slierlock mokykloj. Čia pamokoms suaugusiems įsirašė 1,200 žmonių. 
Jęins vadovaują Cicero apšvietos taryba, p darbą finansuoja AVoi'ks P£pgr.e$§ Adininistra- 
tion. Mokinama pilietybės, anglų kalbos,, dailės, komercinių dalykų, ifiuzikos ir dainų. Kla
sės susirenka pirmadienio ir ketvirtadienio vakarais nuo 6:30 iki 9:30 valandos.

Chicago, III, šeštadienis, Sausio-J anų airy 9 d., 1937

bučiau tarnyboje nukentėjęs, 
todėl drįsau jus aplankyti...

—Lauk, —- jau įpykęs sušu
kau aš. Kas tamsta patikės, ką 
čia kalbi. Tamsta ir dabar dar 
policijoje tarnauji. Jei tamstai 
pavesta oficialiai mane ištardy
ti, tąi prašau, bet viso kito ne
pakęsiu.

I

—O, nepykit ant manęs'. Iš- 
klausykit mane, o jau išklau
sęs galėsite išvyti lauk. — Dre
bančiu balsu sakė mano svečias.

.—Taip, tikra nelaimė, kas ' ■•vdabar gali patikėti, kad aš jau 
nepavojingas žmogus tapau! Vi
si taip mano, kad aš vis toje 
įstaigoje tarnauju, na, jei ne 
etatiniu, tai taip sakant, priva
čia praktika užsiimu ir užtat 
pinigus gaunu. Sakykit, iš ko 
buvęs seklys gali maitintis ? O 
ypač jei jis buvo politinių sek
liu? Jam, durys visur uždary
tos. Išvijo tave iš tos įstaigos 
ir lįsk nors gyvas po žeme. Ne 
jus vienas mane vejate iš na
mų ! O, kiek kartų aš buvau už 
pakarpos išmestas, net ir tuo
met, kuomet sąžiningai tarny
bos pareigas ėjau. Bet...

—Prašau tuoj išsinešdinti,— 
jau neiškentęs nutraukiau jo 
kalbą, — jei (tamsta tuoj neiš
eisi, tai aš jėga išmesiu pro 
duris!

-^Atleiskite, —J atsistojęs ta
rė jis, — nepykit. Manykit, kaip 
jus norit apie mane, bet vieną 
žinokit, kad aš čia atėjau tik 

savo reikalu. Išklausykite to 
žmogaus žodžių, kurio gyveni^ 
mas jau sugriautas, kuris atbu
do vėlai ir-jau pasitaisyti nega
li. Ir negali dėl to, kad jam nie
kas daugiau nebetiki. Vieni ne
tiki, kuriems tarnyboje nusidė
jau, o kiti, kad tokias šuniškas 
pareigas ėjau. Pasakykit, kas 
man dabar daryti? Aš skau
džiai gyvenimo nuplaktas atė
jau pas jus tik su šituo klau
simu, kas1, man daryti, kaip ra
miai baigti savo gyvenimo die
nas? Aš atėjau pas jus tik dėl 
to, kad lyg dėl jus esu nuken
tėjęs. Pagaliau, aš jums nieko 
blogo nesu padaręs, o galėjau 
daug jums žalos atnešti. Ar at
simenate dvidešimties bylą? Ar 
žinote, kad ir jus norėjo prie 
jos prisiūti! O, kiek tuomet bu
vo karščiuotasi, kiek aš buvau 
kamuojamas ir varinėjamas, it 
vis dėl jus! Sako, jis turi toje 
byloje figufuoti, jis turėjęs ry
šių su suimtaisiais, tik aš, žiop
lys, nemokąs tai įi-odyti. Tie
siog verčiamas buvau sakyti 
taip, kaip nėra buvę, bet aš ty
lėjau... O juk žinote, koks tų 
teisiamųjų buvo likimas! šitiek 
vyrų gyvybes prarado! Nepykit 
ir ne dėl išmaldos aš jums tąi 
sakau, bet juk jus, amžiną at
ilsį, visus tuos vyrus daugiau 
kaip pažinote? Ar atsimenate 
tą vaakrą, kai sode sėdėjote!
Sakykite, į kieno rankas tas ry
šulys pakliuvo. O juk visa tai 

man žinoma buvo! Bet per tuos 
tris metus tikrai prie jūsų pri
sirišau... Juk tięsa, jus man 
blogo niekuomet nesate padarę. 
Na, neužsiginkite, ,kad tas su
sitikimas sodo butų galėjęs bū
ti nulemti jūsų gyvenimo liki
mą?

Tai pasakęs, jis savotiškai 
primerkęs akis, pažiurėjo į ma
ne.

—Dar kartą aš labai prašau 
apleisti mano butą. — Jau kiek 
atvėsęs ir susimąstęs aš tariau 
savo svečiui.

—Taip, jus tikrai galit turėti 
pagrindo manyti, kad aš dabar 
tas žinias noriu iš jūsų iškvos
ti, išgauti, kad man reikalinga 
uždirbti. Juk tikrai aš alkanas 
esu.

Kai tarė jis šituos žodžius, jo 
balse pasigirdo ašaros garsas.

—Taip, kas gali patikėti, kad 
seklys tuomet turėdamas tokį 
lobį galėjo jį užslėpti, nepasi
naudoti? Ar galit jus dabar 
man tikėti, kad tikrai taip bu
vo ir kokiems galams tokiam 
laikui praslinkus aš čia pas jus 
ateinu? Ateinu ir pasakoju, pa
sakoju, kas nederėtų sakyti. Ar 
galit jus man patikėti, kad aš 
iš čia nenueisiu į žvalgybą ir 
tenai viską bepasakysiu. At
leiskit. Aš savo padėtį supran
tu. Juk ič aš esu knygų skai
tęs, juk ir aš šiek tiek politiko
je išmanau. O, man gera proga 
jus sekaht buvo skaityti kny

gas. Juk jus (taip mažai vaikš- 
čiojate, tai buvo laiko skaityti, 
o ypač kai jus išvykdavote į 
kaimą atostogauti. Juk jums ir 
į galvą mintis neateis, kad ir aš 
kartu tuomet su jumis išva
žiuodavau. Tik jus kaime bū
davote, o aš artimiausiame 
miestelyje. Kai nuvažiuosite, tai 
pasiteiraukite pas tą žydę duon
kepę, kuri slapta degtinę par
davinėja, koksai ponas pas ją 
salkoje gyveno. Jus netikėsit, 
kad aš pas ją gyvenau visai ne; 
legališkai. Ji mane laikė už di
džiausią opozicionierių. Gavo už 
kambarį gerus pinigus ir per
tai tylėjo. Ne vieną naktį aš 
saugojau jūsų sodybą. Jus mėg- 
davote su piemenimis naktyje 
arklius ganyti! Ką, ar aš ne tie
są sakau? Patikėkit, kad ir sek
lys gali kartais jo sekamam as
meniui teisybę pasakyti.

Taip, aš prisimenu tas sma
gias vasaros naktis, kuomet su 
pusberniais eidavau arklius ga' 
nyti. Bet kad bučiau nors kuo
met tikėjęs, kad aš ir čia esu 
sekamas! . ,

•—Aš jums čia tokią smulk
meną pasakysiu. Jus kartais 
prie tos senutės šyvosios, jai 
atsigulus, priguldavo! ir užmig
davo!, o piemens ta proga pasi
naudoję, eidavo saugoti bernus, 
kurie pas mergas eidavo. Ir ši
ta apystova mano viename pra
nešime pažymėta.

—Ir vis dėlto aš nesuprantu, 
kokiu reikalu pas mane atėjai, 
—stačiai užklausiau aš jo.

—Atleiskit, gal aš per daug 
drąsus buvau, gal aš akiplėša, 
musų profesija mus visus to
kius padaro. Bet aš lyg dėl jūsų 
nekentė j ęs atėjau prašyti... Ne 
išmaldos, ne kad jus mano kal
tę atleistumėt, bet tik vieno?..’ 
darbo-L- ■.-a**-*

; Jis nutilo. Ir, rodos, tuos žo
džius ištarus jo veidas dar la
biau, išbalo, akys dar giliau įdu
bo.

—Taip, darbo, štai jau veik 
metai, kaip aš be darbo slankio
ju. Buvau ne vieną kartą dar
bą gavęs. Bet kai tik patirdavo 
kur seniau aš tarnavau, tai kiti' 
darbininkai ar tarnautojai taip 
padarydavo, kad aš turėdavau 
išeiti. O kaip kur net ir mušti 
gavau...

—Taip, tik dabar aš patyriau, 
ką tai reiškia sekliui tarnybos 
netekti, — tęsė toliau jis. Se
niau daug kas prieš mane gal
vą lenkė! Man pataikavo... Aš 
tuomet maniau, kad tai daroma 
iš savotiškos pagarbos... Taip, 
tik dabar aš pajutau, kaip visų 
esu nekenčiamas... Juk politinis 
seklys buvau... O ta politika 
keičiasi, keičiasi ir sekami žmo
nės... Vienas buvo mano virši
ninkas, kurį vos metai atgal se
kiau, kaip iš opozicijos žmogą... 
Keletas metų atgal vienas mi- 
nįsterių net pats panoro, kad 
aš jam padaryčiau kelis prane
šimus. Smulkmeniškai visą pra
nešiau. Net jis pats nurodė, 
kaip reikia sekti. Pagyrė mane. 
Sakė, kad dideliai patriotinį 
darbą aš atlikau. Ir, žinote, kas 
po dviejų mėnesių atsitiko? 
Man buvo pavesta tas pats bu- 
vusis ministeris sekti. Mat, kaip 
gyvenime būva. O ta politika, 
tai kaip mada... O aš kas? Aš 
mažas žmogus. Ir mane, tą ma
žą žmogelį, gyvenimas skau
džiai savo ratais pervažiavo, 
pervažiavo ir išmetė kaip nerei
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kalingą daiktą... O kaip butų 
gera, kad nors kokią ramią tar
nybą gauti, kad aš geru darbu 
prieš žmones galėčiau" išpirkti 
savo visas blogybes... Kiek žmo
nių į kalėjimus suvaryta? Q. 
juk jų tarpe nemaža tokių, ku
riems kliuvo dėl mano praneši
mų. Taigi, aš kreipiuosi ir drįs
tu šitai daryti j jus, ar negalit 
man kokį nors darbą duoti, aš 
viską sutinku dirbti, tik,.. tik 
jau kitų neįskaudinėsiu...

—Ir vis dėlto, nors ir labai 
gražiai kalbi, bet pasitikėti aš 
negaliu, — sakau aš jam. Ką 
gi, darbo eik ieškoti pas tuos, 
pas kuriuos tarnavai, —, pasiū
liau aš jam. /

—Taip, šitokio atsakymo aš 
ir laukiau. Visi man taip atsa
ko. Bet pasakykit, kam aš tar
navau? Pas ką aš tarnavau ? 
Juk mano tarnybos metu beveik 
trys vyriausybės pasikeitė. Man 
buvo pavesta sekti vienus ir ki
tus. Juk aš, taip sakant, profe
sionalas buvau. Juk tai ne. iš* 
įsitikinimų tą amatą variau, ne 
iš'idėjos, o tik iš pamėgimo ir 
dėBauonos... Tąi kur man eiti 
įpį ką kreiptis ? Mane protas ir 
širdis vedė į jus. Kaip tik tar
nybą praradau, tai tuoj buvau 
pasiryžęs jus aplankyti, bet pa
maniau, kas patikės? Štai da
bar dar pas jus negaliu rasti 
pasitikėjimo, tai ką jau anuo
met kalbėti... Bet štai dabar at
ėjau... Juk jei dar galima pas 
ką žmoniškumo ieškoti, tai tik 
pas socialistus!

—Supraskite mane, juk aš ir 
ne kokio turčio vaikas. Mano 
tėvai buvo miestelėnai. Neaiš
kaus amato ir užsiėmimo žmo
nės/ O aš jau iš jaunų dienų 
beveik visą laiką bedarbiu bu- 
vau. Žinokite, kad sekliai dau
giausia verbuojami iš tokių 
žmonių, kurie neturi pastovaus 
užsiėmimo. Jie geriausia tas 
pareigas eina, o ypač miestelė
nai. Jiems žmogus daiktas. 
Jiems žmogus prekė, kurią par
duoda ir perka. Taip, socialistai 
šitokių žmonių tarpe labiausiai 
yra nekenčiami. Jie tiesiog 
kerštauja. Keista, o rodos turė
tų būti kitaip. Bet tartie šitokių 
žmonių, kurie neturi tikros pra
eities, kurie neturi tikro užsiė
mimo, socialistas yru nepaken
čiamas žmogus. Musų seklių 
tarpe apie socialistus visuomet 
didžiausia neapykanta kalba, 
bet kartu ir savotiška jiems pa
garba atsiranda. Socialistų kie
tas pasiryžimas, pasišventimas 
savaip seklius veikia. Aršiausias 
socialistų priešas čia ilgainiui 
nurimsta ir pradeda skaitytis 
kaip su rimtu priešu. Tokiu ke
liu ir aš ėjau. Patikėkit man, 
provokacijomis niekuomet neuž
siėmiau. Tos rūšies yra kiti 
specialistai. Mano darbas buvo 
tik sekti. Ir aš atsidėjęs sekiau 
socialistus, tame skaičiuj ir jus. 
O paskui mano sąžine pasidarė 
nerami... Už ką? Ką jie man 
bloga yra padarę? Ką jie blo
ga daro kitiems? štai šitų min
čių vedamas atėjau pas jus. AŠ 
ne pasigailėjimo, ne išmaldos 
prašau, bet tik darbo...

—Tikriausiai tamsta ne tuo 
adresu pataikei, — atsakiau aš 
jam.

—Taip, taip, — nedavęs dau
giau man pasakyti vėl pradėjo 
kalbėti tasai savotiškas mano 

(Tąsa ant 2-ro pusi.)
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Kelios Linksmos Istorijos 
Apie Žmonių Sumanumų

.žmogus, kuriam dar it šian- visĮbiek bus. apgaudinėjamas ir 
dien tenka kovoti su gamta, o. 
ir . šiaip jai? su įvairiomis Jam 
nepalankiomis gyvenimo aplin
kybėmis, turi parodyti hemą-' 
žai sumanumo, kad išeitų i iš 
tos kovos nugalėtoju, o neliktų 
parblokštas. Juk Jau sena ir 
visiems, žinoma tiesa, kad kuo 
sumanesnis žmogus, :tuo ..dau
giau jis gyvenime laimi .arba 
priešingai—juo 
ji?o daugiau to 
pergyventi visokį

Taigi, sumanumas—-be galo, 
svarbus .ir brangintinas žmo
gaus gyvenimą dalykai j

Bet šio straipsnio tikslas nė
ra smulkiai ir nuodugniai įro
dinėti, kas yra sumanumas ap
skritai. čia norima tik kėliais 
pavyzdžiais parodyti, kokio 
kartais nepaprasto ar šiaip jau 
.įdomaus, ne . kasdienio, suma? 
..namo, žmonės parodo.
t Kaip ^ Indijos .kunigaikštis su* 

skaitė savo •.gyventojus
štai, prieš keliasdešimts me1- 

tų vienoje Indijos srityje vieš*’ 
pa tavo tūlas radža (indusų 
kimigaikštis), kuriam gyvenime- 
rūpėjo tik viena—+kad jo ,vąl-( 
diniąi kuo daugiau sumokėtų; 
mokesčių. Bet. kunigaikštis tu
rėjo vieną “bedą 
čių rinkėjai taip pat* norėjo sa- 
v j valdovo; pavyzdžiu linksmai 
gyventi, todėl jie <be jokių, ce
remonijų dalį surinktų mokes
čių pasilikdavo ;sau. Runigaik* 
štiš žinojo ir jautė, .kad Jo 
valdininkai jį apvagia, bet nie
ko negalėjo padaryti. Mat.val^ 
dininkai teisinosi, kad tiek mo-, 
kesčių jie ir te&urenka,. o kiek 
iš tikrųjų reikia surinkti—nie
kas nežinojo. Nežinojo nė. pats 
kunigaikštis, nes jo valdiniai 
nebuvo surašyti ir jų skaičius, 
nebuvo žinomas.

Ilgai galvojo kunigaikštis, 
kaip pagauti savo . valdininkus, 
sukčiaujant ir -kaip priversti, 
juos .sąžiningai .atiduoti Jarm 
visus surinktus mokesčius. :į

Geriausia butų ,;buvę visus 
kunigaikštijos gyventojus , sur 
rašyti ir tuo budu . hustatytįs 
jų tikrą skaičių. Bet kunigaik
štis samprotavo, jei - jis ,par 
skelbs gyventojų visuotinį su-' 
rašymą, tai jo valdininkai ti?o-i 
jau supras, kam tas daroma 
ir tyčia visų nesurašys ir re*, 
zultate kunigaikštis ir toliau'

nesumanęsųis, 
nogus turi 
nepasiseki-

-jo mokes-

apvagiamu1’. < 1
:Ugai;;laųžęSLgalyą, j.kunigąik- 

štis .sugalvęjo labai įdomų ir 
nepaprastą, bet ,tųž / tatai gud
resnį ir ..geresnį ..būdą tikram 
savo .pavaldinių skaičiui ni?~ 

. statyti. Vieną .dieną, jis, .susi
šaukęs visus . savo . valdininkus, 
-nusivedė juos į netoli sosti
nės stovintį kalną. Prisiartinęs 
prie kalno, radža • paliko vi
sus savo palydovus apačioj, o 
pats užlipo į kalno viršūnę ir 
išbuvo ten vienas kelias valan
das. Kai nulipo, tai - visiems 
apačioj Jo laukiantiems iškil
mingai paskelbė, kad skalno 
viršūnėje jis kalbėjęsis su* di
džiąją dvasia, ..kuri apreiškusi 
jam, kad netrukus žmones iš
tiksiančios baisios apltrečiamų 
iligų \ epidemijos. Apšisaugoti 
nuo šios nelaimes galima tik 

. griežtai pildant didžiosios dva
sios .įsakymą, .pagal kurį kiek
vienas kunigaikštijos .gyven
tojas turi paaukotipo vieną 
adatą. Iš tų adatų reikia nu
kalti dvyliką > peilių, kurių 
kiekvienas pasak didžiosios 
'dvasios, turėsiąs gydomą galią 
.ir gelbėsiąs susirgusius iš mir
ties, -Pasirodžius bet kuriame 
kaime kokiai užkrečiamai li
gai, į tą kaimą busiąs pasiųs
tas vienas tų dvylikos peilių iy 
visi pagysią.'Bet jei tame kaime 
busiąs nors vienas žmogus, ku
ris adatos nepaaųkojp, tai pei- 
lio gydomoji galia neveiksianti 
•ir visi mirsią.

•-Šiandien kur nors Europoj 
tokiomis kvailystėmis vargu 
bepavyktų ką apgąuti, bet 
puslaukinėj Indijoj, ku‘r dau
gumas .žmonių 'dar ir šian
dien tiki visokiems niekams, 
nesunku buvo akis dumti. Ir 
sumaniam kunigaikščiui .pasi
sekė—per urną laiką jam bu
vo suneštos visos suaukotos 
adatos, -kurias suskaitęs, jiš 
pagaliau aužįpojo tikrą savo 
pavaldinių Įkaičių. O žinoda^ 
,mas' gyventojų skaičių, jis jau- 
.nesidavė valdininkų apgauna-' 
mas. ,Jei valdininkas atnešda
vo jam surinktų mokesčių ne 
tiek, . kiek. pagal adatų skaičių 
iš to kaimo ar valsčiaus .pri*.* 
klausydavo, tai\kunigaikštis sa
ldydavo jam: “Eik ir ^sužinok, 
kas • mokesčių , dar.. nesumokė j o,. 
nes (turi būti daugiau.” .Valdi- 
pinkui -molikdayo nięko kita’, 
kaip i tik <atnešti -kunigaikščiui
.■" 1' t .1—II... .į-.

ir tą. mokesčių 'dalį, kurią, jis 
būdavo atidėjęs sau. Antrai
siais po šio gudraus .sumanymo 
įvykdymo metais, jau nė vienas 
valdininkas nieko nenusuko ir 
sunešė .kunigaikščiui mokes
čių tiek,fkįėk tasai dar nįekąd 
nebuvo gavęs.

O iš -suaukotų -adatų tikrai 
buvo pabirbta /dvylika peilių; 
kurie būdavo siunčiami visur, 
kur tik j pasiūdydavo kokios 
ligos epidemija. Jei. epidemija 
praeidavo,—visi tikėdavo, / kad 
tai ^pagelbėjo stebuklingasis 
peilis, jei ne, tai tamsus žmo- 
neliąi , nekaltindavo peilio, o 
galvodavo, kad kas nors iš, jų 
kaimo ?savo laiku nepaaukojo 
adatos.. \ <

Mudu didžiausi pasauly 
Melagiai

Tpliau bus papasakota nedi
delėj ir truputį j uokinga išturi j a 
vieno kareivio ir vieno pulki
ninko, -kurie norėjo pasirodyti 
sumanesni vienas už kitą, bet 
kuris iš jų bųyo sumanesnis— 
spręskime patys.

Tai buvo 1898 
rika kariavo įsu 
reiviai Amerikoj 
mi. Tarp kitų pasisamdė tar
nauti kariuomenėj ir tūlas .< ai
ris iMichaelcąą. Bet Michaelcui 
kariškas gyvenimas, kar jis jį 
arčįau pažino, nepatiko ir jis 
panoro iš jo ištrukti. Bet iš
trukti ne taip lengva. Reikia 
ištarnauti pasižadėtą laikų, ki
taip nepaleidžia. Galvojo, gal
vojo Michaelęas, kaip čia pa
daryti, viepą dieną nuėjo pas 
savo pulko vadą ir tarė jam: • 

^-Ponas pulkininke, prašausi 
paleidžiamas iš kariuomenės, 
nes įstojau į ją neapsisvarstęs, 
būdamas girtas, a dabar gai
liuos; nes namię pasilikusi žmo
na su vaikais kenčia didelį 
vargą ir. prašo kąd grįžčiau 
pas juos.

—Apie tai reikėjo . anksčiau 
pagalvoti, tamsta. Dabar pa
leisti jai? .negaliu, galiu duoti 
tamstai tik atostogų.

—Ne, pone pulkininke- ^spy
rėsi kareivis,—aš turiu būti' 
visiškai atleistas iš kariuome-i 
nės, > kad galėčiau pagelbėti 
savo vargstančiai šeimai.

Tada pulkininkas, paslaptim 
gai, nusišypsojęs, išsitraukė iš 
kišenės laišką ir, parodęs jį 
kareiviui, tarė Jam :

t —R© reikalo tamsta, Michael-’ 
ce, nori mane apgauti. A nesiti
kėjau,. kad tamstą, galėtum taip 
akiplėšiškai, iStaęiaf į /“akis 
man meluoti. štai ir aš įgavau 
iš tamstos žmonos Jaičką ,ir ji
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Roosevelt Furniture Co

-Skelbia:Didžiuli

Atsidarė Midland lai™ų-
na rricj

Vault & Secur 
ities Namai

^r^įpio^aTki^įai susilauke 
naujos paakinės įstaigos

BRIGHT0N ; PARK ~ Pas- 
toromis dienom^ įsikūrė nau? 
ja bankinė organizacija Mid
land Vault and Securities Co. 
Ji pasirinko sau tikslu patar
nauti Lietuvių visuomenei ir,

. Pasislėpę nuo žmonių, 
naktis tamsoje kasinėdavome, 
rdusdavomes į žemę vis dairy
damiesi, ar kokia šmėkla nesu
trukdys musų ieškojimo. O kas 
nėra pats matęs panašių degi
mų, .arba kasinėjęs, tai tikrai 
yra matęs laukuose, pamiš
kiais arba priekalnėse įvairių 
misteriškų rąusinių, duobių, 
kurios atrodė neišaiškinamos ? 
Tai vis pasėkos ieškojimo pa
slėptų užburtų turtų.

Par&mta ant panašių legen-

DINGO .ŽMOGUS

metais. Ame- 
Ispanija. Ka-; 
buvo samdo-

T!

SAUSIO mėn.
BAUDŲ

]

šis, paveikslas yrd pava
dintas “Little Immigrant.” 
Jo piešėjo vardas Ęarl U 
Singer. Taį vienas paveiks-i 
lų WPA artistų, kurių ku- 
rinių paroda atsidarys Gar- J 
field Parko galerijose (f 

AVęst Central Park avenue) į 
sausio 10 dieną ir tęsis iki; 
vasario 1 dienos. Paroda 
vaizduos menininkų dar
buotę ąulig Federalių Dai
lės Projektų, kurs yra da
lis WPA veiklos. z, :

todėl, . apsįgyveno- buvusiuose dų buvo parašyta graži melo- 
Midląnd National Banko pa- 

‘■ Sacra-

(Tąsa nuo ;lrmO pusk)
svečias. Jus neturite mažiausio 
pagrindo man pasitikėti. Juk 
jus. tikrai galite taip manyti ir 
kalbėti, štai buvęs seklys nete
kęs darbo ir niekur jo negalįs 
gauti atėjo -pas jus, atėjo pas 
socialistą suminkštinti jo širdį, 
įsimeilinti, pagirti socialistus, 
tuo būdu įsiteikti ir darbą gau-. 
ti. Suprantu aš jus,'Jus tik taip, 
o me : kitaip galite manyti. Tai 
.užburtas ratas — ir kaip jį ei
si, vis neapeisi..Atleiskite! Bu
vo, žmogus ir dingo žmogus! 
Atleiskite! Gal kada nors, su
prasite mane, o kad suprasti 
mane, man reikia, reikia... At
leiskite už tokį mano .nuobrądiš- 
ką. atsilankymą- ,

Tuos žodžius taręs, mano. sve
čias visai susmuko. Jo veide 
pasirodė juosvos dėmės. Lupos 
suvirpėjo, ir dar kažką sau po 
nosia pasakęs išėjo.

Likau vienas. ■ JĮgaL negalėjau 
nusikratyti gautų įspūdžių. Jie 
labai slegiamai mane veikėm Bė- 

,go dienos. Gyvenamas ^ręit iš 
, atminties išdildė <to nelemto 
svečio atsilankymo prisimini
mus.

Vieną .dieną skaitydamas laik
raštį užtikau šiokią žinutę: 

Skenduolis.
Nemune rastas, prigėręs žmo

gus. Iki. šiol niekas negali nu
statyti jo tapatybę. Prie jo jo
kių dokumentų nerasta. Smur
to žymių nepastebėta. Spėlioja
ma, kad tai nelaimingas atsiti
kimas. Jo lavonas padėtas li
gonines lavoninėje, o drabužiai 
policijoje, štai to keisto sken
duolio fotografija.

Perskaitęs tą žinutę, dirste
lėjau į fotografiją. Tai buvo r 
pas mane atsilankiusio svečio 
veidas... i-

drama “Užburti Turtai” vengrų 
kalboje, kurią K. Levandąuskas 
išvertė į* lietuvių kalbą jau daug 
metų atgal.

Daugybę kartų šis veikalas, 
buvo vaidintas Lietuvoje ir čia, 
Amerikoje ir visur buvo sutik
tas kaipo vienas, iš gražiausi^ 
ir pavyzdingiausių vaidinimų. 
Savo stilium, moralu, humoru, 
kalbos vaizdingumu šis veika
las mažai ras sau lygių.

Chicagęje veikalas jau .gana 
seniai buvo vąidintas. Tat šį 
sezoną vęl turėsime malonumo 
jį matyti. Sausio 24 dieną, Lie
tuvių Auditorijoj jis bus pa* 
statytas scenoje pastangomis 
Chicagos Lietuvių Vyrų choro 
ir Liet. Socialistų Sąjungos 
Chicagos centraičs kuopos. Vai
dins Dramatiško Ratelio sce
nos veteranai, kaip tai: V. Peč- 
kauskas, J. Stasiūnas, A. Jusas, 
V. 'Tarutis, Liutkevičius, A. 
Gulbjnienč, vadovystėje ponios 
Petronėlės Miller-Petraičiutės.

Vaidinimas bus papuoštas Vy
rų ęhoro dainomis.

Bilietų kainos yra gana pri
einamos: perkant iš anksto po 
50 centų, o prie durų po 65c. 
Iš anksto bilietus galima gauti 
Naujienose, pas Mike Tarutį,* 
:3149 So. Halsted ;St., pas Ra* 
chuną, 3137 So. Halsted St., ir 
.pas. visus Vyrų choro narius ir 

— sykiu su Socialistų kuopos narius.
Įąime gali lemti ir visokių ne- —Tarnas.

•talpose prie Archer jr 
inento Avenues.

Šios organizacijos 
yra bankinis. Stengsis

tikslas 
patar

nauti visuomenei yisųpse ban
kiniuose reikaluose prieina- 
miausioinis sąlygomis. Priimi
nės net gaso ir elektros bilų 
mokesčius. O kad duoti pilnai 
saugią depozitų ir vertybių 
^apsaugą ji turi savo badinke 
įrengusi moderniškas .psaugos* 
'dėžutes ir tuo tikslu turi ap- 
'draudoš $75,000.00 sumoje.
’ Be paminėtų bankinių ope* 
racijų skyriaus veiks ir visų 
rusių apdraudos .skyrius. Pas
kui, nejudomojo turto reikalų 
skyrius, o informacijas ap- 
draudos reikalais duos dykai: 

Jos įstaigos prezidentu yra 
Chester G. Kilkis, žinomas per 
ilgus laikus šios apylinkes vi
suomenes veikej as.s

“Užhurti Turtai”

kareivis! 
_• >;/’ 1 
kareivis
istorija t

Kiekvienas esame girdėję j- 
vairiausių legendų apie paslėp
tus, užburtus turtus. Gal ne 
vienam yra tekę matyti nak
čia aš žemės, pasirodant mėly
nai liepąnai — ir tuoj tapom 
sužavėti galimybėmis netikėtai 
.praturtėti, bet tuom pat laiku 
ir baimintis teko, kad gal tie 
turtai yra užburti —

. —Vistaspats

Garsmkitės “N-nose
r?

j:

VISKAS
4

■—

Hl I ..... ....................... "į......  ,« .į n I I Į»ll ............

LENGVI IŠMOKĖJIMĄ!

• ■ i(• ■ ii KAINOS j

R oose ve lt Furniture Co., Ine.
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai 

■2310'West Roosevelt Road

prašo, kad aš tamstos nepa- 
leisčiau; nes tamsta namie su 
ja ir vaikais labai blogai el
giesi, tai ji tikisi, „kad tamsta 
čia, kariuomene j, sųsitvapkysn

—Nojaugi šį laišką parašę 
tamstai mano žmona?—nuste- 
bęs paklausė kareivis.

—Taip, . tamstos, Michaelce, 
/žmona,—iškilmingai patvirtino 
pulkininkas. r

—Na, ‘tai turiu tamstai, po
ne pulkininke, pareikšti.. .— 
pradėjo ir Užsikirto kareivis.

—Ką gi, ką gi?—padrąsino* 
Jį pulkininkas.

...kad mudu didžiausi pa
sauly melagiai!

—Kaip tatai ? Kodėl—pykda
mas sušuko pulkininkas.

—Todėl, kad aš .neturiu jo
kios žmonos,—atsakė
Moteriai “ištikimas”

Dąr Viena linksma
apie kareivį ir generolą.

• Anglų generolas Horsforcįas 
buvo ,smarkią! ,nusistatęs. prieš' 
kareivių , vedybas..[Jis labai re?, 
tai ir sunkiai < leisdavo ,sąvo ka-; 
reiyiąrps pačiuotis} Vieną kartą; 
kreipėsi į: jį tokio leidimo.tūlas, 
šaulių-’ .pulkor kąr^vis. ?,Kąreįyis 
.parėmė savo prašymą ti?o,kad 
jis',.per visą tarnybos, laiką nė--' 
ra r nė .karto* baųsfas, turi rsUsi- ! 
taupęs ■ 5 svarus /sterlingų*- 
■(apie: 250 JitųJ ir; turiu susiradęs1 
tinkamą’ sužadėtinę. '

.—Gerai,—tarė .jam • generon 
ląs,—ateik-po metų ir }jei?;ta*į 
vd pasiryžįmąs .per., tą, 'laiką, .ne-i 

(bųs .pasikeitęs,, aš • leisiu tau 
Vesti... ., . jį

. , , .... ... # I I

Lygiai po metų kareivis vėl; 
at^jo pas generolą. *

-4-Tai ką, < vis -dar tebėturį 
norą užsikrauti sau ant spran-, 
.do /bobą ?-J-4paklau*se j į gene-* 
rolas. • • ; I
• • • ■ i ■ > . . "

y—Taip, pone generole! ; 
-—Na, kągi, Jei jau esi taip, 

pasiryžęs; leidžiu \ tau vesti ir,j 

Štai dovanoju tau. svarą ster
lingų . vestuvių puotai, nes aš 
niekad nemaniau, kąd kareivis; 
taip, ilgai, net ištisus metus ga-: 
Ii bųti ištikimas savo sužadė 
tinei. z '

1‘KareiVis- įsikišo pinigus į ki*. 
senę, .bet, išeidamas,; idar kar
tą atsisuko v ir linksmai tarė: J

—Dėkui -tamstai, .pone ..ge-L 
: v r ■nerole, irž dovaną ir leidimą, 

bet mano* sužadėtinė šiemet 
jau kita? x įį

čia .paminėti keli gudtąyimę 
atsitikimai, , kurie /.buvo -tužĮ- 
rašyti, o kiek Jų . yra nesura
šytų, nesužymėtų. I

SIUSKIT PER

PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 

pataria Lietuvos Baniai i

STATEMENT OF CONDITION AS . OF 
December .31, 1936 

f

(

ASSETS:
First mortgagc real estate lodns ........................
Shares loans ............................... ............................

/Stbęk įn Foderal Home: Loan Bank of Chicago 
Real estate owncd ..........  .......
Real estate sold on contfact ...............................
Furniture and fixtures   ................................ i.

’ Cash ..... ....... .................................................... .
Accounts Receivable .... ...... i.... ..............................

TOTAL ASSETS ..............
LIABILITIES:

Shareholdėrs’ .Ihtereist .......
Inštallment thrift shares .
Optioiial sayings shares ...
Full paid įincome shares

$1,655.201.30 
4,000.00 

... 28,600.00 
... 16,956.65 
.... -8,700.68 
......... 2,644.23
135,324.23

413.85

81,852,340.94

........... ............... $1/273,826.83

. $26,635.36
-231,79107 .

l;015,400.00

Totai ......  $1,273,826.83
Dividęnds not yet disbursed, payable. in cash ... 
Bonus for installnięnt. thri-ft shares......................
Advances from Fedcral Hpme. Loan Bank ........
Mortgagc loans įn. proccss...............
Accounts payable ..............................
Reservė for uncoĮlected intcrest ...... 
Ręservcs .................. ,................

Reserve for, contįngęncięs .....
Reserve for real estate ............

, Ręserve fpr federal įnsiirąnce 
Reservė for income collepted 
in advance ... ............................

$36,509*23 
. 20,009.00 
. .3,021.02

..... ,16j211,62
233.82 

.... 335,100,00 

.... 101,331.64 
1,66405 

....... 3,470.44 
.110,502,14

.50,971.89

$110,502.14Totai resęrves ..... .
Undiyided Profits

. TOTAL L1AB1LTTIES

Standard Federal Savings & loan Association
OECHtCAGO t

2324 - SOUTH -..LEAVITT STREET Phone CANAL 167B-5 !'
Išmpkain ųž padėtus pinigus. Kurie pasidės iki sausio 10 die
nios nuošimtį' gausite nuo 1-mos dienos. United States Treasurer 
/ir Hpme 0wners Loan Korporacija deda pinigus į musų įstaigą 

h ,ant tokių pat išlygų kaip ir visi. Iki $5,000.00 kiekvienos ypa- 
’ tos pinigai apdrausti per Federal Savings and Loan Insurance 

CorporatioĮi, Washįngtpn,- D. C. 
VALDYBA IR DIREKTORIAI: 

JUSTIN MA0KIEWięH, ..................
MICHAEL JASNAUŠKAS   Ist 

• ADAM BARTŲS  ............ Žnd
S. A. SZYMKEVIčIfS '..................
HELEN KUCHINSKAS 

BRUNO SHUKIS 
ZENON POCIUS

$10,000.00
$1,852,340.94

Bresident 
Vice-Pres. 
Vįąe-Pres. 
Treasurer 
Secretary

DEONIZ JANKEVIČIUS
LEON GINIOTIS

........-...... ...... . , ...........
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BUDRIKO PROGRAMAS

Rytoj t. y. sekmadieny, 7 
>8 zvaL vakaro aš galingos 

WCFL radio stoties bus duo
damas puikus dainų ir muzi
kos radio programas, dalyvau
jant didžiulei Budniko radio 
ęrkę&trai, dainininkų kvartetai 
ir makaUms. &ipos progra- 
mus-leidžia Jos. F. Budnikas, 
kuris užlaiko Ghidagoje trys 
tkrautuvęs: 3343, 3347 ir 3417 
$o. Halsted st. — namų ra-^ 
kandų, radių> - muzikalių in
strumentų ir auksinių daiktų. 

♦;Tose krautuvėse dabar eina 
didelis Inventoriaus ėmimo 
pardavimas žymiai numažinto^ 
mis kainomis.

— Kaimynas.

• i ,
Ii laikotarpiu nuo 1930 iki 
1936 melų. Jie tur būt užmir
šo, kad visi žmonės turėjo pa
kęsti nukapojimų pajamų tais 
sunkiais laikais. Daugybė 
žmonių neturėjo visai darbo, 
o kiti dirbo tik dvi' ar tris die- 

'nas per savaitę.
Aš norėčiau paklausti, kas 

mums užmokės, kas mums at
lygins tas nukapotas pajamas?

Sunkiausiais depresijos lai
kais miesto darbininkai dirbo 
pilnų laikų. . Jie nejautė taip 
skaudžiai nukapojimo jų pa
jamų, nes juk ir gyvenimo 
kaštai buvo mažesni. Dabar, 
kai laikai pagerėjo, jiems, 
miesto darbininkams, algos ta
po pakeltos. Tačiau jie da
bar nori ir už sunkiuosius 
laikus atsiimti — atsiimti iš 
žmonių, iš didžiumos papras
tų žmonių, kurie toli ,gražu 
neatsipeikėjo nuo depresijos.

— John Faiza Jr.

NAUJIENOS, Cfficago, ID.
--------------- ------------------- —--------------------

Seinų. Svečiai ir viešnios bus 
vaišinami lietuviškais valgiais, 
jų tarpe tikra lietuviška rupi
ne duona.

Šis parengimas įvyks La- 
Follette parke, priev Laramie 
ir flirsch gatvių — 5200 west 
ir 1400 north. Parankiausia 
nuvažiuoti ten tai paėmus 
North avenue gatvekarį iki 
Laramie avenue. Nors kelio
nė gali būti ilga, tačiau never
tėtų praleisti progų. .

5 * •

Įžanga tik 50 centų., asme
niui, ir už tai gausite viršmi- 
hėtus pasilinksminimus ir 
^skanių lietuviškų vakarienę. 
Pramoga, prasidės 6 valandų 
vakare. — XV.

Federal Electric kom
panija gavo miesto 

kontraktą ,, f ■ n 
. i ii iiiįhu i ! I i

Chicagos viešųjų darbų ko- 
misionierįus HeWitt praneša, 
k£d atiduota Federal Electric 
kompanijai’ padaryti 17,350 
yįenetų ženklų reikalingų mie
stą gatvių kryžkelėms. Kon- 
traktas siekia $95,338.25. Fe
deral Electric kompanija gavo 
kontraktų todėl, kad jos kai
na buvo žemesnė už kitų kom
panijų kainas.

MARIĮUETTE PARK

North Side

Pasikorimas mėgia 
iniausfti priemone

Ryt, pedėldieny, litų Palan
kių priešpiet .eina reguliaris 
n e dėl dieųi o Tądio programas, 
leidžiamas pastangomis Pro- 
gress Furniture Company 
^rąutųyės, 3224 So. Halsted 
Street. .Kaip viįuprįet, taip ir 
šį sykį programo išpildyme 
dalyvaus žymus “ dainininkai 
prisirengę radio klausytojus 
pavaišinti su naujomis ir gra
siomis dainelėmis. Prie to, 
gėra muzika bei įdomus pra
nešimai bus kiekvienam snįa- 
gu ir įdomu' pasiklausyti; 
ypatingai pirkėjai .namams 
įaldų išgirs daug .genų žinių 
iš Progress krautuvės apie 
didį jsąušio mėnesio išparda
vimų, kuriame yra progos su* 
sipirkti visokias narnų reik- 
menes sumažintomis kaino
mis. — Rep. J.

Atsilankykit i šį ne
paprastų parengimą

“Bijūnėlio” “party”
Praėjusio šeštadienio popietį 

“Bijūnėlio” nariai turėjo susi
rinkti į savo nuolatinę pamo
koms yieta, tai yra į Almira 
Simons svetainę, ir atlaikę pa
mokas turėti “party/’ ,lkad ap
vaikščioti pusę sezono ir sek-

Ar esate matę kada nors mingai atsibuvusį savaitė ąt-
amerikoniškus tautiškus šo
kius? Tie šokiai tai ne džia
zas, bet smagus kadriliai, ku
riuose kiekvienas gali daly
vauti. Amerikos tautiški šo
kiai, vadinami “Baru Danc- 
’cing”, dabar įeina į madų, ir 
'į keletu metų jie bus visur 
šokami.

Jie eina i teismą

Šiandien Lietuvių Jaunimo 
Draugija rengia riiargų vaka
rų. Draugija gavo p. Ernest 
Story, garsaus “šaukėjo” ir 
amerikoniškų šokių mokytojo, 
pasižadėjimų dalyvauti Jau
nimo Draugijos parengime ir 

, mokinti amerikoniškų šokių. 
Bus šokami Squarer Dąncing 
ir kadriliai, bus ir lietuviški 
'šokiai šokami.

Mięsto darbininkai eina į 
teismų, kad atgauti jiukapoji- 
mus .algų, kurie buvo .padary-

Tie, kurie norės, per 
valandas galės maudytis 
me gražiausių Chicagos

dvi 
vie- 
ba-

gal “Kalėdų bazarų.” Bet susi
rinkę prie .svetainės ant durų 
rado iškabų, kad dėliai šven
čių, svetainė trims dienoms už
daryta. '■

Kreiptasi pas p. ,J. Grigaitį, 
3804 W. Armitagef Ąve., pra
šant prieglaudos tam kartui 
jo svetainėje. Jis mielai davė 
svetainę, tat šiaip taip “Bijū
nėlis” liko “pertrąnsportuotas” 
į tų svetainę ir vietoje pamo
kų, prasidėjo pramoga. JMoky- 
toja p-lė kOnutė Skeveriutė su
teikė 4erbų saldainių, o įna
mės ir papeš su pagelba ponios 
Grigaitienės, parūpino įvairių 
užkandžių. Ponia žalnieraitis 
atnešė didelį namie gamintų 
piragų su Happy j New Year 
linkėjimais “Biji upeliui.” Prie 
to dar užsisakyta “keisas” 
papso ir kitokių “drinksų,”

Koronerio Frank Walsh ra
portas apie saužudystes Chica- 
goj rodo, kad pasikorimas yra 
labiausia favoruojama priemo
nė saužudystei.

Iš 605 ,saužudysčių, papildy
tų Chicagoj 1936 metais, 171 
buvo pasikorimų, 142 nusišo- 
vimai, 96 nusinuodijimai, 42 
pasijskandinimai, 40 pasipiovė, 
30 nusižudė kūrenamu! gazu, 
20 automobilių gazo dujomis, 
dešimt nušoko po traukiniais, 
vienas užsimušė nuriedėdamas 
automobiliu pakalnėn.

taip, kad “Bijūnėlis” .pasijuto 
beturįs bankietų.

O vėliau žaista “Aguonėlė,” 
“Dędė atvažiavo” ir daugybe 
kitokių žaismų ir šokių. Atėjo 
6 vai. vakaro, o jaunuoliai dar 
nenorėjo skirstytis.

Šį šeštadienį jau nebeteks 
baliavoti, reikės imtis vėl nuo
latinio darbo — mokintis dai-' 
nuoti, skaityti, rašyti ir t.t. 
Pamokos prasidės nuo 2 .valan-. 
dos ir tęsis iki 5 vai. Almira 
Simons svetainėje, 1640 N.: 
Hancock S t. Visi nariai turė
tų be pertraukų lankytis į pa
mokus ir dar ^avo draugus at
sivesti. —Tėvas.

Marąuette Park Lietuvių Po
litikos Kliubas sekmadieny, gr. 
27 dienų, turėjo priešmetinį su
sirinkimų Gimimo P-lės šven
čiausios parapijos svetainėje.

Kliubas yra bene vienas iš 
seniausių tokių organizacijų 
šioje jabnoje lietuvių kolonijo
je. Praėjusi rudenį jis šventė 
savo ’ dešimties metų jubiliejų. 
Kliubas turi arti 400 narių.

Jis rūpinasi apielinkės gero
ve, kaip tai gavimu iš miesto kas V. Birgell, 
valdžios mums- priklausančių 
pagerinimų, sumažinimų taksų, 
už nejudinamų savastį it kito
kių. Kliubas nemažai yra pa
dėjęs darbo ir lėšų šiems page
rinimams gauti, kurie yra ve
dami prie užbaigos. Surinko 
tūkstančius peticijų, siuntė net 
kelis kartus delegatus pas par
kų komisionierių ir toliai ko
vojo, koliai reikalavimas tapo 
išpildytas. '

Marąuette Parko Lietuvių 
Politikos kliubas yra narys 
Cook County Civic Council ir 
turį paskyręs tris delegatus.

Priešmetiniame susirinkime, 
išklausius delegatų iš Civic 
Council raportų, nutarta prisi
dėti prie siuntimo į valstijos le- 
gislaturų delegatų, kurie reika
laus, ' kad butų priimti įstaty
mai nusakantys taksų normų 
ne daugiau, kaip 1 nuoš. tikros 
nuosavybės’vertes. :

Toliau buvo skaityti laiškai. 
Teisėjus J. T. Zuris išreiškė 
padėkų už suteikimų jam para
mų laike rinkimų. Laiškas nuo

“Naujienų”: pakvietimas į jų 
rengiamų koncertų. Abu laiškai 
entuziastiškai priimti. Visi pa
sižadėjo dalyvauti “Naujienų” 
koncerte sulig išgalės.

. Prieita’ prie rinkimo valdybos 
1937 metams. Valdyboj pasiliko 
dauguma senieji nariai. Išrinkti 
šie: , 'b

Pirmininkas A. J. Malinskas, 
1 vice-pirmininkas J. D. Si- 
mans, 2 vice-pirmininkas C. 
Beacham, nutarimų raštininkas 
A. A. Samoška, finansų rašti
ninkas A. Oškieliunas, iždinin- 

maršalkos V.
Klikųs ir V. Tatulis, legalis pa
tarėjas adv. J. Grish, korespon
dentas F. Ažusenis; i Pildomų
jų Tarybų darinkti šie: Saba
liauskas, Bakutis ir Virbinskas.

Valdyba išrinkta gabi, bet ne
reikia viskas palikti jos ran
kose. Visų narių pareiga yra 
lankytis į susirinkimus, svars
tyti visus reikalus. Be to, mu
sų legalis patarėjas J. Grish y- 
ra gabus, advokatas ir geras 
kalbėtojas, susirinkimuose jis 
suteikia daug naudingų patari
mų. —F. A-nis.

Šaltas oras jau čia!
Bukite, pasiruošę ne tik su 

ganėtinu anglių kiekiu, 
bet ir

Audra užgavo Spring- 
fieldą

Ketvirtadieny, sausio 7 di> 
nų, Springfielde ir kitose cen- 
tralinėse Illinois vietose siau
tė aržiausia šių žiemų dar ga
na ir vėjo audra. 33 žmonės 
tapo sužeisti Springfielde ir 
jiems buvo suteikta pagelba 
ligoninėse. Nudraskytos * kai 
kurios elektros vielos ir puse 
miesto atsidūrė tamsoj. Nu
traukta susisiekimas telefonu 
ir telegrafu su kai kuriais ki
tais miestais.

Inventoriaus 
Išpardavimas
35 tūkstančių dolerių 
vertės prekių turi būt 
išparduota žemiausia 
kaina, kad padaryti 
vietos naujoms pre
kėms.

lUlDLnn^ VflUiT & S€WRITI€S Co

iR€RL\3
ESIATE '

mORTGRGČS
7pROP€RTy 
mfinAGemenT

RCnTIRG

IHĮ ra 9vMį*

Paskelbė Susivienijimą su 
Chester Kilkis, Ine. 

REALTORS
Buvę prie 4263 Archer Avenue

TURIME

75,000
Apdraudos jūsų vertybėms apdrausti 

Musų Moderniškuose
.Depozitų Apsaugos Dėžutė

Dėžutė tik $3.00 metams
PINIGAI

Jūsų algos čekiams musų
CURRENCY EXCHANGE 

Išrašom Money Orderius, Parūpinant Smulkių , 
Gaso ir Elektros bilas už mažą mokestij 

ATDARO VAKARAIS
Antradieniais, Ketvirtadieniais, šeštad. iki 9 vai.

LfiFRyeue 0580 
fiRCHGR AT SRCRAmenTO 

'iCHlCAGO

S RF€ DGPOSIT] 
YRULTS 

insuRRnčG

cuRRency 
eXCHADGe

invesTmenTs

MOKYKITĖS GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit daugiau už mažiau 

’ pinigų pas

. .SELAN’S
PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
' JUSU APYLINKĖJE

Jus gausite daugiau praktiško 
lavinimosi iąn«t kostumerių negu 
bile kokioj mokykloj. Štai delko 
•daugiau reikalaujama musų mo
kinių.

Prašykit musų gražios 24 pus- 
, , lapių knygos.

.SELAN’S SYSTEM
SOUTH—6404 S. Halsted Street 
NQRTH—2744 Wilwaukee Avė.

Anglių Rusimi 
kurios parsiduoda ant doros 

ir geroves pagrindo

Aukščiausio 
Karščio 

verte už dolerį
Ilgiausiai išsilaikančios — 
mažiausiai žygių furnisui 

kūrenti »

Telefonuok LAF. 2267
Glaser Coal Co.

3717 So. Albany Avė.
Sekite anglių žinias Brighton

Park Life kas savaitę

TEATRAS IR BALIUS!
JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE TAUTIŠKO KLIUBO 

Bus perstatyta dviejų veiksmų komedija

“BOSIĖNE”
Nedėlioj, Sausio-January 10 d., 1937

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 
3133 So. Halsted Street

Pradžia 6:00 vai.'vak. Įžanga 35c. ypatai
Po pęrstatymo šokiai. 

.........  Į. .H .. .................. ' I 
... ,'lt!111 i!.111!?!" ■, '.'i'... . ......
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JOHN l>. EWAI.D

Jejgti reikalauji pinigų ant Pimo MorgiČio, arba 
į apdraudė jiuo ų^nijęš, vejai ete., aUijšaiik:

KEISTUČIO SKOLINIMO IRBUDAVOJIMO B^ŠS
s/ ^RAŠTINEJĘ ' "

■r-V ;

Uv

I ■■

iii:* -t' Yį. ‘
- r- f ' -■

j.J.‘

1937 Radios pagaunančios 
viso pasaulio stotis, meta
lo tūbomis kaip ant pa
veikslo, tiktai

*45.00
Kitos radios kabinetuose 
vertes $50,00 po

*24.50
Mažutis radios vertos 
$16.80 už

*9.75
Geros vartotos radios 7—8 
tūbų po i

*4.75
Hoover Elcktrikiniai dulkių 
valytojai, perdirbti po

*12-50* * » J T J- • i - K

Thor Skalbiamos mašinos 
po

37.50
Aluminum {ketvirtaines 
Maytag skalbyklos Factory 
guarantuotos, perdirbtos po

*49.50

m /i o.M U1 LR
, Jau galite gauti naują, padidintą 

ir pagerintą

Valgiu C am šilimo Kilią
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJ8EHOS
1739 So. Halsted St.

• , GHICAGO, ILL. ■

5 šmotų Dinettes gražus 
staląs ir kėdės už

*14.50
9 x 12 karpetai po

11.95

Jos.F.Budrik
» r . 1 » S t . * V

INCORPORĄTED
3417 So. Halsted St

Tel. jSoulevard 4705 •

BUDRIK
H R.MTLRE M ART
3347 So. Halsted SL

Budriko programai Nedaliomis 
W. C. T. L. 7 iki 8 val.,uvak. 
Panedeliais ir Pėinyčjoinis 
W. A. A. F., 3:80 po piet. Y/* Ji J?'2....... TT
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Cicero

t-

dalyvaus du 
ir Kanklių,

kliubo pirmas pasirodymas 
Bridgeporte, kur, sakoma, daug 
klovainiečių randasi.

RESOURCES
$ 4,079,89436 

12,061,183.07 
1312,98339 

46,350.00 
1,243.12

. 13,685,313.83

Kultūros draugija Cicero j turi 
400 neariu, taigi nariai turėtų 
ir skaitlingai pasirodyti pa
rengime. —D.

L j susirinkimas 
vakarą Lietuvių

"F“ ■

Jiems Uždrausta Kalbėti

dės 7:30
•. Bukite 
Išgirskite

A ■ (

(Musų .specialaus korespondento Lietuvoje)

Ispanijos civilinio 
karo raida

Ispanijos vidaus civilinio ka- Kiekviena iš jų turėjo atvirų 
ro raida visu savo aštrumu at
sidūrė tarptautinės politiKorto^ 
rūme. Autoritetinės valstybės 
fašistinės Italijos ir naciškos 
Vokietijos įsikišę j Ispanijos vi
daus reikalus verste vertė kitas 
valstybes šituo klausimu pasisa
kyti. Ilgai buvo delsiama. Ang
lija lyg tyčia netarė savo griež
tesnio žodžio, o tuo metu italai 
ir vokiečiai skubino sukilusiems 

' ispanų generolams teikti karui 
reikalingą medžiagą ir susisieki
mo priemones. Sudarytas nesi
kišimo komitetas taip pat čia 
nesugebėjo rfleką padaryti, o 
tik bejėgiškai visą laiką kalbė
jo. Vokiečiai paskutiniu laiku 
tiek išsidrąsino, kad net ispanų 
sukilėliams pasiuntė penkis 
tūkstančius reguliarios armijos 
kareivių. Tiesa, tie kareiviai ne
va pasiųsti pavidale savanorių, 
bet iš tikrųjų, jie visi yra at
rinkti iš reguliarios armijos vy
rų ir kaipo tokie tenai išsiųsti. 
Italija tuo pačiu metu sukilė
lius aprūpino savo karo instruk
toriais, tankais ir armotomis.

Ispanijos sukilėliai tiek atku
to, kad net paskelbė Ispanijos 
uostų blokadą. Berods, gyveni
mo tikrumoje šioks blokados 
paskelbimas veik jokios reikš
mės negalėtų turėti, nes sukilė
liai neturi tiek priemonių šitą 
blokadą rimtai įvykdinti. Betgi, 
šitas, rodos, menkos reikšmės 
įvykis privertė anglus tarti sa
vo griežtesnį žodį ir pasakyti, 
kad 
laivų 
vo 
tuoti 
pasiuntė arti 100 didesnių ir 
mažesnių karo laivų. Tai vienin
telis šių dienų rimtas argumen
tas, kuris karštas galvas bent 
kiek atvėso!

Dėlko tik šiuo atsitikimu an
glai subruzdo ?

Italai jau nuo kurio laiko mė
gina įsigalėti Viduržemio juro
je ir kenkti anglų interesams. 
Fašistinė Italija jau anglų silp
numą kare su Etiopija yra iš
naudojusi. Italai jau nuo kurio 
laiko įrodinėja Britų imperijos 
bejėgiškumą ir tvirtina, kad an
glai gyvena tik įgytu pernelyg 
kitų tautų pasitikėjimu. Esą, 
Anglija iš tikrųjų nėra tokia 
galinga, kaip atrodo, tai esą 
valstybė, kuri gyvena senu sa
vo kreditų, tai esą tik! psicholo
ginis1 reiškinys. .Girdi, tai pa
tvirtina, kad'ir buvęs karas su 
Etiopija. Nors anglai tiek pa
veikė Tautų Sąjungą, kuri tiek 
buvo anglams klusni ir nutarė 
tame kare ne tik italams padėti, 
bet net visą pasaulį prieš juos1 
nustatyti ir galų gale nieko iš 
to neišėjo, nes Anglija neišdrį
so stoti atviron kovon su Ita
lija, kuri militari’škai šiuo tarpu 
esanti stipresnė net už visą 
Britų imperiją.

Tai šitoksai fašistų išdidu
mas! Bet jis dalinai turi pa
grindo. Anglija tik dabar mili- 
tariniai pradėjo savo pozicijas 
rimtai stiprinti. Sukilėliai pa
skelbdami Ispanijos pakraščių 
bokadą, žinoma, kalbėjo tik i- 
talų lupomis, štai dėl ko anglai 
šiame atsitikime-Mpavartojo tuos 
rimtus argumentus karo laivų 
pasiuntimu į Ispanijos pakran
tes. , ' ,

Antra, sudarymas Ispanijos 
su Vokietija sutarties neva 
prieš bolševizmą gintis, anglus 
privertė ir čia savo atsargumą 
tinkamai parodyti. O juo labiau, 
kad šitokiam susitarimui nea
bejotinai- italai pritarė, žodžiu, 
šitų fašistinio režimo valstybių 
tarpe atsirado glaudus bendra
darbiavimus, nors iŠ tikrųjų iki 
šiol tarp jų daugiau butą nesu
sipratimų, negu širdingumo.

jie jokios blokados 
nepakęsiu. šiokį sa- 

nusistatymą
į Ispanijos pakrantes

argumen-

sąskaitų. Dabar jau šitos sąs
kaitos skubiai likviduojamos ir 
siekiama glaudaus bendradar
biavimo. Kitaip tarus, išrodytų, 
kad šitie kraštai skirtingų ūkiš
kų reikalų, bet ideologiniai 
bendro režimo sudaro bendrą 
kalbą. Tai visai nenuostabu, kad 
Britų imperija, kurioje saulė 
niekuomet nenusileidžia, paju
to, jog jos šonai pusėtinai bak- 
suojami. Todėl ji pasidarė atvi
resnė ir stipresnius argumentus 
pradėjo vartoti.

Vokiečiai per ispanų sukilė
lius siekia būtinai Pirėnų pu
siasalyje savo įtaką-sustiprinti, 
kad .tuo budu Prancūziją atkir
tus nuo jos Afrikos kolonijų, O 
šitai labai svarbu karo metu, 
kad Prancūzija negalėtų iš te
nais liuosai savo kolioriialę ar
miją į vokiečių pasienį pasiųsti. 
Tai šitaip tie tarptautiniai rei
kalai priešinguose interesuose 
susikirto ^Ispanijos, teritorijoje.

Ir pasėkoje tų nevisai vyku
sių paskutinių vokiečių diplo
matinių žygių Ispanijos vyriau
sybininkai fronte turi pasiseki
mų, jei ir ne esminių, tai bent 
tokių, kad sukilėlių visi žygiai 
yra atremti.

Graikų ir Norvegų tuo pačiu 
metu prekybos laivynas dirba 
išsijuosęs, vis skuba pilnai pri
krautais laivais į Ispanijos pa
krantes.

Ginklų pirkliai su Meksikos, 
Sirijos ir kitų valstybių pasais 
zuja po visą Europą ir nežino
moms valstybėms supirkinėja 
visokius karo ginklus. Perkami 
aeroplanai, tankai, šarvuočiai, 
traukiniai ir autai. Kaip kas 
uždirba, kaip kas senus ginklus 
skubiai likviduoja, naujus įgy
ja, o Ispanijoje liejasi žmonių 
kraujas. Tenais abiejuose fron
tuose jau kariaujama visokių 
rasių, įvairių tautų vyrai miš
rius ginklus vartodami. Vieni 
jų grumiasi dėl idėjos, dėl ge
resnio 'visų žmonių gyvenimo, 
kiti jų pasamdyti kariauja utži 
pinigą.- Mauras savo padarė, 
mauras gali eiti namo! Tai se
nas posakis, kuris dabar taiį> 
vaizdžiai įtampa reikšmingu ir 
kartu prasmingu.

Viso pasaulio darbo žmonija 
atsidėjusi^seka Ispanijos įvy
kius ir jos simpatijos neabejo
tinai vyriausybininkų tarpe.

Esą daug žiaurumų iš vienos 
ir kitos puses. Bet juk karas 
patsai iš esmės ‘ yra viena ią 
žiauriausų priemonių ginčams 
spręsti! Argi gali vyriausybi
ninkai savO užnuguryje sučiupę 
savo priešų agentus jų pasigai
lėti, kurie jierhs varo peilį į nu
garą? Ar galima daug malonių 
laukti iš samdytų maurų, kurie 
iš seno ispanų nekenčia, o čia 
dabar juos patys ispanų genero
lai pakvietė ispanų liaudį skers
ti? ;

Yra daug pagrindo būti be- 
gailesitingiems vieniems ir ki
tiems, bet nėra jokių priemonių 
šitas žudynes sulaikyti.

Ispanijos vidaus civiliniam 
karui įgavus tarptautinio pobur 
džio paskutiniu laiku tarp Ang
lijos, Prancūzijos, Belgijos at
sirado daug bičiulystės1 ryšių ir 
draugystės patikrinimų.

Jau nutarimas kasti Laman
šo kanalą labai daug sako. Ne
tenka abejoti, kad tai bus ne 
tik geras prekybinis biznis, bet j 
šitoks kanalas turi didelės karo 
strateginės reikšmės. Juk nei 
valandos neteks laukti ir Ang
lijos kariuomene gali atsirasti 
Prancūzijos teritorijoje ir va
landa kita, jau ji gali būti vo
kiečių pasienyje! Daug metų 
atgal apie šio : kanalo kasimą 
buvo kalbama, bet tuomet vis 
prisibijota; kad toksai kanalas

NAUJIENOS, Chicągo, UI

Deliai to, kad jpirmą mėne
sio penktadienį pasitaikė Nau
jų Metų šventė, tai Raudonos 
Rožės Kliubo metinis susirin
kimas tapo atidėtas sekančio 
penktadienio vakarui, Taigi 
visi nariai turėkite omencj, kad 
metinis kliubo 
įvyksta šį 
Liuosybės svetainėje ir prasi
dės 7:30 valandą. • . •_

susirinkime laiku, 
raportą iš Kalėdų 

parengimo, taipgi galutiną ra
portą iš Kliubų Federacijos. 
•Pasitarsime apicį darbuoti 
kliubo gerovei ateity.

XXX
0 sausio 31 dieną tai į Ci

cero atvažiuos Tadas Blinda su 
reprezentacija Vyrų choro ir 
Cicero Kultūros draugijos.

—————— ............ -1 1

Remkite- tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

LOS ANGELES MIESTE, CALIFORNIJOJĘ, šiandien 
prasideda golfo turnamentas/’ Patvarkymai reika- 

, lauja, kad golfistų pagelbininkai-“cąddięs” nekalbė
tų ir golfistams neduotų patarimų. “Caddy” kairėj 
burna buvo užlipdyta.

ar taip prancūzų, ar tai anglų 
gali būti pavartotas karo reika
lams, bet dabar rasta; kad jis 
gali būti išnaudotas tik viena
me atsitikime, —* tai tik tuo at
veju, kaip teks kariuomenę ga
benti į vokiečių pasienį. Turė
kime galvoje, kad dabar rodos 
nekalčiausiame biznyje genera
linių Štabų karių no^is visu# at
siranda. Bent taip yra Europo- 
je! ? .

Visų šitų įvykių akivaizdoje 
neveltui SSSR užsienių reikalų 
komisaras laike tarybų atstovų 
suvažiavimo pasakė tokią drą
sią kalbą, kaipJkįĄiėra įprasta 
diplomatų tarpe kalbėti ir taip 
smerktinai atsiliepti apie savo 
kaimynus. ,

Kai šimtai laivų, o ypač karo 
laivų plaukia į svetimus vande
nis ir kai drąsiai prekybiniai 
laivai su nežinomomis prekėmis 
laimingai išvengia visokių kliū
čių, galima drąsiai kalbėti! 0 
juo labiau, kad Litvinovui teko 
porai dienų vėliau savo žodis 
viešumoje tarti už Anglijos1 E- 
deną!

Tai reta pro’ga turėti galimu
mo savo priešams atvirai pasa
kyti tai, kas reikia pasakyti ir 
daiktus tikrais vardais pava
dinti! Diplomatams retai kada 
tokia .gera proga pasitaiko.

Šitos dvi kalbos atrodė, kad 
Europos perdaug įkaitusias kai 
kurias galvas Romoje ir Berly
ne privalėtų atšaldyti!

Ir jei tik‘Ispanijoje vyriausy
bininkai turės tiek ištvermės ir 
drąsos savo frontą atlaikyti, bet 
net įkaitusius1 generolus suval
dyti ir juos galutinai sulikvi- 
duoti, tai Europoje dabartinė 
nuotaika privalėtų pamažu pa
kisti. . Bent fašistinių skraisčių 
tose vietose, kur jų iki šiol, ne
buvo,’netektų matyti jas, plevė
suojant, d tenais, kur jos ple
vėsuoja, dabar bent/ rečiau ir 
ne taip drąsiai jos pasirodytų.

Lietuvoje 'šitie vįsi nauji ve
jai ir skersvėjai (taip pat pusė
tinai pūstelėjo. Oficiozinė spau
da jau nededa tokių alarmuo- 
jančių, antgalvių, kad jau Mad
ridas sukilėlių paimtas ir, jei

Naujienų-Acme Photo

! šeštadienįo , vakare p. ša
moto svetainėje . Tautiškos Se
serys turės bunco ir šokius.

XXX

Lietuvių Liusybės Bendrovė 
turės metinį parengimą sausio 
24 dieną. Bus išpildytas pla
tus programas, 
chorai; Pirmyn 
taipgi p. Beliajaus grupe. Visi 
atsilankykite, 
centų.

dar nepaimtas, tai rytoj bus tik
rai sukilėlių nuo vyriausybinin
kų nuvalytas! Tai reikšminga.

Kitas dienas šita spauda vi
sai jau nieko nerašo iš Ispani
jos civilinio karo! Neįdomu!

Tuose- visuomenės sluoksniuo- 
' še dar taip visai neseniai su to
kiu dideliu pasigerėjimu kalbė-, 
ta apie generolo Franko pasise
kimus, jo heroizmą, dabar arba 
tylima, arba abejojama jo lai
mėjimais. I

Karts nuo karto toje oficio- 
zinėje spaudoje net visai be- 
šalųs fronto įvertinimai pasiro
do, kurie yra paremti iš rimtes
nių' o ne viefi tik iš sukilėlių 
šaltinių, žodžiu, ir Lietuvoje 
bent Ispanijoj įvykius įverti
nant buvę perdaug įkaitę gal
vos dabar’ truputį atvėsta. O 
jos pusėtinai greit ne tik at
vėstų, bet bent kiek blaivesnės 
paliktų, jei tik generolas Fran
kas laiku susiprastų pro žalią 
šieną be paso išsprukti į užsie
nį — na kad it Italiją jam, ga
lėtume rekomenduoti.

Vokiečių tas pernelyg didelis 
įsidrąsinimas Veikia 4r Lietuvos 
ne tdip trumparegius dešiniuo
sius politikus ir verčia rimčiau 
susirūpinti šavo krašto likimu. 
Kaip kas ųš jų supranta, kad 
vokiečių tarptautinėje politiko
je įsigalėjimas nieko gero nega
li Lietuvai linkėti.

Niekas negali būti tikras, ką 
vokiečiai rytdieną pasakys! Jų 
vidaus padėtis tokia, kad juos 
verčia imtis kokių avantiūrų, 
nes kitaip naciai gali prarasti 
savo sveikas galvas.

O šitos galvos yra labai įkai
tusios. ir savotiškais pfašiseki- 
mais apsvaigusios. Jei jos laiku 
nebus kieno nors iš šalies atvė
sintos ir pačių viduje gyvento
jų atšaldytoj tai to svaigulio 
apimtos gali pradėti veržtis į 
svetimas šalis. Lietuva kaip tik 
pakelyje stovi. '

Neveltui SS^R tarybų atsto
vų suvažiavime atstovas Zdano- 
vas rado reikalo prisiminti Bal
tijos valstybių užsienio politi
kos rikiuojamas gaires. Tie jo 
aštroki žodžiai daugiau, reikią

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS w. s; B. C. (1210 KILOCYCtES)

KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.

imiMiinniniMiTi

Oi». 'A

įžanga tik 40

x x 
kliubas 30 diei-, Klovainiečių

ną šio menesio rengia vakarą
Mildos svetainėje. Tai bus

manyti, buvo taikomi latviams, 
kurie tikrai veda labai neaiškią 
užsienio politiką ir labai dvi
prasmiai elgiasi. Ir nenuostabu, 
kad dėl Zdanovo pasakytų žo
džių tik vieni latviai • reagavo. 
Tiek estai, tiek Lietuva tuos jo 
žodžius visai nutylėjo. Nors iš 
esmės jis jokių grąsinimų toms 
valstybėms nėra pasakęs1. Betgi 
latviai tuoj atsiliepė. Tikrai, 
vagie, kepurė dega! Ulmanlo, 
latvių tautos virsvadonio ir 
Munterso, užsienių reikalų mi- 
nisterio, užsieniu , politika Lie
tuvai daug gero nežada.

Oficialiai tai viskas tvarko
je...

—Para Bellum.
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riROVERS 
| NATIONAL BANK 

LV TRUSTOSAVINfiS BANK
Union Stock Yards—Chicago

Statements o/ Condition 
December 31, 1936

Drovers National Bank
Officers

VVilllam C. Cummlngi 
Į President

Frederick N. Mercer 
V ice-President

George A. Malcolm 
Vice-Pres. & Cashier 
Dale E. Chamberfln 

Vice-President
Frank M. Covert 

Asst. Cashier 
Robert Lough 
Aot. Cashier

Directors
VVilliam C. Cumminga 

John P. Olefon 
Joseph E. Oria

G. F. Swift 
Henry Veeder 

Rawleigh Warner 
Charles Aaron 

Dale E. Chamberlln 
George A. Malcolm 

Frederick N. Mercer

Loans and Discounts . • • 
U. S. Government Bonds . 
Other Bonds and Securities 
Federal Reserve Bank. Stock 
Overdrafts ...... 
Cash and Due from Banks < 

$31386,967.97
LIABILITIES

Capital Stock . • « 
Surplus and Profits • 
Reserved for Taxes, etc. 
Reserved for Uneamed Interest 17,108.51 
Dividend (Payable Jan. 2, 1937) 15,000.00
Deposits • • • * . 29,086,08025 

u $31386,967.97
_____________ / .1U ,

» $ 1,000,000.00
« 844,672.69
/ 424,106.52

Drovers Trust and Savings Bank
Officers 

VVilliam C. Cummings 
, Prėsident 

Frederick N. Mercer •
V ice-President 

Murray M. Otstott
Vice-Prcs. & Cashier 
Charles S. Brintnall

V ice-President 
Cassius A. Nevvman

Asst. Cashier

Directors
VVilliam C. Cumminga 

Henry M. Dawea 
John P. Oleson 

G. F. Swift 
Henry Veeder 
Charles Aaron 

Frederick N. Mercer 
Murray M. Otstott

RESOURCES
Loans and Discounts ... $ 3,611,64330 
U. S. Government Bonds .
Notės of the Reconstruction

Finance Corporation • .
Other Bonds and Securities
Cash and Due from Banks .

5,034,928.28

300,000.00
705,03235

1,074,802.94
$10,726,40737

LIABILITIES
Capital Stock » • • . ♦ 4
Capital Notės . . , » .
Surplus and Profits » • •
Reserved for Taxes, Int., etc.
Deposits . • • •

350,000.00
300,000.00
300,716.60
252,52738

9,523,163.89

Dependable Banking Service Since 1882
Members, Fcdcoal Deposit Insurance Corporation
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NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS

KONCERTAS
SAKALU SVETAINĖJE

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENYJ,

Vasario-Feb.7,’37
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!' , 1 . ’ i
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