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Franciją
Am. Darbo Federa- 

z ei j a laužo General 
\ Motors streiką :

Abi kovos bendrai prieš vokiečių brioyi- 
mąsi į Ispanijos MOroko, j kur Vokietija 

siunčianti 8,000 kareivių armiją

Įsakė savo unijų nariams gry- 
sti i darbą uždarytose dirb
tuvėse.

u .... . »wM«wiimn»;inrii,<.T—t• -— 

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS 7
The LitUuanian Daily New»

PUBLISHED BY THE LITHUANIAN NEWS PUB. CO., INC.
1739 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Phone CANal 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje

13 žmonių žuvo 
šalčiuose

didelių 
vakari- 
valsti-

CHICAGO. — Dėl 
šalčių ir sniego audrų 
nėse ir pietvakarinėse 
jose žuvo 13 žmonių. Tie šal-

1 Čiai visai mažai palietė Chi
cago, o toliau į rytus yra ne
paprastai šilta.

No. 8
.... I

Smarkus mušis už 
Madridą nė kiek 

neaptikta

PARYŽIUS, sausio 10. —Iš 
pusiau oficialių valdžios šalti
nių patirta, kad Franci j a ir 
Anglija pilnai susitarė dėl iš
laikymo status quo Moroko j e 
ir dėl bendro veikimo prieš 
vokiečių briovimąsi į tų teri
toriją, laužant 1912 m. Fran
cijos ir Ispanijos sutartį, drau
džiančią j Mor°ko įsileisti sve
timos valstybės kariuomenę.

Gavus žinių, kad Vokietija 
siunčia į Moroko 8,000 karei
vių, Francija skubiai pasiuntė 
į Moroko vandenis savo karo 
laivus, taipjau? pradėjo Moro- 
koj mobilizuoti savo kariuome
nę. Francija paprastai Moro- 
koje laiko 40,000 kareivių, bet 
atsiradus pavojui vokiečių 
briovimosi, kariuomenė liko pa
didinta ikj 100,000 kareivių.

Dėlei sunkumo gauti žinias 
iš Moroko, dar nepasisekė pil
nai patikrinti Vokietijos ka
riuomenės siuntimų, bet padė
tis yra akylai sekama ir at
vykimas į Moroko Vokietijos 
kariuomenės gali ręikšti pra
džių karo. ^**< 2*''

Tikrai^ jau ’žirfoi^Lįra, kad 
vokiečiai fortifikuoja CeUta. 
Tas ir privertė Angliju prisi
dėti prie Francijos, nes Ceu- 
ta fortifikacijos pastatytų pa- 
vojun patį Gibraltarą, kuris 
Anglijai yra labai svarbus, su
darantis vartus 
jurą. O Ceuta 
vai Gibraltaro 
darytų Anglijos 
tiems laivams.

mą, kuriame svarstė Moroko 
ir Ispanijos padėtį, taipjau Vo
kietijos ir Italijos atsakymus 
į reikalavimą paliauti siųsti i 
Ispaniją “savanorius”.

Užsienio . reikalų ministeris 
Eden pranešė atlaikęs eilę pa
sitarimų si? Franci jos ambasa
dorių.

Nors ir nebus šaukiama še
šių „ valstybių konferencija su
stabdymui “savanorių” siunti
mo, bet vistiek bus stengia
masi jų siuntimą sulaikyti, 
taipjau įvyks pasitarimas 
Anglijos ir Francijos kf 
žiu. '

Anglijos am’basadoriui 
nijoje, kuris dabar yra
cijoj, įsakyta griežtai užpro
testuoti sukilėliams prieš jų 
bombardavimą Anglijos amba
sados Madride.

Sukilėliai visomis jėgomis ban
do sulaužyti lojalistų linijas, 
bet jiems nesiseka. 
Madrido gyventojai 
jami.

Civiliai 
evakuo-

jos 
ke

10.

Urp 
rved-

Ispa-
Fran-

CHICAGO II
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KALBA APIE PASTATY

Šaltis naikina Cali 
fornijos sodnus

į Viduržemio 
kanuolės leng- 
sąsmaugą už- 
ir visiems ki-

Vokiečiai viską nuginčija...
BERLYNAS, sausio 10. — 

Vokietijos valdžia formaliai 
nuginčijo visas žinias apįe Vo
kietijos kareivių briovimąsi į- 
Moroko ir jnet tikina, .kad nė 
vieno Vokietijos kareivio nesą 
nė Ispanijoj, nė Ispanijos Mo
roko. šis neginčijamas buvo 
paduotas užsienio spaudai, bet 
nebuvo paskelbtas pačioje Vo
kietijoje, nes patys vokiečiai 
gerai žino apie išvykusius de- 
sėtkus tūkstančių Vokietijos 
kareivių į “Ispanijos frontą”.

Nacių laikraščiai visa gerk
le dabar šaukia, kad francu- 
zai pradėję naują “melų kam
paniją” prieš Vokietiją.

Iš kitos puses nacių valdi
ninkai nors ir tikrina, kad Vo
kietija nesiuntusi kareivių į 
Moroko, tečiaus prisipažysta, 
kad Vokietija pasiuntė į ten 
“geologus, prospektoriuš ir ka
syklų ekspertes”, Vokietijai 
gavus iš sukilėlių kasyklų kon
cesijas. Tos ekspedicijos yra 
apginkluotos kulkosvaidžiais, 
nes, girdi, baltiems žmonėms 
ten nėra saugu keliauti ne
ginkluotiems. ' x

Admiralitija įsakė laivyno 
karininkams surašyti visus pa- 

I keitimus jurininkų giminių ad- 
prieš resuose< rpaj paprastai daroma

mų iškelto vieškelio pagerinimo komunikacijos tarp 
pakraščių ir miesto centro. New Yorkąs #netiek daug 
kalba, bet darbų padaro, šis paveikslas i parodo, iškaltą 
vieškelį tarp Canal gatvės ir 72-tros, žymiai pagreiti
nęs susisiekimų New Yorko Manhattan dalyje. Vieš
kelis eina Hudson upės pakraščiu, kur yra žyžmiausių 
laivų linijų priepiatrkos.
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WASHINGTON, Gausio 10.
Amerikos Darbo Federaci- 
metalo amatų skyrius įsa- 

savo nariams gryšti į dar- 
streiko uždarytose Gieneral

Motors dirbtuvėse.
Tokių pat poziciją užėmė ir 

Darbo Federacijai priklausan
ti statybos amatų taryba.

Tokiu budu'dvi stiprios Ame
rikos Darbo Federacijos unijos 
atvirai išėjo prieš General 
Motors dirbtuvėse einantį au
tomobilių darbininkų streikų 
ir stojo talkon kompanijai tą 
streikų sulaužyti.

Išleidęs savo įsakymą gry
šti į darbų, metalo 
prezidentas Frey 
teisintis, kad jie nėbandysią I sjeks milionus dėl. nuostolių, 
streikų laužyti Ir dirbsią tik ._______
tokį darbą, kokis yra gaiimas nllenlIL;> Ir,,
streiko apimtose dirbtuvėse, tlltcl IllloduILd? 11 u 
Be to jie varu nesibriausią į 
dirbtuves per pikietutotojų ei- ainis gyvas 
les ir jokiame atsitikime ne- , • "* 
dirbsią su streiklaužiais. 1 Tai OAKLAND, Cal., sausio 10. 
esąs tik jurisdikcijos klausi- Vyras, su kuriuo ji buvo 

nes jie nenorį prarasti Pasimetusi’ Peršovė Mrs. Ran- 
ir jos dėdienę. Mrs. Ran- 
turėjo gimdyti už mčne- 

Negalint išgelbėti

darbininkų
betgi čmė

dirbsią tik

.. ■ .m

LOS ANGELES, Cal., saus. 
10. — Californijos didžiąją sod
nų juostą, kuri kasmet užau
gina už $120,000,000 vaisių, 
užtiko dideli, dėl Californijos, 
šalčiai, šaltis siekia 18 laips
nių augš. zero. Išgelbėjimui 
sodnų, juos rūkoma ir visa 
sodnų juosta yra. paskendusi 
durnuose, kurie apsaugo žie
dus ir medžius nuto šalnų. Bet 
vistiek nuostoliai sodnams

Francija yra nusisprendusi.
Francijos užsienio reikalų 

ministerio padėjėjas Francois 
de Tesan kalbėdamas radika
lų kongrese Belforte pareiškė, 
kad Francija yra nusisprendu
si veikti, jei jos, Afrikos teri
torija atsidurs įfors mažiausia- 
me pavojuje. Francija griež
tai veiks, jei net bus padary-| 
ta ir netiesioginė ataka prieš 
Francijos interesus.

Kabinetas vakar atlaikė 
paprastų posėdį, o laivyno 
nisteris, kartu su laivyno 
neralinio štabo viršininku 
plaukė į Alžirą apžiūrėti Fran
cijos fortifikacijas.

Francijos protestas ;
briovimąsi vokiečių į Moroko pridaro, Reng
tus paduotas Ispanijos Moro-1 vjnjniu£ pranešimo giminėms 
ko komanduotojui, o ne suki- apiel žuvusį ju^ninką.
lėlių valdžiai, nes tai reikštų 
faktiną pripažinimų sukilėlių Amerika nesitiki Europos 
valdžios. I karo.

Ispanijos gi valdžia Franci
jos intervencijai nesipriešina.
Anglijos kabinetas susirinko.

LONDONAS, sausio 10. — 
Vakar ryte Anglijos kabinetas 
atlaikė nępaprastų susirinki-

ne- 
mi- 
ge- 
iš-

O R H SŽtes
Chicagai ir apielinkei lede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; maža 
peraturoje.

Saulė teka

permaina tem-

7:17, leidžiasi
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T e i š m a s* Įtarė 25 
Kentucky teroristus 

“juodakojus”
PRESTONBURG? Ky., saus. 

10. — 25 teroristai, kurie už
simovę ant galvų juodas ko
jines su akylėmis akims, pul
dinėdavo ir plakdavo . j iems ne
patinkamus žmones Kentucky 
valstijoj, liko įtarti teismo už 
peržengimų kriminalinio sindi- 
kalizmo ir maišto Įstatymų!

Apkaltinimas sekė po mipla- 
kimo sankrovininko Milės Bar- 
nett už kritikavimą šaikos vei
kimo. šaikai vadovavo kitas 
sankrovininkas, kuriajn. šaika 
padėdavo ir skolas iškolektuo-

WASHINGTON, sausio. 10. 
— Einantis valstybės sekreto
riaus pareigas R. Walton 
Moore presos konferencijoje 
išreiškė yįįf į, kad Europa nei
sianti prie saužudingo karo ir 
kad todėl nesą reikalo per
daug susirūpinti žiniomis iš 
Europos. Jis tikisi, kad Eu
ropos valstybės ras priemonių 
taikiu budu išspręsti ginčus.

RYMAS, sausio 10. — Ita
lija uždraudė bet kokias italų 
vedybas su užkariautais ethio- 
pais. Dagi skiriamos bausmės 
ir už santykiavimą su ethio- 
pais. Tai daroma išlaikymui 
grynumo italų “rasės”.

Estija Fhūsikaltelius 
nori siųsti į darbo • 

stovyklas
10.
pa-

TALINAS, . Estijoj, saus.
— Estijos valdžia ruošiasi 
siūlyti parlamentui įstatymus, 
kurie suteiktų galią valdžiai 
negeistinus piliečius siųsti į 
dideles darbo stovyklas.. Tarp 
tų “negeistinų” piliečių butų 
nuolatiniai nusikaltėliai, elge
tos ir tie, kurie neužlaiko sa
vo šeimynų. 

♦ ■ ■

Prokuroras taipjau kaltina, . 
kad šaika tankiai išgėdindavo- ' 
si nuplaktų vyrų moteris.

Ta šaika, kuri vadinadavosi 
“juodakojais”, veikė Floyd ir 
Magoffin kaUntėse.

Devyni apkaltintųjų jau li
ko areštuoti ir tik vienas jų 
pasiliuosavo už $10,000 kauci
ją. Kiti gi sėdi kalėjime, nega
lėdami užsistatyti kaucijos.

Tarp apkaltintųjų yra vie
nas jaunas ūkininkas Jim Mar- 
shall, kuris pasidavė prokuro
rui ir bus vyriausias liudyto
jas prieš kaltinamuosius. Jis 
sako, kad šaikai priklausė 25 
ar 30 žmonių, kurie nuspręs
davo kas turi būti nuplaktas. 
Plakimų gi atlikdavo kokie 5 
ar 8 nariai. Nariai mokėdavo 
po 37c įstojimo ir paskui po 
12c mėnesinių duoklių, kurias 
pasilaikydavo prezidentas. Jie 
plakdąvo visus, kurie tik jiems 
nepatiko.

Jau prieš'* metus laiko Ma
goffin kauntėj buvo apkaltin
tą 15 šaįkos narių, bet nutei
sti juos nepasisekė,4 jury ne
susitaikius. Bet du jų prisipa
žino prie kaltės ir užsimokėjo 
po $150 pabaudos, o-» iš kitų 
pareikalauta po $1,000 laido; 
užtikrinimui, kad jie nenusU 
kals ateityje. Nuo to laiko pla- 
kimai toje kauntėje išnyko.

Trockis Meksikoje; 
smerkia bolševikus

mas,1 „ t
savo narius. d

Tokią pat pozicijų užėmė |^a^ 
statybos darbininkai. Abu šie ^ko.
DaUbo Federacijos skyriai tu- J0S gyvas^ies, daktarai padarė 

skubią operaciją ir išėmė ku- 
| dikį. Kūdikis esąs sveikas ir 

, o vyras 
atsidūrė kalėjijne. Dėdienė, 65 
m. senutė, taipjau- yra kritiš
koj padėty.

ri ąpie 850,000 narių.
■‘■.■Streikų sutaikymas nevyksta, j veikiausia gyvensiąs, 

DETROITU * Mich., sausio 10.
— Gubernatoriaus Murphy ir 
federalinių taikintojų pastan
gos sutaikinti General Motors 
streiką nuėjo niekais, kompa
nijai atsisakant* užvesti dery
bas ir duoti darbininkams ko
kiui nors aiškius prižadus.

Kalbama, kad niekurie jau
nesnių General Motors virši
ninkų esą nepatenkinti Fordu 
ir Chrysleriu, kad jie nesutin
ka prisidėti prie streiko lau
žymo bendrai uždarant keliems 
męnesiams visas automobilių 
dirbtuves.

TRUMPOS ŽINIOS

MADRIDAS, sausio 
Jau aštunta diena be jokios 
paliaubos siaučia smarkiausias 
mušis Už Madridą. Visą laiką 
eina nepasiliaujančios atšakos, 
kurios sukilėliams labai bran
giai kainuoja.

Nors sukilėliams padeda vo
kiečiai ir nors visomis jėgomis 
stengiamąsi sulaužyti lojalistų 
pozicijas niekuriose vietose, 
bet sukilėliai didelio progreso 
nepadarė. Jiems brangia kaina 
pasisekė palenkti kai kur lo
jalistų linijas, bet jie niekur 
neįstengė jų sulaužyti.

Einant labai smarkiam mū
šiui ir sukilėliams nuolatos iš 
oro bombarduojant patį Ma
dridą, civilis Madrido guberna
torius įsake išsikelti visiems 
Madrido civiliams gyvento
jams ir tuo palengvinti ginan
čios Madridą kariuomenės 
kimą. Evakavimas civilių 
ventojų jau prasidėjo ir 
iškelta gal apie 500,000
ventoj ų į saugesnes vietas. Li
kus mieste vien kariuomenei 
jai bus lengviau tęsti “mirties 
kovą” už so

Sukilėliai 
bombarduoja
bet jau vengia Vodytis Angli
jos ambasados apielinkėje, bi
jodamies jų dar sykį pakliu- 
dyti bombomis.

vei- 
gy- 
bus 
gy-

labai smarkiai
Madridą iŠ' oro,

DALLA'S, Tex., sausio 10.— 
Federaliniai narkotų agentai 
užgriebė $100,000 vertės nar
kotų ir areštavo 8 žmones — 
6 Dalias ir du Hot Springs, 
Ark.

Hitleris įsakė suki
lėliams paimti 

Madridą

FIJAMPICO, Meksikoj, saus. 
10. — Leonas Trockis, buvęs 
vienas iš žymiausių vadų bol
ševikiškos Rusijos, vakar alie
jiniu laivu atvyko į Meksiką 
iš Norvegijos, kuri jį išvarė.

Jis išrodė gerai, nežiūrint 57 
m. amžiaus. Savo paruoštame 
pareiškime jis aštriai pasmer
kė “Maskvos suokalbininkus”; 
kurie nežudė Zįnovjevą, Kame- 
nevą ir kitus ir paskelbė ne
užilgo aprašysiąs jų bylą, taip
jau kaip yra bolševikų išgau
nami taip vadinami ‘‘prisipaži
nimai”.

‘ Kartu Trockis prisižadėjo 
hesimaišyti į Meksikos politi
kos ir nedaryti nieko tokio, 
kad pablogintų Meksikos san
tykius su kitomis valstybėmis. 
Ką jis veiksiąs, dar ir pats ne- 
žiniąs, fcfet gal pirmiausią baig
siąs rašyti Lenino biografiją.

Specialiu vagonu Trockis ir 
jo žmona liko išvežti į Mek
sikos sdstinę, į kur atvyks pir
madieny, .

.............................................................. \

DULUTH, Minn., sausio 10. 
— Sugedus pompai daugiau 
kaip $8,000, vertės gasolino iš
siliejo ‘ per pusę bloko apie 
Pure Oil sandelius. Vietomis 
buvo pusantros pėdos gilumo 
gasolino.

Nedirba virš 95,000 
darbininkų.

Apskaitoma, kad šiuo laiku 
automobilių pramonėje nedir
ba jau virš 95,000 darbininkų. 
Pirmadieny tas skaičius pa
šoks gal iki 135,000 darbinin
kų, kada turės užsidaryti dar 
daugiau dirbtuvių, 
įvairių reikalingų 
dalių.

Automobilių 
streikas esąs palietęs ir apie 
150,000 darbininkų kitbsei pra
monėse.

Neįstengiant sutaikyti strei
ką per tarpininkus ir esant pa
vojui, kad streikas gali užsi
tęsti ilgų laiką, veikiausia pre
zidentas Rooseveltas bus pa
prašytas įsikišti į streiką ir 
asmeniškai pabandyti jį sutai
kinti. To galbūt paprašys ir 
patys streikieriai.

Pavojingiausia padėtis yra 
Flint, Mich., kur darbininkai 
laiko užėmę, Fisher Body dirb
tuves. General Motors nesutin-i 
ka pradėti derybų kol tos dirb
tuves yra Užimtos streikierių, 
bet kartu ątsi^ko duoti bėt 
kbkiuš užtikrinimus, kad dirb
tuvės nebus operuojamo^ ar 
kad nebus išvežtos svarbios 
mašinos, jei darbininkai dirb
tuves apleistų.

Visos Flint unijos, kurios 
priklauso Darbo Federacijai,
grūmoja paskelbti generalinį kų.

pritrukusių 
automobilių

RYMAS, sausio 10. — Mus- 
solini įsakė padidinti kviečių 
sėją, nes šiemet kviečių der
lius buvo prastas ir Italijai 
kviečių truks. Tokis pat kvie
čių trukumas pasireiškia ir 
Vokietijoje.

COLUMBIA, Mo., saus. 10. 
— Prof. Albert E. Trombly 
žmona gal mirtinai peršovė sa
vo 9 metų protiniai liguistą 
dukterį ir tada pati nusišovė.

PARYŽIUS, sausio 10.—To
go kolonijos, kuri pirmiau pri
klausė Vokietijai, vadai vien
balsiai nutarė priešintis kolo
nijos sugrąžinimui Vokietijai.

LONDONAS, sausio 10. — 
Septyni žvejai prigėrė francu- 
zų žvejų valčiai Notre . Dame 
paskendus po susidūrimo su 
garlaiviu THeems 
Thaųies upės.

žiotyse

BIRMINGHAM, Ala., sausio 
10. — Apgarsinimų lėktuvas 
nukrito tuščiame lote, užmuš
damas du žmones.

streiką. Iš kitos pusės, kaip 
skelbia unijos, organizuojasi 
ir atgaleiviai. Jutos 'organizuo
jąs paskilbęs streiklaužių or- 
ganizuotojas Pearl Bergoff. 
Taipjau kaltinama, kad du mė
nesiai atgal kompanija atsiga
benusi dujų bombų ir kitų 
reiknąenų kovojimui darbinin-

■i

BERLYNAS, sausio 10.—Iš 
vokiečių šaltinių patirta, kad 
Hitleris įsakė Ispanijos suki
lėlių vadui gen. Franco paim
ti Madridą iki sausio 15 d.

Vokiečiai tikrina, kad Hitle
ris jau pasiuntė padėti suki
lėliams tarp 15,000 ir 25,000 
Vokietijos kareivių ir kad jis 
abelnai sukilėlių rėmimui išlei
do $180,000,000.

Vokietija išsodino 
dar daugiau ka
reivių Ispanijoje

GIBRALTARAS, sausio 10. 
— Tūkstančiai Italijos ir Vo- 
kietijcs kareivių kasdie slap
ta išsodinami sukilėlių uoste 
Cadiz. Gabenantys sukilėliams 
“savanorius”, laivai neturi jo
kių vėliavų ir laivų vardai yra 
ųžtrinti.

NEW YORK. — Surinktos 
statistikos rodoK kad daug kar
tų v.edę tankiausia apsiveda ir
gi su daug kartų vedusiais.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS

IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar
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Namai ir Žeme
Chįcagos eiga

Chicaga, kaip žinoma, yra 
tik apie šimtą metų senumo 
ir per tą trumpą miesto gy
venimui periodą ji turėjo ne
mažai permainų savo išvaiz
doje. Miestui įgyti pastovią 
išvaizdą reikia išgyventi kele
tą šimtų metų ir dar, prie to, 
kreipti jo augimą tam ^ tikro
mis vagomis, sulig tam tik
rais planais, kurių įgyvenimo 
butų siekiama per eiles, metų.

Šiuo laiku Chicagos miestas 
pergyveną ypatingą kryzę.

neužjlgo sulauksime laikų, 
kai panašus klausimai bus ri
šami ne privačių žmonių, bet 
miestų, vąlątijų ir federalės 
valdžios atstųvų seimyosę.

—W/V. M-us.

Apie Spulkas
T. Donąldjion, SpulkųH,

Lygus Jungtinėse Valstijose 
prezidentas pranašiu ją, kad 
1937 pietas spulkoms bus 
daug seknjingesnis ir veikles
nis, negu praėjusiais 1936 
tais arba eilė kelių kitų 
eities metų. Jis mano,

me- 
pra- 
kad

loop,” daug trobesių jau tiek šiemet vien naujų namų sta- 
nebeatsako tybai iš spulkų bus pareika

lauta paskolų suma kokių še
šių šimtų milionų dolerių ar
ba visokių paskolų visoj šaly

paseno, kad Jie 
moderniškųjų laikų reikalavi
mams. Nors trobesiai galėtų 
dar stovėti, bet gaunamos iš 
jų nuomos nebepadengia tak
sų ir opervimo kaštų, todėl 
tenka juos griauti, o jų vie
toj statyti augštesnius dango
raižius arba palikti tuščią že
mę, kuri yra išnuomuojama 
automobiliams pastatyti; gau
namų šitokiu budu nuomų 
ištenka taksams už žemę pa-

Kitų nugriautų trobesių 
toj jau pastatyti nauji, ir 
ka manyti, kad b' 
metų vidurmiesty senojo sty- 
liaus namų neliks nė ženklo, 
čia kalbama tik apie distrik- 
tą, kurs randasi šiose ribose: 
tarpe Michigan avenue, North 
AVacker drive, Canai street ir 

street. Bet kų

vie- 
ten- 

kokių 20

West Harrison 
matome už šių

Išėmus šiaurinę miesto dalį 
einančią paežerių, visose ki
tose dalyse, ypač arčiau vi- 
durmiesčio, matytis aiški sta
gnacija. Namai didžiumoj 
mediniai, apie 50 motų^ar 
daugiau šenuiud, nūšidūvįj$? 
ir nebeapsimoką remontuoti. 
Nuomos ten pigios, namuose 
gyvena biedniausia ir nuo 
kultūros toliausia atsilikusi 
rųšis nuomininkų^ Tai yra 
Chicagos vidurmiestį apsupąs 
nuvytęs vainikas.

Jau daug namų šiame “vai
nike” pasidarė pavojingi gy
venti ir jie tapo nugriauti. 
Vietos stūkso kaip nejaukios 
tuštumos. Savininkai bestato 
čia naujų namų, nes statyti 
neapsimokėtų. Savininkai lau
kia, kad kas išpirktų tuštu
mas ir pašiuręs pramonės tik
slams, o moderniškesni namai 
statoma vis toliau ir toliau 
nuo miesto centro, pakraš
čiuose, kur daugiau švaros, 
kur spiečiasi geresnės rųšies 
gyventojai, kur randasi dau
giau parkų, bulvarų, viestose 
esančiose toliau nuo nejaukių 
dirbtuvių.

Tokia dalykų eiga atrodo 
natūrali. Bet į ką virsta Chi
caga? Juk pati vertingiausioji 
žemė virsta į tyrlaukį, visi 
žmonės vengia tos apielinkės, 
biaurėjasi ja kaip Chicagos 
panieka, vadina ją “slunis”.

Kalbame apie juostą, kuri

< mylios pločiu. Bet kas randasi 
toliau už šios juostos? Pra
bėgs dar kokie 25 melai ir 
kita panaši juosta čia pasida
rys, vėliau vėl kita, ir taip be

Kaip pradžioje minėjome, 
miesto gyvenimui reikalingas

nizuotas veikimas 
miestui turėti teisę 
gyvenusias trobas 
urmu ir atnaujinti 
kų ir vietos reikalavimus, tuo
met miestas atlaikytų savo 
naudingumų ir išvaizdų, kokia

Reikėtų 
tokias at-

pagal lai-

Šiais laikais gan. plačiai

samdomu. Federalė valdžia 
ekspertus ir studijuoja tinka
miausias priemones miestų 
atnaujinimui, valstijos ir pa
tys miestai neatsilieka tame 
reikale. Reikia tikėlis, kad
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spulkos šį metą turės paru-.la, kad įgyti nuosavą nųmąj 
pinti skolintojams sunia daug ąrbai atmokėti • esamą ant na
rna/ vieno bilionų ir keturių imp skolą, ir sąvoj spulkoj vi

suomet bus lengviau ir pigiau 
paskolą gąųti. O laik# taupy
mo spulkos galės mokėti ge
resnį nuošimtį, negu kitokios 
įstaigos.

' — o—- .
Lietuvių Budavojimo, Skoli

nimo ir Tąupyino Bendrovė 
(Naujienų spulka) randasi 
Naujienų namę. Spulkos sek
retorius A. Rypkevičia yra 
visuomet prisirengęs suteikti 
reikalingą patarnavimą spul
kų reikaluose — asmeniškai 
arba laiškais-^nuo 8 valandoj 
ryto iki valandos vakaro 
kasdien.

ląųpymo sąsįąįtą gąlimu 
pradėti bile ^ądą ir aut pa
dėtų pinigų puojšįmtis bus 
mokamas nuo dienos padė
jimo. / V- M-

Atsižvelgiant į abelną page
rėjimą darbų ir uždarbių šį 
metą, sako Donaldson, darbo 
žmonės, nepakęsdami nuolat: 
kylančių rendų, stengsis pirk
ti arba statyti sau namus, ir 
dėliai to tenka laukti vieno 
pagyvenimo namų gaiviausios 
pirklybųs. $uprąntąma, ir 
spulkų šprininkai taupytojai 
galės daugiau sutaupyti ir 
sumokėti į spulkas, bet kad, 
patenkinti numatomus pasko
lų reikalavimus, tai pačios 
spulkos tūrėtų susirūpinti ir 
padirbėti gan intensyviai bu
simiems pinigų reikalavimams 
patenkinti.

Geriausia bus tai padaryti 
padidinant skaičių narių savo 
spulkose ir stengiantis išju
dinti senuosius narius dali
ninkus reguliariam taupymui 
ir dėjimui spulkose savo su
taupo. Anksčiau ar vėliau vi
siems’ bus reikalinga pasko-

! '

146J06 žąsų

Anglijos Sosto Trys Gentkartčs
♦ ■

t

Dabartinių Anglijos sosto valdovų, Windsoro dinastijos 
trys geptkartės: Karalius Edvardas VII (sėdi), su sųnumi 
Jurgiu V (kairėj) ir anuku, Edvardu VIII, kuris pasitrau
kė nuo sosto neiškaraliavęs nei metus laiko.

Naujięnų-Acme Alioto.
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SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGAJuxtl1jL/VJ AItIVz įk) £ 2i.lVr21 M f j

John F.Eudeikis^
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V y

AMBULANCE M

Smilgiuose nužudyti5 žmonės
■ • , '■ ■

1 . PANEVĖŽYS .—Smilgių mie
stelyje, Panevėžio apskr., nak
tį maudytas turtingiausias 
miestelio gyventojas manufak
tūros prekybininkas Dovydas 
Foigelis, 60 metų amžiaus, jo 
žmoną Feigą 5.6 metų, gimi
naitė Feiga Foigelaitė 33 me- 
tyj, augintinė Beila Kublins- 
kaitė 4 metų ir tarnaitė Ma
rė, kurios pavardė Aąr nežino
ma- žmogžudystė paaiškėjo 
apie ĮJ/g vai- naktį, kai mies
telio panaktinis ėronius Tu
mas kieme rado Foigelaitės la
voną. Spėjama, kad Foigelių 
šeima išžudyta apiplėšimo tik
slu ir žudikai busią, vietos žmo
nės; norėdami nuslėpti nusi
kaltimą jie išžudė visus šei
mos narius. Įvykio vieton nu
vyko kriminalinės policijos ir 
prokuratūros atstovai. 1

KAUNAS. — Vokiętijos skir
tas žąąims įvežti k^n^n^nMs 
jau išsemtas- Ugi Šiol ii 14&- 
tuvos eksportuotą U$,7QQ žą
sų. Koptmgentąį bųyo pąd^Hn“ 
ti tarp p^ivątimų
ekspprtįpįnkų, po 50% koptin-. 
gento, ‘‘Mnistąs” . ęksppptąvo 
73,400 žąsų, o privatus eką- 
portiumkąi 73,800 žąsų- Ančių 
ligi šiol eksportuotą apie 10.0,- 
000; jų kontingentas dar ne- 
išsemtąą. Ančių kontingentas 
taip pąt padalintas tarp “Mąi- 
s to” ir privatinių pksįJortinip-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwifę 
6630 S. We»tern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

1 F* V1"U 1 .     i' ■*' *** y '

ADVOKATĄ!

St.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kami?. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namu ofisas—8323 So. Hateįęd Sp

Valąndos vakarais nuo 6 iki 8:30. 
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Canai 6122

, GYDYTOJAS IB CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

T Valandos: nuo 1—>8 i» 7—^ 
Sęredomjs ir ųedel pągal sutartį 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868
• --- .................... ...

Tel, Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St, 

Valandos 1«4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrų® seredomis ir puba^inU.

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

vak. Nedėlioj pagal Nutarimą.
Ofiso Tęl.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

ųu KARTŲ KQNFĮSKUOTAS 
WILN. RYTOJUS”

VJŲNIUS? - “Vilniaus Ry
tojaus” 98 buvo kon-(
fiskuotąs ųž du straipsniu: 
“Po Į7-kos melų” įy “Sugre
tinimai”. Tq pąt laikraščio 99 
numeris tąip pat buvo (jįųnfis- 
kuptas ųž vedamąjį ir kitus 
du strąipsnių.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos* 
. Bridgeporto ofisas:

"241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lrt)we Av«. T et Yards 2510

PAIN-FIPtLLER
st

Buy gloves yj|th whęt 
it savęs

♦era reikalo N'
kud tfautr eer» dantk

Aoiolę f.lrtertąe
f iat- M valo Ur MWkn»o daa- 

( M Be to TOUnvUt'

pirfiUaaiįeu ar kito.

ySHRlHE
TOOTH PAŠTE

■ .. ........"VfĮ!",'.1.;■ ..l.—T’.Karj’J.i

u, s. ofi.
Fsmarkus ištrynimas — 
į malonumas ir palengvini- 
y mas kuomet muskulai 

geliami.
PAIN-EXPELLER 

žinomas lietuvių šeimoms
.... Jau per tris gentkartes.

fa5'-1 %'O R l: P F A M O U ‘
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ANGLYS!
. ■

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
IhUlil, nu...................imi           m yii. ■i,iWiyiĮ^i.MiMi>.W|liwi|lĮiii.jW,|..>iiiĮii i į, i minu ii j—  | i iii į i ii

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908^910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SĘRĘPOMIS

Nąująi išremontųota ir išmalevotą—Masažai ir Chiropi'ąktika. Atdara 
dieną ir naktį. Swimming Pool.

Phope CĄNAĮu 9560
■Wf'«t!l!fĮ'« I H JI. ■ I jBl!,in7Ų-,,LAij'L*i.rrit u j''tu'.■■■■ ............. ■

Laidotuvių Direktoriai

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
namą Tel.: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tol. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

A. PETKUS 
14X0 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

, . A, MASALSKIS .
8397 Litucnica Avemję Phone Boulevard 4139

NATIIAN KANTER

JUTUSI LISJUSR COESPfiNY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS distributoriųs

' P. J. RIPIKĄS ‘'Z'
3354 So. Hąlsted Street Boulevard 4Q89

"'-Š--------------- \ ' ■....... ■" !?."■-L'------------------ T';- ■ --------- - ------------ - ------- ---------------------------------

L J. ZOLP
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203-84M
............... i ......   i............-............... r—u . .į t.. 3

S. M. SKUDAS
718 West 18tb' Stręet ' ■ Phone Monroe 8879 
..............  —........  pi,i,| ■ ■■ ,,,7.....  r -iimu;.. ............ . r........

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 J 
460j/b7 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose V
Cb iovyci rl 1 vap Vi

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

2’ • į 11 ti i'i ■ ■■  ; 11 —

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR frĮAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse-

-----. ..——ig—j— t  —--------------------------------------

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 t ARCHER AVENUE
’ Ofiso valandos: 

ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Rezidencija

nuo

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
PENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Kitiį Lietųyiąi Daktara^^^^  
Tęl, Boulevard 5914 Dieną ir Nakti 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St-

CHICAGO. ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PH YSICIAN-SU RGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 4&rd St 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 0—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien/ išskyrus seredą. 
susitarus.

Rez. 66&^Hp<10t^IAN AVĖ.
Tėl. Prospėct 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDlfOjAS IR CHIRURGAS

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

madięniais susitarus.
OFIS AS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skąudamų akių karšt}, atitaiso 
trumparegyste ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos aky? ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nędčlioj liuo 10 iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiąų 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS
Yards 18?9

Pritaiko Akinius 
Kreivap Akis 

Ištaiso.
Akinių DjrljtuviOfisas ir Akinių Djrbtuvi 

756 West 35th St. 
kampas Halstęd St. 

Valandos: nuo 10—i nuo 6 iki 
bfedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

KITATAUČIAI
JAU SUGRĮŽO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir širdies ligos jo 
specialybę*

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

Phone Cicero 36*56
Office 4930 West 13th Street

LIETUVIAI

Tel. Pullman 5703
/ A > •» ■ ' •

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

|j. uuEWimis
4348 Jo. Califdtnia Avenue Pilone Lafayette 3572

H3X9 LitųamcaJAvęmie ; Phonp Yards 1189
i-1, .i. į i' yn " *■ ui..,.• i,»

. r . 1 ................ ’ f‘-- j‘........................... ..

10734 S. Michigąn* Ąvę.
------------------------- -- -------------------------------------------------- -------------T-.rr ...---- „.^n. į .--------—

LACHAWICZ ir SŪNŪS
2314 West 23rd Place ‘ Phone Canąl 2515
------t   I' ....... .1 į... J /—yrr.

| s. c. J ACRAVIC2; ■ ' ■
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arbt, Canai 2515

‘ ................ ................... ....... ' ftJ '!^g

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

340Q West Madison Street 
Vai. 1 iki 8 po1 pietų, 6 iki 8 vąR 

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Ęrunawick 0597
— f-.... »---- .. ........ L'.,

DR. V. A. ŠIMKUS
. GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vąlando? nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 

vai, Nedėliomis nuo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.TaI. R<»n1evwrd 1401

Ofieo Tel. Bftuievard 59J3 

DRBERTASH 
756 West 35th St

Co.r. of 3tfth and Ralsted Sts. 
OCįęo valandoj ųuo 1-3 nup6:80r8:8C 

Nedaliomis nagai sutarti.
Rez. 1910 SO. MIC&IGAN BLVIi 

Tel. Kenvood 5107

9

DR. HERZMAN
B RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris,

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. 18th St., nežoli Morgan S|-

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canai 3110
Rezidencijos telefonai: 

Superior 9454 ar Centrąl 7464
"T —    - ...............         y ........ r-"!- ■ - v j .1

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1<J iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 įkį 12 
valapdai dieną. . u ■

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 51U4 
Rez. Tel, Drę»ęT9191

DR. A. A. ROTO
Rusą* Gydytojus įr Chirųrgųą 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofięaą 6850 Stoųy Island Ąvų. * 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedf1 

liomis Ir šventadieniais 10—12
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Žemes Drebėjimą j

Lietuvoje
Ką pasakoja apie tai senuolių 

legendos.
Pąskui pasi-

Į žiemių vakarus nuo Biržų 
priemiesčio tęsiasi neaprė
piamos lygumos. Tai išgąs
tingas žemės drebėjimų lau
kas. Gyventojai pasakoja, 
kad po juo esant erdvės tuš
tumą, kurios ilgis siekia net 
4 mylias. Išgąstingoje lygu
moje nieko nepaprasto nepa- 
stebiama: laukai, sodybos, 
kai kur miškai, gojai. Vir
šutinį žemės sluoksnį sudaro 
juodžemis, molis ir vietomis 
žvyras, Biržų apylinkėse eina' 
iš lupų į lupas įvairiausios 
pasakos apie nelaimingus že
mės drebėjimus, nuo kurių 
sugindavusios pilys, bažny
čios ir miestai.

Senukai patys mačiusieji 
kraterių atsivėrimą, girdėję 
žemės drebėjimą dabar pasa
koja nuostabiausias legendas. 
Požeminės erdvės buvimas 
visiškai .tikėtinas, nes ir mok
slininkai patvirtina, jog po že
mės klodais yra kalkėtos olos, 
kurios turi apgaubusios dide
lius gipso sluoksnius.

nie-

Ten 
dva-

van-

kurio gel-
svarvės šal-

versiant krateriui, — pasako
ja senukas, aš girdėjau sunkų 
požeminį dundėjimą. Tai bu
vo vasarai besibaigiant, rodos, 
rugpiučio mėnesyje 1919 me
tais. Iš karto maniau, kad 
perkūnija, bet dangus buvo 
giedras. Požeminis dundėji
mas kaskart vis labiau didė
jo. Bi;ivo kažkas panašu į 
lūžimą, šniokštimą, vandens

kur dabar 
krateris.
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kritimą į olas, 
girdo didelis trenksmas - spro
gimas, kurį žmbnėą girdėjo už 
3—5 kilometrų. Trenksmo 
vietoje išsiveržė vanduo ir da
bar čia spokso neišmatuoja
mo gilumo akis....

Prieš karą 1914-1915
tais, įvyko net keletas tokių 
siaubingų žemės įgriuvimų ii 
būdavo visi girdimi tie pože
miniai sprogimai, dundėjimai 
Gyventojai j a ii žinodavo tą
požeminį dundėjimų reikšmę 
ir jį išgirdę kraustydavosi su 
visa savo manta į kitą vietą 
siaubo apimti.

Yra žmonių, kurie dar* te- 
i betvirtino, kad požeminėje 
erdvėje gyveną susirinkę visi* 
senieji Lietuvos dievai, 
pat gyvenančios ir bočių 
sios.

Smardoiiės kraterio
duo turi sieros priemaišų. 
Vandens kvapas labai nema
lonus. Dėl to vietos gyven
tojai pasakoja tame požemyje 
esant pragaro iš 
inių trykšta tas 
tinis.

Toje vietoje,
■spokso Gaspadinės 
kažkUomet buvęs labai dide
lis dvaras. Kraterio vietoje 
stovėję to dvaro tvartai. Dva
ro ponas buvo nevedęs, pas jį 
šeimininkavo samdyta gaspa- 
dinė. Ji buvusi viena ne
dorųjų moterų; nekentusi 
dvaro tarnų, labai žiauriai 
elgdavosi su kumečių vai
kais . Kartą, kai ji apmušusi 
dvaro bernus ir mergas, pik
ta ir keikdamosi pati nuėju
si pamelžti karves, pasigirdo 
baisus (rėksmas — tvartą kar
tu su dvaro gaspadine prari
jo žemė. Tvarto vietoje j 
viršų išsiveržė vanduo, kuris 
išnešė į viršų milžtuvę. Da
bar gaspadihė kartais nakties 
metu iškylanti ir dejuodama 
sugrįtanti atgal, o vanduo 
tada sukasi didžiausiu verpe
tu.

Dar nuostabesnis atsitiki
mas su karietos kraterium. 
Ponas, kuris čia netoli valdęs 
pilį, plakdavęs su bizunu sa
vo baudžiauninkus ir mainy
davęs juos į šunis. Jis buvęs 
karštas kortų lošikas. Atsiti
ko taip, kad kartą kortomis 
belošdamas, jis pralošė savo 
pilį ir visus dvarus. Tuomet 
jis sėdęs į karietą ir lėkęs 
kiek tik arkliai gali. Žemė 
drebėjusi nuo ketverto arklių 
kojų ir ore siautusi baisi au
dra su perkūnija. Dangtis 
aptemęs lyg tamsiausią naktį. 
Ponas važiuodamas rėkįs, kei
kęs, o tuo metu trankėsi per
kūnas ir žaibai. Staiga pra
garišku trenksmu atsivėrusi 
žemė ir prarijusi poną su ka
rieta. Tik vienas vežikas iš- 
sigelbėjęs. Dabar šis ponas 
įkūręs pežemyje savo pilį ir

ŽIEMA

vidunakčiais ■ dunda su savo 
ketvertą arklių...

Dar viena nuostabi legenda 
yra apie Zamkų kraterį. To
je vietoje seniau buvusi kal
vė, kurioje dirbdavęs kalvis 
Martynas. Jis turėdavęs pra
garišką jėgą ir kaldavęs nuo 
ankstyvo ryto iki vėlyvo va
karo. Vieną kartą pas tą kal
vį atėjęs kunigaikštis Radvila 
m dvasininkais ir prašęs jo 
nukalti “zamkus” 
salikų vienuoliui kunigui, 
ris čia būriais atvesdavęs liūte- vaisiais ir po tris 
ronis į katalikų tikėjimą. f* 
vienuolį apkaldavę retežiais, kuri yra reikaįįnya sistemos mankš-

' riams sustiprinti.
Kune ALL-BRAN sugeria daugiau

V1SUM0TERŲRUPI-
MAS KLAUSIMAS
Kaip a§ kitiems atrodau? Betgi 

daug moterų rizikuoja grožiu, he- 
paisydanios vidurių užkietėjimo. Dėk 
to dažnai netenka gyvumo, veidas 
nugelsta, nuspaugėja, nuliūsta akys, 
pasidaro gailį. veido išrąiška.

Paprastą vidurių užkietėjimą gu
vienam kn- Hma visai lengvai pagydyti. Tik 

, (valgykite kasdien Po du šaukštu 
Kellogg’s1 ĄLL-BRAN su pienu arba 
vaisiais ir po tris kartus dienoje 

x- sunkiuose atvejuose. Tai gardus vai- 
, Ūgis, turįs savyje tą “rupę” medžiagą

bet vienuolis lengvai juos su-11?* ir> bet?» .tuP B vitaminų vidu- 
raukydavęs ir išeidavęs j Kune ALL.nEAN su(?eria daugiau 
laisvę. Kalvis Martynas pa- negu dvigubai savo svorio vandeny 
žadėjęs Radvilai nukalti to- ir švelniai kaip su kempine išvalo 
. . .-v. • « 1 / .v (vidurius. Už tad nėra reikalo gneb-kius retežius 11 zamkus u* pjijuiių jr vajstų, kas dažnai
raktus, spynas), kad jų nie-!parodo savo netinkamumą.
'— .Kellogg’s ALL-BRAN, kaip mato

te, yra maistas, o ne vaistas. Pa- 
liuosudja vidurių užkietėjimą tuo 
budu, koks gamtai tinka, taip kad 
pasekmes yra sveikos ir saugios. 
Pirkite jį iš savo krautuvninko. 
Juos gamina ir garantuoja Kellogg 
inBattle Čreek, Michigan.

du šaukštu
Keilogg’s1 ĄLL-BRAN su pienu arba••• • __ J • f. 4 1 • •

Ir Ryto draugijai 
draudžiama 

veikti

Zagarinskai-Zager 
Teisme

KAUNAS. -L Iš Vilniaus 
pranešama, kad panašiai kaip 
šv. Kazimiero draugijai, Balt
stogės vaivada Kirtiklis už
draudė veiklą ir “Ryto” švie*- 
timo draugijos tų skyrių skai
tyklų, kurios yra pasienio zo
nos plote.

Knygnešio sumuši
mo byla

No. 4298. ELEGANTIŠKA NAU
JOS MADOS SUKNELĖ. Sukirptos 
mieros 14, 16, 18, 20, taipgi 32, 
34, 36, 38, 40 ir 42 colių per krutinę.

%
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. Halsted 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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

kas neįveiksiąs. Grandiniai 
buvo labai stori bet juos su- 
traukė pats kalvis bebandy- 
damas savo jėgą. Du kart 
tiek geležies pridėjęs ir vėl 
nukalęs grandinius kuriuos 
nutraukė ketvertas arklių. Ta
da kalvis Martynas einąs kal
ti tokius grandinius kokius 
kalėtų pakelti tik trys vyrai, j 
Kai jis sudavė kuju paskutinį! 
kartą sudrebėjo, sudundėjo 
žemė, atsivėrė krateris ir jis 
nugrimzdo į gelmes. Dabar 
ten kalvas amžinai dejuojąs 
kraterio gelmėse prikaustytas 
su nenutraukiamais grandi
niais.

Netoli buvusiojo kelio Vil
nius-Ryga yra žemėje kelio
likos metrų gilumo plyšys ar
ba krateris. Nesunku nusi
leisti į patį kraterio dugną 
tam tikrais pačios gamtos laip
tais. Tas plyšys — skylė lai
koma šventa ir kituomet bu-) 
vo gausiai lankoma. Čia sa
ko, būdavę' daug išgijimų, nuo 
reumatizmo, luošumo, maže- 
regystės ir kitų .ligų. I čia 
nešdavo datig aukų: pinigais, 
daiktais, kurias su laiku ne
žinia kas tai. .surinkdavo. Tre- 
. ’ ■ . ■ * ’■# - 

jybės ir kitų švėhčitpihetu dar 
ir dabar į skylę sueina bū
riais žmonių.

Nusileidęs į plyšio dugną, 
randame nedidelę kudrg, iŠ 
kurios teko vos - -vos čiurle
nantis upelis. Kartais į kūd
rą nukrinta nuo uolų vandens 
lašai, kurie sukelia keistą mo
notonišką garsą, panašų į 
varpų ir varpelių aidą. Kaip 
toli nueina tas tekantis upe
lis ir uolos urvas sunku pa
sakyti.

Dar nuostabesnį vaizdą su
daro kita žemės tuštuma va
dinama — Požemiu prie 
Klausučių kaimo. Upelis ku
ris prasideda kažkur toliau, 
berods, to paties kaimo pel
kėse, pribėgęs Požemio kra
teri, krinta putotas su dideliu 
trenksmu ir pranyksta uoloto
je jo gelmėje.

Tų nuostabių duobių čia ai
bės ir apie jas pasakos, legen
dos neišsemiamos: čia nu
grimzdęs dvaras, pilis, bažny
čia, užsėti laukai ir net miš
kai su šimtamečiais jų med- 
džiais. — Tsb.

UTiiNA. —' Rugpiučio 7 d. 
knygnešys A. Oželis užėjo į 
Degsiiių dvarą (Daugailių v.), 
priklausantį Snukiškiui. Oželis 
pasiūlė jam nusipirkti kokių 
nors knygų, bet Snukiškis at
sisakė. Knygnešys paprašė 
duoti jam valgyti ir pasižadė
jo už tąi atlyginti.

lį. Knygnešys nuėjo pas Ute
nos apskr. gydytoją Svilą. Pa
starasis, . apžiurėjas sumuštą 
Oželį, •parašė jatn atitinkamą 
liudijimą.

Už sumušimą Oželis patrau
kė Snukiškį teisman. Atimtą 
iš Oželio “Laisvąją Mintį” Snu
kiškis nuvežė į Daugailių po- 
icijos nuovadą, bet ten jam 
paaiškino, kad tai yra legalus 
laikraštis.

šiomis dienomis įvyko Snu- 
kiškio bylos nagrinėjimas. Tas 
naujovinis “katalikybės apaš
talas”, dvarininkas K. Snukiš
kis liko nubaustas 5 parom 
arešto.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Bevalgydamas Oželis pasiū
lė dvaro savininkui laikraštį 
“Laisvąją Mintį” ir paaiškino, 
kad tai esąs laisvamanių min
ties organas.

John Barnas 28 m. ir Anna 
Szmiel 26 m.

Leonard Backley 24 m.
Frances Jaseskis 23 m.

Edward Samuilis 23 m.
Bernice Padzurski 20 m.

24 m.
m.

Edward Zacker
Stella Petrošius 20

Skirybos įsakytos
Michael Makodauski vs. 

Makodauski.na

PATARLES

ir

ir

ir

An-

Kai nenaudėlei susipeša, 
tai teisingi 
savo. ;

-ž^ ės atgauna

l

Valia yra pasiruošus,Kur 
ten kojos lengvos.

Užrašyk įžeidimus ant smil
čių, bet malonybę ant marmu
ro?

Negali 
akmens.

& 
išspausti kraujo iš

*
gimdo

%
Per didele 

neapykantą.

Kai viskas yra sueikvota, tai

&
Tai antras kirtis, ką pakelia 

riaušes.

Juo prakilnesnis, juo nuož*- 
mesnis.

.Skriaudėjas
atleidžia.

niekuomet ne-

Yra tepalas kiekvienai žaiz
dai.
— Surinko Jolųi Vaiza Jr.

SPRINGHELDE, ILLINOIS

* ’.įvl

, Po didelio lietaus, Springįielde, Illinois telefonų vielos taip apšalo, kad daugely 
vietų negalėjo ledo svorio atlaikyti ir truko. Po audros ir šalčių daugelis .a^ielinkių 
negalėjo susisiekti su pasauliu. ' Naujienip^Cme Photo

Shukiškis, išgirdęs tai, ėmė 
klau'sinėti Oželį, ar jis tiki Die
vą ir t. t.

XOželio atsakymas, matyti, 
nepatiko Snukiškiui ir jis grie
bė lazdą. Oželis leidosi bėgti, 
palikęs savo portfelį su kny
gomis, o Snukiškis ėmė jį vy
tis ir mušti lazda.

Kieme Snukiškis ištraukė iš 
kišenės brauningą ir liepė Ože
liui eiti iš dvaro tiesiai į ke
lią./ Oželis vėl leidosi bėgti. 
“Bėk, nušausiu!”—šaukė Snu
kiškis.

Nubėgęs apie kilometrą, 
Oželis užėjo pasilsėti į kaž ko
kio ūkininko namus, bet tuo
jau pamatė, kad ir Snukiškis

Rekom

Barbora Zagarinskienė-Za- 
ger (kairėj) ir 18 metų duk
tė Dorothy. Zagarinskienė šią 
savaitę užvedė bylą prieš savo 
vyrą, Thomas J. Zagarinską- 
Zager, reikalaudama perskyrų 
ir pinigų savo ir dukters gy
venimui. Ji buvo suareštavusi 
v<yrą, kai tas pagrasino pa
bėgti. Tačiau jis buvo paleis
tas, kaip sudėjo savo $1,041 
eks-kareivio bonusus kaipo už
statą Už $10 laikinos savaiti
nės alimonijos.

•Naujierių-Tribune Photo

jau atėjo čion su dviem vy
rais. Snukiškis, laikydamas 
brauningą rankoje, priėjo prie 
Oželio, pareikalavo, parodyti 
pasą ir liepė jam eiti kartu 
su juo.

Atvaręs knygnešį į savo dva
rą, pastatė prie jo. sargybinį 
berną ir liepė kinkyti arklį, 
norėdamas kažkur vežti Ože
lį, bet jo duktė ir žmona. už
protestavo.

Tada Snukiškis paleido Oze-

ts Kaipo* Skilvio ^Vaistas
(Jtucago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 
jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio Vyną, kurs .per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skžiudejimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

---------------------PRAŠYK SAMPELIO DYKAI
Triner’s Blttor Wlne Co. 5*4 S. Wclls St., Chicago, III. 
Prlsiųsk
Vardas

man sampelf dykai

Vaistinėse Adrąsaa

Vienutine Tokia
KNYGA

J

Anglų Kalboj

“The Daina”
. ■ ■ ■ ■■■ ' 'i

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas. 

■ ■

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija. '

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

K ’ '

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

Kaina $2.00. .
Tėvai, nupirkite dovanų savo . 

vaikams šitą knygą.
Gausite NAUJIENŲ ofise.

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

1

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 
tub\j po

*4.75
Hoover Elektrikiniai dulkių 
valytojai, perdirbti po

*12.50
Thor Skalbiamos mašinos

*37.50
Aluminum ketvirtaines 
Maytag skalbyklos Factory 
guarantuotos, perdirbtos po 

*49.50
5 šmotų Dinettes gražus 
stalas ir kėdės už

*14.50
9 x 12 karpetai po

*11.95
Jos.F.Budrik

INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK
FURN1TURE MART
3847 So. Halsted St

*

Budriko programai Nedaliomis 
W. C. F. L. 7 iki 8 vai., vak. 
Panedėliais ir Pėtnyčiomi? 
W. A. A. F., 8:30 po piet. 
Ketvirtadieniais W. H. F. C., 
nuo 7 iki 8 vai. vak.
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BET AR GERIAU TOKS 
VIENPUSIŠKUMAS?

Del musų paštebėjimo, kad 
Amerikos socialistams neverta 
dėtis į jokius komitetus, ginan
čius Trockį nuo bolševikų kalti
nimų, “Naujoji Gadynė” klau
sia, ar tai bus ne “bereikalin
gas neitralumas”, ir sako:

Ž==££==±=!=

Jėgų išbandymas
Kova automobilių pramonėje kilo dėl dviejų streiko 

vadovybės reikalavimų: kad kompanijos pripažintų 
'‘kolektyvių derybų” teisę darbininkams ir kad jos prL 
pažintų teisėtu darbininkų atstovu toje pramonėje 
United Automobile Workers of America (U. A. W. A.)j

Pirmasis reikalavimas yra svarbesnis principo at
žvilgiu. Bet antrasis šioje kovoje, gal būt, turės dau-^ 
giau reikšmės.

United Automobile Workers of America yra in
dustrinė unija, kuriai vadovauja Lewis’o kontroliuoja
moji C. I. O. (industrinio organizavimo komitetas). Jai 
yra priešingos įvairios amatinės metalo darbininkų uni
jos, kurios priklauso Amerikos Darbo Federacijai.

A. D. Federacijos viršininkai yra nusistatę prieš 
Lewįs’o komitetų ir prieš jo vadovaujamas industrines 
unijas.

Tokiu budu tai automobilių darbininkų unijai (U. 
A. W. A,) tenka kovoti į du frontu. Ji turi priversti 
automobilių kompanijas pripažinti, kad ji turi teisę kal
bėti visų automobilių darbininkų vardu, ir ji turi įro
dyti, kad A. D. Federacija neturi pasekėjų tarp tų dar
bininkų.

Bet A. D. Federacijos viršininkai netyli. Jie jau 
įsikišo į tą konfliktą ir protestuoja prieš Ų. A. W. A. 
kėsinimąsi “uzurpuoti” teisę atstovauti darbininkus, 
suorganizuotus į amatinės metalo unijas. \

General Motors korporacija pranešė Federacijos 
viršininkams, kad ji nedarys jokios sutarties su Lewis’o 
komiteto vadovaujama organizacija, kuri pakenktų Fe
deracijos unijų teisėms. Taigi atrodo, kad darbdaviai 
ir Am. Darbo Federacijos viršininkai eis ranka už ran
kos prieš industrinę automobilių darbininkų uniją ir 
jos vadovybę.
/ Taigi čia įvyks didelis jėgų išbandymas, kuris gali, 
deja, šitą kovą užtęsti ilgokam laikui.

Akademiška laisvė
Wisconsino universiteto regentai aštuoniais balsais 

prieš septynis pašalino to, universiteto prezidentą, Dr. 
Glenn Franką. Ne tik atsisakė atnaujinti jo kontraktą, 
kurio terminas baigiasi ateinantį birželio mėnesį, bet ir 
nutarė pareikalauti, kad prezidentas Frankas tuo jaus 
pasitrauktų nuo savo/pareigų.

Sunku spręsti, ar tas drastiškas regentų žinksnis 
turi pagrindo, nes tardymas, kuris buvo atliktas viešai, 
buvo trumpas ir jo davinių spauda smulkiau neaprašė. 
Kaltinamasai tvirtina, kad jisai esąs pašalintas dėl poli
tikos — kadangi jisai rėmė republikonus, tuo tarpu kai 
gubernatorius La Follette, kuris skiria universiteto re
gentus^ yra progresistas.

Dr. Franko priešai protestuoja, kad tas priekaištas 
esąs neteisingas. O gubernatorius dagi- reikalauja, kad 
kitų universitetų profesoriai padarytų tyrinėjimą ir ap
gintų jį nuo įtarimo, kad jisai varžąs akademišką lais
vę.

Butų gerai, kad toks tyrinėjimas iš tiesų butų at
liktas. Tuomet visuomenė bus bešališkų žmonių pain
formuota apie tikrąsias to konflikto priežastis.

Ii — *. . ........ . ,

Farmerių ir darbininkų atstovų grupė 
kongrese

Dabartiniame Jungtinių Valstijų kongrese yra ne
mažas skaičius pažangių žmonių, praėjusių viehos arba 
kitos partijos sąrašu. Bet kai kurie kongresmanai jau 
nori būti visai nepriklausomi nuo'senųjų partijų.

’ Renkant atstovų buto spykerį (pirmininką), buvo 
pastatyta kandidatūra ir Progresyvės Farmerių-Dar- 
būiinkų Partijos atstovo George Schneider (iš Wis- 
ecttsino). Jisai gavo 10 balsų.

Tai nedidelė grupė, bet ji gali sudaryti branduolį 
paujam politiniam judėjimui. |

“Mums rodos, kad tai > be
reikalingas neitralumas. Jei
gu sutinkama, kad reikia 
gint politinio tremtinio tei
ses, jei esama abejojimo dėl 
Trockiui daromų kaltinimų, 
kodėl nesusisiekti su kaltina
muoju ir nepatirti tiesą? At 
tai būtinai turėtų reikšt 
Trockio politikos rėmimą? 
Vargiai. Thomas (Norman 
Thomas, Socialistų partijos 
lyderis. — “N.” Red.) rem
tų Trockio politiką tik tuo
met, kai jisai užgirtų Troc
kio skelbiamas idėjas. Bet to 
jis nedaro, bent šiuo tarpu.

“...Kaip butų, jei Trockis 
šiandien diktatoriautų — ne
apsimoka vest ginčą, žmo
nės gali būt smerkiami tik 
už atliktus darbus, o ne už 
tuos, kuriuos jie atliktų ar 
neatliktų.”
Bet yra neužginčijamas da

lykas, kad žmonės kartais bū
na, ir privalo būt, smerkiami 
ir už neatliktus darbus.

Smerkti tenka žmogų už tai, 
ko jisai nėra padaręs, tokia-' 
me atsitikime, kur tas žmogus 
turėjo pareiga veikti, bet ne
veikė. \

štai Trockis skundžiasi, kad 
jisai buvo neteisingai apkaltin
tas, apšmeižtas Zinovjevo, Ka- 
menevo ir Ko. biloje; kad ji
sai neturėjo progos tą melagin
gų kaltinimų a^eipti; kad Sta
lino tarnai jį norį? morališkai ir 
politiškai nulinčiuoti, o jo drau
gus ir vienminčius Rusijoje jie 
tiesiog be jokio teisėto pagrin
do naikiną ,— kalėjimais, kon
centracijos stovyklomis ir net 
sušaudymais.

Bet ar Trockis yra pirmas,, 
kuris tokio likimo susilaukė? 
Ne. Buvo tūkstančiai socialistų, 
kuriuos sovietų valdžia tokiu 
pat budu arba dar aršiau per
sekiojo ir naikino. Pirmutinė 
triukšminga Maskvos “byla”, 
surengta tikslu morališkai ir 
politiškai sunaikinti bolševikiš
kos diktatūros priešus, buvo 
prieš 12) 'socialistų revoliucio
nierių vadų. Jie buvo taip mo
rališkai kankinami, kad vienas 
išėjo iš proto, kitas nusižudė 
kalėjime.

Trockis tuomet dar, rodos, 
nebuvo išmestas iš diktatūros) 
vežimo. Bet ar jisai kėlė balsą 
prieš tą “politinį linčo teismą”?

Keli metai atgal buvo garsi 
ir begėdiška savo atviru hum- 
bugiškumu “byla” prieš “men*

—.....

Ševikus’*. Ar tuomet Trockis ir 
jo vienminčiai prieš tai pro
testavo?
Į šiandie yra nesuskaitoma 
ąaugybė rusų socialdemokratų 
ijr socialistų revoliucionierių 
įvairiuose sovietų kalėjimuose, 
ištrėmimo Vietose ir koncentra
cijos stovyklose. Beveik visi jie 
tenai sugrusti be teismo spren
dimo; Tūkstančiai rusų Socia
listų vargsta užsieniuose — Če
koslovakijoje, Francijoje ir ki
tur negalėdami sugrįžti j 
savo gimtąjį kraštą, nors Vie
nintelis jų “nusidėjimas” yra 
tas, kad ją idėjos skiriasi nuo 
bolševikų. ■

cialistas, neturi drąsos (arba 
dėl tam tikrų sumetimų neno
ri) ginti Rusijos šėcialistų nuo 
Maskvos teroro ir linčo teismų, 
bet stengiasi padėti Trockiui, 
kuris nėt ir ištrėmime būda
mas bado nekenčia, tai socialis
tai tam nieku budu pritarti ne
gali.

Socialistams ir iŠ viso nėra 
reikalo perdaug rūpintis tuo, 
kaip Stalinas “suveda sąskai
tas” su buvusiuoju savo sėbru 
in bendradarbiu.' Kas gi čia to
kio? Du diktatoriai pešasi. Vie
nas jų paėmė viršų ir turi ga
lią, o antras yra išspirtas lauk. 
Ar tai dabar žmonės, kurie ne
pritaria nei pirmajam, nei ant
rajam, privalo verkti, kad per
galėtojas Stengiasi savo nuga
lėtam oponentui suduoti dar 
daugiau smūgių?

Matyti, kaip parblokštasifc 
priešas yra spardomas, žinoma,
yra šlykštu. Dėt kUOmėt atsi«- 
meni, kad tas, kuris dabar yra 
parblokštas, epirMiauš kitus taip 
pat spardydavo, tai tenka tik 
nusispiaut ir nusigręžti į kitą 
pusę.

Bet ar Trockis ir trOckistai 
kovoja dėl amnestijos sovietų 
politiniems kaliniams — ne tik 
opoziciniems komunistams, bet 
ir socialistams?

Tai kodėl gi dabaę Norman 
Thomas sumanė eiti i pagelbą 
Trockiui, kad šis galėtų apgin
ti savo vardą nuo Maskvos 
šmeižtų? Kodėl iki šiol Thomas 
ir organizacija, kuriai jisai va
dovauja, visai nekėlė klausimo 
apie sovietų politinius kalinius 
bendrai ?

Šitokiose aplinkybėse Tho- 
maso “rtiielaširdystė” įgįja aiš
kiai, vienpusišką spalvą*

Jeigu Thomas, būdamas so-.

Klaidos pataisymas

“Mirties Slėnio” Mi- 
lionierius Bėdoje

ĮL ' •

mas išmokino mane katfybės. 
Tikrai aš dar galiu palaukti 
keletą valandų! Pasakok, susi
mildamas, kaip kitas pasaulis 
išrodo už Afrikos sienų?

Mudviejų pasikalbėjimas tę
sėsi tūlą laiką. Aš pas jį iš
gyvenau keturis mėnesius. Vie
nok sunku buvę man jį gerai 
pažinti. Mes sykiu apžiurinė- 
jom apiėlihkės. Keliavome lai
veliais ant ežero Tanganyifca. 
Man visą laiką rūpėjo gauti 
įrodymas, kad Livingstonas 
gyvena ir, kad aš jį suradau*. 
Toks įrodymas man buvo rei
kalingas įtikinimui žmogaus, 
kuris siuntė mane į šią kelio-

Apžvalgos straipsnyje “Bok, 
ševikų perversmas ir sovietą 
valdžios atsiradhnas’\ sausio 
9 d., paskutinėje špaltoje tre
čioje eilutėje nuo viršaus, at
spausdinta : “perversmą ardy
dami”. Turėjo, žinoma, būti! 
perversmą darydami.

Wdlteir SdOtt, ‘'Mirties 
Slėnio Mįlionieritis,” kurio 
žmona užvedė divorfcb by
lą Californijos teisme. 
Seott.yra paslaptingas tur 
tuolis, kuris iš nežinomų 
šaltinių sukrovė milžiniš
kus turtus ir gyvena atsi
skyręs nuo pasaulio Cali- 

"foTnijos dalyje, kuri žino
ma vardu “Mirties Slėnis”. 
Ten jis turi pasistatęs pi
lį, kuri puošnumu neturi 
sau lygių.\

t Nuiijieiių-Acme Photo
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Kovo 14, 1872 metais aš nu
sprendžiau grįžti atgal. Slin
ku, labai - sunku buvo skirtis 
su Dr. Livingstonu. Taippat 
sunku buvo pasilikti vienam 
Livingstonu*! Afrikoje. Mes 
abudu Žinojome, kad jau dau
giau šiame gyvenime nesima
tysim. Drūčiai paspaudėm 
Viens kitam rankas ir atsi
sveikinom.

Du mėnesius vėliau, aš jau 
buvau Zanzibar’e. Aštuonioliką 
mėnesių vėliau sužinojau, kad 
Dr. Livingstonas mirė pakraš
tyje ežero Bangweolo.

(Bus daugiau)

4,000 protokolų au
tomobilistams

---       - -     . - - . " -        

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

Henry M. Stanley
■ , l i r ■'.<> ■ • 1 ’

(Tęsinys)
Valio! — sušukau. Tai yra 

Livingstonas!. Negali niekas 
kitas būti, kaip tik Livingstp- 
nas! “Mes turimo skubėti” •— 
pamaniau. . ;{• .

DR. LIVINGSTONAS
Lapkričio ,10, 1871 metais, 

išaušo linksmas rytas* Oras 
šviežias, vėsus ir mės leido
mės į kelionę anksti rytą. Mes 
keliaujame linkui Ujiji. Manb 
širdis beveik-šokinėja iš džiau
gsmo. žengiame1 pirmyn.

Tokio didelio karavano dar 
niekas iki šiol Ujiji nebuvo 
matęs. Beveik visi gyventojai 
subėgo musų pasitikti, šimtai 
žmonių apsupo manė ir pra
dėjo klausinėti Visokių kiaušy^ 
mų. Vienas augštas, juodas, 
apsivilkęs baltais inarŠkiniais, 
žengė priekin ir pasveikino 
manei anglų kalba. Pažymėjo, 
kad jis yra ■' Livingštono tar
nas.

Aš nudžiugau. Džiaugiausi
7! ' ' *

kai kūdikis. O minia šūkauja, 
šokinėja apie mus, į baraba- 
nus muša.

Kuomet tarnas vedė mane 
arčiau Livingštono, aš paste- 

..... .

bėjau, kad jis išblyškęs ir nu
vargęs.

—. Ar tamsta esi Dr. Li
vingstonas? — paklausiau.
- — Tąip,'4u^ tarė šyptelėjęs 
ir kilstelėjęs kepurę.

Mes drūčiai paspaudėm viens 
kitam rankas.

— Ačiū dievui, .daktare', kac 
aš turiu garbės jus matyti.

— . Ąš esu labai i dėkingas, 
kad galiu jumis Čia priimti.

Dr. Livingstonas pasiūlė 
man, kad aš pas jį apsigyven
čiau. Aš maloniai sutikau ir 
apsigyvėnau pas jį. Dr. Li
vingstonas kukliai gyveno. Jis 
žiurėjo į mane kaipo į didelį 
turtuolį; gyvenantį pertekliuje. 
Toks atsinešimas Livingštono 
link manęs nebuvo permalo- 
niausias. Jis nelabai mėgo to
kių keliauninką, kaip aš. Bet, 
kaip aš jam išaiškinau visą 
savo kelionės tikslą, Dr. Li
vingstonas nusistebėjo ir nu
džiugo.

— Aš niekuomet nemaniau, 
kad pasaulis taip labai butų 
Susidėmėjęs manimi, — tarė 
Livingstonas. — Aš pasaulį 
jau buvau užmiršęs; maniau, 
kad ir pasaulis mane ilžmif- 
šo. 
- ■ .................... ............................... ............................................

— No, ne. Pasaulis apie jus 
gerai atsimena ir įvertina jū
sų naujus atradimus.

Aš jam atvežiau laiškų iš 
Zanzibar’o ir padėjau ant jo 
kelių. Jis kalbasi su manim, o 
apie laiškus kaip ir užmiršo. 
Aš jam priminiau sakydamas:
~ Bet kaip apie jūsų laiš

kus; daktare? Aš manau, kad 
tuose laiškuose jus rasite daug 
žinių* Manau, kad jus tuos 
laiškus skaitysite su dideliu 
žinge'idhmu, .po tokio ilgo nė- 
šusirašinėjimo?

“Ach! Aš. laukiau metų-me- 
tUs laiškų ir tas ilgas lauki-

t,.,>*■;,» , r,-,

KARALIŠKA DOVANA

Puikus rūmai, Soesdijkė, Olandijoje, kariuos žmonės padovanojo naujavedžiams 
princesei Julianai ir princui Bernardui Zu Lippe-Bieslėrfel^ Del tų vestuvių tarp 
Vokietijos ir Olandijos vos neišsivystė konfliktas. Del to, l<ad olandai nenorėjo nau
dėti ceremonijose Hitlerio vėliavų ir kitų* Oazių simbolių. , Naujienų-Acme Photo
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KAUNAS. — Kaune pradė
jus aktyviai sekti nesilaikan
čius judėjimo nuostatų, ligi 
šiol automobilių ir kitų auto- 
vežimių šoferiams, vežikams ir 
dviratininkams surašyta apie 
4,000 protokolų. Netrukus bus 
pradėta aktyviai įspėjinėti ir 
rašyti protokolus pėstiesiems. 
Pirmoje eilėje tiems, kurie ša
ligatviuose stoviniu’odami tru
kdo judėjimą, ir tiems, kurie 
šaligatviais vaikšto daugiau 
kaip po tris.

Mielas laukimas yra geriau
sias palinksminimas.

Po Eilute Kasdien
• - “ ■ -..r *. •• ' i ' SJ
I ,•**,.*■* ...'n ...    ......... i      i  i. ,    , ■! ,į

(IŠkirpkit šias eiles i? pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
‘ . gražų eilių rinkini).
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Varpai.
- 1 9

,• Oi jus, varpai—tlin-lin-din-din,—
Man šnekat jus saldžiai širdin, 

Kaip itaažas dar jumis džiaugiuos, 
Užgirdęs jus, griaudžiai meldžiaus, v

' Kaip vėrkdams aš tada klausiau; \
. . Kad tėviškei sudiev sakiau \

• Regiu tartum: tėvų namai:
• Tėveliai, sėserjs, broliai...

Regiu draugus ir mergeles, 
' t Girdžiu jų saldžias daineles...

Bet jaunus dar... ok, skaust širdis!... 
Pakirto daugel; mirtis*

. Sudiev draugai, močiut, sesyt,
Sudiev, sudiev ir tau meilyti...

UžmigOyjie grabe kietai,— 
Nebgriaudin ne varpų garsai. 

Saulelė švieš, paukščiai čiulbės, 
Vėjalis pus—'miškai šnerės.

Jauna karta gyvent užeis, 
Savąip jinai dainuos ir žais.

x Tiktai varpai taip-pat skambės, 
Bet kam, kaip man, taip prašnekės?

A. Žalvarnis.

Ml

į PASLAPTIS !
į ir i
I KRAUJAS i
į ■a ■

“Išvakarėse nužudė anglų karininką. Jo lavo- 
j nas buvo surastas vienoje Petrogrado gatvių. ■ 
M niekas nenorėjo tos mirties slėpti, a
a nors aišku buvo, kad tai prievartos mirtis. Pa- 
| Sirodėjkad Utižudytasai anglų karininkas tar* 

navo Užsienių žvalgybai. Apie tai buvo kalba-
| ma advokato Liubarskio raštinėje/* ■
■ JTaip prasideda romanas vardu “PASLAP- JJ 'B x TIS IR KRAUJAS”, kurį pradės "Naujienos” JJ
a spausdinti sausio 2.5 d. Tai nepaprastai įdo- Jj

mus, patrauklūs ir jaudinantis romanas.. Bu- 
tinai pradekite jį skaityti nuo pat pradžios.
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Taip Eina Metai
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Ir atėjo jis pas mane nepra
šytas, nekviestas. Ir atėjęs jis 
dairės, kaip koksai bailys mir
ties sprendimą išklausęs. Jis* vi
sas virpėjo, drebėjo, o jo aky
se žėrėjo* neapykanta ir nekan-

—Kas esi ir ko tau reikia? 
—Klausiau aš jo.

—Kas esu neklausk, pažinsi 
mane iš mano darbų. ^Priglausk 
mane! — maldaujančiu balsu ji
sai prątarė;

gi, pagaliau, kad 
svetimiems, nepažįstamiems čia 
vietos nėra!

—Aš savas ir visur žinomas. 
Keista, kad manęs nepažįsti! 
Na, tai klausyk, kas aš. Primin
siu tau savus darbus, tuomet 
žinosi, kas aš.

Lyg ir nusišypsojęs, lyg ir 
palinksmėjęs tarė mano nepra
šytas atėjūnas. ,

—AŠ tasai, kuris visą savo 
gyve 
sukarti karą! Padariau viską, 

 

kad tasai7 gaisras įvyktų. Pa
stačiau ant kojų ginklų pramo
nę. Tą vienintelę pramonės ša
ką, kurios gaminiai parduoda
mi tik už gryną auksą. Tį pra
monės šaką, kur darbininkai 
priimami į darbą tik davę raš
tu pasižadėjimą, kad busią vi
same klusnus ir išlaikysią vis
ką paslaptyje, -nestreikuosią ir 
dirbsią tai, kas jiems bus įsa
kyta. Jie savo raštu sutinka 

. būti teisiami karo lauko teismų, 
kaipo savo krašto išdavikai. Tai 
tos pramonės šaka, kur darbi- 

yffinkai nesitreikuoja ir gauna to- 
ę kį atlyginimą, kokį jiems ski- 
^ ria. Ne šimtai, ne tūkstančiai it 

ne šimtai tūkstančių toje pra
monės šakoje dirba, bet ištisi 
milijonai žmonių/ kala įvairių

< įvairiausius ginklus su kuriais 
žmogus žmogų žudysi Ir dirba 
tAip visam& pasaulyje,' IF dirba 
jie dieną ir naktį, ir vis nespė
ja kiek reikia pagaminti. Ir 
vis dėlto, tik aš nesidarbavau 
dėl pasaulio karo, bet Europos 
karo man nepavyko sukelti...

—He, h e, he, — bejėgiškai 
atėjūnas nusikvatojo ir vėl to
liau pasakojo savo kaip ir iš
pažintį :

—Viskas tik užsibaigė Itali- 
jos-Ętiopijos karu. Prieš viso 
pasaulio gerų žmonių valią aš 
etiopus paklupdžiau prieš ita
lus ant kelių ir priverčiau juos 
sutikti italų būti valdomais^ 
Jie bus dabar vietoje gyvulių, 
o italai juos tvarkys it civili
zuos... Ha, ha, čia savo atsie
kiau.

Jis ciniškai nusikvatojo.
—Ir šitą darbelį įvykdžius 

man pavyko Pirėnų' pussaly su
kelti dar negirdėtą civilinį ka
rą. Čia tai tikras mano nuopel
nas ir ginklų įmonių navinin
kai neabejotinai užtai gali man 
didelį paminklą nors ir iš auk
so pastatyti! Tik pamanyk, ko
kia gera proga išmėginti visų 
rūšių ginklus!

Vieną akią primerkęs tarė 
man tasai senis. *

—Ar tik ginklus, het karei
vius... Etiopijoje šitai nebuvo 
galima atlikti, nes necivilizuoti 
barbarai etiopai nemčkėjo jiem 
iŠ Europos suvežtus ginklus' iš
naudoti... Auksą, savo auksą tai 
už ginklus atidavė, o pačius 
ginklus italams karo grobiu pa
liko... Italai vedybų aukso žie
dus surinkę irgi vienai valsty
bei pasiuntė, bet gi jiems gink
lai paliko. Už tai italai dabar 
tai valstybei Tirėnų pussaly j e 
daug rūpesčių pridaro...

—Bet čia man vyksta, taip 
vyksta, kaip dar niekuomet ir 
niekam nevyko ir gyvenime ne
sisekė, — visas pagyvėjęs kal
bėjo tasai mano nekviestas at
ėjūnas.

—čia aš parodau Visą niek
šybę! Suprask, niekšu būti ir 
reikia didvyriškumo turėti. 
Taip. Tik prisimink, kad visos 
valstybės yra Patarusios nesi
kišti j Ispanijos vidaus reika-

ą stengėsi pasaulyje

lai, vokiečiai atvirai ne įtik ga
bena ten savo ginklus, bet atvi
rai juromis veža pulkais tikros 
kariuomenės dalis! Ar žinai kie
no bombomis Madrido gatvėse 
žudomi vaikai ir moters! Ar 
žinai, kieno kulkomis naikina
mi- didžiausi muziejinės vertės 
kultūros turtai? Bet pasaulis, 
tasai galingasis , kultūringasis 
pasaulis tyli... Suprask, tai vis 
mano darbai, tai vis mano nuo
pelnai !

Europos didžiausios ir kultū
ringiausios valstybės Tyli, kaip 
italai ir vokiečiai iš padangės 
ispanams ir ispanukams siunčia 
mirties čemodanus! Jie visi ty
li ir kiekvienas paskirai ir visi 
kartu apdirba savo smulkius, 
smulkučius reikalus reikalėlius, 
biznius bizniukus... O tuo metu 
maurai... Ha, ha, ha, — maurai 
tiesiog skerdžia Ispanijos ra
mius gyventojus. Maurai savo 
atliks ir savo atlikę,jpasitrauks 
ir vėl kiti juos valdys. Toks jau 
maurų likimas. Mauras savo 
padarė, mauras gali pasitrauk
ti. Tai buvo seniai, labai seniai, 
taip yra ir dabar...

Bet gi kultūringasis pasaulis 
tyli, o jis tyli dėl to, kad dat 
mažai ginkluotas... Karas toksai 
biznis, kad tik gerai apsvars
čius reikia į jį eiti... Čia viską 
gali prarasti, ne tik kelines su
teršti, bet ir galvos netekti... 
Galva, žmogaus galva, tai ne 
didelis daiktas, bet svarbiausia 
gali turtą prarasti... Taip, vi
suose mano darbuose geriausi 
padėjėjai ir1 pagelbininkai tai 
buvo naciai ir fašistai...

Truputuką ir čia druskos... 
Tegul sau visi žino, kad pasau
lis tik ir priešginybių susideda. 
Geriausi fašistų patarėjai yra 
labai nacių nemėgiami žydai... 
Bet jie šiandien vieni su kitais 
tikfai nuoširdžiai bendrauja. 
Toksai jau bizniškas pasaulis... 
Ha, ha, ha, — ir vėl visai ci
niškai kvatojo senis.

—Sako, ispanų1 civilinis ka
ras... bet, broliuk tu mano, čia 
ispanų jau ko mažiausiai yra. 
Iš vienos pusės generolo Fran
ko vedami eina vokiečiai, ita
lai, maurai, portugalai, dėl veis
les vienas kitas anglas, lenkas, 
bet daugiausia tai vokiečių ir 
maurų. Broliuk mano, pasakyk, 
ar daug žinai tokių karų, ku
riems nebūtų buvę samdomi vo
kiečiai ir maurai, jei tik jie pa
tys tuose karuose nedalyvavo? 
Tai jau profesionalai. Pas gene
rolą Franką tikrieji ispanai ei
na tik žandarų ir budelių par
eigas. Iš kitos puses, beveik 
niekieno nevedami eina prancū
zai, lenkai, anglai, rusai, lietu
viai. Taip, tai, ir tavo tautiečiai 
čia mušasi, jų net iŠ tolimo U- 
rugvajaųs yra atvykusių. Ir čia 
yra vokiečiai ir daug daugiau 
ispanų, negu generolo Franko 
pusėje. Tai matai, ir čia prieš- 
ginybės. Ispanų Civilinis karas 
yra internacionališ, kUHatnė gal 
mažiau yra ispanų, negu kitų 
svetimtaučių.

—Ar žinai, kad šitam karui 
kilus, tuoj, visa Europa nusikra
tė savo sėnų ginklų..* Ha, ha,
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sei. Grynu auksu mokėta ir štai 
jau dabar tuose frontuose pa
sirodė naujesni ginklai, geresni 
aeroplanai... Seniau daug šovi
nių nesprogo, daug bombų ne
plyšo, daug šautuvų sudužo, neš 
mat, Ispanija anuomet tik mė
go su savo kariuomene žaisti, tai 
buvo krašto dekoracija ir ji pa
ti, ginklų daug neturėjo ir ma
žai apie juos išmanė, tai kiti 
pasiryžo juos pamokyti, todėl 
senus sukišo, o naujus sau už
sakė...

—Tokia jau, matai, gyvenimo 
mokykla. Tik tas tikrai įgyta, 
kas patyrimu įgyta! Matai, 
ginklus, kad ir nekariaujančio
se armijose metai į metus rei
kia atnaujinti. Jie ne tik sens
ta, bet ir iŠ mados išeina. In
žinieriai dirba, jie vis naujus 
patobulinimus1 išranda. Na, kiek
vienas nori (turėti modernišką 
ginklą... Tai reikią /.turėti pro
gas senų ginklų nusikratyti. To
kia proga anuomet buvo Man- 
džuko tolimuose rytuose neva 
valstybei įsikūrus, o dabar tą 
progą sudarė įvykęs Etiopijoj 
j e karas, atsiradus nauja Siri
jos valstybė, bet geriausia ši-/ 
tas biznis vyko padaryti: tai čia 
Pirėnuose. Mat, Europai toli 
ginklus vežti nereikėjo... Tai 'viš 
mano sumanyta. Kaip matai, aš 
net savotiškąs geradaris. Pade
du pelningai senus ginklus lik
viduoti.;.

Toks Europos raukšlėtas vei
das, kaip senos gerai smagura- 
vusios moters. Aš ir tavo tėvy
nei ilgiems laikams atmenamus 
dalykus padariau. Prisiminkiva 
mudu ūkininkų nerimavimus. 
Karo lauko teismus, areštus, 
naujUs įstatymus, seimo sušau
kimą ir jo veikimą. Tai vis ma
no nuopelnai. Jei ne aš, šitai 
nebūtų buvę!

—Ką, nepatinka, -- pažiūrė
jęs j mane sušuko senis. —Tai 
nemalonus prisiminimai? Bet 
suprask, kad aš tavo tėvynes 
negalėjau aplenkti ir ją visai 
visų kitų įvykių palikti nuoša
lyje. Juk ir ji viso kontinento 
politika kvėpuoja ir jos gyslose 
plaka grynas šių diėnų kraujas.

, O, aš Čia daug esu šposų pri- 
ha, — senus ginklus suvežė daręs,( bet jei pačiam nepątin-

Va. Tavo tėvynė stovi šalia la- —Karai vedami ne vien tik 
bai plataus vieškelio, kuris ve- ginklais... Hi, hi, hi...—Kvatojo 
da į rytus. Tavo tėvynė turi 
kryžkelę ir į pietus. Ji stovi 
tarp dviejų kaimynų, kurie, oi 
smarkiai kala ginklus. Norėjau 
čia sukurti ugnį, bet juk visų 
darbų per trumpą savo gyveni
mą nepadirbsi. Visko neapžiosi, 
neaprėpsi. Ir tai, ką aš pada
riau, padariau tiek, kiek, tur 
būt, per savo gyvenimą niekas 
nesugebėjo padaryti. Bet baig- 

dar 
pa-

damas savo amžių iškirtai 
vieną šposą. Man juokai, o 
šaulis nusiminęs.

Yra čia ko nusiminti, jei 
vanašlė, vyrą pametus: moteris 
norėjo būti karalienė! Ji nėš
čia ir ilgai nebūtų reikėję lauk
ti karaliaus įpėdinio gimstant. 
Didelis čia daiktas, kad ji tapo 
nėščia be bažnyčios nurodytų 
taisyklių.} Ten*! kur tikra mei
lė, ji jokių vargtų nežino. Pa
galiau, populiariausias ir žino
miausias pasaulyje žmogus, ta
sai’ vyras, kurio., madą sekė;viso 
pasaulio geri vyrai įteisino, pa
gerbė vyrą pametusią gyvanaš
lę! Ir ne vieną vyrą, bet net 
du! žinai, Amerikoje ne tik 

J vyrai, bet: ii* moters energin
gos! Sakai, užtai .tasai didelis 
džentelmenas vyras karaliaus 
sostą prarado. Nebūčiau aš se
nis cinikas, jei bučiau kitaip 
pasielgęs. .

—Ha, ha, ha*

gy-

Į Vokietiją jau eks 
portuota už 11,519, 

800 litų
KAUNAS. — Pagal preky* 

'binį ertisitarimą Au Vokietija 
už didesnes sumas ten eks
portuojame kiaulių* kviesto, 
lukštinių augalų, medžio, linų, 
kiaušinių, žąsų ir kitų prekių 
mažesnėmis sumomis. Iš Vok. 
perkama įvairias prekes, iš
skiriant kai kurias stambes
nes, paV., akmens 
žį, druską ir kt.

Nuo susitarimo 
y. nuo rugpiiičio
gruodžio 15 d. esame išvežę į 
Vokietiją už 11,519,800 litų, o 
iš Vokietijos importuota ir 
duota leidimų įvežti vokiškoms

anglį, gele-

pradžios, t.
15 d., ligi

mano svečias Senis.
—Broliuk tu mano, jei karų 

nebūtų, juk kaip kam nuobodu 
paliktų gyventi... Raumenimis 
lengviau karjerą padaryti* ne
gu protu! Ką veiktų jauni lei
tenantai, jei karų nebūtu. Jiems 
tektų eiti į nuobodžias mokyk
las, į mokslo laboratorijas if 
visą savo gyvenimą tenais ty
loje ir ramybėje dirbti, iki jie 
surastų kokią nors naują bacilą 
ar grybelį, kuris žmogaus svei
katai yra kenksmingas, arba tu
rėtų visą savo gyvenimą skurs
ti, iki surastų kbkią nors prie
monę, mašiną, kuri palengvin
tų žmogaus darbą. Sakyk man, 
atvirai sakyk, kas žinotų apie 
generolą Franką, jei nebūtų ki
lęs Ispanijos civilis karas? Ką 
veiktų tasai generolas, jei ne 
šitas karas? Apie jį niekas ne
kalbėtų ! Hitleris butų papras
tų sienų dažytojas, jei jis ne
būtų pasiryžęs paimti į savo 
rankas valdžios vairo ir nevai
ruotų tiesiog į karą! Broliuk 
tu mano, karas, tai geriausia 
proga išgarsėti, karjerą padary
ti ir pralobti. Pasaulis toks 
ankštas tapo. Vienas kitam 
taip ant užkulnių .lipa, dabar 
milionierium tapti yra neleng
va, beveik visai neįmanomas 
daiktas. Karas, tik karas čia - 
plačiai atveria kelią išgarsėti ir

JUOKAI
Polifikierius prieš rinkimus 

atsistojo ant muilo skrynios. 
Kokia dvidešimt Madison gat
ves piliečių sustojo pasiklau
syti jo kalbos.

— Vyrai! — sušuko politi
kierius — aš noriu užtikrinti

tik karas jį išgarsino, štai dėlko ( 
aš visą trumpą amžių dėjau 
tiek pastangų, kad vėl bent Eu
ropoje sukurti naują karą, tai 
bent vėl pasaulyje butų atsira
dę kęli nauji milionieriai, keli 
garsus vyrai, garbingi genero
lai! Ne mano kaltė, kad tik ka
ro viesulą pajėgiau įžiebti ne
kultūringoje Afrikoje tarp pus
laukinių žmonių ir mažai kul
tūringoje Afrikoje tarp pus
laukinių žmonių ir mažai kultū
ringoje Ispanijoje brolžudišką 
sukilimą! Greitai pasenau, 
trumpas mano amžius! Bet tai 
ką padariau, padariau ilgesniam 
laikui, tą košę greit nesuvalgys!

—Gimdykite ir veiskitės. Au
ginkite sveikus, stiprius vyrus, 
auginkite juos energingais, nes 
tokių vyrų karas reikalingas.
Sportuokite, sportuokite dieną prėkėms už 11,615,592 litų, 
ir naktį, nes sportas gera man
kšta raumenims. Protas geras 
daiktas, bet protas karo 
negimdys! O jei karo nebūtų,) 
ką veiktų karjeristai, ką dary
tų pinigų ištroškę? Tai štai ma
no darbai, tai štai kas aš, ar 
dabai* mane pažįsti? Aš čia per 
kelias minutes visų savo dar
bų neišpasakosiu. Apie mano
darbus rašys didžiausius knygų‘jus> kad jeigu busiu išrinktas, 
tomus istorikai, čia tik trumpai tai kiekvienas iš jūsų bedar- 
priminiau, kas aš. Jau mano gy- bis žmogus, kurs dabar ma- 
vehimo dienos baigiasi. Jau tik nęs klausosi, pradės dirbti 
minutės paliko gyventi, aš dre- :prieš ateinančio mėnesio pir- 
bu, priglausk mane! iną dieną.

—Lauk, lauk, senis cinike,— * Vienas pilietis iš ininjos at- 
visu smarkumu sušukau aš jam. į šovė politikieriui: <
Senis susmuko, senis mirė, se-j — tavo grūmojimų ne- 
his dingo. Laikrodis išmušė lytimi jau! 
giai dvyliktą valandą nakties. I 
Atėjo nauji metai.

Ką jie mums neša, ką jie 
mums siūlo?

Ar ir juos taip prisiminsim, 
kaip ir buvusius metus? Ar ir 
jie į musų gyvenimo vainiką į- 
pins dilgėlių žiedus?

—Vistapats.

— John Faiza Jr

f DON’T
NEGLECT

i A COLD
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VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

> Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Krutinės sKauciejimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žtnęniu per 25 metus. Jos 
turi stiprufna. Rekomenduo
jamos gydytoju, nursiu ir 
vaištinittku.

326 s. stzxtf;
Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 

Davis)-—2nd floor.
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PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

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

— 'visa gerklė 
tikrai nuobradiškai nušikvato-'daug kam pralobti.
jo senis. • • , V . .r—Sakyk man, kas žinotų apie 

tavo tėvynės kilmės žydelį Za- 
harą, kas apie jo miltamįs kal
bėtų, jei ne didysis buvęs ka
ras, jei jis nebūtų ginklais pra
dėjęs pirkliauti ir juos gamin
ti. Visas pasaulis jo mirtį su
minėjo, suminėje mirtį to, ku
ris vienodai višiėms gamino ir 
pardavė ginklus! , *

Tur būt,1 ir šiandien tasai 
kuklids išvaizdos žydelis kokio
je nors Utenoje pardavinėtų 
silkes*, ii* tiek. Bei kaip tik vie^ 
ton silkių jis pradėjo ginklais' 
prekybų, jis tuoj -aift kojų atsi-| 
stojo ir iš pradžių tylomis, pa-1 
šnabždomis, o vėliau garsiai pra 
dėjo apie jį kalbėti. Karo mi- 
histėriai visų valstybių jį kvie
tė pa& save, karaliai jį vaišino!

Tik karas jį turtingu padarė,

—Bet, broliuk tu mano, aš 
pasielgiau lygiai tuo mėtų taip, 
kuomet vienoje Europos ratuo
se valstybėje,/kuri sudaro viso 
pasaulio šeštąją dalį, šeimos ži
dinys stiprinamas, kur už abor
tus skaudžiai baudžia, kur dau
giavaikėms šeimoms skiriamos 
didžiulės premijos, kurios kar
tais siekia kėlių tūkstančių. 
Gimdykite ir veiskitės, nes se
nasis karo dievas Marsas yra 
reikalingas didžiulių aukų!!!

—He, he, hė, — gimdykite ir, 
veiskitės, tai ihano dienų pa
leistas sukis! Nė šimtai, rie 
tūkstančiai, bet jau šjmtai tūks
tančių žmonių karo prošvaistė
je žuvo. O jie žus milijonais... 
Gimdykite ir veiskitės, nes se-i 
nasis karo dievas Maršas reika-

generolui Frankui ir kitai pn- ka, tai mudu tai neprisiminsi- lauja aukų!
t

PKTERr PEN

V” TO > fooo.

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

Duodam Paskolas Ant Namų
, Simano Daukanto Federal Savifigs aftd Loan Assotiation of 

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

Patarnavimas teisingas ir greitas.
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r’l|rEDERALSAVINGS

i AND LOAN ASSOCIATION_.AND LOAN ASSOCIATION
P OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK R0AD
BEN. J. KAZANAUSKAS, RaSt.
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Lietuvos Sportininkai ir 
Amerikos Liet, Spauda

Lietuvos sportininkai svyruoja: važiuoti ar nevažiuoti 
į Ameriką,? — Amerikos lietuvių laikraščių tylėji
mas veikia sportininkus. — Seimas visai ramiai iš

siskirstė. ' ~ . t

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Vis dar man nenusibosta ra
šyti. žinau, kad jums smalsu 
žinoti, kas jūsų senoje tėviškė
je dedasi. Girdėjau, ♦ pas jus 
sportu labai visi įdomaujasi. 
Tai iš tos srities noriu kaip kų 
pranešti.

Lietuvos sportininkų sluoks-, 
niuose dabar daug kalbama, ar 
šiais metais vertėtų važiuoti į 
šiaurės Ameriką lietuvių kolo
nijas aplankyti. Visuomeniškai 
jautresni sportininkai taip 
samprotauja, kad nesusinešus 
su U. S. A. lietuvių stambesnė
mis organizacijomis šitokio žy
gio nevertėtų daryti, nes ne
gavus .iš jų pritarimo butų 
bergždžias darbas atliktas, ši
tokios mintys gimė štai dėlko: 
jau jus, tur būt, žinote, kad 
Lietuvoje viešėjęs čikagietis, 
rodos, iš profesijos advokatas, 
Borden pakvietė Lietuvos spor
tininkus atvykti į š. Amerikų. 
Iš pradžių šitų pakvietimą visi 
Lietuvos sportininkai be jokių 
rezervų priėmė ir džiaugėsi tu
rėsią progos Amerikų pamaty
ti. Ilgainiui šitas ūpas pradė
jo atšalti. Toliau matų sporti
ninkai pradėjo į tų pakvietimų 
labai skeptiškai ir kritiškai žiū
rėti. Mat, ponas Bordenas čia 
viešėdamas Lietuvoje labai ne
palankiai atsiliepė apie š. Ame
rikos lietuvių spaudų, išvardy
damas jų rietenų ir pludynių 
spauda. Tai vis butų nieko. Ma
ža kas kų sako. Bet svarbiau
siu, kad čia Lietuvoje pasklido 
gandai buk U. S. A. lietuvių 
spauda dėl Šito įsižeidė ir visai 
nustojo apie jūsų tų Čikagos 
garsenybę rašyti, ir net visi 
laikraščiai lyg susitarę nutylė
jo jo parvykimų į Amerikų. O 
juk čia tasai vyras net dideliu 
ordinu buvo apdųvanotas, o 
Amerikos lietuvių spauda jam 
sugrįžus į Čikagą net puse lu
pų neprasitarė ir iš 
jį nieko nerašė. Šitas 
čių lietuvių spaudos tylėjimas 
verčia visuomeniškai 
nius sportininkus kritiškiau žiū
rėti į tą pakvietimą ir į vykimų 
į Amerikų.

Jei visa spauda niekeno iš ša
lies nediriguojama moka ir ga
li, reikalui esant, tylėti, vadina
si, ji yra pasiekusi aukštos kul
tūros laipsnio ir atstovauja ge
rai išprusintai organizuotai lie
tuviškai visuomenei. Tai kas 
gali išeiti iš to, jei Lietuvos 
sportininkai kiš nosį ten, ku? 
nereikia ir tos organizuotos 
lietuvių visuomenės pritarimo 
negavę, ką jie tenais veiks nu
vykę. Reiškia, tasai pono Bbr- 
deno pakvietimas yra tik jo 
asmeninis reikalas, o ne orga
nizuotos lietuvių kolonijos pri
tarimas. Juo labiau, kad net U. 
S. A. lietuvių spauda net apie 
Lietuvos sportininkų pakvieti
mo faktą nieko nerašo. Tai ar 
verta tenais važiuoti?

Tai šitaip samprotauja kaip 
kas iš akylesnių Lietuvos spor
tininkų. Bet, žinoma, yra ir to
kių * sportininkų, kurie mano, 
jei sykį tasai kvietėjas buvo 
net tokia aukšta dovana apdo
vanotas, tai jisai yra vertas lie
tuvių kolonijos vardo ir tenais 
visi su juo skaitosi. Mat, yra 
tokių vyrukų, kurie mano ir 
svajoja, kad iš čia, iš Lietuvos, 
galima šiaurės Amerikos lietu
vių kolonijai diriguoti. Jų vi
suomeninis bagažas tiek yra 
mažutis, politinė nuovoka tiek 
siaurutė, kad jiems atrodo, kad 
vadizmo pradai yra privalomi 
net kitur gyvenantiems lietu
viams.

Bet tie iŠ sportininkų, kurie

visuomeniškai yra stipriau su
brendę, jaučia, kad čia ne vis
kas yra tvarkoje. Esą š. Ame
rikos lietuvių spaudos šiame at
sitikime tylėjimas esųs labai 
reikšmingas įvykis ir su tuo 
reikia skaitytis. Ne visur esu 
įsakymais yra galimas gyveni
mas tvarkyti. Pirm, girdi, negu 
kas pradėti, reikia pirmoje ei
lėje su plačia visuomene susi
prasti, su jos atstovaujamomis 
organizacijomis susitarti, ir tik 
gavus tokį pritarimų, galima 
jau numatytas žygis pradėti.

Kaip galutinai šiuo atsitiki
mu nusistatys Lietuvos sporto 
vadovybė, tikrų žinių neturima, 
tik viena aišku, kad dėl vyki
mo į Š. Amerikų dabar daug 
yra skeptiškai nusiteikusių.

Tasai skepticizmas atsirado 
tik dėl U. S. A. lietuvių spau
dos tylėjimo. Beje, čia ameri
kiečių lietuvių laikraščių maža 
ateina ir tai ne visi numeriai, 
bet vis dėlto tie gandai greit 
plinta, kad Čikagos garsenybė, 
grįžęs į savo gūžtą niekeno ne
buvo pastebėtas, nors čia Lie
tuvoje oficiozinė spauda tiek 
daug apie jį rašė. Kas čia rašy
ta, tai patirta iš pačių sporti
ninkų sluogsnių.

žinoma, vykti į š. Amerikų 
norinčių daug yra. Bet tenais 
nuvykti ir atsidurti tik vieno 
pono globoje — daugiau kaip 
nepavydėtinoje būklėje atsidur
ti !

* & &
Lietuvos seimas jau baigė 

vienų savo darbų sesijų. Jis

viso apie 
amerikie-

jautres-

NAUJIENOS, Chicago,

imam s ims

KOVINGŲ MOTERŲ BŪRYS MIESTO TEISME KLAUSOSI SVARSTYMO 
bylos, kuri buvo iškelta pikt&dariui Carlos Loayza (trečias iš kairės) už lytinius 
prasižengimus. Jis buvo nuteistas šešiems mėnesiams kalėjimo. Moterų organizaci
jos skelbia karų lytiniams išsigimėliams. \ Naujienų-Tribune Photo

Skaudi opęraęiįa
Padaryta St. DargužiuŲ.Š^t^įi 

dienio vakare*

i

išsiskirstė atostogų> Vėl savo reiškęs ir kondepsuotame pa- 
darbus pradės vasario pirmų 
dienų. Tuomet bus svarstomas 
1937 metų biudžetas.

Seimas išsiskirstė visai tylo
mis, beveik niekeno nepastebia- 
mas. Suruošė tylomis bendrų 
gausingą valgiais ir gėrimais 
vakarienę, pasisakė 'vieni ki
tiems daug komplimentų V* iš
važinėjo pasilsėti, anot vieno 
juokdario. Girdi, ploti nubodo. 
Betgi reikia pasakyti, kad šiaip 
jau seimas daug visokių antra
eilių įstatymų priėmė. Visi tie 
įstatymai, išskyrus tik vieną, 
būtent, darbo stovyklų, buvo 
priimti beveik vienbalsiai ir be 
jokių net mažučių ginčų.

Šio seimo sesijoje niekas iš 
jo atstovų nėra pasakęs bent 
kiek nors ryškesnę, turininges
nę kalbų. Niekas net nemėgino 
ideologiniai įprasminti esamų 
padėtį, tinkamai net išgirti ve
damų politikos kursų, žodžiu, 
seimas per. tą savo’veikimo lai
kų nėra bent kokių minčių pa-

vidale nėra davęs bent kokių 
šukių. /

Darbas ėjo tyliai ir rainiai. 
Kaip kas gali pasakyti, kad tai 
čia tik kuklumo pažymiai. Tu
rėkime galvoje, kad dabar Lie
tuvos gyvenimu vadovaujama 
srovė kų norėjo, tą ir pasirin
ko į seimų. Vadinasi, galėjo 
padaryti geriausia savo ideolo
gijos žmonių atrankų. Geriau
sius išsiprusinusius vyrus, teo
retiniai prasitrynusius, kurie 
privalėtų ir galėtų ideologiniai 
pagrįsti esama politikos kursų.

( Jūsų Keistas.

Draugiška Naujų Me 
tų vakarienė

MARQUETTE PARK. — še
štadienio vakare, sausio 9 die
nų, apie devintą valandą pla
čiai; Chicagos lietuviams žino
mas p. Stanley Dargužis va
žiavo Artesian avenue.

Netoli 63 gatvės jo mašiną 
pasivijo kita, kurioj sėdėjo ke
letas jaunų vyrų, nepažįstamų 
p. Dargužiui, bet savo išvaiz
da rodančių, kad jie galėjo bū
ti italų kilmės.

Jie užblokuodami kelią pri
varė p. Dargužio mašiną prie 
šaligatvio, čia jie ir padarė 
Dargužiui tą skaudžią operaci
ją, būtent atėmė iš jo stam
bių sumų pinigų; kraustydami 
kišenes numetė ant šalygatvio 
ir sudaužė akiniu^, išblaškė po- 
pieras, kurias p. Dargužis tu
rėjo su savimi. Atlikę darbų 
plėšikai nuvažiavo savais ke
liais.

Popieras p. Dargužis susi-

į .....................

T. čereškienė 
it i * \

telefonas Spaulding 
Draugės malonėkite ją

u 3224 Pierce
avenue,
2963.
atlankyti ir suraminti. Ji su
griuvo maudyklėj ir skaudžiai 
susižeidė Šonų.

— V. Faiza.

Reiškia užuojauta
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubas siunčia gilią 
užuojautą Juozui Smilgiai, 
4459 So. Halsted St., 2 metų 
mirties sukakties proga jo žmo
nos Bronislavos Smilgienės. Ve
lionė buvo didele rėmėja ir ge
ra draugė Joniškiečių Kliubo.

Lai būna jai lengva Amerikos 
žemelė amžinai ilsėtis.

Varde Kliubo,
—B. Vaitekūnas,

Raštin.

rinko, bet jau akinių surinkti 
negalėjo. Dingo ir pinigai.

Pavogė Automobilį 
Town of Lake

T0WN OF LAKE. — Vietos 
piktadariai nuo ,^7-tos ir Marsh- 
field gatvių pavogė automobilį, 
kuris priklaustfe vienam Ar- 
thur Andersolt,'*•v..4749 Roscoe 
street.

KAUNAS. — Vidaus reika
lų ministerio įsakymu lapkri
čio 6 d. uždarytas akcinės 
“Varpo” bendrovės leidžiamas 
moksleiviams laikraštis “Mok
sleivis”.

MOTERYS...
naują, padidintą

ENGLEWOOD. — Sausio 1 
dienų. Naujų Metų vakarienę 
surengė savo namuose ponia 
Lina Adams, 6028 So. LaSalle 
St. Ponia Adams sukvietė va
karienei artimus gimines ir 
draugus.

Prie vakarienės, prie alučio, 
degtinės ir draugiškų pašneke
sių svečiai gražiai laikų pralei
do. Visiems šios puotos daly
viams pp. Adams yra širdingai 
dėkingi. —Senas Petras.

Jau galite gauti 
ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

. CHIGAGO, ILL.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
.* •

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negalite susirbsti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti. .

.. ■ ą .. . j. -■ - •<: ■!, ' - -'". /_________________ ■............................ . ' ■ -. ■ ■■ _______________________________

NAUJIENŲ
IŠKILMINGAS METINIS

KONCERTAS
SAKALU SVETAINĖJE

2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENYJ

V
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• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

lliaidotuviiĮ Direktoriail • KONTRAKTORIAI

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirhystes 
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 V

5332
n&. BgPUPMC ~ 8402.

|XWI!

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKA NIKAI

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimų ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

.ir Pontiac automobiliu.
DOMININKAS KURAITIS 

806 Weat 81-st Street 
Viktore 1696

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

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

CONRADAS
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne atu* 

deniai, teikia patarnavimą.
Išima tansilua. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 ' South Kedzie Avenue 

Tek Lawndale 5727.

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.

GARSINKITES
NAUJIENOSE

& z.

John Vilimas
Kontraktorius ir Budavotojas^ 

Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victery 9670.

Salutaras Drug & 
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 ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1183.

639

visi ir visados Saluta- 
P aš aukite telefonu

West 18th SL 
CHICAGO. TLL

• TAVERNOS 
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN 

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

Chicago. III.

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

šviestis kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 8758

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
NEW DEAL TAVERN 

117 SO. HALSTED STREET 
Tel. Haymarket 1378

Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 
mandagus patarnavimas.

BILL DUDOR, Navininkas.
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Suėmė du už Žmonių 
Apgaudinėjimų — 
“Confidence Game”

Blogu čekiu užsimokėjo ‘ burdą 
ir gavo $22 grąžos

BRIGHTON P ARK. — Poli
cija buk suėmusi 27 metų 
brightopparkietį, Stanley Bo- 
ver, 4735 S. Rockwell avenue.'

Išsirašęs čekj, jis užsimokėjo 
nuomą už kambarį namo savi
ninkei ir pasiėmė $22 grąžos. 
Kai šeimininkė apsižiūrėjo, tai 
ji rado, kad čekis buvo nege
ras. Ne tik negavo pinigų ųž 
nuomą, bet dar nuomininkui 
primokėjo nemažą sumą pini
gu.

Už panašų žmonių prigaudi- 
nėjimą buvo suimtas Mykolas 
Janavičius, Michael Jenings, 
1036 West 42nd street. Jis yra 
25 metų amžiaus vyrukas.

Ir beždžionės miršta 
nuo plaučių už 

degimo

PRAEITIES LIKUČIAI

Perspėja 
daug

puoliką nekosėti per 
arti žvėrių narvų

Plaučių uždegimo epidemi
ja Chicagoje siaučia ne juo
kais. Liga pasirodė ir žvėry
ne, kur pereitos savaitės pa
baigoje jau mirė viena brangi 
beždžionė.

Žvėryno direktorius Floyd 
S. Young perspėja lankytojus 
apsaugoti nuo ligos ne vien 
save, bet ir gyvulius. Jis pra
šo ne vien savo ir kitų žmo
nių, bet ir gyvulių dėliai ne
kosėti neuždengus burnos no
sine, — ir nė per daug arti 
narvų.

Bandys atgauti 
,Sweitzeiio išeik-... 

votus pinigus
Buvęs apskričio iždininkas 

pasisavino $533,817 <

Apskritys netrukus bandys 
atgauti iš bonding bendrovės 
$533,817, kuriuos išeikvojo bu
vęs iždininkas Robert M. Swcit- 
zer.

Teisėjas WaPter LaBuy ap
skričio šeštadienį išnešė nuo
sprendį, kuriame pareiškė, kad 
įjonding bendrovė yra atsako- 
minga už išeikvojimą, nors 
Svveitzer aiškino, kad pinigai 
priklausė fondui, kuriuos jis 
galėjo naudoti pagal savo nuo
žiūrą.

Bendrovė užstačius! kauciją 
už Sweitzerį yra United States 
Fidelity and Guaranty Compa- 
ny.

SLA programas
Rytoj, antradieny, neužmirš

kite pasiklausyti radio prane
šimo apie Susivienijimą Lietu
vių Amerikoj iš stoties WGES 
nuo 7:30 iki 8 valandos vaka
ro.

Bus geri kalbėtojai, 
K. Au'gustinavičius ir 
rulis; dainuos puikus 
— Viktorija Deveikis ir 
cila.

šį programą transliuoja Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj 
301 kuopa (Ciceroj).

būtent
J. Ta- 
duetas

Du senoviški revolveriai, kuriuos Čhicago Histo- 
rical Society turi išstačius! parodoje, Lincoln Parke. 
Tokiais revolveriais du žymus amerikiečiai, pirmasis 
iždo sekretorius Aleksandras Hamilton ir Aaron Burr 
šaudėsi dvikovoje. Šiandien kai kur Amerikoje šven
čiama Hamiltono gimimo dienos sukaktuvės.

Naujienų-Tribune Photo

Sužeista Mergaitė 
Gavo 8,000 Dolerių 

Atlyginimo
Jos draugei teismas paskyrė

700 doleriu.

BRIDGEPORT — Federalio 
teisėjo -Philip L. Sullivari

mino uz žaizdas 18 metų mer
gaitei, Margaret Domecki, 919 
West 31st street. ,

Teisinas priteisė mergaitei 
atsilyginti Long Transporta
tion Company, Detroito, Mieli, 
firmą. Tos bendrovės trokas 
ją sužeidė prie 31-inos ir Sta
te gatvių balandžio 25, 1934 
metais.

atlyginimo sužeistosios drau
gei, Bernice Demurat, 16 m., 
1014 West 32nd Street, kuri 
taipgi nukentėjo nelaimėje.

Mirė žynius vargo
nininkas — F. Lisz- 

to draugas
Nuo širdies ir inkstų ligų 

komplikacij ų mirė tarptautiniai 
pagarsėjęs Chicagos vargoni
ninkas, Clarence Eddy. Buvo 
draugas garsaus kompozito
riaus, Franz Liszt. Velionis su
laukė 86 metų arpžiaus.

Po Nelaimės su Au
tomobiliu Lokomoty

vas Nebegalėjo 
Pavažiuoti

Du žmonės stebuklingu 
išliko gyvi.

badu

Automobilis šį kartą pasiro
dė galingesnis už milžiną 
traukinio lokomotyvą.

Po nelaimės su automobiliu 
ties 89-ta ir Ashland gatvių, 
Rock Island priemjesčių trau
kinio lokomotyvas pasirodė 
tiek apgadintas, kad jo vietoj 
turėjo pastatyti kitą.

Kokiu tai stebuklingu budu 
ir du žmonės, ke- 
nepaprąstame ąu- 
kuris lokomotyr 
Gyvybėmis šiąn-

Mirė dentisto kėdėje
I ' ---------------------------- .

•’ 5'

Migdančios dujos nusilpnino'

liga serganti jnoteri- 
dentisto kėdėje, kai 
'Uždavė migdančių

Širdies 
škė mirė 
tasai jai 
dujų dantis ištraukti.

Mirusioji buvo, Alice R. 
Hudson, 4930 West Jackson 
Blvd. Ji atėjo dantis taisyti 
pas Dr. William V. oima, 
4758 West Madison street.

Laisvamanių Etinės Kultūros Draugijos pirmos kuopos Chica- 
goj metinis susirinkimas įvyks antradienį, sausio 12 d/ 
7:30 vai. vak. Darbininkų svetainėj, 10413 Michigan avė. 
Visi kuopęs nariai prašomi atsilankyti. Yra svarbių klau
simų iy nąujų gerų sumanymų apsvarstyti. <

A. Jocius, kuopos sekr.

/ V >I-ii

Gatviakaris Mirtinai
Sužeidė Lietuvį, K;

Nevėdomski
Mirė nugabentas į šv.

Kryžiaus ligoninę

CĮrEARĮ^Gę ifeį — Švento 
Kryžiaus r.goninčje mirė Kazi
mieras Nęyędpnįskis, sunkiai 
sužeistas gatvįakario nelaimė
je. W;f'

Jis buvo suvį ' ♦ ' , ' 't . ' ■ ■ V
kajnpo 63-čids1 gatves ir Me- 
nard avenue. Nelaimė įvyko 
apie 9 :45 valąbį^ naktį. Motor- 
monas aiškino, kad buvo taip 
tamsu, jog lietuvio nepastebė
jo.

Velionis buvo apie 45 metų 
amžiaus ir gyveno adresu 6039 
S. Aųstin avenue, Clearingę. 
Jis paliko žmoną, Stefaniją, 
dukterį, Jene ir sūnų, Klemen
tą. _

Btis pąląidotąs Šv. Kazamiero 
kapinėse šį tręčiadienį. Laido
tuvėms patarnaus laid. dir. La- 
(?hawicz..

as prie.

Sudegę lovoje
Užmigo berūkydamas cigaretą

Užsidegusioje lovoje žuvo, 
La^ar Margoliš, 77 metų se
nelis, 3225 W. Dįvisioii street. 
Spėjama,kad jisai eidamas 
gulti užsidegė cigaretą ir už
migo.

Ši tarnaitė nesiskun
dė atlyginimo 

menkumu
Bętarnąudamą keliose vietose 

pasisavino $50,000 vertės 
brangenybių.

Policija suėmė mulatę tar
naitę,. Myrtle Barnes, 'kuri be
tarnaudama įvairiuose na
muose per pąskutinius 12 me
tų pasivogė brąngenybių už 
$50,000.

Ji pateko kai bandė pasi
vogti prekių iš vienos depar- 
tamentinės krautuvės miesto 
centre, t .

Suimtoji tarnavo įvairiomis 
turtingų chicagiečių ir cleve- 
landiečių šeimynoms.

..................... I .......................I" A 

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Myli'ntieiųs—Vestuvėms— S 

Bankietams—Laidotuvėms—
Papuošimoms’ i i 

4180 Archer Avenue | 
Phone LAFAYETTE 5800

(
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Mezgimo Dirbtuvės
—Kuitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniąis.

Help Wanted—Female
Darbininkių reikią

REIKALINGA moterų prie kąl- 
njerių siuvimo darbo — gali parsi
nešti į namus. Klauskite Mrs. Dug- 
gan, 114 East 107th St.

Si’OGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies ■ stogus, taipgi diibame blėtieą 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT RO()FINQ 
3216 So. Halsted St.

Victory 4965
—HO---

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

co.

iSirniiure & Fixtures
Rakandąi-Įtaisai

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

Wellington 085$

MERGINA, moteris, patyttmąs 
bendram namų darbe. $6—$8. ' 
Levins, 2611 North Lawndale Avė.

99 Metų Kalėjimo už 
Uošvienės Nužudymą

Teisėjas John Prystalski nu
teisė 21 metų meksikietį, Fred 
Chavez 99 metų kalėjimo už 
nužudymą uošvienės, Angelina 
Rodriguez, 816 W. 14th Street,

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Bakpais 
ir sinkom. Taipgi itoru fikčerius dėl 
bite kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registeriuą ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj) 

—o—

REIKIA patyrusios žydiškų val
gių virėjos, Swidler’s Restaųraųt, 
1168 East 55th St.

REIKIA patyrusios merginos 
prižiūrėti vaikus ir bendras namų 
darbas—$8 iki $10, savas kambarys.

Mansfield 0264.

Business Chances
Paędavimui Bizniai

APĘREITORIŲ ir ruflerių; korte
lių patyrimas; ne kitokį, Angwell 
Curtain Co., 206 So. Market St.

1 ............................ ...... . im

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Pilone CALUMET 7358 1 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

veikalavimų.

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

2436 West 47th St.

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj, renda pigi. Parduosiu už 
pirmų teišingą pasiūlymą.

5601 So. Čarpenter St.

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

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui—savas kambarys, vana, 
$8-$10. Zimmer 7716 North Ashland, 
Briargate 5480.

gyvi išliko 
liavę tame 
tomobilyjc, 
viis daužo.
dien džiaugiasi, Robert Costel-
lo, 5,3 ir Jenny Gosteįlo, 48 
metų, Ęarvey, I1J., gyventojai, 

Costolio įvažiavo į trpūki
nį per klaidą užmynęs ne 
ant brekio, bet ant gazolino 
guziko.

Draudimas Parduoti 
Ginklus Ispanijai — 
Smūgis Demokratijai
Chicagiečiai kritikuoja Roose- 
veltą už kongreso rezoliuciją

Profesorius Robert Morss 
Lovctt ir kiti chicagiečiai 
smarkiai kritikuoja Roosevcl- 
tą už draudimą pardąvinėti 
karo reikmenis Ispaiiijęs val
džiai. Jie pareiškė/ kad tąi 
skaudus smūgis denlokratijai.

Jie nurodė, kad Italiją, Vo
kietija ir kitos fašistinės šalys 
atvirai parduoda ginklus ir 
teiki# įvairiopą pagalbą suki
lėliams. Roosevelto adminis
tracija, kuri skaitosi progrę- 
syviška ir liberališką, privalė
jo ištiesei pagalbos- rąnką Is- 
panijos demokratinei vąl<Uįai.

Jie ąpkaltino Hoosęyęltą i? 
kongresą trnmpaFagysle. 
*-Prqf. Lovctt toliau 
kad “jąm nosipagu pabrėžti, 
jog Ąiųerikos simpaWa Unkš
ta į Ispanijos sukilėliu pu
sę.”

t .............j ji . ■-Tr .

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

B

......  ■■■■■■»■ ■— —.i m..... . .................................—

Siunčiat^ Gčle« Telegrama 1 VHm 
Pasaulin Daile 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS'

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted S t
Tel. BOUlevard 7314

PARSIDUODA moderniška taver
na; turi būti parduota pigiai;

- 2992 No. Milwaukee Avė.

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

Help VVanted—Male-Femalę
Darbinin^

REIKIA stenografės $18; BooR- 
keeper $18; kepyklai seils merginos 
$15; Kotelio merginos $50; Cafete- 
rijai padėjėjos $15; virėjo $g0, ant
rojo virėjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12; fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $35 su 
kambariu ir užlaikymu. Baro mergi
nos $12. Wabash Ernployment, 14 
aukštas, 20 E. Jackson Blvd.

/

For Rent

PRANCIšJtUS SMARDAK
Persiskyrė su šiuo pasauliai 

Sausio 10 d., 6:15 vai. vak, 
1937 m., sulaukęs 67 metų 
amž., gimęs Tauragės apski^., 
Kąltinęnų pąr., Gedminiškės 
kaime.

Amerikoj išgyvepo 46 metus.
Paliko dideliame, nuliudime 

dvi seseris: Barborą Rązbą- 
4ąūskiei)ę ir Mąrcijoną Urči- 
nienę ir jų šeimynas, 4 bro
lius: Aleksandrą, Antaną, Ka
zimierą ir Stanislovą Smai’da- 
kus j ir jų šeimynas, pusbrolį 
Juozapą ShądlĮąr, pusseserę 
Rokienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažeikos koplyčioje 3319 Li
tuanica Avė. Laidotuvės įvyk? 
Treč., sausio 13 d., 8 vai. ry
to iš koplyčios į Šv. Jurgio 
parap. bažnyčią; kurioje atsi
bus gedulingos^ pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero kap.

Visi A. A. Pranciškaus 
Smardako giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami > dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jam paskutinį 
patarnavimą ir atsisveikiniiną.

Nuliūdę liekame,
Seserys, broliai ir kitos gini.

Patarnauja laid. dįr. S. P. 
Mažeika, tel. Yards 1138.

AI t
KAZIMIERAS 

NEVEDOMSKIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 9 dieną, 12 yal. naktį, 
1937 m., sulaukęs pusės apiž., 
gįijięs Kauno apskr., Krikli
nių miestely.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Stepaniją po tėvais Va- 
silkaitę, dukterį Genę, sūnų 
Clemęnt,. 4 brųliusi Jurgį, Jup- 
zą, Jęną ir Petrą ir jų šeimy
nas ir gimines, o Lietuvoje 

' seserį Qną Muzielius.
Priklausė prie Keistučio Kl. 

ir Vytauto Draugijos.
Kųhas pašarvotas 6039 So. 

Austįn Avę,, Clęaring, III.
Laidotuvės įvyi^ tręčladibnį, 

Sausio 13 d«, 9 ryto iš na
mų į Šv. SyhtKbrosa parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge-.

, didingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kkpįnes.

Visi A. A. Kazimiero Neve-; B 
' domskio giminės, draugai ir 
I pažįstami esat nuoširdžiai kvie 

ęiamj dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti lam paskutinį patar- 
ųavinią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, duktė, supus, broliai 

ir gimines.
Patarnauja laid. dir. Laęha- 

Į vriez it. Sūnūs; tel. Canal 2515.

’ A. f “ A.

•' •; STĄNI^^YAs URBONAS į 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 9 dieną, 6:40 valandą 
ryto, 1937 m., sulaukęs pusės 
amžiaus, gimęs Šiaulių apskr., 
Papilės parap., Miškelių dva
re. v

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Vladislavą, po tėvais 
Kundrotaitę, 3 podukras, Ste- 
Ilą, Pauliną ir Anną ir 2 žen
tus Wm. ir Charles Leipart, 
brolį Petrą ik brolienę Oną 
ir jų šeimynas ir du pusbrolius 
Valter Maneikis 
.Galkauskąg ir daug 
minių, o Lietuvoje 
Agniešką ir gimines.

Kūnas pašarvotas 
6075 So. La Šalie St.

Laidotuvės įvyks trečiadieni, 
Sausio. .13, dieną, 8 vai. ryto., 
iš namų į šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į $v. Kazimiero kapines.

Visi Ą. Ą. Stanislovo Urbo
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam . paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris,podukros, žentai, 

motnųėlę ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu
deikis, tbi. Lafayette 0727.

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

PARSIDUODA taverna—su gyve
namais kambariais užpakaly. Biz
nis išdirbtas per 3Vz 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.Hoyne Avė.

ir Frank 
kitų gi- 
motinėlę

randasi

Help Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

GEIM PROGA LABAI BUDRIAM 
SEILSMANUI SUEITI Į RYŠIUS 
SU AUKŠTOS RŲŠIES LIKIERIŲ 
BENDROVE. KREIPTIS Į UNI- 
VERSAL WINE AND LIOUOR CO. 
4440 WEST MADISON ST.

\ PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietoje.

842 West 59th St.

VACLOVAS TULAUSKAS
- Persiskyrė su šiuo pasauliu 

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

Amerikoj išgyvenę 30 ^m.etų.
Paliko :dideliame nuliudinie^ 

moterį Moniką po tėvais Kę- 
baitę, šunų* Leonardą ir mar
čią Pauline ir anūką 'Vaclovą 
ir švogerką Veroniką Dovidai- 
tę ir dąug kitų giminių, o 
Lietuvoj 2 švogerkas Rozaliją 
ir Petronėlę.

Kūnas', pašarvotas randasi 
9323 So. Rbodes Avė., Burų- 
side, III. Ląidotuvės įvyks Ant
radienį, Sausio 12 d., 8:30 vai. 
ryto iš pąmų bus nuiydštąs į 
šv. Juoząpo parąp. bažnyčią, 
kurioje ątsibUs gedulingos pa
maldos ųž velionio sįelą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A, A. Vaclovo Tulausko 
, giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. k

Nuliūdę liekame, .
Moteris, ‘ sūnūs ir kitos gimines 

Patarnauja laid. dir. J. F.
Eudeikis, tėl- Yards 1741.

PETRAS KAZIULIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 9-tą dieną, 9-tą vai. 
vakaro, 1937 m., sulaukęs ^58 ' 
metų amžiaus, gimęs Lietuvoj 
Telšių apskr., Kvėdarnos par., 
Paragaudžių kaime.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

sūnų Petrą, seserį Marcijoną 
ir švogerį Petrą Rumšus, 3 
sesers dukteris Florence Rum- 
šaitę, Marijoną ir Vincentą 
Janušauskius, Kazimierą ir 
Juozapą Matulevičius, pusse
serę Elenorą ir švogeri Kazi
mierą žvibus, 2 pusbrolius 
Pranciškų ir Apoloniją Juk- 
nius, Stanislovą ir Veroniką 
Petkus ir gimines, Amerikoje. 
Lietuvoje—seserį Oną ir švo
gerį Dominiką Kunčius, jų I 
šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas Masalskio 
koplyčioj, 3307 Lituanica Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
Sausio 12-tą d., 8 vai. ryto iš 
koplyčioj į šv. Jurgio parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, d iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazipiiero kapines.

Visi A. A.v Petro Kaziulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dą- L 
lyvauti laidotuvėse ir suteikei I 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nuliūdę lieka, 
Sūnūs, sesuo, pusseserė, pus

broliai, švogeriai ir gimines. I 
Patarnauja laid. dir. A. Ma- | 
salskis, tel. Blvd. 4139.

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

RENDON MODERNINĖ krautuvė 
—žiemių vakarų kampas 
Rockvvell Sts. Vasario 1 | 
sigyventi—arti National 
Tinka mėsinei, kepyklai, 
lonui, elektrikos, gėrimų i 
šių prekių krautuvėms.

BEN H. SILVERMAN 
Phoneg Dorchester 0700.

' i 's f\

i 69th ir 
galima

Tea 
grožio 
ir visų

ap- 
Co. 
sa- 
rų-

Real Estate For Sale
Namai-žemė Pardavimui

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

dinkas—garu šildomas. Kaina $1Q»- 
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.

TIKRAS BARGERĄS
4-flatų rnuro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 metų se
numo. Parsiduoda u? $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barge-

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

Hemlock 0800

nų.

BARGENAS '
PARSIDUODA kampinis, biznią- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. r Randasi Bridgeporto apiclin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Tąhųan 
Avė. Prospect 3938.

ANT PARDAVIMO 2 aukštų mo 
derniškas namas, mūrinis su beis 
mantų ir garažas—labai pigiai^ 

5138 So. Albany Avė.

PARSIDUODA 2-jų aukštų plyti
nis, 2 apartmentai, vanos, elektros 
šviesos, uždarytas užpakąlinis įnir
čius. Budinkas naujai mąlevotąs ir 
dekoruotas, viduj frontiniai stepsai. 
Lowe Avenue prie 31 gat. Tiktai 
$3550.00. IGNATIUS CHAP and CO. 
555 W. 31st St., Agentai nesikreip
kite.

%
SMULKIUS 
GARSINIMUS

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

Garsintos 
Naujienose 
Apsimoka

pašaukit mvs tuojau
CANAL 8500
Musų apgarsinimų fcainofi 
pnemmos. Ųį pakartoji
mus duodame gerą nuo
laida.
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V. V e nckuvienė Peiliu Su 
kapojo Savo Vyrą

Jai gręsia bausmė už žmogžudystę^ baisi 
tragedija Westsidiečių šeimynoje

išgabeno ligoninėn, tai jam nu- Iš to ką pasakojo Juozas ir BilI” Brooks, Ibuyusio čempio- 
i tekėjo kelios. kvortos kraujo. Lucille Repšai, Venckų kaimy- no .Hart nugalėtojas, su Tony

Venckai gyvena mažyčiame nai, ir Kristoforas Venckus Falletti.

Čia įvykp gu jis mirs, tai V. Venckienė 
tragedija, kuri palieti 
lietuvių šeimyną ir pa
gyvenimą sunkiu jaunu
tes šeimynos nariui, 7 

berniukui, Kristoforui

bus patraukta atsakomybėn už >gč, 
'žmnov.nHvRto. N

vyrą, Kazimierą

įvyko apie 7 va- 
Venckų namuose,

WEST SIDE. 
baisi 
vieną 
darys 
čiam 
metų
Bubeliui-Venckui.

Vakar Viktorija Venckuvie- 
nė dideliu mėsininko peiliu su
kapojo savo 
Venckų.

Tragedija 
landą ryto,
kurie randasi adresu, 2153 W. 
24th Street. Sunkiai, greičiau
siai, mirtinai sužeistas Venc
ius buvo paguldytas apskričio 
ligoninėje, o Venckienę detek
tyvai 
doje, 
vių<

uždarė policijos nuova- 
prie 11-tos ir State gat-

Spėja, kad mirs
žinią rašant K. Venckus

žmogžudystę.
Sužeistasis yra 

tų. Jo įkalintoji 
45. Venckus yra 
ar ketvirtasis vyras.

Iš ko kilo ginčas, kuris pa
sibaigė tokiomis liūdnomis pa
sekmėmis, tikrai nežinia. Jau
nutis Kristoforas JBubelis) 
Venckus pasakoja štai ką.

Jis miegojęs toje pačioje lo
voje su motina ir patėviu. Pa
budo išgirdęs vaitojimus ir 
šauksmus. Išsigandęs pašoko 
iš lovos, ir pamatė motiną at
siklaupusią ant grindų. Dide
liu peiliu ji kapojo patėvį, ku
ris gulėjo prie jos kojų. »Bu
vo visas sukruvintas. )

Venckienė prakirto vyrui ka
klą keliose vietose, žaizdos bu
vo tokios didelės, kad į jas bu-

apie 43 me- 
žmona apie 
jos trečiasis

Venckai gyvena, mažyčiame nai, ir Kristoforas Venckus 
purviname kambarėlyje namo pasirodo, kad Vėhckuvienė su- 
pastogcje. Kraujas tekėjo upe- žalojo savo vyi*ą jau ne pū
liais to kambarėlio! grindimis, mą kartą. Du ay tris kartus 
Sukruvintos /buvo ir lovos pa- jis buvo leninėje, kur 'išgu- 
klodės, pagalvė ir patiesalai.

Kambarėlis atrodė apie 15 
pėdų pločio ir 20-25 pėdų ilgio.

Ten šeimyna ir virė, ir val- 
ir gyveno ir miegojo.

■ 7 * '' ''' ' /' *’ u ' • I
Padavė penktuką sunui 

pašaukti policiją 
4

7 metų Kristoforas taipgi pa
sakojo, kad užbaigusi kruviną 
darbą, motina atsistojo, pada
vė jam penktuką ir pasakė pa
šaukti policiją. Berniukas nu
bėgo pas^pp. Repsus, kurie gy
vena apatiniame aukšte šauk
tis pagalbos. 1

Juozas Repsas, Venckaus 
draugas, tuo laiku išgirdo ir su
žeistojo silpnus šauksmus “Gel
bėkite, gelbėkite”. Nubėgęs 
viršun, rado Venckų begulintį 
kraujo tvane. Sužeistasis ne
galėjo kalbėti, nes kaip tik 
prasižiodavo, tai tuoj kraujas 
švirkšdavo iš žaizdų.

Suėmusi Venckuvienę, poli
cija atrado, kad ji neturėjo nei 
mažiausios žaizdos. Ją laikys

lėjoz po du-tris mėnesius.
• • '

Ginčai išsivystydavę daž- 
’ niąusiai dėl , pinigų, paprastai 

ant rytojaus ipd algos dienos 
dirbtuvėje. Venckus dirbo Kim- 
ball pianų bendrovėje, prie 26- 
tos ir Califprnia gatvių.

Ten pat dirbąs J. Repsas 
pastebėjo, kad sužeistasis at
rodė padorus vyras. Kartais 
įsigerdavo, bet visuomet ap
mokėdavęs šeimynos pragyve
nimo išlaidas ir mokesčius. Na
mas priklausė Venckuvienei, 
kuriai jis perėjo po antrojo 
vyro, Bubelio, mirties. Mote
riškė-esanti labai; skupi ir pa
vydi. '■ u./.! 7

Venckai kartais naudodavę 
pavardę, “Wincėns”.

■ . — R.

SPORTAS
ŠIANDIEN RISTYNĖS

RISIS DUSETTE

Kitą trečiadienį, sausio 13 
d., Rainbo Fronton svetainėje 
(Ldwrence ir Clark) po ilgos 
pertraukos vėl risis George 
Dusette. Tarp chicagiečių Du- 
sette yra labai populiarus, nes 
jis dar visai neseniai buvo pu
siau sunkiojo svorio čempio
nas.

Dusette’o oponentas! 
Conley, jaunas ir lab 
kus rištikas.

Sunkiai susižeidė 
Įvažiavęs i elek

tros stulpą

WEST SIDE. — Automobiliu 
įvažiavęs į šviesos stulpą, sun
kiai susižeidė 20 metų Edvar
das Makas, 4057 S. ■ Albany 
avenue.

tebėra gyvas, bet nėra daug vo galima įkišti kelis pirštus; tol, kol ndbus aiškių žinių apie 
vilties, kad jis atsigriebs. Jei- Kol atvyko policija ir Venckų Venckaus likimą.

šiandien White City patal
poje įvyks įdomios ristynčs. 
Įdomios tuo, kad risis “Wild vių.

Automobilio stiklai jaunuoliui 
sukapojo kojas.

Jis buvo paguldytas Mount 
Sinai ligoninėje. Nelaimė įvyko 
prie 16-tos ir Washtenaw gat- 
'vi ii. 'U

■ IŠK1LMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ

KONCERTAS!
SAKALŲ SALĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENYJ,

Vasario 7,1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

GARSINKITES “NAUJIENOSE”
1 1 '■ ............ , 1111 -.............. ......... ............................................ .................................. I . ,J ,1 ........................................ ............................."......... .......................... .. .......... . ... . ........ .................................. .

Franci ja ir Anglija Siunčia Laivynus Viduržemin

juroje, netoli Ispanų Moroko, kur Vokieti ja išsodino kelis tūkstančius kareivių ir 
kraštą beveik paėmė į savo rankas. Įsitikinusi, kad vokiečių įsigalėjimas toje te
ritorijoje yra pavojingas jos interesams, laivyną Viduržemin rengiasi siųsti ir An
glija. Paveiksle parodytas francuzų laiva s, “Lorraine”. (žinia pirmam puslapyje).

N aujienų-Acme Photo

BANf)Ė NUSIŽUDYTI—
■ Y. , "'C . • ■ . / ; > 7 ■. ' Z' ' ■ ■

JAM NESMAGU — William C. Anthony, Montgo- 
mery, Ilabama šerifo pagelbininkas, kuris turi smarkiai 
aiškių tiš. Bevažiuodamas pro Chieago prarado kalinį, 
gabendamas'jį atgal kalėjimai!, iš kurio tasai pabėgo 
atsėdėjęs 4^’metus. Naujienų-Tribune Photo

^UŽMUŠTAS — Morris 
Sįegel, chicagietis piktada- 
ris-ambulansų vaiky toj as, 
.mirtinai suiriuštąs $100.
(Žiūrėk žinią).7

NUŠAUTAS — Benja- 
inin Greco, turįs 18 metų 
rekordą policijoje, nušau
tas Chicagoje laike krau
tuvės apiplėšimo.

Lucille La Bau, Chicagos 
alinės svečių linksmintoįa- 
liostess jbdndė nusižudyti 
išgerdama nuodų. Ji guli 
apskričio ligoninėje, ir ža
da pasveikti.

Naujienų-Tribune Photo

REIKALAUJA PENSIJŲ 
—65 metų gclžkelietis Ac- 
kerman, Clevelande reika
lauja pensijos, kuri jam 
išpuola pagal Sočiai Se- 
eurity įstatymą, sumoje 
17c. Padarė tik vieną įmo- 
kėjimą.

Naujienų-Acme Photo

STUDŽOTAy PROTESTUOJA PRIEŠ PRAŠALINIMĄ — NVisconsin universite- 
to studentai sui^ngėų mitingus ir grąsino streiku, protestuodami prieš prezidento, 
Dr. Glenn Frank prašaliniųią. Paveikslas parodo būrius studentų besirenkančių į 
mitingus... ; Nauijenų-Tribune Pfiotd

NESPĖJO ATIDARYTI — Trys piktadariai bu-
yo suimti kai jie bandė atidaryti saugią kasą Chicagos 

St. Clair Mclnerney, 
Naujienų-Tr. Photo

švedų Kliube. Iš kairės dešinėn: 
Edward Bell, Thojnas Lanning.
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MIRĖ RADIO ŽVAIGŽDĖ — Clara, Lu‘n* Em ra
ide žvaigždžių trio, kurį suardė mirtis. Mirė “Lu”— 
Mrs. Howard Berolzheimer (viduryje). Clara (kairėj) 
yra Mrs. Paul C. Mead, o “Em” — Mrs. John Mitchell.

Naujienų-Tribune Photo




