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Duju Bombomis ir Kulkomis PASKUTINĖ KELIONĖ

Puola Streikierius
Sprendžia, Francija Prezidentas Roose- 

pralaimčjusi Mo 
roko klausimu

veltas siūlo reorga 
nizuoti valdžią

Flint, Mich., policija kulkomis ir dujų bom
bomis puolė Fisher Body streikierius ir 
bandė juos išvaryti, iš dirbtuvės. Valsti

jos milicija paruošta. 
U : ' > . ...... .

f FLlNT, Mich., sausio 12. -— 
Miesto policija, padedama, kom
panijos mušeikų, puolė streikie- 
rių laikomą Fisher Body dirb
tuvę ir bandė stręikierius išva
ryti iš dirbtuvės. Ištiko smar
ki kova, kurioj policija naudo
jo šaunamus ginklus ir dujų 
bombas. Darbininkai irgi gynė
si kaip įmanydami ir po smar
kios kovos policiją atmušė.

Kruvinoj kovoj 27 žmonės li
ko sužeisti. Iš sužeistųjų 13 
sitreikierių yra peršauti polici
jos, kiti prisvaiginti nuodingų 
dujų. Nukentėjo ir keli policis^ 
tai ir mušeikos, bet jų žaizdos 
labai lengvos.
/ Visi sužeistieji streikieriai 
vėliau policijos liko areštuoti 
ligoninėj.

z*-
Kaip, tik streikieriai sužinojo 

apie policijos ir mušeikų pada
rytą užpuolimą ant dirbtuvės, 
jie susirėmimo vietoj suruošė 
milžinišką demonstraciją, ku
rią policija bąt£f, nednyso kliu- 
dyti. ?^ _ *

Pasklydu‘3 tai žiniai kituose 
miestuose, iš Toledo tuoj aus 
išvyko į Flint apie 1,000 strei
kuojančių automobilių darbi
ninkų padėti Flint streikie- 
riams kovoti policiją.

To. Flint policijos, puolimo 
jau senai buvo laukiama, nes 
Flint teisėjas, stambus Gene
ral Motors šerininkas, išdavė 
injunetioną prieš streikierius, 
o Flint meras organizuoja 
streiklaužišką “piliečių sąjun
gą“ laužymui streiko ir išva
rymai streikierių iš dirbtu
vės.

Kaip tik žinia apie susirė
mimą pasiekė Michigano gu
bernatorių Murphy, jis tuo- 
jaus įsake milicijai pasiruošti 
vykti į susirėmimo vietą. Jis 
neskelbia karo stovio, bet mi
licija ir valstijos policija vi
suomet bus pasiruošusis pa
laikyti tvarką. Gubernatorius 
pareiškė:

“Nežiūrint kas nė atsitiks, 
Michigane bus išlaikyta tvarka 
ir įstatymai. Visuomenės inte
resai ir visuomenės saugumas 
yra svarbiausi. Visuomenės au
toritetas Michigane yra stip
resnis, negu bet kuri iš besiki
virčijančių pusių.”/

Gubernatorius sakosi laikąsi 
neutraliai ir jam rupi tik pa
laikyti tvarką. Todėl jis nepri- 
sidėsiąs ir prie darbininkų ša
linimo iš dirbtuvių.

Dabar mieste yra ramu, bet 
dar nežinoma ką atneš ši nak-

tis, nes General Motors yra pa-, 
siryžusi darbininkus išvargti iš 
dirbtuves ir jau sustabdė šilu
mos tiekimą, dirbtuvei, taipjau 
bando trukdyti maisto pristaty
mą lankantiems* dirbtuvę streir 
kieriams.

Siūlo įvesti dar du departa
mentus, visokius biurus pri
jungti prie departamentų ir 
įžymiai .praplėsti “civil 

. vice”.

WAfcHINGTON, sausio 
(Pyezidentas Rooseveltas

ser-

suštab-

skleid- 
nežiu-

Lėktuvas susidaužė 
bet 13 žmonių iš

liko gyvi
Niekurie pasažierių yra sužei- 

i sti, bet visi veikiausia išliko 
' gyvi, mano išgelbėtas pąsa- 

žierius.

LOS ANGELES,, Cal., saus. 
12. — Didelis Western Air Ex- 
press lėktuvas, skridęs iš Salt 
Lake City j Los Angeles, ras
tas susidaužęs prie Tehachapi 
kalno, arti San Fernando, tik 
už 10 mylių nuo Los Ange
les. -

f

Lėktuvu skrido 10 pasažie
rių ir 3 nariai lęktuvęs įgu
los. Tarp pašažierifį buvo Mhr-? 
tin Johnson ir jo žmona, gar
sus tropikų tyrinėtojai ,ir di
džiųjų žvėrių medžiotojai.

Pirmas išneštas iš kalnų iš
gelbėtas pasažierius sako, kad 
daigelis pasažierių liko sužei
sti, bet jis nemanąs, kad- kas 
butų buvęs užmuštas nelaimėj. 
Johnsonai yra be sąmonės, bet 
jis manąs, kad jie yra gyvi, 
tik sužeisti. Jis pats likęs pri- 
švaigintas, bet veikiai atsipei
kėjęs ir išlindęs iš sudaužyto 
lėktuvo. Pradėję atsipeikėti ir 
kiti pasažieriai. Pasak jo, lėk
tuvas staigiai pradėjęs kristi 
ir atsimušęs į žemę.

Nelaimės vieta yra sunkiai 
prieinama, nors yra visai ne
toli ligoninės ir pacientai ligo
ninėj girdėjo susidaužymą ir 
šaukimą sužeistųjų.

Policija ir detektyvai deda suslingusį-sušalusį 10 metų berniuko, Charles Mattson 
' lavoną į karstą. Lavonas apdengtas šydu. Berniukas buvo rastas negyvas laukuo

se, netoli EveretL Washington. Jį nužudė žmogvagiai, kurie berniuką pavogė gruo
džio 27 d., norėcbrmi^gauli $28,000 vądjiotpinigių.

12. 
pri

siuntė naują specialį praneši
mą kongresui, raginantį kon
gresą pagrindiniai reorganizuo
ti ir sumodernizuoti visą ad
ministraciją. .

Prezidentas siūlo:
4 *

Suteikti prezidentui pilną 
galią prižiūrėti visą adminis- ■ 
traciją, visus- valdžios darbi
ninkus ir taipjau sunaudojimą 
kongreso paskirtų pinigų.

Padidinti kabinetą iki dvy
likos narių, įvedant socialio 
gerbūvio ir viešųjų darbų de
partamentus.

Pertvarkyti apie 105 atski
rus departamentuos, adminis
tracijas, biurus, komisijas, kor
poracijas ir agentijas ir pri
jungti jas prie kabineto depar
tamentų.

Praplėsti “civil Service” tar
nybą, kad ji apimtų visus pa
što viršininkus ir visus kitus 
valdžios darbininkus, kurie ne
turi bendra su nustatymu val
džius veikimo ir politikos.

Panaikinti civil Service ko
misiją' ir ' jos vieton ' pastatyti 
atsakomingą prieš prezidentą 
vieną žmogų. Kad valdžia ga
lėtų gauti, geresnius darbinin
kus — pakelti algas visiems 
darbininkams, pradedant nuo 
kabinetą narių.

Panaikinti generalinio kon
trolieriaus vietą ir jo pareigas 
pavesti generaliniam audoto- 
riui, kuris dirbtų po iždo se
kretoriaus priežiūra, peržiūrė
tų visas knygas ir raportuotų 
kongresui.

Suteikti prezidentui šešis pa
dėjėjus šalę trijų prezidento 
sekretorių.

Paskirti pastovią planavimo 
tarybą, vieton dabartinės siste
mos, prie kurios kiekvienas 
kongresmanas stengėsi išgauti 
kuodaugiausia pinigų /darbams 
savo distriktui iš $500,000,000 
metinio fondo.

Prezidento pranešimas buvo 
paremtas daugiausia planais, 
kuriuos patiekė komitetas, su
sidedantis iš buvusio chicagie- 
čio Louis Brownlow, Chicagos 
universiteto profesoriaus Char
les E. Merriam ir Columbia 
universiteto prof. Luther H. 
Gulick.

PARYžIUS, sausio 12. — 
“Francija laimėjo. Dabar Fran
ci ja galės tartis su Vokietija 
pastarajai neturint Moroko. 
Net jei Francija ir nąmatytų 
nieko gero iš tų derybų, tai 
Amerikos valdžia deda pastan
gas sutaikinti Franci ją ir Vo
kietiją. Hitlerio užtikrinimas 
Francijos ambasadoriui Berly
ne, kad Vokietija visąi nesi- 
siekia pakeisti stovį Morokoj, 
yra didelis Francijos laimėji
mas, kuris pranašauja 
dymą intervencijos”.

Tokia nuomonė • yra 
žiama tarp francu‘zų,
rint Amerikos ambasados tik
rinimų, kad Amerikos valdžia 
Visai nesikiša į Francijos ir 
Vokietijos • santykius ir vien 
linkinti išlaikyti taiką Euro
poj’

'Bet. kiti franęuzai mano vi
sai kitaip. Pasak jų, Franci
jos demarŠas dėl Moroko vL 
siškai nieko neatsiekė.

Vokiečiai jau turi bazes Te- 
tuan, Melilla, Ceuta ir Lara- 
che, (visos jos yra Ispanijos 
Morokoj). Ypač Melilla 'yra 
puikiai pritaikinta laivyno ir 
aviacijos bazei. Vardai vokie
čių inžinierių, kurie tas bazes 
sutvarkė, taipjau yrą žinomi. 

■: į, ■■ : ‘ 1 ■ ■■ t L - I. i
Yękiečiąi jau dabar organi

zuoja 'rifus f karinęs fašistų 
organizacijas ir uoliai tarp jų 
skleidžia pertaisytą Hitlerio 
knygą “Mano Kova”.
. Hitlerio tikslas dabar yra 
laimėti daugi^_Uįįip^ pasiti- 
kint sukilėlių' įairnėjimo už" po
ros mėnesių.

Vokietija spausdina pinigus 
sukilėliams ir jau yra išsiun
tusi gen. Franco 1,500,000,000 
pesetų jos atspausdintų pini-

Vien tik pereitą savaitę iš 
Stetino išplaukė keli Vokietijos 
laivai su gen. Goering pulku 
ir dideliais siuntiniais ahiuni- 
cijos, lėktuvų, motorų, tankų 
ir laukų.

Kaltė už Francijos pralaimė
jimą dalinai krinta ir Anglijos 
kabineto, kuris atsisakė pa
remti • kokį nors griežtesnį 
Francijos žingsnį iki “Anglija 
prisiruoš”.
Francuzai “neberanda” vokie-

Lojalištų kontr- 
' ofensyvas sulai

kė sukilėlius

Statys Žemaičių Mu
ziejaus Rumus f

/Zz , ——-——— ' •.

J^etuvos generalinis konsu
las 'Kaune, p. Jonas Budrys, 
praneša, katįb žemaičių sostinė
je Telšiuos^; bus statomi že
maičių Muziejaus Bumai.

Jie skiriami sukrauti ir ap- 
saugbbP^žemai*- 
čių krašto" istoriniams, etno
grafiniams ir liaudies meno 
turtams, žemaičių krašto seno- 
veSj jos praeities būklei at
vaizduoti. 1 Pastatas bus išpuo
štas freskomis!'ir vitražais.

žemaičių Muziejaus Rūmai 
bus* statomi ant Masčio ežero 
kranto, kur prieš kelis -j šimt
mečius stovėjo didžiųjų Lietu
vos kunigaikščių Telšių dva
ras, o vėliaus Lietuvos didikų 
Sapiehų r Ūmai. Visuomenė yra 
prašoma aukoti šitam tikslui. 
Aukas priiminės Lietuvos ge
neralinis konsulas.

Muziejaus Rūmų statymo 
komitetas susideda iš šių žmo
nių:

švietimo ministeris, prof. J. 
Tonkūnas (statybos patronas); 
Telšių vyskupijos oficiolas, 
prel. J. Narjauskas (komiteto 
pirmininkas) ; V. Augustaitic- 
nė-Goeldneraitė; ąpskr. mok. 
inspektorius, V. Gvalda; Tel
šių miesto burmistras, inž. ’J. 
Slabšys, ir Dr. J. Mikulskis 
(komiteto reikalų vedėjas).

Tai. —- gražūs sumanymas. 
Tik negerai, kad viską ima į 
savo rankas valdžios žmonės. 
Reikėtų duoti daugiau laisvės

■ visuomenės iniciatyvai.

Prezidentas liepia 
surasti užmušusius 

vaiką grobikus 
‘ . .■ _— ---------------—\

TACOMA, Wash., saus. 12. 
— Prezidentas Rooseveltas įsą- 
kė federaliniems agentams pa
dėti visas pastangas surasti ir

ar 
Tacoma, 

vft^^tžūdė: 
Charles Mattson, z10 metų vai
ką, sūnų Dr. Mąttson.

Teisingumo gi departamen
tas pa’skyrė $10,000 atlyginimo 
už nurodymą ir padėjimą su
gauti žmogvagius.

Vaiko nuogas lavonas vakar 
buvo rastas miške prie Ever- 
ett, Wash., už 60 mylių nuo 
Tacoma. Vaikas buvo nuož- 
miai nukankintas, jo dantys 
išmušti, galva sutriuškinta. 
Kaip spėjama, jis buvo nužu
dytas prięš 5 dienas, bet tik 
užpereįtą naktį lavonas buvo 
pamestas miške. Surado jį. jau
nas ūkininkaitis, kuris savo 
miške medžiojo zuikius. f ■■<./

Paėjo gapdų, kad ir vaiko 
drabužiai liko surasti viename 
pamestame Seattle, Wash., au
tomobily. Bet tie gandai yra 
nepatvirtinti.

Taipjau nėra patvirtinti ir 
plačiai pąsklydę v gandai, kad 
federaliniai agentai jau žino 
kas buvo prieš 15 dienų pa
grobęs vaiką, tik 
sekė jį surasti.

Nauji būriai 
agentų atvyksta 
padėti vietos agentams ir vy
stosi labai plati žmogvagių me
džioklę.

Nužudytasis vaikas buvo 
tuoj pb , Kalėdų pastvertas iš 
j o paties ritmui kada pąmuo- 
se buvo tik jo kiek vyresnė 
sesuo, jos draugę ir jo vyres
nis brolis. Pagrobime dalyvavo 
tik vienas žmogvagis, kuris pa
liko raštelį, reikalaujantį $28,« 
000 išpirkimo už vaiko paliuo- 
savimą. Bet paškui niekad su 
žmogvagiaįs nepasisekė susi
žinoti ir reikalaujamą sumą 
išmokėti, nors tėvai irt darė 
didelių pastangų.

■ * ■ r V-

GALESBŲBG, III., saus. 12i 
Eidamas pas ligonį Drf A, 

C; Keener, m.;; Altob^ą,
parkrito ant ledo ir ;■ mirtinai 
susižeidė. Neužilgo jis pasimi
rė ligoninėj.

nubausti, tą žmogvagį, 
žmogvagius, l^urie

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

Apsiniaukę ir nep&stovus; 
maža permaina temperatūro
je. ’ \ .

Vakar 2 vai. po piet Chica- 
goje temperatūra buvo 35°.

Saulė teka 7:17, leidžiasi 
4:40.

dar nepasi-

užtikrinimai

federalinių 
iš Chicagos

Ispanijos lojalistai 
priėmė pasiūlymus 
sutaikymui karo

LONDONAS, sausio 12> — 
Anglija dabar jau daug opti
mistiškiau žiuri į sutaikymą 
Ispanijos civilio karo.

Vokieti j ęs
Franci j ai, kad ji nesikiš į Mo
roko, kitų ' yra įžiūrimi kaipo 
Vokietijos traukintasis nuo sa
vo pozicijos besąlyginio gelbė
jimo Ispanijos sukilėlių. Kitų 
tikrinama, kad Hitleris yra nu- 
šivilęs sukilėliais, taipjau spau- 
tiį bet norėtų tą pąšitraukimą 
džiamas reichswehro ir užsie
nio reikalų ministerijbs, esą 
norėtų iš Ispanijos pasitrauk- 
Užmaskuoti. Tečiaus Anglijos 
konservatoriai visuomet 
daug pasitiki Hitleriu, 
kiekvieną kartą nudega 
pirštus.

Bet didžiausios vilties
da užsienio reikalų ministeri
joj gautas Ispanijos; lojalištų 
valdžios sąlyginis priėmimas 
neutraliteto komiteto paruošto 
plano išrišimui Ispanijos kri
vio.

per- 
bet 

savo

dUo

Nauji Belgijos grū
mojimai Ispanijai

■ ...u . . ;

BRIUSELIS, \ sausio 12. — 
Belgijos valdžia pasiuntė Is
panuos valdžiai Vajencijoj nau
ją ultimatumą, grūmoj'hptį’ išr.. 
varyti iš Belgijos visus ispa
nus, taipjau nutraukti ;dipjbr 
matinius ryšius su Ispanija, 
je?" nebi|^ išpildytas Belgijos 
reikalavimai su militarinį g>rr 
be'’" pristatyti. 'kūną ’ Ispąnij oš 
ambasados sekretoriaus barono 
de Borchgrave,’' kuris liko už
muštas laike maišto interna
cionalinėj brigadoj. Tąipjąų 
reikalaujama , atsiprašymo, i it 
sumokėjinio $35,000 atlygini
mo.

&O

MADRIDAS, sausio 12. — 
Lojalistai staigiai s pradėjo 
smarkų kontr-olensyvą Madri
do fronte ir sulaikė sukilėlių 
veržimąsi linkui sostinės.

C.įViįią į'gyventą  jų S ęvakąy i- 
inaš A^iš' ffidHdo ' tėEešitęs^ 
Evakavimą įsakė karo vado
vybė, palengvinimui lojalištų 
kariuomenės veikimo. ‘ /

Sukilėlių veržimasis linkui 
vakarinio Madrido, pakraščio 
liko sulaikytas lojalištų kontr- 
ofensyvo. Smarkiausi mūšiai 
ėjo apie Las Rozas, kur smar
kus mušiai siautė visą savai-

Visos sukilėlių pastangos 
paeiti .į priekį kituose sekto- 
ruose taipjau lapo atmuštos.

Italija atsakysianti 
“draugiškai”, 

griežtai
RYMAS, sausio 12. 

lijos užsienio reikalų 
rija ■ jau (baigia rašyti

bet

— Ita- 
ministe- 
atsaky- 

mą į paskiausią ją Anglijos no
tą dėl sulaikymo siuntimo “sa
vanorių” padėti sukilėliams tę
sti karą.. •

Kaip sprendžiama, atsaky
mas busiąs “draugiškas”, bet 
griežtas ir Itali j a nedarysian
ti jokių prižadų sulaikyti siun
timą “savanorių”. Taipjau ; dar 
kartą pareikšiąnti, kad Italijos 
kareivių nesą Ispanijoje ir jei 
yra kiek italų,, tai jie kariau
ją ne kaipo italai; b kaipo ,Is< 
panijos svetimšalių legiono kar 
reiviaj, ir neturi jbkių Italijos 
ženklų ant savo uniformų.

, ' ■■ , '■ ■

Nors atsakymas busiąs drau
giškas Anglijai, jis Imsiąs la
bai aštrus Francij ai, kuri sa
vo laiku padėjo JtaUjai užka
riauti Ethibpiją,^ sutrukdyda
ma paskelbimą £ veiksmingų 
sankcijų Italijai.

z „ čių Morokoj.
: A ■ ■

PARYŽIUS, sausio 12. — 
Militarinė inspekcija Ispanijos 
Moroko nuramino Francijos 
baimę dėl Vokietijos kareivių 
koncentravimo Morokoj. Fran
cijos Moroko gen. Nogues pra
nešė užsienio reikalų ministe
rijai, kad vienas jo. padėjėjų 
apžiurėjo Ispanijos zoną ir 
niekur neradęs didesnio skai
čiaus .Vokietijos kareiVių.

; Rusija susivylusi, 
svarstanti gink
luotą izoliaciją

■ ’—----- į,',

LONDbiSTAS, sausio 12. — 
Busi ja yra susivylusi didžiųjų 
valstybių politika ir buk ruo
šiasi pasitraukti iŠ vakarų Eu
ropos politikos, save izoliuoti 
ir pasitikėti vien savo karinė
mis jėgomis, paliekant pačiai 
vakarų Europai' spręsti savo

ją, rodo-Italijos laikraščiai. Jie 
gvoltu šaukia apie l,900 fran- 
euzų ; atvykimą į Barceloną, 
kurie buk buvę pasitikti' su proftlęmas. Tuo tikslu Rusija 
muzika i^ gėlėmis. Taipjau ita-' ruošiasi dar labiau padidinti 
lai kaltina,- kad Francija, o ne'savo apsiginklavimą ir tuo tik- 
Vokietija nori pradėti karą Is- siu labai padidino savo apsi-

-A
panijos Morokoj
,•/ ■•i’ -' .

z'1 A' n-<

ginklavimo išlaidas.

12.
72

MILWAUKEE, Wis., s.( 
— Pulk. Hovvard Greene, 
m., turtingas prezidentas Mil- 
waukee Drug Co., liko išdid
žiu4 tėvu, jo jaunai žmonai, 
buv, Carolyn Anderson, 24 m., 
pagimdžius 7 sv. sūnų. Jiedu 
vedė pernai. Jis be to turi ir 
kitą jau Senstantį sūnų.

PER

NAUJIENAS
GALIT pasiųst

PINIGUS 
LIETUVON 
IR KITUR, v

•
Ratos prieinamos —
Dėl informaciją rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS
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Valio Moterų Skyrius 
“Naujienose”! r

Praeitos savaitės ketvirtadie
nį išvydo pasaulį Moterų Sky
rius, Parbėgusi iŠ darbo pir
miausia griebiaus už “Naujie
nų.” Greit praskleidusi pusla
pius, pamačiau tikrai akį trau
kiantį vaizdą. Puslapis, kuria
me telpa Moterų skyrius, tech
niškai sutvarkytas tiesiog pui
kiai! Bravo M. Skyriaus vedė
jai!

Peržiūrėjusi iliustracijas ir 
perbėgusi per tilpusius rašinius 
ir straipsnius pajutau tikrą pa
sitenkinimą ir džiaugsmą savo 
šidy. Nėra abejonės, kad da
lyvaujant tame skyriuje to
kioms profesionalėms ir visuo
menės' darbuotojoms kaip Dr. 
Baltrušaitienei, muzikei p-niai 
Gugiefiei ir daug kitų ir vado
vaujant nenuilstamai laikrašti
ninke! poniai M. Jurgelionienei 
jis tikrai atneš daug naudos ne 
tik moterims, kurios skaito 
“Naujienas,” bet ir lietuvių vi
suomenei.

“KŪKALIAI”
Dr. P. Grigaičio atsilankymas 

į Torontą padarė tikrą pervers
mą politinėse sferose. Komunis
tai pasielgė labai negudriai, — 
kitaip sakant, norėdami savo 
prestyaą apgint ir atstatyt “se
ną tvarką,” jie dar daugiau pa
tys sau pakenkė, pašvęsdami 
tiek laiko ir per kelias savai
tes kone visą savo laikraštj nes.

pripildė Dr. Grigaičio niekini
mams.

Visi, ki.4rįe girdėjo Dr. P. Gri
gaičio kalbą, dabar labai lęngy 
vai padaro išvadą, kas yra tei
singas.. Bet tįek to * apie tai 
jau daug kas rašė.

Aš čia noriu • priminti, kad 
Dr. P. Grigaitis be visko, kas 
jau buvo daugelio rašyta, pa
darė dar vieną didelį darbą. Jis 
išrovė kūkalius iŠ Toronto dir^ 
vos, kurie buvtTTaip išbujoję, 
kad, laikė apgaubę daugelį mu
sų draugų.

ORAS.
iki šiol žiemos lyg 
Buvo keli pašalimai, 
dieiias, o šiaip sau1
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Toronte 
ir nebuvo, 
po kelias 
dažniausiai lyja, štai jr praeitu 
savaitę bevelk per tris dienas 
lijo be paliovos. Laimė, kad 
gyvename civilizuotais laikais, 
taip sakant, visi požemiai iš
knaisioti, dūdos sukaišiotos, tai 
visas vanduo ir subėga nuo. pa
viršiaus. O jeigu ne, tai ir pa
tapo galėtume susilaukti.,, žmo
nių opinija oro atžvilgiu irgi 
nėr vienoda. Vieni džiaugiasi, 
kad nešalta, nes kuro daug ne
reikia, kiti sako, kad tokiaAžie
ma niekam tikus, nes nei sezo
nui pritaikytu sportu galima 
užsiimti, neigi sveikatos atžvil
giu tokia žiema gera. Butų ge
rai, kad atsirastų toks dėdė, 
kuris visų pečius vienodai pa 
kūrentų, tąsyk gal ir nuomo
nės apie šaltį butų vienodes^ 

—Frances.APLINK PASIDAIRIUS
Lai prakilnus Žodžiai;* tampa 
kūnu ir gyvena tarpe musų
Nekartą susirinkimuose teko 

girdėt išsireiškimus: “Broliai ir 
sesės” arba “draugai ir drau
gės” ir 1.1. Tai pagirtini ir la
bai gražus išsireiškimai, bet... 
ar mes praktikuojame tai gyve
nime? Ar musų darbai atatinka* 
musų žodžius? Ir jeigu mes no
rėtume persilikrint, tai pamaty
sime, kad toli gražu nuo įgy
vendinimo tų prakilpių žodžių! 
Broliai ir sesės! Kaip gražiai 
skamba! žmogus, girdėdamas 
tokius žodžius kalbant susirin
kime, pajunti kokį tai švelnumą, 
malonumą. Ypatingai jei tie žo
džiai girdisi iš moters švelnių 
lupų. Bet kaip be galo skaudu 
pasidaro, kada tokių prakilnių 
minčių deklamūotojas susitikęs 
gatvėj “brolį” arba “sesę” nusi
suka ir nepažįsta jo. Kam tada 
tokia veidmainystė? Kodėl tos 
pačios lupoš negali prabilti nė 
žodžio? Argi, jas kas nors su
rakino?... Ir ar gali kas nors pa
sakyti, kodėl taip atsitinka?

Nemanau, kad šiuo reikalu 
galima butų gaut patenkinantis 
atsakymas, o vienok jo reįk|a 
ieškot! Bet kur? Juk ant saVęs 
ir rąsto negali pamatyti, tai 
kaip tada smulkmenas surasi?.,. 
Prisieina tada ieškot pas kitus, 
bet tię kiti taipogi yra tokie pat 
žmonės, su tokiais pat jausmais 
ir ambicijomis, ir jie apie save 
yra labai geros nuomonės. To
kiu budu pasidaro kaip ir “‘už
burtas ratas,” kuriame jokios 
teisybės nemėgink surast, .Tai 
taip tik atrodo musų akims iš 
paviršiaus .žiūrint. Bet jeigu 
mes norėsime , pažvelgt giliau, 
tai labai lengvai suras'me tą 
siuto galą.

Be jokios baimes turime pri
sipažinti, jog mums stoka yrą 
bendro išsiauklėjimo, bendros 
pasaulėžiūros, o labiausiai tai 
tolerancijos kito asmens įsitiki
nimams bei pažiūroms. Mes dar 
nesugebam mylėt artimą savo, 
tai ką jau bekalbėt apie prie
šą... Štai neseniai teko dalyvaut 
viename susirinkime, kuriame
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džiausiąs pranašystes, tik, žino
ma, labai didelis klausimas a^ 
jos išsipildys.

Argi galima žmogų smerkf už 
tai, kad jis pareiškia savo min * 
lis. Juo labiau, kad, tai buvo lin
kėjimas naujai draugijai geros 
kloties! Kuo geresni tie, kurie 
nesirašė ir jokių motyvų nepa
tiekė? , 1 ■

Atsimenu, kaip po perversmo 
Rusijoj bolševikai buvo suareš
tavę garsųjį caro durnos atsto
vą ir juodašimtį Pųriškevičiu, 
Kada jį paklausė, kaip jis ma
no elgtis toliau,, t. y. gyvenda
mas prie bolševikų, tai jis pašo
ka: “Darykit su manim ką no
rit, aš monarchistas buvau, to
kiu ir pasilieku,” Nors jo liki
mas man nebuvo ir nėrą žino
mas, bet bolševikų laikraščiai 
už tą pareiškimą PuriŠkevičiųf 
labai gyrė. Ir tas suprantamą: 
kiekvienam juk geriau yra tu
rėt atvirą priešą, negu tokį 
draugą, kiuris lošia “vašim i na- 
šim.’* Tokie žmones klasių ko
voj gali labai daug žalos pada
ryt bile organizacijai. Tokiu at
veju rašantis į kokią nors poli* 
tinę organizaciją, reikalinga ge
rai apsvarstyt, ir tik tada rašy
tis. Tik tuomet mes galėsime į- 
gyvendint tuos prakilnius Šu
kius, kada jausimės tikrai esą 
broliai ir sesės!

O kol to nebus, tai veltid mes 
deklamuotume gražiausias fra
zes, gražiausius šttkįų's — 'jiė' 
pasiliks kaip tas balsas tyruo
se... Turint tai visa1 galvoje, pa- 
d^gkime šiaja linkme, o vaisiai 
tikrai bus!

. , —J. Jokubynas.

buvo sušaukti -Yisi '“Naujienų” 
skąitytojai ir ^ifnpatikai sausio 
3 .d., 949 Dimdaš St W„ kur 
buvo, susirinkę 28 žmonės. J. 
Mankos,, kaip seniausias “Nau
jienų” skaitytojas, atidarė susi
rinkimą ir pąąįškinn ątisirinkį* 
mp tikslą, Pp fa liko išrinktas 
prezidiumas iš šių ąamęnų :•

Pirmin. -- J. Mąpkus ; sekreį. 
—J. Stankus- Tplįaų A. Tume
lis plačiau paaiškino susirinki
mo tikslą ir pasiylė/svarstyti, 
kas butų praktiškiau suorgani- 
Žinoti; naujieniečių kliubąs, ar 
Socialistų organizacija.

4'' ' ■} į--/ ' f
Iš daugumos pareiškimų, pa

aiškėjo, kad pageidaujama So* 
cialistų kuopa, kuri ir buvo į- 
kurta. Vietoj prisirašė 16 narių, 
sumokėdami po ■>.; 25c, <; įstojimo 
mokesčio, i \ u < >

Sekė rinkimai Valdybos ir re- 
vizijbs komisijos.' J valdybą bu
vo išrinkti A-; Fręnžėlis, pirm,; 
£ Stankus, sekt*įt. Ir J. Joku- 
bynas,; iždihlnkiį^1 J ’,.; ?

Reikia pripažint^ kad šiai 
naująi organizaeijai Veikimo są
lygos bus sunkinsi nes priešai 
kaip iš kairės, taip iš dešinės 
stengsis jai kenkti^ bet reikia 
vis dėlto tikėti^, J&d socialisti
nė ištvęrmė viską nugalės, ir po 
kelių metų bus dominuojanti or-: 
ganizacija, žinoma, jei bus nat
rių tarpe santąiįĮta,.

Patartina kįekvįęnąm mylin
čiam teisėtumą , ir demokratiją 
lietuviui Stoti į socialistų orga
nizaciją ir dirbti darbo klasės 
labui, dėl geresnio rytojaus.

Patartina i r Montrealo su 
IViųnipego lietuviams paąektį 
torpntiečių pavy^^iu. u

1 Jįiaunakis.

pistai ir suskato visokius ekstra 
mitingus šaukti, kad tuo budu 
sustiprintų dvasioje savo šali
ninkus.

Nepasitikėdami savo jėgomis, 
jie nęt pasikvietė savo vadą A. 
Bimbą, kuris atvyko iš Jungti
nių Valstijų., Ta proga jie čia 
Surengė “Liaudies Balso” nau
dai koncertą.
' Kadangi koncertas buvo pla

čiai garsinamas ir tuo pačiu 
laiku skelbiama, jog daly vai/s 
pats sambiausias jų vadas, tai 
publikos susirinko apie keturi 
šimtai. Bet štAi “Liaudies Bal
sas” jau skelbią, jog koncerte 
buvę šeši šimtąi žmonių! Vis 
dėlto komunistiška aritmetika 
yra savotiška, jeigu iš kiekvieno 
žmogaus galį padaryti pusant
ro. /

Tikėdamas ką nors naujo iš
girsti, vykau ir aš j koncertą, 
šiaip ar taip, o buvo įdomu išr 
girsti, ką pasakys pats vadas. 
Tačiau, matyt, Bimbą nebuvo 
gerai nusiteikęs, nes kalbėjo 
kažkaip be energijos, Atrodė jis 
išsiblaškęs.

Savo kalboje jis pažymėli 
vieną labai įdomų dalyką. Bū
tent, kad komunistams pradė
jęs ąpaštąlauti nuo tos dienos, 
kai kažkoks draugas įpiršęs jam 
“Laisvę” užsirašyti.

ĮCaip sau.norite, bet tai labai 
keista, jei ne tas gerasis drau
gas, tai Bimba šiandien butų pa; 
silikęs šiaip sau žmogelis, o ne 
komunistų lyderis. Nuostabu, 
nuo kokio mažo dalyko priklausė 
visas Bimbos likimas, žinoma, 
dar nuostabiau, kad pakako 
“Laisves” tam nepaprastam “iš- ir-’. • <

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwįfe 
6630 S. Western 
-Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252 
Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eįectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.
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A ADVOKATAIK P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearboiru SL 
Kamb. 143L1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8828 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

T©1. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651p So. Rockwell St. 
Teteptone: Republic 9723

< <*■<> ■—■■■ ■ ■>T—y e. e rM m^iii į

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda byląą visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St/'Tek Calumet 7262 
Ofiso vaL dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9
1 Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

Vai, 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso TeL Central 4490

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

Toronto, Ont.,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos; nuo 1~$ U 7—8 
Seredomis ir uedSL pagtil sutartu 
Rez. 6631 So. CaHforaia Arenų* 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Weptwęrth 6330
Rez. Hyde Park

)r* Sušauna
Mote .ir vaikų ligų gydytoja

So. Halsted S t.
os 1—4 po pietų, 7—8 v. vak 

nu seredomia ir subatojnii.

18

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 sutarimą.
Ofiso Tel.: Bouleyard 7826 
Namų Tek;-Prospect 1936.

------- ----- —----------- —' '-'Į......... W

Ofiso Tel. Virginia 9036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 įr nuo 8—3 va^ vakaro. 
Ręzidencija

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 4?th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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

DR, S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

buvo \pasiulyta kiekvlėnam as- 
menini išreikšti savo mintis. 
Vienai “sesei” vos pradėjus kal
bėt ir erikšt savo mintis, tuoj 
“brolis” stovėdamas šalia komu
nisto ir jam ištikimybę rodyti a 
mas pradėjo' kalbėjusią “sesę” 
niekint. Ką, ir kam tas buvo 

reikalinga ? Komunistas iš to
/ -

per “Liaudies Balsą” padarė di-

Kaip patarlė sako,; geriau vė
liau, negu4 niekados. Taip ir su 
torontiečiąis, Po ilgo rengimosi 
įkurti ■■ socialistų organizaciją, 
pagaliau po “Naujienų” redak
toriaus Dr. P. Grigaičio aplan
kymo Toronto lietuvius, .tordn- 
tiečiąi įsitikino, kad socialistų 
organizaciją yra būtinai reiką- ■-. .■ . j .. < -.
linga. Todėl 'ir ilieko nelaukiant

. ................... *................   11111 ..................... " '"I1....... 1 *.. ... l|IW

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

Montreaį jKąnada
Bimbos misijos musų kolonijoj

Tuoj pb “Naiij'iėnų*’1 redakto
riaus, P. Ghigaičio^ atšįįankymo 
pąs mus npĮiaprnštai subruzdo , 
vietos komunistai. Mat/ dalykais 
•tas, kad Grigaitis ^nurodė nema
žai :klaidų?,ę kurias per paskuti
nius kelis metus,; padarė komu
nistai,. Daugiau -to: j jis nu
rodė < ir tai,r kad - sovietų 
Rusijoje tariamosios proleta
riato diktatūros^ Visai nėra, o 
yra tik partijos diktatūra.

Ąįškus dalykas, P, Grigaičio 
nufady tįe j i faktai daugeliai 
migo į galvą, Daugelis ir tų, ku
rie buvo visai palankus komu
nistams bei jiems pritarė, pra
dėjo abejoti Maskvos neklaidin
gumų. Bajufa.tat musų komu-'

. ANGLYS! .
ANGLYSI

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE- 
, M1ESČIUOSĘ.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS- ’

$4.75 iki $6.00 už toną
pašaukit ■ įmeną,.^r naktį,,

U:Tel. Kedzie 3882

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Mafquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 
i Telefonas PROspect 1012 

Vakarais ir šeštadieniais po piet.AKIU SPECIALISTAI
DR. A. J. MANIKAS

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer Avenue 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; T—8:80 p. p. , 

Office & residence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 3051 

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

. 'Sękrneidieni susitarus. .*$
•- ■

Rez,

/

PftlNEXP.Et.LER
įū'į »•«

Tųkstan$iai rado paleng
vini pią. geliantiema ir 

skaudamiems muskulams 
|— su keliais išsitrynimais. 

; PAIN-EXPELLER
vaisb&ž*epkU9 Inkaras yra 
.naudojamas per 70 met

W 'o «' l t>. r A M O
Ll N IM £ N
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Laidotuvių IJirektoriai

. L

John F. Eudeikis §
LAIDOTUVIŲ' DIREKTORIUS V

AMBULANCE §
PATARNAVIMAS ' S 

z DIENĄ IR NAKTĮ N
Vii Telefonai YARDS 1741-1742 V 

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose" C 
Chieacros dalvse

. -........    j----- —------- ■—

Reikalaukite DEGTINES
, ’ ■ /. • ■ ' ■

Tom Taylor
18 mėnesio , 

senumo:
STRAIGHT • 

kkntųcky 
ROURB0N 

DEGTINE
■ 90°

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE ■NATHAN KANTERMUTUAL MOTOR COM^KY

4707 SOUTH HALSTED STRĘ$T ' - . 
Visi Telefonai Yards 08017

VIENINTELIO DISTRIBUTORĮUS'

Nariai Chięagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULA^CH PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Viaos^ Miesto Dalyse,

■ ,<J*

/ -a. Masalskis;' 
M07 Litucnica Avenue Phone Boulevard 4139

P. J. RIDIKAS
3354 Sq, Halsted S ttėet . Boulevard 4089

z ■. ■’ . f ! A. PETKUS
1410 Soutk 4$tli Court Ciceru

..........- 1 . , —.
Phone Cicero 2109

II■ Įi'KiuiHi m I Mj I II ■ U-MinyII i" ■ -ir ....... .....................  ■ I v

I. J. ZOLP
1646 We»t 4(jth Street Phones Boulevard 5208-841A

■„„a.. .1 , į 1,1.....^.^!., ,n ................................- ■■ >1,1 ■ -VI    T 1 '>

B ' J:. S. M. SKUDAS ■ ; Į \ /
7x8 West 18th Street Phone Monroe 8877

EŽERSKIS IR SŪNŪS
:iu734 S. Michigan Avė. 

..... ...... ...... . ........ ...... —--
i: : y LACHAWICZ k ŠUNUS '''
2314 West 23r0 Place Phone Ganai 2515

............ ■ , r. ■ .......Į, j,I,,.. . ... R. R W..| ............ IV J'HIJI III » <1.4

■ .. ,fc c, J ACHĄViCZ^ ■ .
42-44 Easf 108th,St. ;;TeL Pullman 1270 arba Ganai 2515
ih'e'j,"1 *—"■ ■i'.'.m'i.' . i m, iįf.i,wii     ........................ ,»1'"   •-v—u.."i.. i 1

Tel, pullman 5703

*-r

> K?* > • W
019 Lituanica. Avenue ^.,4... . IM ..I ......j' ....... .......................................... -------- --"i...— ——---
K ^^V'^/.L-^lAULEVimJS 7 '
4348 Cd California Avenue Phone Lafayette 3,572

Phoue Yards 1188 v*

Rez. , ARfĖSIAN AVfi.^
> Tel. Prospect 3408 1

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę i? toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuos© atsiti
kimuose. egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodančia mažiausius klai
das. SpecialS atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų ■ akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DK. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias iy chroniškai ligai 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokiu! 
elektros prietaisus, .

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., neioli Morgan Si.

Valandos nuo 10—-12 pietų ir 
nuo 6 iki' 7:80 vaL vakaro, 

Tel. Ganai 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

■ t Ofisas ir Akinių liirbtuvi 
756 West 35th St. 

kampas ' Halsted St.
Valandos: nuo 1(P—« nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

TeL Seeley 7330 
Namų telefonas Brunsnick 0597

DR. V." A. ŠIMKUS
• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
8343 South Halsted St

Tol. Ronl«*v«rd 14#1
, _ 1 \ -    ; * 4..! -.

* Ofiso Tel. Boulevard 5913

. DR BERTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted St*. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:80-8:3f 

Nerišliomis nasrai sutarti.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVD 
v TeL Kenwood 5107’ .. ' » -■ «■'»'' . - ■* , •' ■» * '* i

Dr. Charles Segal
ofisas _, .;

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos. 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso valandom:
Nuo 10 iki 12 dieną, Ž iki 8 pe pietų
7 iki 8 vai. NedSL nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9131 

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Isląnd Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. H®J* 

Įlomis ir šventadieniai® 10—12 
diena.

_ .... ■ I,—

■■ I ....................... ...... ..

Kaip žuvis be van* 
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

I nų” neturėtu būti. 
S--- ■ ■ ...... - ----
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SUTIKUS NAUJUS METUS
Su Naujų Metų diena yra su

sijęs toks žmonių posakis: 
“Nauji metai —- nauji lapai.” 
Tu’ose keturiuose žodžiuose yra 
trftmpai išrėikšti nuo senų laikų 
žmonėse įsigalėję papročiai, ku
riais vadovaujantis kiekvienas 
stengiasi įnešti į. savo pilka gy
venimų kų nOrs “nauja.” Vieni 
kitus sveikina, siunčia įvairius 
linkėjimus, dovanas ir t.t. Bet 
gražus romantiški papročiai ir 
lieka papročiais, o pilkas gyve
nimas — žmonių kovų sukuriu. 
Ir tolizgražu Naujus Metus ne
lydi “nauji lapai.” Priešingai, — 
vieniems jie yra tęsinys gyveni
mo prabangos, kitems gi tęsinys 
skurdo,, vargo ir nenuilstamos 
kovos dėl duonos kųsnio.

Musų tėvynėj dabartiniu me
tu vaizdas yra dar liūdnesnis. 
Nes išskyrus neskaitlingų “tau
tos vadų” grupelę, nauji metai 
Lietuvoj žmonėms yra ne tik
tęsinys sunkios kovos dėl kas- mų. Kalendoriaus gi nauji me- 
nelio duonos, bet drauge ir tę-‘tai, m/jtatyti astronomų ir ka
sinys kovos dėl elementariškiau- 
sios laisvo žmogaus teises.

Toje dviem frontais vedamoj 
kovoj musų liaudžiai jau suka
ko dešimt metų, kaip tenka 
plūktis į šviesesnę ateitį. Pa
žvelgę į tų Galgotos kelią, ma
tome jį, iš vienos pusės aptaš
kytą revoliucinių kovotojų krau
ju ir nuklota dar nespėjusiais 
užželti kapais, kuriuos vilgo sa
vo kančių ašaromis liūdinčios 
motinos, žmonos ir vaikai. Iš ki-

•^čjų pardavinėtojai nepatenkinti, 
—jie sako, kad per šias Kalėdas 
visai mažai biznio tepadarę. 
Mat, dėl šilto oro mažai kas 
tenorėjo eglaitėmis namus 
puošti. z:

Visai kų kitų sako kiti biznie
riai. Jie giriasi, kad seniai jiems 
bebuvęs toks geras biznis, kaip 
prieš šias Kalėdas.

Bet ir Kalėdos nebuvo visiems 
linksmos, štai vienas rusas gu
li ligoninėj su perskelta galVA 
ir kovoja su mirtimi. Dalykas 
tas, kad jis dirbo vienoje gemb- 
eriavimo įstaigoje, iš kurios jis 
zėlai namo eina. Plėšikai nužiū
rėjo, kad jis turi nemažai pi
nigų ir pastojo jam keli^: atė
mė pinigus ir dar galvų suskal
dė. ;■
Malonu, kad bandoma atgaivin

ti yeikimas.
Man tikrai buvo malonu “N.V 

skaityti, kad Montrealo pažan-

Montreal, Kanada
(Tųs'a nuo 2-rp pusi.) 

si vystymui” 
nistų vadus!

/reikalą laisvos minties kovoto- kuopos kašierius drg. S. Dam- 
'brauskas, 81 East 101 Street, 
Chicago, III. Gautos aukos bus 
prižiūrėtos, atskaitos skelbia
mos laikraščiuose. Taigi prie 
progos kiekvienas laisvamanys 
turėtų paaukauti ir pasiųsti 
savo ai/kų augščiau nurodytu’ 
antrašu Mockaus paramai.

tos gi pusės tas Galgotos kelias 
nutiestas kalėjimais, kur už ge
ležimis apkaltų langų sėdi šim
tai kovos drai/gų, apkaustyti ne
laisvės * grandiniais. ■

Ir štai nūdien, kuomet vien! 
pradėdami Naujus Metus musų 
tėvynėj\ ulioja paskendę girta
me, džiaugsme ir prabangoj — 
prieš musų akis stojosi tikroji 
Darbo Lietuva, kuriai tie girto
jo džiaugsmo šukavimai yra 
stačiai šlykštus. Darbo Lietuvai 
Naujų Metų pradžia reiškia vi
sai ką kitų. Ji jaučia ir rųato ne 
kalti? krauju aptaškytų savo te 
vynę. Ji jaučia motinų ašaras iiJ 
girdi liūdnų grandinių žvangėji- gieji lietuviai atsikvietė Dr. P 
mų. Tie reiškiniai rodo Darbo ~ 
Lietuvai, kad iš sunkaus gyve
nimo tegalima išeiti tik atkak
lios kovos keliu. Visa to aky- 
vaizdoje Darbo Lietuvai dar nė
ra Naujų Mestų, kurie jai reikš
tų naujus lapus, naujų gyveni-

MADOS

4253 t

jų Senelį ir ligonį drg. Mockų 
' paremti.

Drg. Mackus yra šiuo laiku 
į lietuviškų komu?; Cook kauntėš ligoninėje be jo- 

\ kios priežiūros iš lauko puses.
Musų kolonijoj Bimba pasili*/Jo paties sutaupos išsisčmu- 

ko kebas dienas. Suprantamas sios. ; Net.; ir pirmiau jis gy- 
daiktas; kad draugnčiai pasinau- vehp su gjėrų žmonių paramą, 
dojo tųO ir surengė jam misijas,1 Prie to/ Mockus jau senyvas, 
atseit^ bent kelias prakalbas, turi 69 metus.
Kalbėjo jis apie demokratiją ir _ Damblauskas nuro- 
proletariatd diktatūrą. Be. to, .f’ . “ . .
kaskodel jis visą laiką kartojo,! erai
kad esąs suvargęs ir neturtin
gas (kuriems galams tai buvo
reikalinga? — P. P.).

Tyrinės kaltinimus 
kauntės ligoninei

lendoriaus reformatorių, kaip 
viso pasaulio darbo žmonių, taip 
ir Darbo Lietuviai savo es-: 
mėje neturi jokios realės rei
kšmės.

Bet besivaduojant įsigyvenu
siu papročiu, kuriuo stengiama
si pažymėti prasidedančius ka
lendoriaus metus įvairiais lin
kėjimais ir sveikinimais — mes 
norime Darbo Lietuvai palinkė
ti vieno: sukaupti savo valių iš
sivadavimo kovai iš tų barbariš
kų sąlygų, kuriose šiandien ji 
randasi. Ir kad ateinančiais 1938 
metais Lietuva butų jau liuosa 
ir nepriklausoma.

—Antanas K.

Windsor, Kanada

turėjo įsigijęs jau ir 
Jis visų laikų

No. 4253. NAUJAUSIAS PARY
ŽIAUS MODELIS. Tinka iš šilki
nio arba lengvo vilnonio materiolo. 
Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgpi 30, 32,- 34, 36, 38 ir 40 co
lių per krutinę.

Norint gauti vienų ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotų blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti savo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 173.9 
So. Halsted St, Chicago, III.

Netikėtai mirė George Holdes
Gruodžio 30 d. palaidojome su 

bažnytinėmis apeigomis ukrai
nietį George Holdes, kuris buvo 
kilęs iš Podolsko gubernijos. Pa
liko jis aštuonių metų dukrelę 
ir žmoną.

Velionis buvo vedęs su lietu
vaite, Petronėle Belžiute, kuri 
yra Radviliškio parapijos kili
mo. Jis buvo labai rūpestingas 
žmogus,
porų namukų, 
draugavo su lietuviais ir pats 
visai neblogai lietuviškai kal
bėjo.

Per keletą metų velionis ne
dirbo. Tačiau prieš pat mirtį jis 
gavo darbą Fordo liejykloje. 
Dirbti betgi jam ten neilgai te
teko : penktų dienų bedirbdamas, 
jis staiga . susmuko. Tuoj liko 
pargabentas namo ir pašaukti 
keli gydytojai, kurie pripažino, 
jog reikia skubiai daryti opera
ciją. Ligonis liko išvestas į li
goninę ir ten jam buvo pada
ryta operacija. Vienok ir tai 
nieko negelbėjo, — į ketvirtą 
dienų po operacijos jis mirė.

Palyginti, velionis buvo 
jaunas žmogus, -- 
44 metus amžiaus

Kalėdoms praėjus.
/

Seniai jau tokio oro bebūta 
Kanadoje Kalėdų metu. Tiesiog 
kaip Kalifornijoje. Tačiau eglai-

G.rigaitį ir surengė jam prakal
bas. Man, buvusiam montre.'ilie- 
čiui, ta žinia buvo tikrai džiu
ginanti. Tuoj prisiminė man se
nieji laikai, kada ašį Montreajy 
gyvenau. Tai buvo dar prieš 
karų. Turėjome mes so’ciaįistų 
kuopų, kuriai priklausydavo nuo 
penkių iki aštuonių narių. Tie
sa, kai surengdavome geras pra
kalbas, tai narių skaičius pa
dvigubindavo. Bet 
po kiek laiko ir 
traukdavo.

Reiki žinoti, kad 
lietuviai buvo visai kitokį, negu 
dabar. Daugumas jų nemokėjo 
nei rašyti, nei skaityti. Vien tik 
žodis socializmas kai kuriuos 
baisiai nugųzdindavp. Visai ki
toks reikalas yra dabar: po karo 
apvažiavusieji lietuviai yra 'kito 
ki, būtent, yra lankę mokyklas, 
žodžiu, jie nebėra tokie akli, ko
kie buvo lietuviai prieš karų. O 
tai reiškia, kad Veikimo sąlygos 
dabar yra daug palankesnės ne
kaip pirma, j v i į ;

Atsimenu, nies'stidČdavdrbe po 
penkinę ir surengdavome pra
kalbas bei balių. Publikos visada 
sutraukdavome pusėtinai daug. 
Jei pelno ir nepadarydavome, 
tai vis dėlto lygiomis išeidaven 
me.

Smagu dabar patirti, jog ir 
vėl pradeda veikti mano senas

1 ■ ... , .i ■

bičiulis Juškevičiui, Vytauto 
kliubo prezidentas. O kur Nor
vaišas, šarpytis, Mickevičius iį? 
kiti draugai? Pradėkite krutė
ti ir jus.

Tiesa, nemalonu, kad ščyrieji 
komunistai taip nekultūringai 
elgiasi. Bet tai nieko. Nereikia 
rankų nuleisti. Savo laiku, 
Jungtinėse Valstijose jie tie-- 
siog prakalbas ir mitingus iš- 
ardydavo, b dabar jau visai 
su’žmoriėjo ir pasidarė sukal
bami. Ilgainiui tas pat atsitiks 

su Montrealo komunistais. 
Juk mes gyvename ir moko
mės.

tie 
vėl

tais

turėjo
dar 
apie

nariai 
pasi-

laikais

-Turinskas.
1 ■ ■ ■ "IW, " 1

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
‘ TEL. HARRISON 0751
32 6 S ST

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

Garsinkites “N-nose’

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)

tai drg. J. Grjbas. Jis. pasakė 
S&vo kelis žodžius, kad yra 

[reikalas netik/Šiandie paremti 
Kalbėdamas apie demokratiją MockiĮ, -bet kad laisvos minties 

ir proletariato diktatūrų, žino- žmonės turėtų užsidėti ir mo-' 
ma, jis štengė^r kbmuiistus ’ ‘ 
kažkokiais angelais nupiešti ir 
tuo pačiu metu gnybtelt socia
listams. Tačiau vėliau jis buvo 
priverstas pripažinti, tų faktą, 
jog Vokietijos ir Austrijos ko
munistai darę mažas klaidas.

Sakoma, kad mažas akmuo ir 
didelį vežimų paverčia. Lyginai 
taip pat buvo ir su Vokietijos 
“mažomis klaidomis^ kurios su
stiprino Hitlerį ir privedė prie 
nacių įsigalėjimo.

y ■ < .
Apskritai kalbant, aŲie Bim

bų tenka štai kas pasakyti, tai 
labai siauro protavimo žmogus, 
kuris įsižiūrėjęs į vieną tačką 
nieko daugiau nenori matyti.

Bimbos, pasiklausyti buvo su
sirinkę nemažai ir tokių žmonių, 
kurie Maskvai nepritaria. Ta
čiau jie laikosi ramiai, kaip ir 
pridera civilizuotiems žmonėms. 
Visai kas kita buvo P. Grigaičio 
prakalbose, kuriose ščyrieji 
Maskvos garbintojai baubė tarsi 
kokie laukiniai žriionės.

—Pasiklausęs prakalbų^

T LKR A S 
GREIT, VEIKIANTIS

BAYER ASPIRIR
|C TABIETE

Cook kauntės tarybos narys 
Frank Bobrytzke, kurs yra li
goninių komiteto pirmininkas 
pranešė, kad kaip šiandien jo 
komitetas pradės tyrinėti ko- 
misionieęiaus CaldwellVįa®nV 
mus, buk nursčs kaunąs ligo-' 
ninčj apsieina su ligoniais kaip 
su “kiaulėmis”.

GarfieM Park
v, -------------r-TTTf-------

Visi —t maži, jąųni ir seni—- 
laukė švenčių su.;!viltftni turėti 
pasitenkinimo,: ;džįaugsmo, link
smybių, .ir tp. Jin-•••;

Įvairios prekybinės įstaigos 
jaukė švenčių savo apyvartą! 
padidinti. Religinės įstaigos 
laukė ir džiaugėsi; - kad švenčių 
laiku .žmonės lankys jų įstai
gas ir aukų si?neši<n Darbo 'žmo^ 
nes laukė švenčių tikėdamiesi, 
viena, pasilsėti, o antra, turėti 
progoj susitikti su giminėmis, 
pažįstamais ir linksmai valan
dą kitą laiko. praelisti.

Tačiau / buvo ir yra tokių, 
kuriems šventes nieko nerėiškč. 
Bedarbiai taip prieš šventes 
buvo vargo suspaustų taip ir 
po švenčių pasiliko be. džiaugsi 
smo, be linksmybių. Dar Vie
nai žmonių grupei šventes pa
silieka mažai reikšmingos ar
ba ir visai nereikšmingos — 
tai netekusiems sveikatos. Jų 
skausmų, kentėjimų šventės 
n e p a 1 eji g v i n a . ar jie 
būna, namie ar ligoninėj; jų 
skausmai pasilieka tie patys.

.

.Garfield fparkįečio Jokūbo 
Ku'chinsko šeima švenčių pro
gą, kaip rodosi, tinkamai išnau
dojo. Prieš šventes per Domi
niką Kuraitį jie įsigijo nauin.

keti pastovią mėnesinę mokes
tį ir remti/Mockų pastoviai.

Po kalbų sudėta aukų laisva- 
manybes skleidėjui, dabar ligo
niui drg. Mockui. Aukavo šie: 
J. Kuchinskas, S. Dambraus
kas, J. Jasinskas, V. Patupa, 
M. Davidonis, P. Kuchinskas, J. | 
Kupriaučius, J. Gribas, J. Bru-1 
ękas — 1 dolerį; 50 centų au
kavo Mrs. B. Davidonienė, 35c. 
Mrs. Kutra ir 25 centus J. J. 
P. Viso susidaro $10.05 suma. 
Pinigus paėmė drg. S. Dam
brauskas ir atiduos ligoniui 
Mbckui.

& &
Dar noriu tarti žodį kitą 

laisvos minties žmonėms rys u 
su Mockaus padėtimi. Kadan
gi Mockus yra senyvas ^r rim
tai serga ‘nervų pairimu, tai 
vargiai bbpasveiks. Jis neturi 
giminių, he pinigų, nepriklau
so organizacijoms ir neturi ap- 
draudos. Jei mirtų,, tai turėtų 
miestas jį palaidoti.

Laisvamaniai turėtų susirū
pinti, neš daugelis jų iš Moc
kaus pasimokino, jis jiems ati
darė akis, ir todėl paaukauki
te jam kiek kas išgalite. 
. Darbą apsiėmė dirbti Lais
vamanių Etinės Kultūros 1

Bayer Tabletės 
Tirpsta veik Ūmai
Tikto BAYER ASPIR- 
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra- I 
deda veikt. Įdėjus Bay- 
ėr Aspirin tabletę į 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje ... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

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

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit

Dabar jus galit gauti tikro BAYER 
ASPIRIN tabletę už 1c bile kokioj 
vaistinėje.

Du pilni tuzinai plokščioj dėžutėj 
dabar už 25c. Pasinaudokit tuo tik
ru Bayer daiktu, negalvojant apie 
kainas!

Padarykit tai specialiai, jei norit 
greitos pageltos nuo galvos skaudė
jimo, neuritis < ar neuralgijos skaus
mų. Pamatykit paveikslą ir atsi
minki^ kad BAYER ASPIRIN veikia 
greitai.

Klauskit pilnu vardu — BAYER 
ASPIRIN—ne “

Pirkit kai bus 
gelba tuoj.

1£«į Už TU-
1 ZINĄ

2 pilni 
tuzinai

\

Tikrumoje 
1c Tabletė.

IEŠKOKIT bIyER KRYŽIAUS

ašpirin” vardu.
reikalinga skubi pa-

Buicką. JNaujų metų dienų su
sikvietę s’ava gimines, drau
gus ir kaimynus draugiškai 
praleisti kelias valandas laiko.

večiai prisiminė ir ligoj 
ius. žinoma, visų nęra 
a prįsimįnti ir aprūpinti, 
betgi atveju matė didelį

sko svečiai 
esančius.
galima

■■ ■. ■ ''. . . ?

Pinigų Taupytojams Išmokam y
Kiekvieno Asmens Pinigai

Apdrausti iki $5,000.00 fl
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičiy
' **. * ' : i

Standard Federal Savings & Loan Associationof Chicago
2324 S. Lėavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679 j

■ . __________ ti________________

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
Chicago, 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 
tinkamiausius vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

*—------- --------- PRASYK SAMPELIO DYKAI—- 
Triner.’s BHter Wirte Co. 5*4 S. Wclla St., Chicago, III. 
Pri siųsk man sampelj dyka!

Vardas --------------- ----------- ----------- -------------------------------------

Adresas ---- -----------------------------------------------------------

&■>............ i i --

Vienutinė Tokia
KNYGA

1937 Radios 
viso pasaulio 
lo tūbomis 
veikslo, tiktai

Kitos radios kabinetuose 
vertes $50,00 po

*24.50
Mažutis radios vertos 
$16.80 už

’9.75
Geros vartotos radios 7—8 
tūbų po

$4>75
Hoover Elektrikiniai dulkių 
valytojai, perdirbti po

$12.50
Skalbiamos mašinos

pagaunančios 
stotis, * m 

kaip ant
a-

Thor 
po

Anglų Kalboj

“The Daina”
Šimtai lietuviškų dainų anglų 

kalboje. Gražus vertimas. '
1 *• z . • r \

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti. 

, !>•. -r ... - . ' ■ ■ ’i < - •> •» -

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

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams *

Gausite NAUJIENŲ ofise

*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

INjCORPORATED 

3417 So. Halsted St 
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK 
FURNITURE MART 
3347 So. Halsted St

Budriko programai Nedaliomis 
W. C. F. L. 7 iki 8 vai., vak. 
Panedėliais Ir PStnyčiomis 
W. A. A. F., 3:30 po pieL 
Ketvirtadieniais W. H. F.:*, C., 
nuo 7 iki 8 vai. vak.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d„ 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
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Uftsakyn* kalaat
Chicagoje - pa J to;

Metamu _ ___ _
Pusei metų __________
Trims mėnesiams___ _
Dviem mėnesiams -- ----
Vienam mėnesiui _____

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopiją ------------------ 8c
Savaitei__ ________________ * 18c
Mėnesiui _ ____ ....----- -------- 75c

Suvienytose Valatijoae, ne Chicagoj, 
paštui

Metams _______ '.— --------- 85.00
Pusei, metų -------------   2.75
Trims mėnesiams _________  1.50
Dviem mėnesiam* ----  1.00
Vienam mėnesiui 2^..—.,— .75

Lietuvon ir kitur užwniuoae 
(Atpiginta)

Metams 88.00 
Pusei metų ---------------------- 4.00.
Trims mėnesiams     2.50
Pinigu* reikią siųsti pašto Mpney

Orderių kartų su užsakymu.

Žvėries darbas
Dr. Mattsono 10 metų vaiką, kurį nežinomi pikta

dariai pagrobė per Kalėdas, rado negyvą.,
Ši Washingtono valstijoje atlikta piktadarybė labai 

primena Lindbergho vaiko pagrobimo istoriją. Kaip 
tuomet, taip ir dabar, žmogvagiai, pagrobusieji vaiką, 
reikalavo pinigų už vaiko grąžinimą. Bet vaikas buvo 
užmuštai , i

Lindberghas buvo užmokėjęs pinigus, o Mattsonui 
nepasisekė padaryti “kontaktą” su grobikais. Jie, ma
tyt, bijojo pakliūti į policijos nagus. Kad ir pinigai bu
tų buvę užmokėti, vaikas veikiausia vistiėk nebūtų išli
kęs gyvas. Kam piktadariai gailėsis savo aukos gyvas
ties ir statys save į pavojų, kuomet jie gauna pinigus?

Vogti vaikus su tikslu pasipinigauti iš jų tėvų tai 
— žiauriausias nusidėjimas, koki gali atlikti žmogus.

Sarmata, kad kultūringoje šalyje tokie dalykai ga
li įvykti! ■

CHICAGIETE HELEN ANDREW, “GROŽIO JSTAI-į
gos” operatore nubausta trims dienotus į kalėjimą už 
neatsargų važiavimą automobiliu įr apleidimą nelai
mės vietos. Noiijieiių-Tribu-i^e Photo.

GEBA KNYGA

Paveikė
Hitleris jau kalba visai kitaip.
Jisai užtikrino Francuzijos vyriausybę, kad jisai 

nenorįs nei okupuoti Ispanijos Maroką* nei užgrobti 
kurią nors kitą jos teritorijos dalį. Hitlerio ambasado
rius sako, kad Berlynas sutinkąs tartis su Francija vi
sais politiškais klausimais, dėl kurių tarpe tų dviejų 
Šalių iki šiol ėjo kivirčai. Vokietija ketinanti net pra
šyti francuzų pagelbos ekonominiuose reikaluose — ir 
šituo tikslu atvyksiąs į Paryžių nacių ūkio ministeris ir 
valstybės banko prezidentas Dr. Schacht.

Kokia staigi atmaina!
Kas ją padarė? Aišku — griežtas Franci jos nusi

statymas nebenusileisti daugiau rudiemsiems akiplė
šoms. Kai Francuzija pradėjo mobilizuoti savo armiją 
Maroke ir savo laivyną Viduržemio juroje, tai Berly-. 
nas suprato, kad čia bus ne juokai.

Tokios rųšies argumentus Hitleris supranta. Kol 
su juo kalbama geruoju, tol jisai nepaiso. Jisai pasida
ro taikus tiktai tuomet, kai pamato prieš 
stiprią kumščįą.

savo nosį

Prezidento balsas
v
samdytiJ. V. konstitucijos pataisą, draudžiančią 

vaikus dirbti fabrikuose, yra. patvirtinusios 24 valstijos, 
o reikia 36, kad ta; pataisa įeitų į galią.

Iš likusiųjų 24 valstijų, kurios dar nėra pataisos 
patvirtinusios, beveik visose Rooseveltas gavo daugumą-, 
balsų, kai buvo, renkamas J. V. prezidentas lapkličio^ 
3 d. Taigi tose valstijose Roosevelto įtaka labai didelė. 
Jeigti jisai jas stipriai paragintų, tai ir jos pataisą pa- 
tvinintų.

Iš tiesų, prezidentas Rooseveltas pirmą žinksnį ši
ta kryptim jau padarė. Pereitą šeštadienį jisai atsišau
kė į valstijų gubernatorius, ragindamas juos reko
menduoti legislaturoms įdėti vaikų darbo amendmento 
patvirtinifrią į savo šių metų programus. Reikia tikė
tis, kadriš 19 valstijų prezidento balso paklausys bent 
12. Ii ■ -

Kituose socialinės įstatymdavybės klausimuose 
prezidento balsas galėtų taip pat suvaidinti nulemian-

Kaune išėjo gera knyga: 
“Baudžiava”.

Ją išleido darbštus rašytojas 
Petras Ruseckas. ;

Knyga susideda iš 336 pus
lapių irz kaštuoja 6 litus. Lei
dėjo adresas: Petras Ruseckas, 
žemaičių g. 23, Kaunas.

“Baudžiava” susideda iš at
siminimų, padavimų ir legendų 
apie Lietuvos baudžiavos lai
kus, surinktų ir suredęguotų p. 
Rusecko, kartu su leidėjo ko
mentarais. Yra ir nemažas 
skaičius iliustracijų, parodančių 
kaimiečių trobas, namų pada
rus ir t. t. tonU- / <

Knygos leidėjas jos tikslą 
aiškina taip:

“Daugeliui , jaunesniosios 
kartos žmonių jaunatvėje te
ko girdėti šiurpių ir įvairių, 
kitas nuo kito skirtingų pa
sakojimų iš baudžiavos gardy- 
nes. šie pasakojimai gyvai 
nušviesdavo baudžiavą ir 
tuos didelius vargus, kuriuos 
musų žmonėms teko pakelti, 
šių pasakojimų, šių. žmonių 
atsiminimų šiandien Vos tik 
menki likučiai bepaliko, o į 
spaudą iš tų likučių vos tik 
nuotrupos pateko. \

“Norėdamas nors dalį šių 
atsiminimų apsaugoti nuo 
galutino išnykimo, pasiryžau. 
juos, kiek leis sąlygos, su
rinkti ir išspausdinti.- šiaip 
gi baudžiava Lietuvoje ir. 
mokslinėje, ir grožinėje lite-\ 
raturoje bei atsiminimuose 
yra mažai tenušviesta. Ma-' 
nau, jog mano surinkti ir čia 
paduoti atsiminimai prisidės, 
prie šios taip įdomios, bet ir 
šiurpios gadynės nušvietimo”. 
Tokių atsiminimų surinktą 

daugiau, kaip 300. Daugelį jų 
papasakojo seneliai 70, 80 ir 90 
metų amžiaus. Kiekvienas tu
rėtų tą įdomią knygą perskai
tyti. i ■ z

Dr, pilka rašo :
“žemutinėj Kauno, miestų 

daly, Nemuno ir &ėrio» upių 
santakos kertėje, ant dirvo
nėlio riogso seniai sugriuvu
si tvirtovė —Napoleono for
tas. Dąugelis Kauno vaikėzų
didžiuojasi, kad čia Napole
onas viešpatavo, ir jie semia 
sau inspiraciją iš to. Ęet’tik- 
renybėj šitą tvirtovė turi ki
tokią reikšmę. Iš čia, iš šito 
kampučio • buvo išplatintą 
Lietuvoje baisi liga, žinoma 
visam pasauly kaipo katali
kiškojo, francuzų karaliaus 
Lįudyįlco : Jiga arba sifilis. 
Tai yrą francuzų ‘dovana’,t 
kurią Napoleonasi su savo ar
mija . Lietuvoje paliko. Už- 
krėtę. Lietuvos dukteris sifi
lio perais,1 ffaneuząi ' pasi
traukė, bet. Lietuvos žmo
nėms palijo amžių kovą.”
Ta liga yra^ prąplitus visame 

pasaulyje.- ir Amerikoje labai 
daug1 žmonių ją; užsikrečia, Pa* 
ątaruoju laiku gydytojai uoliai 
svarsto, kaip sėkmingiau su ja 
kovoti.

AREŠTAI MILANE

NAPOLEONO “DOVANA” 
LIETUVAI

Amerikos Darbininkų Iždas 
(Labor .Chest) Europos darbi
ninkų išlaisvinimui gavo žinią 
iš Milano, Italijos, apie masi
nius darbinįnkų areštus. Žinio
je sakoma:

“Per paskutines šešias sa
vaites 140' darbininkų bu’vo 
suareštuoti šįame mieste. Jie 
netrukus į bus teisiami dėl 
vadinamo ^ntiAfąšistinio vei
kimo. Jįeį be to, kaltinami 

• norėję keliauti - Ispanijos pa
dėti valdžiai kovoti prieš fa- 

z'šistuš.” ; |
Kaip girdėt, daug italų so

cialistų savanorių kovoja liau
dies milicijos eilėse Ispanijoje 
prieš gen. Franco gaujas, Iš, 
tos žinios galima numanyt, kad 
Mussolinio žvalgyba, gaudo tuos, 
kurie ketina keliauti į Ispaniją 
padėti respublikai. Bet tuo pa
čiu ląiku Italijos diktatorius 
siunčią savo kareivius į talką 
Ispanijos sukiįėliąm^

'; ' NACIŲ ŠNIPINĖJIMAS ■ 
AMERIKOJE-

B. K. ALGIMANTAS 

Aktyvėja Pieta Amerikos 
lietuviu veikimas

BRAZIUJX>J PERŠAUTAS MOKYTOJAS BAKŠYS
^■^ĮĮ.,,11 ,11 y gl, Į.»I.^,|ĮII|. ,■ «

(Tęsinys)
Privalomo suprasti, kad ir 

kultūrinio bei 'visuomeninio dar
bo pasekmingumas labai daug 

: priklauso nuo ekonominės musų 
'išeivijos gyvonių.o būklės. Svei
kai protaujant io žmogus gerai 

i supranta savo kultūrines gy- 
venimo/pareigas ir nepasiduoda 
jokiems kraštutmuĮnam^ kurie 
dažnai tampa skurdaus būvio ir 
moralių pergyvenimų priežasti
mi. ‘ ‘ t

Nenorėčiau manyti, kad eko
nominių organizaciją reikalin
gumas butų nejaučiamas ir kad 
apię jų 1 reikalingumą nebūtų 
susidomėjusi musų visuomenė 
išeivijoje ir net pati Lietuva, 
Jausti, tur būt, kad jaučiamą; 
bet susiduriama su ekonominio 
pobūdžio kliūtimis, šiam darbui 
reikalingos lėšos. Iš Lietuvos lė
šų rimtam kolonijos darbuį po 
skaudžių patyrimų, panamų ir 
kriminališkų gastrolierių eikvor 
j imu — išeiviai tenesitįkį, Tik 
japonai ir kitos organizuotos 
tautos padeda savo .piliečiams 
išeivijoje kurtis. Kliūtys dide
les, tai tiesa, bet jos butų nu
galimo, jeigu ekonominio veiki
mo išvystymui lėšų butų ieško
ma ne Lietuvoje, bet pačios iš
eivijos tarpe — organizuojam 
ties ir minties kooperatyvinio 
darbo patiems.

Ieškoti Lietuvoje šiarą reika
lui lėšų, kaip kad kaikurių an
ksčiau buvo manoma ar ban
doma daryti (paskolos Dr. Ba* 
sanavičiaus vardo Rūmams, 
etc.), yrą ne peiktinas, bet kar
tu ir perdaug-romantinis žygis. 
Karo audrų nuniokotame krašte 
susikūrus! nepriklausoma Lietu
va, nors ir labai jį stengtųsi, 
negalės atsiekti dabartiniu pa
saulinio krizio metu tų savo 
pareigų, kurias yra atlikųsįos 
kitos didelės valstybės, kaip 
pav. vokiečiai^ anglai, arba net 
įr tokie šveicarai, kurie išnaudo
dami palankias šių kraštų gy* 
venimo sąlygas, padėjo ir pade
da įsigalėti savo tautiečiams 
Pietų Amerikos valstybėse eko
nominio gyvenimo srityje.

Kai kurie lietuviškos išeivijos 
darbuotojai, o jų tarpe ir asme
niško pasipelnymo viliojami kla
jūnai, karštai buvo pradėję šiuo 
klausimu rūpintis, kol dar tikė
josi, kad šiam darbui bus gąlL 
ma gauti lėšų iš senosios musų 
tėvynės Lietuvos, bet kai tos jų 
viltys šUsidurė su kliutiipis, tai 
ne tik kad nuleido rankas ir

i jau dabar nieko nebedirba, bet 
dar, sąmoningai' ar nesąmonin
gai, leidžia gandus, buk ekono
minis darbas visai esąs negali- 
imas.

Kad šis rimtas ir didelis dar
bas reikalauja bendrų išeivijos 
pajėgų subendrinimo, tai tiesa, 

: bet kad jis neįmanomas, taip 
gali galvoti tik tie, kurie ne- 

i supranta kolektyvaus darbo rei
kšmėj ir tos ekonominės musų 

i išeivijos galios, kuri nejučiomis 
gludi pačioje musų išeivijoje.

Šią ekonominę musų išeivi
jos galę reikalinga koncentruo
ti į kooperatyviniais pagrindais 

! paremtą visuomeninį veikimą, 
tuomet patys pamatysime, kad 
nesame tokioje liūdnoje padė
tyje, kaip kad pesimizmo pagau
ti flegmatikai norėtų manyti.

Lietuvos išeivis yra nerangus 
savo pradžioje, bet patvarus 
stojęs i darbą. Taigi rimtesnės

prįeš-fašjstinį veikimą Ameri
kos Jungtinėse Valstijose.

Ta Hitlerio žvalgybos įstaiga 
siuntinėja laiškus dąrl^nįnkų 
konvencijoms ir. susirinkimams, 
prašydama suteikti jai smulkių 
informacijų apie dalyvių var
dus, dienotvarkę, rezoliucijas 
ir kitokius, nutarimus,,

. '»"'A..... .  ’

RAČKAUSKUI BAUSME 
DOVANOTA

Vėl skandalas karališkoje šeimoje
Jau kito karališko Anglijos princo vardas pasi

darė tema piktoms kalboms. Kento kunigaikštis, jau
niausias karaliaus Jurgio VI brolis, tą vakarą prieš 
naujus metus atsilankė pas burtininkę vienaipe cirke ir 
davė jai ištirti guzus jo galvos kiauše.

Tai dar butų pusė bėdos. Bet karaliaus brolis, lan
kydamasis pas tą burtininkę, buvo kompanijoje kitos 
moters, svetimos žmonos.-Ąnglijog laikraščiai šitą at-

Lietuvos žmonių sveikatą 
ėda, kaip rašo Dr. Pilka “Ke
leivyje”, dauginusia šios trys 
ligos: džiova, sifilis ų* vėžys. 
Antrąją tų baisiųjų ligų į Lie
tuvą atnešė franeuzai, kai mil
žiniška jų armija 1812 metais 
keliavo per Lietuvą užkariauti 
rusų caro imperiją. Ne be rei
kalo tą ligą išmonės dažnai va
dina “prancuzlige” arba “pran- 
cais”. ■ • ' ■

"yi ............r

kalba ir prisim.ena> buvusiojo karaliaus Edwardo roma
ną su p-ia Simpsoriiene. ; 1 , l ?. .

Tuo tardą Anglijos vyskupai pyksta ir , reiškia W 
vo apgailestavimą dėl dorovės puolimo “aukštosiose 
sferose”. Bet ką tos “sferos” galį daugiau veikti, jei ne 

si tikimi aprašė, taip kad dabar publika plačiai apie tai (išdykauti?^

Tarptautinį Darbininkų Uni
tų .Sąjunga įspėja, kad Berly
ne Hitlerip žvalgyba įsteigė 
Šnipinėjimo įstaigą “Kongress- 
Zentrale” (Berlįn W 35, Steg- 
litzerstr. 28.), kurįosx specialia 
Uždavinys rinkti žinias apie 

■r; j ■' , -r v,”; ,

Buy. amerikietis Karolis Rač- 
kauskas-Vairas jau paleistas iš 
kalėjimą.* Prezidentas Smetona 
jam dovanojo bausmę “Kalėdų 
švenčių proga”. (

Račkauskas buvo nuteistas, 
trejais metais sunkiųjų darbų 
kalėjimo už, pinigų eikvojimą 
Londone (būnant tenai jam pa
siuntinybės sekretorium) ir už 
palikimo pasisavinimą Pietų 
Afrikoje, einant konsulo parei
gas- /

Kai Račkauskas buvo pa
trauktas tieson, tai jisai, ame
rikiečiams skundėsi, kad jį 
‘‘persekioja/fašistai” už jo ne
va liberališkas pa|,valgas. Dėt 
fašistai kaip tik juo ir susimy-

... ..1 "V ----- ------------------------------------ —------- ---- ------------ 

išeivių organizacijos ir jų spau
da privalėtų aktingai skleisti 
kooperatyvinio veikimo idėjai 
ir, pasitikėdama pačios išeivijos 
ekonominėms! pajėgomis,’ dėti 
pagrindus ekonominio darbo 
vystymui.

šis darbas reikalingas bendro 
susirųpinimo ir sveikos orienta- , 
cijos kooperatyviniai - ekonomi
nio darbo reikaluose. Išeivija 
privalėtų sudaryti nors j vieną, 
kooperatyviniais pagrindais, su
kurtą, bendrą Lietuvos išeivių 
ekonominę organizaciją, kurios 
kapitalas butų sudarytas iš pa
jų, kuriais susijungia draugijos 
ar bendrovės nariai. Koopera
tyvo veikimas turėtų būti vys
tamas ta kryptimi, kad/jo ka
pitalas netik didėtų įr stiprin
tų narių pasitikėjimą, bet taip 
pat tarnautų kiekvienam Lietu
vos išeiviui, kuris, kreipdama
sis j šią ekonominę organizaci
ją paramos, patenkins jos įsta
tų numatytus ekonominio po
būdžio formalumus ir įsirašys į 
kooperatyvo narių skaičių, 
' Kaįp’vėikia kai kurių kitų 
tautųTiŠeivių sukurtos ekonomi
nes organizacijos, kurių pavyz
džiu ir mes galėtume vystyti 
savo ekonominį veikimą, para
šysiu kitą kąrtą.”

(GALAS)

. ff? 'IT'”.1 " .! M
Rašo ANTANAS ŽYMANTAS

Henry M. Stanley
■ lllįlIĮ ĮlI. Wįi|l,1W.. ..

(Tęsinys)
Rugsčjp 21, 1874 metais aš 

vėl nukeliavau į Zanzibar’ą. 
Pasirinkau skirtingą kelią, kir 
tokiu! tikslu. Man nerūpėjo at
rasti žmogų, bet rūpėjo ištir* 
ti upę.

*■ ■■ ■■ "i   w. 'i11!11* r"m,

minkit vyrai, mes perkęsime 
šį smūgį...

Kol aš kalbėjau apie taiką, 
pamatėm, kad musų stovykla 
jau apsupta iš visų pusių. Aš 
nusimaniau šiek tiek apie ka
ro strategiją. Mes pradėjome 
kariauti. Su šia laukine padėr-

šioj sąvo ekspedicijoj turėt me mums prisiėjo žudyti sa- 
jau 224 juodveidžius ir 3 balt- vo žmonių vieną ketyirtadalį. 
veidžius, pagelbininkus.

Nei vienas mano sankelei- 
vių nebuvo keliavęs tais ke
liais, kuriais mes dabar kelia
vome. O vietiniai nurodytoj ai 
kelio pasirodė neištikimi. Kai 
kada per dienų-dienas mes klai
džiojome po krumus, ir pusty- 
nes. čia nebuvo jokių vaisių 
nei javų. Penki žmonės musų 
karavano 
Maisto negalėjome gauti. TuS 
rėdavom arba brangiai mokė- 
ti, arba maldauti, arba /bau
ginti, kad duotų mums mai
sto.

Sykį, vieną musų sergantį 
žmogų -pagavo laukiniai žmo
nės ir sudrąskė į šmotukus, 
Kiti musų ekspedicijos, nariai 
pradėjo šaukti, kad męs jiems 
atkeršytumėm.

— Tylėkit, aš sakau. Mes 
negalime kariauti su laukiniais. 

;M>es negalime nei 'vieno savo 
žmęglaus čia pražudyti. Mes 
dar turime pereiti tųkstančius 
įvajrių padėrmių. O jus kal- 
bąte apie kąrą dabar. Nusira-

mirė iš nuovargio.

Mes taipgi žudėm daug savo 
vielų, knygų, rūbų, karolių.

Paskiau mes nukelįkvome į 
tokią vietą, kurioj vietiniai gy
ventojai buvo mums draugin
gi. Sutiko mus su šypsena ant 
veido. Ir kuomet mes apleidom 
jų gyvenimo vietą, jie malo
niai prašė:

— Atvažiuokite *vėl čionai. 
Mes visuomet jus maloniai pri
imsime 1

Po šimto ir keturių dienų 
kelionės, mes dasiekėme ežerą 
Viotoria Nyanza, ^ioj apielin- 
kėj viešpatavo karalius Mtesa. 
Karalius s,u savo svita atva
žiavo mus pasitikti. išklau
sinėjimo apie musų Kelionę, 
karalius nusivedė mane į savo 
paloęių. Paskiau* jis parodė 
man savo devynis šimtus pa
čių, Karalius Mtesa buvo nu
siskutęs, laibas, augštas, gra
žus vyras.

Atsilankymas pas šį karalių 
man buvo kaip malonus sap
nas.

(Bus daugiau)
---------—                     f.   :       —y » - 

Po Eilute Kasdien
,« !>■■■< I llllll  ■ ■ i lllll,    ,IW" II >    

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi* 
v gražų eilių rinkinį).

.......................... .1.

’ Neverkk, MatuŠėlė,
Qi neverkk, inątušele, kad jautiag sunūs 
Eis ginti brangiausios tėvynes! 
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių puikus, 
Lauks sūdo dienos paskutinės! 

Taip nelaužyk sau rankų, kaip beržo šakas 
Kad daužo užrūstintas vėjas j- 
Tau dar Hko sūnų; kas tėvynę praras, 
Antroš neišverks, apgailėjęs. 

Ten už upių pUčių žiba musų pulkąi: 
Jie myliąią Lietuvą gina;* 
Kam nusvirę galva, Danguje angelai , * 
Vainiką iš dąimantų pina. 

Daugel kpto sūnų, kaip tų lapų rudens! * 
Bąltveidės oi verks, nes mylėjo! 
Bet nei;bus, nei tekės Nemune tiek vandens,' 
Klek krkuio gudu ten tekėjo. , 

Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus 
Ir parlaužė gudo smarkybę, ’ 
Už tėvynės mares, už tamsiuosius miškus 
Išvarė piktųjų galybę. 

Saulė leidos raudona ant Vilniaus kapų, * 
Kąd duobe kareiviai ten kasė,

* ’ It paguldė daug brolių greta milžinų.
O viešpats jų priglaudė dvasią.

Oi neverkk, mątušėle, kad jaunas sunųa
Eis ginti brangiosios tėvynės!
Kad pavirtęs, kaip ąžuolas girių ^uĮkuą, 
Lauks sūdo dienos paskutinės! '

-u... Maironis.
to
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Automobilių darbininkų strei. 
kas, palietu daugiau kaip 14 
General Motors korporacijos 
dirbtuvių 'paatefcė tokia sta- 
diją* kad jau žinios apie jį už
ima spaudoj pirmus poslapius 
kasdien. Taigi šioj savaitinėj 
skilty tenka pažymėti tik vie
nas kitas pagrindinis faktas 
apie jį.

Unija pirmon galvon reika
lauja kolektyvių derybų nacio- 
naiiu maštabu ir sutarties, ku
ri nusakytų darbo sąlygas vi
sų 60 kompanijos, dirbtuvių 
darbininkams. Kompanija gi 
yra' pareiškusi, kad ji sutinka 
kolektyvėms deryboms kiek
vienoj dirbtuvėj atskirai.

Darbininkai ‘nusiskundžia 
šnipų ir juodųjų sąrašų siste
ma. Jie nepatenkinti ir tuo, 
kad žmogus 40 metų jau skai
tomas kaip “pasenėjęs darbui”. 
Nors žigas, valandomis skai
tant, General Motors moka gan 
augštasį tačiau dūliai darbo 

^pastovumo 1936. metais 80 
nuošimčių visų General Motors 
darbininkų uždirbo po mažiau 
nei $l,20Q metams.

Dabar pirmą kartą General 
Motors gyvenime kompanijai 
tenka susiremti su darbinin
kais, kuriems vadovauja ŲniV 
ed Automobile Workers pramo
ninė unija. Ji priskaito jau 
daugiau kaip 100,000 narių ir 
yra karingojo Industrinio Or
ganizavimo Komiteto vienetą. 
Tai priešas* kokio iki šiol kom
panija nėra turėjusi. Antra 
vertus, kompaniją kontroliuo
ja paskilbusi atžagareiviškumu 
Pu Pontų šeima, kurios nusi
statymą General Motors mene
džeriai vykdo gyvenimam 
„ ' * * *•> / 1

, YORK- t- . Milžiniškos
. ctakšmės darbininkų judėji
mui turi teisėjo Philip J. Mc 
Cook sprendimas/ išneštas pa
starosiomis dienomis. Sprendi
mas įsako firmoms Blue Dale 
Dress Co., Ine., ir Blue Fox 
Dress Co. pergabenti atgal į 
New Yorką savo mašineriją iš 
Phįladelphijos, kur tos kompa
nijos mėgino pabėgti, paimti 
vėl darbui titos darbininkus, 
kuriuos jos samdė pirm pabė
gimo, ir apmokėti jiems nuo
stolius.^

* * *

WASHINGTQN, D. C.—Ore- 
gon valstijos teismai buvo nu-* 
baudę, sulig valstijos krjmina- 
lio sindikalizmo x įstatymais, 
tūlą Dirk De Jonge už daly
vavimą mitinge, kurį sušaukė 
komunistai tikslu užprotestuo
ti policijos kratas ir ^puoli
mus darbininkų susirinkimų. 
Vyriausias šalies teismas dabar 
atmetė Oregon valstijos teis
mų sprendimą ir pareiškė es
mėj, kad taikius susirinkimus 
legatams diskusijoms negali
ma skaityti nusižengimu.

* * *

PITTSBURGH, Pa. — Pora 
mėnesių atgal sustreikavo 6,- 
000 Pittsburgh < Plate Glass 
kompanijos darbininkų reika
laudami geresnių darbo sąly
gų. Dabar šių darbininkų imi- 
ja, The Federation of Fiat 

x Glass Workers of Amerika, 
įteikė panašius jau reikalavi
mus, kaip Pittsburghe, Libbey- 
Owena-Ford kompanijai, ku
rios dirbtuvės randasi mies
tuose Ottawa, Illinois, Charles- 
ton, West Virginia, Shreve- 
porf, Louiąianna ir Toledo. Šie 
pastarieji, reikalavimai liečia 
7,000 darbininkų. Kompanijai 
nesutikus reikalavimams, dar
bininkai streikuoja. Kalbamos 
kompanijos dirba stiklą auto
mobiliams. ?

* * *
TAMQ MOONEY ir Wąrren 

BiUings byloj advokatas George 
Davia įteikė faktus ir suradi
mus vadinamam ręferee Ą. E. 
Shaw. Valstybės gynėjai, savo 
keliu, įteikė medžiagą taipgi; 

£inz\Yton

TARP MUSU iBIZNIERIŲ i
f ---------------- „---X C . . . .. , .... ........— - - F

J. Šeštokas tavern
—---------

p. Šeštokas Tavern randasi 
adresu 56,54 Weat 64 place. 
P-ims Šeštokas yra senas Nau
jienų skaitytojas ir rėmėjas. 
Užlaiko gražią ir erdvią vie
tą. Pirmiau buvo Garden City 
alus, o dabar Sėhlitz. Tas alus 
turi gerą skonį. P-nas Šešto
kas yra ir dištrįbuiorius, alaus 
ir papso bfžbfc - 1

Ltieky Tavern •

Vizitas “Sėdintiems Streikieriams”
V . ''

litiniai organizuoti. Politikie
riai apie tai gerai žinojo* tad 
politikos rūmų durys buvo už
darytos Chicagos lietuviams. 
Tik nuo 1982 metų lietuviai 
pradėjo įvirčiau orgąmznotia į 
demokratų partijos klrnhus, Be
rods Bridgeporto kolonijos lie
tuviai stipriausia susiorganiza
vo, vėliau Marąuette parko ko
lonijos lietuviai.

UNITED AIR LINES KELEIVINIO TRANSPORTO 
“skrąidžiojanti slaugė” “ virtuvėje, lėktuvo patalpoje, 
ruošia pietus keleiviams. Dabartiniai lėktuvai turi visus 
patogumus, kuriuos randama traukinyje.

, Naujienų-Tribune Photo

(Mooney ir Billingso paleidimui ( 
,iš kalėjimo. Shaw patieks re
komendaciją California valsti
jos ai/gščiausiam teismui. Jei 
tas teismas sutiks su Mooney 
ir Billings advokatų įrodymais, 
tai abu kaliniai tuoj bus pa
leisti. Jei nesutiks* tai bus ati
darytas kelias Mooney ir BiL 
lings apeliacijai į vyriausią ša
lies teismą-r-the United States 
Supreme Court. 

f '
& &

NEW YORK. — Amalgama-' 
ted Clothing Workers of Ame
rica generale taryba paskuti
niame savo posędy nutarė rei
kalauti, kad vyriškų drabužių 
siuvėjams butų pakeltos algos 
15 nuošimčių. Unija, žinodama 
savo narių kovingumą, reiškia 
viltį, kad samdytojai sutiks iš
pildyti reikalavimus. i

<• > > f U1'- 1 '.‘-7 ; A

* « »
LAIKOTARPY nuo 22 iki 

24 dienos gruodžio m/ėnesio 
1936 metų penkių valstijų gu
bernatoriai pasirašė įstaty
mus, kurie suteikia tam tik
ram tų ' valstijų darbininkų 
skaičiui nedarbo apdraudą. Pa
sirašė Michigan, Minnesota, 
Iowa, Vermont ir South Dako- 
ta gubernatoriai. Viso pana
šius įstatymus jau yra 
ėmusios 35 valstijos.

Pennsylvania valstijoj 
darbo apdrauda tapo taip 

apims 2,000,-r 
Sič pradžia 

valstijoj be
mokama nuo

■y*, pi "i'i1", ■ m 'k ■» ■ « .......

PRAĖJUSIĄ savaitę prezi
dentas Rooseveltas pasikalbėji
me su spaudos 'atstovais pa
reiškė, kad Jungtinėse Valsti
jose turi būti nustatytos ‘mi- 
nimum algos ir maksimam va
landos darbui, kad butų taij>- 
gi panaikintas vaikų darbas 
pramonėje. Visai tai, pasak 
prezidento, privalo padaryti 
federalės

..'■y*; ■ ' '■

Lųcky TaVėrp randasi adre
su 3$27 So. Ęmerald avenue. 
ši užeiga yra naujai atidary
ta. .Jos, sayiriinkai’ — Mary 
Butkus ir Tony Jacubs. Jų už
eigoje randasi geros rųšies ga
rimai, degtinė, vynas ir alus, 
taipgi cigarai ir gaminama šil
ti valgiai pietų laike. Greitoj 
ateity Naujienose pradės eiti 
garsinimas, kurs dau’g plačiau 
paaiškins apie šią užeigą.

Lueky Inn

pri

platinta, kad ji
000 darbininkų.
1938 metų šioj
darbiams bus
$7.50 iki $15 savaitėje.
.!TLg t̂ " IT.--.~T,,

Į '

WILLARD SCOTT, STREIKUOJANTIS FISHER 
Bodies darbininkas, Flinte* Mich„ bučiuoja savo duk
relę, sulaukęs vizito nuo žmonos ir kitų dviejų vaikų.’

\ Naujiehų-Tribune Photo
i 1 .

, . ... ............. ............... , ,

Didžiausiąs plauna 
mą suknelių išpar

davimas

Tad ir p. J. Tt Zųris, nors 
musų kolonijos Ir 13 war<io gy
ventojas^ ir gęrąi žinojo, kad 
čia gyvuoją du lietuvių kŲubai, 
bet jis taipgi žinojo^ kad jie y- 
rą silpni savo veikime, tad ma- 
ai ir dėme&io j juos tekreipė.

P-nas Zuris suaidėjo au šjoa ko
lonijos lietuvių kUubąis ir žy
mesniąja jų veikėjais tikalu 
bendrai daryti spaudimą j mu
sų wardo komitimeną p. F, Zją- 
taką, kad j iš užgirių p. £urio 
kandidatūrą į municįpalius tei
sėjus ir rekomenduotų ją Cbok 
kauntės demokratų komitetui ‘ 
žinoma, p. Zintak su tuo suti
ko ir daug pasidarbavo musų 
tautiečiui p. Zurini, tikėdamasi

gerus pažįstamus ir prirašyti gauti atlyginimui lietuvių bal- 
juos prie klibuo. Qi nemokėti sų.
duoklių ir pasitraukti iš kliubo.;
ir politinio veikimo nedaro nie-i Mums brightonleciams buvo 
kam jokios garbės. Jeigu kliu-/Ukrai siurprizas kai sužinojom, 
be randasi kokių netikslumų ir 
nepasitenkinimo, tai reikia tai
syti, o nesitraukti iš kliubo, 
kaip kad daro kai kurie drau
gai. Priklausymas politinei or-

Visai tai, 
privalo 

valdžios akcija.
& &
JERSEY valstijoj 

ir New Brunswięk
NEW

Moncton
Trades. and Labor Council or
ganizuoja teikimą medikalės, 

. pagelbos kooperatyviais pama
tais. — Vp.

Lueky Inn randami adresu 
2448 We&t 47 Street, šios už
eigos savininkas yra plačiai 
chicagieeiams žinomas ris.tikas, 
ir bu.vęš amatu barzdaskutys 
Stanley Bagdonas.. Jis prane
ša savo draugams, kad yra 
naujame tavern bizny, kur lai
koma įvairus gorimai,“ degtinė,, 
vynas, Rheingold alus ir ciga
rai. • i 'i

__  ' I

Tik įsivaizduokitę — papra
stai $1..QO vertės; vėliausio sfy- 
liaus ir modelio plaunamos suk
nelės už vos tik <

56c

arba 2 UŽ $1.05.
Teniykit Chicago Mail Order 

Bargaįn Outlet skelbimą, kuris 
tilps rytoj Naujienose, Moterų 
puslapy.

Skelb.

ne- 
pra-

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE^ 
DYBOMS

• . . ..................... .. .... .......

Alex Poškus 25 m. ir Mary 
Koziol 24 m.

Emil Pętrick 3r. (Michigan 
City, Ind.) įr Genevieve Zam- 
kus 18 m.

Thomas Williams 24 m.
Auna Dragolovich 22 m.

Skirybos įsakytos
Agnės Gajewski vs. Walter 

Gajewski
Cath erine Lenkowski vs, 

Joseph Lenkowski

-^HfSenąs Petras. Brighton Park

Įvesdino gubernatorių
Hornerj

• ■■■/. ■ O(j . . i . ;

Pirmadieny, gausio. 11 dieną, 
Springf ielde tapo įvesdintas 
gubernatoriaus pareigoms eiti 
naujam terminui p. Horner ir 
kiti valstijos urėdai.

x Iškilmės buvo , vaizdingom. 
Joms susirinko minios politi-- 
kįerių, Chicagiečių demokratų 
delegacijai vadovavo mūras' 
Kelly, valstybės, gynėjas Tho- 
mas Courtney ir Jungt. Val
stijų prokvtforas Michael Igoe,> ..

Šešiems kalėjimas
Teisėjas Dougherty paskyrė 

bausmės praėjusį pirmadienį 
Vasario 7 d., 1937 . šešiems automobilistams kalė- 

SAKALU SVETAINĖJ p° 5 ir 10 vdieni» už girlĮJ ir 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUĘ neatsargų važiavimą. ,

Naujienų Koncertas

ORO TRANSPORTO KABINA

Iš lietuvių organizacijų 
darbuotės

Šios kolonijos lietuviai yra 
gerai susiorganizavę į frater- 
nales organizacijas, į įvairias 
lokales . savišalpos draugijas, 
Bet politiniai jie yra silpni ir 
šio 12/ wardo politikieriai ma
žai dėmesio tekreipia į juos.

Ti/ma, čia gyvuoja du politi- 
ųiiaV kliubai. Vienas jų yra pa-
įįyadįnęs Jaunų Lietuvių De
mokratų Kliubas, antrasis — 
Lietuvių Politikos; Kliubas. Pir
masis kliubas teturi vos porą 
demėtkų narių, o antrasis, gy
vuoja geriau, šis antrasis kliu- 
bas, turi 336 narius, bet daugu
ma narių nėra užsimokėjusi so- 
vq duoklių už 1^36 m,

frišilalkant 7 kliubo. įstatų 
straipsnio 6, paragrafo. 9 tie 
visi nariai yra save suspendavę, 
kurie neužmokėjo, mokesties už 
X93.6 metus. Taigi, kad nepra
rasti. savo teisių .kliube, jie bū
tinai, turėtų atsilankyti į susi
rinkimą, kurs .įvyks ketvirta
dienį, sausio 14 dieną, Gramon- 
to svetainėje, 4535 So. Rock- 
wėll Street, ir užsimokėti už
vilktas duokles.

Turėtų taipjau atsivesti į su
sirinkimą ir savo draugus ir

KABINA MODERNIŠKO KELEIVINIO TRANSPORTO, KURI UNITED AIR 
Lineš paleido į apyvartą šiomis dienomis. Lėktuvas gali pakelti 14 kaleivių, toną 
pašto ir ekspreso ir skrenda be sustojimo iš Chicagos į New Yorką. Lėktuvas, kai- 

nnvn $110_000• ir vra Douglas firmos gamybos. Naujiepų-Tribiuie Photo

kad Bridgeporto demokratą 
kliubas rengia mitingui p. Zu
rini musų kolonijoj, pesiog per 
musų galvas, ir kviečia musų 
wardo politikierius, pp. fcmtą- 

ganizacijai yra būtinas reikalas, ką ir aldermaną Harnettą, į &ą- 
kiekvienam šios, šalies piliečiui. mitingus. Brightonparkiečiai 
Juk aiškiai yra pasakęs prezi- tuo jautėsi įžeisti, ir nors jie 
denfas Rooseveltas, kad Ameri- buvo kviečiami į tuos mitingus, 
kos'piliečiai turi būti gerai po-tačiau, mažai kas juos te- 
litiniai organizuoti. Nes tik bu- lankė. Tatai aiškiai pasirodė, 
darni gerai politiniai organizuo- kai musų kliubas surengė ba- 
ti galime daryti spaudimą į ša- lią, t.kad sukelti finansinės pa
lies įstatymų leidėjus, kad jie ramos p. Zurio kandidatūrai: 
pravestų liberališkesnius įsta- niažai kliubo narių ir šiaip pus
tymus musų būklei pagerinti, blikos teatsilankė; vakaro pa- 

• jamos vos pajėgė padengti iš- 
Mums visiems yra gerai ži- |aįdas.

noma, kad Chicagos lietuviai Bet nežiūrėdami to, kad mes, 
per eilę metų buvo silpnai po-1 ,P, (Tąsa ant 6-to pusi.)

kai musų kliubas surengė ba-

ramos p. Zurio kandidatūrai

\ UP. TO Z-i
ĮfOOo. ZS

OF vour v

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

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

Chicago teikia paskolas ant namų ĮChięagoje x įr priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, le^vais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų na\u.

■ Pątarnavirnas teisingus ir greita?,

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

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

^žiAND LOAN ASSOCIATION 
P Of CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
BEN. J. KAZĄNAUSKAS, Rast.

riHĮ|IWI«II.JĮ.MJĮIWI.I.I I ...N—.................. į.......................... ......

I Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTI

IŠMAINOM ČEKIUS
Už darbininku algų čekius ąnt Cashįug Cam- 

, pauy skaitome; 
i - $140 ........................ . .
iki 25.00 .................................. ..........
iki 50.00 .............. ................ .

51,00 iki 75.00 ................................  ,.....
70,00 iM 100.00 .... 5.... ........................

- 10040 ........ v- .................. 5c už kas

Mažiaus - 
$ 1.00 

2640

5c 
10c 
15c 
20c 
25c 
$20Viri / į 

Už vieps kitus pžudeačięt čekius nuo $50 ir viri 
skaitysime Bank Eaįchange ‘/z iš 1%

IŠDUODAM MONEY 
ORDERIUS

$5.oo .......................................
100 ................... .......................
5040

100.00
100,00

nurodyta dydžio
Gaso ir Elektrikos Bilos

po 5 Centų?
Parūpiname Smulkpinigių

popieriniai arba smulkieji .............. ’/j ii 1%

Mažiaus - 
$ 5.41 

1M0 
50.00

Viri

iki 
iki 
iki

15c plūs prie

nvg A|l Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini’ 
IIIlVHIe gus, gąso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

|g ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p, p.

j Midland Currency Exchang'e
i TELEFONAS LAFAYETTE 4401 4162 ARCHER AVENUE Cu‘Ier’» 
Į^IIBIilillll^llll8l88iilllffilĮllliižHIISMillliiHliffifllHUIHilEI»HIUMllB]ilHHIGBilUimmr-_"""""~~^~
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Žagariečių parengi
mas sekmadieny

Neseniai vakari] lankytojai 
turėjo progos su žagariečiais 
ir jų kaimynais jų surengta
me vakarėly smagiai laikų 
praleisti.

šiuomi gi turiu garbes vi
siems pranešti, kad žagarie
čių draugiškas kliubas ir vėl 
suteiks mums, linksmu va
landėlių, kurias galėsime tu
rėti susirinkę - iš visų Chica- 
gos kampų į. Hollywood sve
tainę, 2417 West 43rd Street 
(ferighton Parke), pasisve
čiuoti ir malonioj nuotaikoj 
paberti kauliukų, o už tai 
išlaimėt! įvaikių dovanėlių, 
gi prie to ir rateliuose pasi
sukti, dar smagumui stiklines 
patuštinti.

P-lė Sofija Ambrozaitė su 
kitais vakaro rengėjais priža
dėjo mums daug siurprizų 
patiekti.

Pradžia 3 valandų po pietų.
—R. Š.

PAŠALINTASAI KALBASI SU STUDENTAIS

Dr. Glenn Ifrank, praŠalintasai Wisconsino universiteto prezidentas kalbasi 
su prielankiais studentais, kurie norėjo skelbti streiikų, reikalaudami, kad jis 
butų atstatytas į vietų. IlN?Naujįenų Photo
_____________  .   —i    ....  - - - - - - - - - - - - - 1 ■ - — -------------- ------- ------- ----—————————————

Visi rengiasi
Chicagos Lietuvių Vytų 

Choras Neffo svetainėje kiek
vieno sekmadienio ryte prak
tikuoja dainas ir kareiviškus 
maršavimus. Jis rengiasi kaip 
galima šauniau pasirodyti 

’ scenoje susio 24 d. Lietuvių 
Auditorijoje, veikale “Užburti 
Turtai”. Taipjau Dramatiško 
Ratelio artistai kas trečia
dienio vakaras Universal kliu 
be susirinkę trukšmauja, la
vinasi, repetuoja tame pa
čiame veikale, kad suvaidin
ti ‘‘Užburtus Turtus” gefiau, 
negu buvo kada suvaidinta 
pirmiau. Parėję namon vėl, 
tik kiek laiko pasigavę, stoja 
prieš veidrodį ir šaiposi, rau
kosi, mosikuoja — mat daili
na reikalingas pozas “Užbur
tiems Turtams”. Atrodo* kad 
šį kartų veikalas bus tikrai 
šauniai prirengtas ir suvaidin
tas.

0 veikalas yra gražus ir il
gas. Seniai panašų matėme 
chicagiečių lietuvių scenoje. 
Ilgai laukti nebereikės, tik už 
dviejų savaičių jį pamatysi
me — sausio 24 d., Lietuvių 
Auditorijoj. Rengia Chicagos 
Liet. Vyrų Choras ir Liet. 
Socialistų Sųjungos Chicagos 
Centralinė kuopa.

—Draugas.

Prelekcijos
Brighton Parko Moterų 

Kliubas rengia prelekcijas. 
Prelegentas Dr. Margeris. 
Kalbės apie tulžį ir abelnai 
apde moterų įvairias ligas. 
Prelekcijos įvyks Vingeliaus- 
ko svetainėje, 4500 So, Tal- 
man avė. 7:30 vai. vakare. 
Įžanga veltui. Prelekcijos vien 
tik moterims ir merginoms.

—A. Zabukienė.

Paaiškėjo Kodėl Či- 
kagiečiams Taip Ne

miela Lietuvoj
Chicagoje viena maudyklė kas 

keturiems, Lietuvoje — 
kas 1,500

Pagyvenę Amerikoje kelioli- 
kų metų, lietuviai smarkiai pa
siilgsta gimtinės. Dienų ir nak
tį galvoja apie tėviškės gražu
mus, apie gimtos triobos jau
kumų ir deda centus į sali šip- 
kartei.

Bet nuvykę Lietuvon, laimin
gi chicagiečiai, kurie įstengė 
sudėti užtektinai centų šipkor- 
tei, nepaprastai greitai grįžta 
atgal, ir nevisai gražiais žo
džiais atsiliepia apie tų tėviš
kę, apie kurių, pirmiau taip ro
mantiškai galvojo. Permina 
įvyksta didžiausia. \

Bet vakar išlindo yla iš mai
šo, kuri parodė kodėl jų min
tys taip grięžtai pasikeitė. I

Chicagos plumerių konvenci
joje paaiškėjo, kad Chicago j e 
viena maudyklė išpuola kas ke
turiems žmonėms, ir nusimau
dyti yra palyginamai lengvas 
dalykas.

O Lietuvoje gi po maudyklę 
išpuola kas tūkstantis ir pen
kiems šimtam^ žmonių ir nusi- 
maudymas ' ten yra. nemenka 
problema.

Irgi buvo specialistė
Myrtle Barnes 38 metų sa

vo išvaizda atrodė gerai. Jos 
išvaizda įtikindavo samdyto
jus, kad ji yra sųžininga, taigi 
darbas namams prižiūrėti jai 
buvo nesunku gauti. Pirmadie
ny, sausio 11 diena, Myrtle 
Barnes prisipažino valstybes 
gynėjui, kad dirbdama kaip 
tarnaitė ji yra apvogusi įvai
rių jos samdytojų butus su
ma $30,000.

Brighton Park
(Tųsa nuo 5-to pusi.) 

brightonparkiečiai, ir buvom 
pastumti į šalį, mes visi stojo
me vieningai dirbti, kad musų 
tautietis p. Zuris išeitų laimė
tojas, ir dabar galime didžiuo
tis, jogei musų kliubo narys p. 
J. T. Zuris apsigyveno demok
ratų rūmuose ir užima svarbų 
politiškų urėdų.

Na, o ar daugiau brighton
parkiečiai neturi tokių garbin
gų vyrų su* geru wardo rekor
du, kaip kad p. Zuris? Tikrai 
turi. Tad mums reikia stiprinti 
politinės jėgos, rašytis į Lie
tuvių Politikos Kliubų. Ir kai 
visi busime gerai politiniai or
ganizuoti, tai kreips į mus dė
mesį ir musų wardo politikie
riai ir mums bus daug lengviau 
šiokių tokių koncesijų išgauti 
atsitikime svarbių politinių rei
kalų.

—J. Jasevičius, 
, Kliubo pirm.

Budriko > radio valanda pra
eitų sekmadienį iš stoties 
WCFL., nuo 7 iki 8 vai. va
karo, džiugino musų tautiečius 
prakilnia muzika gyvai išpildy
ta galingos radio orkestros, 
gražiomis kvarteto dainomis 
ir Makalų pasikalbėjimais.

Toli nuo Chicagos gyvenan
tys lietuviai, nežiūrint kuria
me šiaurinės Amerikos konti
nento krašte jie randasi, aiš
kiai girdi Budriko sekmadieni
nius radio prpgramus; juos 
komplimentuoja ir jais di
džiuojasi.

Juozo Budriko pastangomis 
dar yra duodami ir kiti radio 
programai, būtent: pirmadie
niais ir penktadieniais 3:30 iš 
stoties WAAF., o ketvirtadie
nio vakarais nuo 7 iki 8 vai. 
iš stoties WHFC.

Klausykitės jų.

Cicero
t . ,

Draugystė Lietuvos Kareivių 
šiemet švęs 25 metų jubiliejų.. 
Praėjusių savaitę išdubta drau
gijos atskaita. Valdyba ir yko-‘ 
misija susirinko p. Genio- ofise, 
kur buvo išduota atskaita. Per 
metus draugija turėjo apyvar
tos $2,284*29.

Draugystės turtas paaugo 
$533.08. Jos narių skaičius sie
kia 210, o kapitalas $7,851.93.

Peržiurėjus apyskaitų, imta 
svarstyti kiti draugystės reika
lai. Visi dalyviai pareiškė, kad 
25 metų jubiliejus turėtų būti 
sėkmingas, nes Kareivių Drau
gija yra laisva, savo narių ne-
varžo. Dar yra progų vyrams 
priklausyti jai.

Kareivių draugystės susirin
kimai laikomi kas trečias sek
madienis kiekvieno mėnesio 1 
valandų po pietų Lietuvių Liuo- 
sybės svetainėje.

sirinkimas įvyks 17 dienų šio 
mėnesio.

,, /

Susirinkime komisija patieks 
planų veikimo jubiliejui. >

Kareivių draugystės , valdybų 
1937 Inetams sudarė šie na
riai : A. L. Matulis, pirminin
kas; C. Rakašius, pirmininko 
padėjėjas; K. P. Deveikis, pro
tokolų raštininkas; Ben Tuma- 
vičius, turto raštininkas; Klem 
Laudangkas iždininkas; J. Bal
trušaitis, J. Jocius ir P. Kava
liauskas iždo globėjai; J. Pral- 
gauskas maršalka.

Draugijos reikalais kreipkitės 
pas sekretorių K. P. Deveikį, 
1518 So. 48 court, Cicero, 111.

. Vietinis.

Mano žoįį| dėl Klai
pėdos fcasto 

bažnyčių
Norima štMyti Klaipėdos 

krašte 10 bažnyčių. Aš ma
nau, kad musij broliai lietu
viai klaipėdiečiai turi i gana 
bažnyčių. Jiems bažnyčių ne
trūksta, jie turi jų perdaug. 
Ir jeigu, gink Dieve, lietuviai 
pradėtų statyti Rymo katali
kų bažnyčias Klaipėdos kraš
te; tai jau iš anksto sakau, 
kad tas musų 1 brangus Lietu
vos kampelis vėl atsidurs vo
kiečių rankose. Ba musų bro
liai klaipėdiečiai tos dovanos 
iš y musų nereikalauja. O jei 
nereikalauja, tai kam jiems 
brukti savo Rymo katalikų 
bažnyčias. Jie turi savų pro- 
testoniškų bažnyčių, tad lai 
jie garbina Dievų savaip, o 
mes savaip. Garbė eis tam 
pačiam Dievui, o mums Jnis 
broliškas sugyvenimas, kas yra
daug naudingesnis, negu Ry
mo katalikų bažnyčios.

Visi susipratę lietusiai žino 
kų mums atnešė katalikybe— 
pražudėm brangių ' protėvių 
Lietuvos žemelę ir dabartinį 

Sekantis su-J Vilniaus kraštų ir užtamsinom

IR KALĖDOS IR GIMIMO SUKAKTUVĖS

TRYNUKAI, RICHARD, ROBERT IR, ROS E MARY, kurie Kalėdų dienų šventė ,ne vien

' . ■ / .t •

• AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANIKAI
Siame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingu patarnavima ir geriausia 
oataiso automobilius.

Milda Auto Sales.
Vienintelis lietuids pardavėjas Buick 

. ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victnrv 1696

' ® RESTAURANTAI

Universal restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

,TeI. Victory 9670.

G* Jėzaus gimimo, bet ir savo gimimo sukaktuves. Jie yra kūdikiai Joe A. Moore šeimy
nos, Quincy, Illinois. (Naujienų-Tribune Photo) A- -

visų savo tautų. Taigi, jei da
bar musų kunigai pradės 
Klaipėdos krašte statyti savo 
bažnyčias, supraritųmas daly
kas, kad klaipėdiečiai lietu
viai glausis prie vokiečių. To
kiu budu kas mums beliks? 
Vilnius teko lenkams, Klaipė
da teks vokiečiams. Ko bus 
vertas musų kraštas? Pasiliks 
tik mažiukė sau jale musų Ry
mo katalikų kunigų.

Dabar yra mažai lietuvių, o 
dar norima jų skaičių suma
žinti. Todėl patariu musų bro
liams katalikams ne vieno cen 
to neduoti bažnyčioms Klai
pėdos krašte budavoti. Juo la
biau, kad tur būt nerasime nė 
dešimto nuošimčio to krašto 
gyventojų,. kurie norėtų savo 
tarpe Rymo katalikų bažny
čias matyti. Tokių bažnyčių 
trokšta tik mųsų ' kunigėliai, 
trokšta savo naudai pasipini
gauti. —St. M.. __- - - y

18 gt. apielinke
21 Wardo - Lietuvių Ameri

kos Piliečių Sųjungos metinis 
susirinkimas įvyks šiandie, 
sausio 13 d.,x Apveizdos, Dievo 
parap. svetainėje kaip 7:30 v. 
vakarė, 18 ir So. Union Avė. 
Visi nariai prašomi dalyvauti, 
šis metinis mitingas' yra tam, 
kad nustatyti musų darbuotę 
1937 metams. Daug svarbių 
reikalų., Įstojimo nėra, tik 10c 
mėnesįui mokesties. Atsiveski
te naujų narių. Tie, kurie gy
vena 21 warde, privalėtų daly
vauti. A

— Juozas Kuzmickas,
v koresp. ir notaras.

Pražuvo 16 metų 
Alfonsas Skupas

jTėvas klausia žinių apie? din
gusį sūnų

BRIDGEPORT — Susirūpi
nęs Bridgeporti^tis tėvas p. 
Skupas vakar visur klausinė
jo, visur ieškojo, savo 16 me
tų sūnaus, Alfonso.

Jaunuolis pražuvo pirma
dienį, afiie 6 valandų vakare. 
Apleidęs namus, kurie randa
si adresu, 841 West 33rd st., 
jis nebesugrįžo.

Nors jaunas, bet Alfonsas 
yra apie, 5 pėdų, 9 colių auk
ščio, ir sveria apie 160 svarų. 
Akis turi mėlynas ir šviesius 
plaukus.

Apleisdamas namus pasku

tinį kartų, berniukas dėvėjo 
juodų odinį švarkų, mėlynų 
“sveterį”, rudas “cord” kel
nes ir juodus čeveryktis.

j
Stop

Itching 
Skin

k

NieMjlmo. UMrimų ir Dedervine*— 
Zrnno greit palengvina ekausmu* nuo 
aufirelnina iritadfa nuo Eczemoa. spuo
gų ir panafiių odoa nesveikumų. Per 25
metua Žemo vartojama* ir giriamas
milijonų kaipo Svaro* ir aaugua valr 
tas praialinimul odoa iritacijų. Užtil
tas Good Bouaekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. ir 91. Visi vaistinin
kai užlaikoMOTERYS

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

1739 So. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S AR Aš AS—ALFABETO TVARKOJE

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

• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

Charles and Tony 
Motor Sales (

Parduodame geriausios išdirbystės 
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

• ANGLYS—COAL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar dąugia’i $7.40 tonas 

Smulkesni $7A® ' tonas.

t

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

ILaidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiild gydytojai, o ne stu* 

dentai, teikia patarnavim*.
Ilima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Randongyslės 
gydymas ižvirkltimu, kyla ir vari
uose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tek Lawnd&!e 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 .... ............. $6.4Q
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. Fairfield A v.
• KONTRAKTORIAI

John Vilitnas
Kontraktorius Ir Budavotojas 

Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 S(X MAPLĖWbOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, 111.

GARSINKITE
NAUJIENOSE

• Turtas ir Finansai
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Toans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
pkites#

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Riteris 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 visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
_________CHICAGO TLL.

•TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS

(Buvęs Insurance Agentas)
TAVERN

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

Chicago, 1)1.

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

šviežais kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

, IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
NEW DEAL TAVERN 

šeštadieni ir Sekmadienį 
Sausio-Jan. 16—17

117 SO. HALSTED STREET 
Tel. Haymarket 137$

Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 
mandagus patarnavimas.

BILL DUDOR, Savininkas.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl Šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tek Lafayette 7069

, 2418 We»t 47th Street
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DOVANA EKS-K AR ALIUI

savas kambp

Darbo Santykių Taryba Laimėjo Teisine

nų.

Garsinkite “N-nose
Pažinę plėšikus

BRONISLAVA AUKSUTIS

■ik.

SUSIRINKIMAI

4.

n
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Personai
Asmenų Ieško

Business Chances
Pardavimui Bizniai

TAVERNAS ant pardavimo 
renda $35.00—už pirmą teis 
pasiūlymą. 1124 West 69th 3t

pagei-

CO.

PĄRSIDUODA moderniška taver
na; turi būti parduota pigiai;

2992 No. Mihvaukce Avė.

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

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams rūšiuoti. Nuolatinis dar
bas—geras mokestis.

1801 No. Leavitt St.

MERGINA namų darbut — leng
vas skalbimas ir valymas, savas 
kambarys, liudymas, $6.00. Midway 
1454. -

M

AR IEŠKOTE moderniškd raver- 
no ? Būtinai turite pamatyti Šitą. 
Šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai—gera apielinkė. Atsišaukite po i 
4 vakare. 2950 So. Normai Avė.

VIENŲ METŲ MIRTIE^ SUK AKTU VĖS

->♦»?' f ■-

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

842 West 59th St.

IEŠKAU darbo kaipo bučeris. 
Second Cook arba/ porterį. Galiu 
dirbti už baro. Josbphovicz.

3260 West 108 St.

MERGINA iš užmiesčio namų 
darbui — būti, mažas apartmentas, 
nėra skalbimo, $7. Vaistinėj.
401 So. Pulaski Road, Nevada 10305
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Furnitūrą & F&iūres
Rakandąi-Įtaisai

240 AKRŲ FARM A arti Chica
gos. Parduos visą ąr pusę arba 
mainys j miesto nuosavybę. Dėl 
smulkesnių informacijų šaukit Re- 
public 7647. * '

RENDON kepykla prie 8857 So- 
Lituanica — gyvenami kambariai 
užpakaly. Kreipti? dieną Ptfttman 

, 0776; vakarais Lįemlock 2388.

RENDON 6 kambarių flatas, nau
jai išdekoruotas, maudynės, visi 
patogumai. 88,21 So. Lowe Avė. Sa
vininko tel. ColUmbus 9248.

■, ■ .i & L

GROSERNĖ'ir buČernė, 30 metų 
apgyventoj lietuvių kolonijoj, turiu 
kitą biznį. 3401 So. Lituanica Avė

HIIIĮB įlįMl»ĮIH|Į|lll> I   .I*          

Siunčiam Učleti Telegramų I V1»m 
Pasaulio Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams
, . ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel, BOUlevard 7814

CLASSIFIED ADS
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Trečiadienis, šaus. 13, 1937

Atidėjo Viktorijos 
Venckuvienės bylą 

iki vasario 9 d
Atgavo laisvę užsistačiusi 

$1,000; teismas gailisi 
vaiko.

Feloųy teismo teisėjas Frank 
M. Padden vakar atidėjo Vik
torijos Venckuviėnės bylą iki 
vasario 9 d. Jis taipgi paliuo- 
savo moteriškę, kad ji galėtų

Kristoforų, kuris buvo palikęs 
vienu, vienas.

Moteriškė turėjo užsistatyti 
$1,000 piniginės' kaucijos, 
pirm negu ątgavo laisvę. Ji 
yra traukiama teisman už 
bandymų nužudyti savo vyrų, 
Kazimierų Venckų. Sekmadie
nį anksti rytų ji biauriai su
pjaustė mėsininko peiliiŲ Nus
tojęs daug kraujo ir pusgy
vis, Venckus buvo nugabentas 
apskričio ligoninėn. Iš prad
žių atrodė, kad mirs, bet vis 

j dar laikosi. Venckuvienė skau 
džiai supjaustė jam kaklų. ’

Venckų namai randasi ad
resu 2153 West 24th Street.
Šiandien Teis duozą Puidoką.

Prieš teisėjų McKinley šian
dien bus svarstoma byla Juo
zo Puidoko, kuris buvo suim
tas už vagystę.

Bovelninių Suknelių
Siuvyklai Reikia 300

Darbininkių
Didina samdą pasirašiusi su
tarti su International Ladies 

Garment unija.

International (Ladies Gar
ment Workers Union praneša, 
kad ji susilaukė didelio lai
mėjimo Chicagojo unfoiiida* 
xųsi didžiausių bovelninių, su- 
hnehų siuvyklų Chicagoje.,

Tai esanti tik pradžia, bet 
gera pradžia. Ikišiol didžiu
moje dirbtuvių moterys dirba 
už menkutę-bado algų.

Sutartį su unija pasirašė 
Smoler Brothers siuvykla, ku
ri randasi adresu, 2256 Wa- 
bansia avenue. Firmai dirba 
1,100 darbininkių, bet reika- 
lauja dar 300.

Patyrusios moterys yra pra
šomos kreiptis adresu, 174 N. 
Franklin Street.

Piktadariai padarė holdapą 
praėjusio* sekmadienio naktį 
Chicagos stadione. Darbinin
kai, kurie radosi stadione, kai 
hohlapas buvo padarytas, pa
žinę iš paveikslų tris asmenis, 
kurie policijai yra žinomi kaip 
plėšikai. Policija tikisi artimoj 
ateity nužiūrėtuosius areštuo
ti.

Paskandintas senas lai 
vas ežere

1885 metais tapo pabudavo- 
tas laivas Pere Marųuette No. 
4. Per 50 metu jis plaukiojo 
Michigan ežeru. Praėjusį pir
madieni pakrantės sargyba pa
skandino jį ‘ kaip pasenėjusį 
laužę ežere 100 pėdę gilumoj.

—M—,——  ......................... ..................... . .j.. ■ ■,, I. .f——
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Melodramos “Užburti Turtai” repeticija įvyks trečiadienio va
kare, 8 vai., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi- 
si Dramatiško Ratelio vaidylos, kurie dalyvauja šiame vei
kale, malonėkite atvykti laiku. Rengia Chicagos Vyrę cho
ras ir Liet. Soc. S. Chicagos Centrale kuopa. Perstatymas 
Įvyks sausio 24 d. Liet. Auditorijoj. -—Kom. _

L. D. D. 4 kuopos metinis susirinkimas įvyks sausių 14 d. ket
virtadienį 8 vai. vak., 2244 W. 23rd Pi. Visi narįaį daly
vaukite, nes . bus renkama L. D. D. Centro ir kuopos val
dybos. Yra laiškas iš “Naujienų”. —A. Daipįs, sekt.

S. I ■ ......................................... .......... ........ ................. ...................................... ...... .........y ............................................................................................................  ... ■ . ... .........................

Dachshund veislės šuo, kurį eks-karaliui Edvardui* VIII 
padovanojo Austrijos ūkininkas, Anton Klaus. Buvęs ka
ralius gyvena Austrijoje, Enzesfelde, kur laukia, progos 
susitikti su mylimąja Mrs. Wally Simpson, dėl kurios ap
leido sostą. Austrijoje eks-karalius yra tiek populiarus, 
kad ūkininkai nori išsirinkti jį savo karaliumi.

Naujienų-Acme Photo.

Chicagoje dabartiniu laiku 
vyksta penkių stambių gelžkči
liečių unijų suvažiavimas.

Tos unijos reikalaus dides
nio atlyginimo ir šešių valan
dų darbov dienos. Suvažiavimo 
pirmininkas Alexander F. 
Whitney, Brotherhood of 
Railroad Trainmen pareiškė, 
kad tų reikalivmų svarstymas 
yra svarbiausias suvažiavi
mo tikslas.

Fedęralis apeliacinis teis
mas Chicagoje vakar išnešė, 
nuosprendį, kuris yra nepa^- 
prastai svarbus darbininkams. 
Tas teisinas panaikino drau-

Eleveiterių linijos 
ruošiasi pasiduoti 

į bankrotą
Neįstengia galą suvesti su ga

lu; serai neverti nei de
šimtos dalies nustatytos 

kainos. \

Po Chicag^ .eina gandai, 
kad eleveiterių linijos netru
kus pasiduos į bankrotų.

Bendrovė, operuojanti trau
kinius, yra Chicago Rapid 
Transit Company. Keliolikų 
metų atgal ji perėjo į recej- 
verių rankas. Bet ir, tie nega
lėjo pastatyti linijos ant svei
ko pamato, kad jos apsimokė
tų. Priešingai, kiekvienais me
tais nuostoliai augo ir augo.

Eleveiterių linijų turto ver
tė knygose siekia apie< silptų 
milianų dolerių, bet Šerai ne*

dimų, kurį vietos federalis tei
smas buvo išnešęs prieš Na
tional Ląbor Relations Board. 
(Tai yra federalė valdžios ta
ryba, į kurį1' tar$hiiilęau j a lik
vidavime ginčų tarp darbda
vių ir darbininkų), žemesnis 
teismas buvo atėmęs nuo ta
rybos teisę tarpininkauti to
kiuose ginčuose. Bet apeliaci
nis teismas pareiškė; kad že
mesnis teismas neturėjo teisės 
tokio draudimo išduoti.

Bylų prieš tarybų buvo už- 
vedusios septynios dirbtuvės, 
kurios turėjo nesusipratimus 
su darbininkais.

atneša nei septynių milionų.
Perėjusi per bąiikrotų, ben- 

' drovė persiorgapi^uos ir ban
dys susivienyti su Chicagos 
gatviakarių bendrove.,

Al^ .

DOMINIKAS BAGDONAS
• Persiskyrė. ?u ŠIUO pasauliu 

Sausio 12 dieną, 7^5 vai. ry
to, 1987 m., sulaukęs pusės 
amž., gimę? Banovėžio apskn, 
Naujamiesčio pat, Karnagelės 
kaime. ‘ .

Amerikoj išgyveno 80 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Heleną, po tęvais Diu-, 
, raitę, 3 sūnūs Dominiką, Ed

vardą ht Stanislovą, 3 dukte
ris Juozapipą Taylor, ir žen
tą Raymond, Julijoną ir Oną, 
brolienę Leokadiją Bagdonie
nę, anūką Joną, sesers dukte
rį Mažeikienę ir jos vyrą Ra
polą, pusseserę Oną Pątkama- 
rięnę ir jos vyrą Juozapą,; 
ir gimines, o Lietuvoje seserį 
Karoliną^ Adomaitienę, švogerį 
Stanislovą Svotkiną ir. gimi
nes, * ;

Kūnas pašarvotas 10840 
Avenue N, tel. Regent 2397. 

>' Laidotuvės įvyks penktadie
nį, Sausio, 15 d., 8:30 vai. ry- 

i to, iš namų į šv. Juozapo par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 

L į Šv. Kazimiero kapines.
Visi Ą. A. Doniinikę Bagdo

no giminės, draugai įr pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 

_mi dalyvauti laidotuvėse ir 
"suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame* 
Moteris, supai, dukterys, anū

kai, pusseserės, švogęriai 
ir giminės.

Patarnauja ląid. dir. Juozapas 
Eųdeikis ir Tėvas, tek Repub- 
lic 8340. \ i.

Pirkite savo apielinkSe 
. krautuvėse-

Pagerins Chicagos 
Airportą

Išims gelžkeliy bėgės šiaurinia
me airporto gale

Po ilgų ginčų su miestu, Chi- 
cago and Western Indiana gelž- 
kehų linija sutiko išimti savo 
bėgės, lęupios eina per šiaurinį 
Chicagos miesto airporto galą.

Bėgės išėmus, laukąs bus p$t- 
didiutas ir pagerintas.

Chicagos airportas yra “A- 
merikos Ord , Komunikacijos 
Centras”.,

p L -4 <• 1 •• -*1*- ■ ’
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Atsisakė panaikinti 
mirties bausmę 2-ms 

žmogžudžiams
Peter Krisouląs ilr J, Rappaport 

ttirės mirti

Aukščiaušio ’ ’ Amerikos teis
mo teisėjas, William Van De- 
Vanter vakar 1 atsisakė panai
kinti mirties bausmę dviems 
Chicagos žmogžudžiams. Jiė 
turės mirti elektros kėdėje.

Pasmerktieji yra John Rap- 
paport, kuris nužudė savo sėb
rų -— narkotikų pirklį ir Peter 
Krisouląs, lytinis išsigimėlis, 
kuris nušovė McKinley Parko 
kino.-teatro, “Midwest” vedėjų, 
Irving Fehlberg.

Gal bus plaukėjų 
žvaigždė

.Herbertas Budrikas, Friiger 1 
H. S, plaukėjų rungto 

kapitonas
Žinomo lietuvių bizpieriaus 

Juozo Budriko sūnūs Herbertas 
Budrikas dar tėra 17-kos metų 
amžiaus, o jau yra pasižymė
jęs sportuose. Pirmiau mokino

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
trokų nelaimės įvykio metu sau
sio 0*d’, ir palaidota Šv. Kazimie
ro Kapinėse sausio 11 d., 1936 
metais.

Ketvirtadienį, Sausio 14 d., 
7:30 vai. rytą ųž Bronislavos sie
lą bus atlaikytos Šv. Jurgio baž
nyčioje trejos šventos mišios. 
Kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus atvykti į pa
maldas. ' ' .

Bronytė paliko motiną Agnieš
ką Aųksutięnę, 2 broliu Joną ir 
Kazimierą, tetą M. Padrus, 5 
pusbrolius ir 3 pusseseres.

Bronytė, mano dukrelė, Tu ap
leidai mane per netikėtą mirtį 
dar jaunystėj, vos 11 metelių sų- 
laijcus; padarei, man, tavo moti
nai ir broliams neužgydomą 
širdyj žaizdą. Ašaras liejau dėl

tavęs brangioji, ašaromis liesiu tavo kapą kol gyva busiu. Nėr mąn 
gyvenimo pasauly bę tavęs dukrele! Lauk manęs ateinant ir tebus' 
Tau ramybė Jaltoj žemėj, , /

Tąvo. Ągnięška Auksutienė, broliai Jonąs ir Kazimieras
m ii iiiiiiiiir m i ž ii nniiMižį^^ neRajadfl&tpiė - tavęs maldose kol gyvi busime. ____ į]
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STUTIŠ W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)
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ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
. ■ . į 9:30 vai. vakaro 
ir. ' '■ ' ■ .

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

■ . I ....u- ..............      •

si militarėje akademijoj, o da
bar’yra trečių metų Fenger H. 
S. mokinys. Jis yra gavęs me
dalių įvairiiiose sportuose, bet 
mėgiamiausias jo sportas yra 
plaukimas.

Pereitų mėųesį Chicagos uni
versiteto plauktuvėje buvo visų 
Chicagos vidurinių mokyklų 
(High Sėhools) plaukimo rung
tynės, kuriose dalyvavo ir Her
bertas Budrikas. Pęr maža ko 
jis nelaimėjo visos Chicagos 
mokinių plaukimo čąmpionato. 
4Q-ties jardų plaukime jis buvo 
antras, o\ 100 jardų plaukime 
■jis bu'vo trečias. Laimėtoju bu
vo vyresnis Roosevelto mokyk
los mokinys Gray.

Kovo mėnesy bus vėl visos 
Chicagos mokinių plaukimo 
rungtynės. Prie šių rungtynių 
Budriko sūnūs dabar labai stro
piai rengiasi. Jis tikisi, kad šį 
sykį jis tikrai taps Chicagos 
jaunuolių plaukikų čampionų. 
Nėr ko sakyti, Herberto tėtu
šis irgi „Mbai susidomėjęs savo 
sunaus pažanga plaukimo spor
to

CLASSIFIEDADS
■

PAIEŠKĄU JONO /SINKAUS gi
minių—girdėjau yra jo brolis ir se
suo Chicagoj. Jonas Zinkus yra mi- 
resK paliko apdraudos. Prašau gimi
nes atsišaukti. J. P. Wilutis, Land 
O’Lakes. Wis.

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS ir FORMAS GALI- 

, MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Phone ŲALUMET 7358 
Teikia, informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios

ui ii ... r i'ĮTiriirTnmririiT iiiriiirii
Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V estuvems— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

Mezgimo Dirbtuvės
—JCnitiing Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING
V M I LL S p 

F. Selemonavich 
504 WEST 83-RD STREET

Telefonas Victory 8486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.,

v SfOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama. <

BRIDGEPORT ROOFING 
. 3216 So. Halsted SL 

Victory 4»65

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Storu fikČerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur,

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj) 

—0—

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.

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

J

Situation VVanted
Darbo Ieško

Help VVantedk-Male-Female 
________DarbininkąReĮkiaL. _ _ _ _, r

REIKIA stenografės $18; Book- 
keeper $18; kepyklai seils merginos 
$15; Hotelio merginos $50; Cafete- 
rijai padėjėjos $15; virėjo $20, ant
rojo virėjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12; fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $85 su 
kambarįu ir užlaikymu. Baro mergi
nos $12. Wabash Employment, 14 
aukštas, ^0 E. Jackson Blvd.

Help VVanted—Malė
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS vyras, dirbti ant 
farmos, kuris suprantat visą darbą 
—gali būti ir ženotas — J)ėl gero 
žmogaus geri namai. Mokestis pa
gal žmogaus. Atsišaukite, Naujienos, 
Box 552.

Furnished Rooms—Wanted

REIKALINGA ’• kambarys vienam 
švariam vyrui. Geistina Bridgeporto 
kolonijoj, tatpę 31 ir 35 gatvių. Tu
ri būt apšildomas jr, jei galima, 
atskiru įėjimu. Praneškit Naujienų 
ofisam- No 26. t .
...........4 ■■■■'■į; “ 1 ’* ‘V ffiyFarms for Sale

Ūkiai Pardavimų!

PUIKUS 70 akrai Michigan, vai
sių, pieno farma: 8 mylios Water- 
yliet: 4 mylios Paw Paw Lakę, ak
mens kokas; elektriką; geri namai, 
barnės, silaę, viščininkas. Dėl infor
macijų rašykite. 300 West prairie 
St., Vįcksburg, Michigan.

PAAUKAUS 51 akrų vaisiu mėtų 
farmą; $2900; arti Baroda,' Michi
gan. 5...akrai Obelių; vyšnių sodo; 
grape’aų;,* plumių; pyčių;, 3 akrai 
šaltmėčių; 2 akrai miško; 2 šalti
niai; bųdinkai; akmens kelias; 3 
akrai kviečių; 3 kambarių namas, 
Daisy Fortin, 502 Mi Western Avė., 
South Bend, Indiana. Telefonas 

36975.

Help Wanted—Fepialf?
Darbininkių reikią

APEREITORIŲ ir ruflerjų; korte 
nų patyrimas; ne kitokį, Angwell 
Curtain Co., 206 So, Markei St,

I I .. ...................... II . —

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui—savas kambary?, vapa, 
$8-$10. Zimmer 7716 North Ashland, 
Briąrgate 5480.

PATYRUSI mergina lengvam na
mų darbui 8 kambarių apartmente 
—1 vaikas, geri namai, $6.00.

Mansfield 8954.
PATYRUSI mergina bendram na

mų darbui — savas kambarys, geri 
namai, maža Šeima, $7—$8, Bnar- 
gate 3969.

REIKIA moters ar merginos vąi- . 
kams prižiūrėti. Kreiptis Lunchroom 

807 West 19th Street 
------------------------------------------------------------- . -----------------------

REIKIA moters 80—40 bendram 
namų darbui; patyrusi; 8 suaugę; 
būti; liudymas. Mrs. Pusoh, 7817 
Michigan Avė., lst, Trianglę 9^79.

111 ................................................ ■' --------------------Į .... ... .. ...... '

THE INTERNATIONAL LADIES 
Garment Workers Union priims300 
apereitorių prie medvilninių dre- 
sių. Tie kurie tiks gaus minimumą 
algos mažiausiai $14 savaitėj.

Kreiptis į Ofisą. .
174 North Franklin Street.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, padėti virti mažoj ka
talikų šeimoj — savas kambarys, 
radipj $5—$6 Briargate OOffl-

įeaf Ėstate For
Namai-žemė Pardavimai

MARQUETTE MANOR
Storas ir 3 apartmentinis plytų bu- 

dinkas—garu šildomas. Kaina $1(1,- 
0(ML IŠipokęjįmais.
1,5 2 flAtų plytinis 5 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 BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 mętų s©” 
numo. Parsiduoda už $11,560, Taip
gi didelis pasirinkimas kitų bąrge-

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western AveM 

Hemlock 0800

bargenas
PARSIDUODA kampinis, biznia

vęs namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielįn- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas namas, Brightoų Parke, 
netoli lietuviškos bažnyčios, krau
tuvė, 4 kambariai pagyvenimui, 
karų garažas, nėra mergišių. Kas 
turite 2 flatų arba bungalow kad 
ir su morgičiu, kreipkitės:
6551 . Kedzie Avė. Tel. Grove-
hill 0306.

For Rent

RENDON TAVERNA 3824 Węąt 
Kedzie.

. i'iįi..i.i n. im iįiiiiiiii)■ įra*'?*| SMULKIUS GARSINIMUS
Pardavimus

4 PirkimusPRIIMAMTELEFONU
Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

PAŠAUKIT MUS TVOJAU

CĄNAL 8500
Mm apgarsinimų kąiaM 
prieinamos. Uš pą^rtojŲ , 
mus duodame gerą nuo
laidą. ’ !
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NAUJIENOS, Chicagb, UI ■ Trečiadienis, saus.’ 1!

Kriminalis Teismas Išteisino 
Stasį K. Adomaitį

Suėmė Marąuette- “° n“sio aero'
parkietį Nebylį už 
Grasinimo Laišką

Buvo suimtas ir apkaltintas išeikvojimu 
Šato palikimo

*' "I1 ■ 1 ■

Kriminalio teismo džiurė S. K. Adomaitis užlaiko biz- 
teisėjo Schvvaba kambaryje nį prie 37th Place ir Halstcd 
vakar išteisino lietuvį, Stanley J gatvių.
K. Adomaitį, kuris buvo su- ------------ ------ v
imtas už pinigų

Džiury priėjo prie nuo
sprendžio tesvarsčiusi kaltini
mus penkiolikę minučių.

Adomaitis buvo kaltinamas 
išeikvojimu chicagicčio Juozo 
Šato palikimo,

Šatas mirė 1926 metais, 
mirtinai sužeistas automobi
lio nelaimėje. Velionis pa
liko apie Jp3,200 turto.

S. Adomaitis buvo paskir
tas to turto administratorium. 
Po kelių metų Šato giminės, 
gyvenų Lietuvoje, atsišaukė 
pareikšdami, kad jie tų pini- P° 
ąų negavę.

Tarp liudininkų teisme bu- augštis siekia 4 pėdas ir 6 co- 
vo laidotuvių direktorius, A. bus. Testą gyvena adresu 526 
Masalskis, kuris Šatų palaido- North Springfield avenue. Ji- 
įo, J. Rūta, konsulato atsto-'^ai, sakoma, turįs rekordų kaip 
vai ir kai kurie kiti lietuviai, vagilis.

išeikvojiin<-|. Mėgins iškolektųoti už
vilktus taksus

Cook kauntės viršininkai bai
gia ruošti planus vajui, kurio 
tikslas yra iškolektųoti $90,- 
000,000 nemokėtų taksų už 
laikotarpį nuo 1928 iki 1931 
metų.

Mažiausias kalinys

Fillmore policijos stoty ta- 
• uždarytas Albert Testą, 

ir kurioi. .kurs yra pigmėjas

Paraše advokatui, kad jį nu
šaus^. '

M,ARQUĖTTE.PARK — Po
licija suėmė 24 metų nebylį, 
Jonų Tisevičių, 7010 South' 
Campbell avenue, ir’ apkalti
no jį grųsinančių laiškų rašy
mu. ‘

Skundų prieš Tisevičių pa
davė advokatas, Thaddcus 
Toudor, 160 North La Salio 
strect.

Baisi

? i . '
Netoli , nvo Hennepin mies

telio Illinois valstijoje pirmadie
nio vakare pastebėta aeropla
nas puolantis į Illinois upę. 
Antradienio J ryte apielinkes 
gyventojų partija susidaranti 
iš 200 žmonių ir vadovauja
ma šerifų ieškojo to aeropla
no, tačiau pradžioj nesurado.

1 i Manoma, kad aeroplanu lėkė 
leitenantas Frąnk Otis ir ar
mijos servantas John F. Gib- 
bons.; '/'P".-

u;..

Toudor sako, kad Tisevi- 
čius atėjo į jo ofisų ir parei
kalavo atgal pinigus, kuriuos 
jam sumokėjo penkis . metus 
tam atgal, jo atstovavimų 
kriminaliame teisme. Toudor 
gynė Tisevičių, kuris buvo, 
apkaltintas vagyste. Jaunuo
lis buvo* išteisintas. .

Advokatas atsisakė pinigus 
sugrąžinti. Tuomet Tisevičius 
parašė jam raštelį, kuriame 
pasakė, kad “Pasigavęs revol
verį aš tave nušausiu.”

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

r Užpultosios moteriškės yra:
Pauline Fontaną, 37, 1525

E. 54th Street;, ’
Julįa Wėlgossį 21, 2146 W. 

Walton Street;
Mary Sullivan, 7855 South 

Shore, Drive, ir,
Ęvejyn McĄdams, 25, 2860 

East 76th Street.
Moterų organizacijos Chi- 

cagoje kelia skandalų, aiškin- 
damos, kad policija - neganėti
nai budri, o teismai neužtek- /
tinai skaudžiai baudžia suim
tuosius piktadarius.

Lytiniai piktadariai 
vakar u^)Wlė kėW 

rias moteris
Vienas iš jų buvo suimtas 

kitų tebeieško

Nakt'įį ’ iš .f pirmadienio/ 
antradienį lytiniai piktada
riai Chicagoj e. užpuolė ir ban
dė išgėdinti keturias moteriš
kes. Užpuolimus papildė trys 
atskiri išsigimėliai. Vienų iš 
jų policijai pasisekė suimti.

įkalintasis yra 26 metų 
jaunuolis, Dennis Paul Rus- 
selį gyvenus adresu, 226 E. 
56th Street.

■IlilHIIIIIIH

ISKILMINGAS-METINI

NAUJIENŲ

KONCERTAS!
Lietuvis jaunuolis į 
kalintas už automo 

kilio pavogimą
,/ Apskričio kalėjimo 90 die- 

nų bausmę atlieka 21 metų 
Petraslietuvis jaunuolis, 

Francis Matulis. f
Jis buvo nubaustas

vogimų automobilio liepos 30, 
1936 metais.

Automobilis priklausė grai
kui Peter Galanopoulos, kuris 
gyvena adresu, 21 
sted Street.

Matulį nuteisė 
kriininalio teismo 
McKinley.

Jis nubaudė Matulį sumokė- > 
ti ir $1 piniginės pabaudos. \
i - ....................i .......... .................. .■■■■■■i.... 1.1 u.....
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South Hal

vyriausias 
teisėjas, M.

SAKALŲ SALEJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENY J;

Vasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!
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GARSINKITES “NAUJIENOSE’
l .......   - ■ . - ■ : - uagrobto Berniuko Mirtis - Horner Inauguruotas

NEGYVAS— Charles Mattson, 10 metų berniukas 
airio nuogas lavonas buvo rastas laukuose, netoli Ever 
tt, miestelio, Washington valstijoje. Kidnaperiai, ku- 
ie pagrobė berniukų, matomai jį mirtinai sumušė, nu- 
ėdė ir paliko mirti sniego apdengtam lauke. Už su
grąžinimų žmogvagys norėjo $28,000 iš berniuko tėvų, 
mrie gyvena Tacoma, Wash., bet negavo.

Naujienų-Acme Photo

TĖVAS — Dr. W. Matt
son, kurio sūnų kidnaperiai 
mirtinai sumušė ir paliko 
laukuose.

Naujienų-Acme Photo

VAIKO MOTINA — Mrs. 
W. W- jMattson," kuri vos 
neišėjo iš proto patyrusi 
apie sūnaus baisių mirtį. \

Naujienų-Acme Photo

MMtMI
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PĖDSAKAI — Juodasis ženklas ro do į pėdsakus, kuriuos žmogvagi 
netoli tos vietos, kur buvo rastas lavon as berniuko Charles Mattson.

Naujienų U

“Boso” — Nužudyto ber
niuko sesuo, Muriel Matt
son laiko ant kelių šunį, 
kurį velionis labai mėgo.

Naujienų-Acme Photo

PRIESAIKA ANTRAM TERMINUI — Gi 
rius Henry Horner priima priesaikų nuo vyru 
sėjo, Lott R. Herrick, oficialiai pradėdamas a 
minų kaipo Illinois valstijos gubernatorius, 
įvyko Springfielde. Naujienų-Acr



KALTINAMASIS 
skopąlų klebonas, R( 
Walter S. Pond, kurį pai 
pijos iždininkas patrau] 
teisman reikalaudam 
$50,000 nuostolių už šm< 
žiantį pamokslą. -

Naujienų-Tribune Phc




