
The First and Greatest Lithuanian Daily in America

KIMMIIENOS
Thk Lithuanian Daily Niws

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

Phone CANaI 8500

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoje j ——-- :—— ------------—......... . y.

The First and Greatest Lithuanian Daily in America

NAUJIENOS
Tnt Lithuanian Daily New»

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

Phone CANaI 8500
• -

Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis x Amerikoje

VOL. XXJĮV

PIRMA S UŽSIKIRTIMAS
AUTOMOBII.ll! DERYOO

Neprisidėję prie streiko General Motors 
darbininkai bando sutrukdyti derybas su 

unija. Streikieriai apleido dirbtuves.
DETROIT, Mich., sausio 17. — Sėdintieji Fisher Body 

Flint dirbtuvėse streikieriai atsisakė apleisti savo dirbtuvei, 
kaltindami, kad General Motors sulaužė savo stfsitarimą su uni
ja ir pradėjo derybas su neprisidėjusiais prie streiko darbinin
kais. Tai gali sutrukdyti ir pradžią unijos derybų su kompa
nija, kurios turėjo prasidėti pirmadieny. ’ t

General Motors vice-prezidentas Knudsen dabar teisinasi, 
kad jis nedaręs jokių pasitarimų su pašaline organizacija ir dar 
nėra sutikęs priimti jos ątstovus. 4

DETROIT, Mich., sausio 17. 
— Dar- derybos tarp General 
Motors ir automobilių darbi
ninkų unijos nespėjo prasidė
ti, o jau įvyko rimtas užsikir
timas, kuris gali užtęsti dery
bas ir prailginti streiką auto
mobilių pramonėje.

Unijos derybos su General 
Motors tu’ri prasidėti ^pirma
dieny. Bet nelaukiant nė pra
džios tų derybų, neprisidėję 
prie streiko ir neorganizuoti 
kompanijos darbininkai, ku
riuos bosai suorganizavo į “pi
liečių sąjungas” streikui lau
žyti, pasiuntė kompanijai tele
gramą, reikaląujančią atskirų 
su kompanija derybų. Jie siun
čia 12 žmonių komitetą pasi
tarti su kompanijos atstovais 
antradienio ’ryte. Jie yra irgi 
reikalau j a ■ 'teisės ‘^kolektyvių 
derybų”, bet per savo bosų va
dovaujamas grupes ir nenori 
pripažinti uniją. Jie be to rei
kalauja tuoj aus atidaryti vi
sas dirbtuves, kad jie galėtų 
gryšti į darbą. ’ .

Šiame klausime ir įvyks, 
smarkiausias susikirtimas su 
kompanija, kuris nulems visą 
streiko eigą. General Motors 
vice-prez. Knudsen išleido pa
reiškimą, kad kompanija ne
leisianti “mažumai darbininkų 
dominuoti visus darbininkus”. 
Tuo tarpu unija nė kiek neat
sitraukia nuo savo' reikalavimo 
pripažinti imi ją kaipo atstovę 
visų darbininkų.

Streikieriai su iškilmėmis 
apleido dirbtuves.

Pildydami unijos susitarimą 
su General Motors, darbinin
kai vakar ir šiandie su muzi
ka, dainomis ir visokiomis iš
kilmėmis apleido tas dirbtu
ves, kurie jie laikė nuo pra-i 
džios streiko. Streikieriai ap
leido dvi Fisher Body dirbtu
ves Flint ir niekurias dirbtu
ves Detroite. Niekuriose dirb
tuvėse darbininkai yra išbuvę 
apie tris savaites laiko.

Streikas St. Louis Chevrolet 
ir Fisher Body dirbtuvėse tiekį 
išsiplėtė, kad privertė užsida
ryti abi dirbtuves.

Darbininkų reikalavimai.
Svarbiausi • ' streikuojančių 

General Motors darbininkų 
reikalavimai yra:

Pripažinti uniją kaipo vie
nintelę^ darbininkų atstovę de
rybose fe u kompanija.

Įvesti 30 vai. darbo savaitę 
su pusantros mokesties už virš
laikį.

Panaikinti darbą nuo štukų. 
Įvesti minimum algas.
Pripažinti “seniority” teises 

sulig ilgumo* tarnybos.
Sugrąžinti į darbą neteisin

gai pašalintus darbininkus.
Bendrai susitarti dėl greitu

mo gamybos.
Įvesti kole-ktyves derybas 

tarp kompanijos ir unijos na
cionaliniu pagrindu, apimant 
visas 69 General Motors dirb
tuves. 4

Sunkiausia bus susitarti dėl
• i < • ■ ■ ... ■ J . i • > l • l - <1 7 ■ ‘ * t • —'*5

pripažinimo unijos ir šiuo; 
klausimu derybos ilgiausia už
sitęs. Ir darbininkų laimėjimas 
Čia priklausys daugiausia nito 
to kaip stipri pasirodys darbi
ninkų organizacija.

Sulaikė Trockio 
pinigus

OSLO, sausio 17. — Hone- 
foss miestas, kur Leonas Troc
kis gyveno Norvegijoj, uždėjp 
areštą ant jo pinigų banke dė
lei nesumokėjimo $1,150 paja
mų taksų. Uždėjo areštą ir 
Trockio advokatai, kurie rei
kalauja $500 atlyginimo už jo 
atstovavimą Trockio kivirčiuo- 
se su Norvegijos valdžia. Da
bar Trockis gyvena Meksikoj.

JOLIET, III., sausio 17.
Ūkininkas John Shepherd, 38 
m., nusipirko naują automobi
lį, bet bevažiuodamas Lockport 
per sanitarinį kanalą nesusto
jo prie tilto, kuris buvo atsi
daręs praleisti barką, sulaužė 
tilto užlaidas ir nušoko su aiA 
tomobiliu į kanalą. Automobi
lis už poros valandų liko išim
tas, bet ūkininką atgaivinti, ne
bepasisekė.

Motina papiovė
1 du vaikus

Chicagai ir apielinkei 
ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt lietus ar 
biskį šalčiau.

Saulė teka 7:15, 
4:46.

sniegas;
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GENERAL MOTORS IR STREIKUOJANTIEJI DARBININKAI PASKELBĖ DVIEJŲ SAVAIČIŲ PALIAUBAS, 
per kurias tarsis unijos pripažinimo,! trumpesnių darbo valandų ir kitais klausimais. Paveikslas parodo vidų Buick 
dirbtuvės Fliiite, kuri nedirba dėl streiko. (Naujienų Tribūne Photo).

LAUKIA DERYBŲ REZULTATŲ

Chicago, III., Pirmadienis,.Sausio-Janu ar y 18 d., 1937
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Italija prisiuntė dar 
daugiau kareivių 

Ispanijon
Dar 4,000 Italijos kareivių li- 

I ko išsodinti sukilėliu uoste 
i Cadiz. >

GIBRALTARAS, sausio 17. 
— Iš Cadiz į Gibraltarą sugry- 
žęs anglas sakosi^ matęs, kaip 
Cadiz uoste perei 
liko išsodinta dar 14,000 Itali
jos kareivių. Jie atvyko trans
porto laivu, ant kurio nebuvo 
jokio vardo ir jokios vėliavos, 
kuri rodytų teivo tautybę.

(Jau’ ’ pirmiau buvo žinių,> 
kad italai išsodino nemažiau 
10,000 kareivių. Dalies tų ka
reivių vyriausias tikslas buvę 
paimti Malagą, pietinėj Ispani
joj, kurią lojalistai vis dar te
belaiko. Italų padedamų suki
lėlių briovimasis linkui Malaga 
jau prasidėjo).

antradienį

Stiklo darbininkų 
streikas eina prie 

pabaigos
PITTSBURGH, Pa

17. -— Derybos tarp Pittsburgh 
Plate Glass Co. unijos pasie
kė tokį laipsnį, kur abi putoes 
pradėjo reikšti viltį greito su
sitaikymo ir baigimo streiko, 
kuris tęsiasi jau virš trys mė
nesiai. 1 : Ą . ■

Streikierius , atstovauja in
dustrinę stiklo darbininkų uni- » ■« • o’ **, tj y- t*- •ja. ■ ; ■ ' . ■ f " .

sausio.

Amerikiečiai va
žiuos savanoriais 

Į Ispaniją

.„■..i.,.., ■ „ ........................................... <

Sukilėliai veržiasi 
linkuiMalaga

% ■■ J|>| t III ■ .

MADRIDAS sausio 17. — 
Nuo pat pradžios sukilimo Įo-\ 
jalistų laikoma Malaga,' ' pieti
nėje Ispanijoje, atsidūrė pavo
juje, sukilėliams pasisekus iš
sodinti savo kariuomenę Este*- 
panoj, „pusiaukely tarp Gibral
taro ir Malagos. .

Dvi dienas atgal lojalistų la
kūnai sutrukdę bandymą išso
dinti ten .karęivius. Tad šį kar
tą-ir sukilėliai ture j 6 savo lėk- 

puolimo 
sukilėliai 
iš saitoti-

Potvyniai trijose 
valstijose

CENTRALIA, sausio 17. — 
Pietinės Illinois, Indiana ir 
Ohio valstijų dalys skaudžiai 
kenčia nuo potvynių, kurie ki
lo išsiliejus Ohio, Wabash, 
White ir Kaskaskia upėms. 
Šimtai žemesnėse vietose gy
venančių šeimynų turėjo aplei
sti savo namus.

Bombos sugriovė 
Amerikos konsu

latą Malagoj

Vokietija — ištisas 
kalėjimas

NEW YORK, sausio 17. — 
Tam tikras komitetas peržiu^ 
rinėja aplikacijas norinčių va
žiuoti į Ispaniją savanoriais 
amerikiečių.. Tuo tarpu fedėra- 
liniai valdininkaiy ieško būdų 
tą važiavimą sutrukdyti.

Pirma nbmilitarč grupė, iš 
15 vyrų ir moterų, sudaranti 
pirmą Amerikos ambulanso 
kuopą,, jau išplaukė į Frakci
ją, o iš ten vyks į Ispaniją. 
Ji turi keturis ambulansus, 75 
lovas ir $10,000 vertės medi- 
kalių reikmenų.

Dab|ar renkama savanorius 
į Eugene Victor Debs kolum- 
ną, kurią organizuoja socialis
tų partija. Jau paduotą 570 
aplikacijų, bet toli ne visi pri
imami. Jie bus nugabenti į Is
paniją prisidėjimui prie inter
nacionalinės brigados lojalistų 
pusėje. • Jokios algos jie ne
gaus. • ,

2 vaikai sudegė

ramu.

tuvus apsisaugojimui 
iš oro. Kaip išrodo, 
bandys pulti Malagą 
mos ir juros.

Prie Madrido y Ta
Prie Madrido yra ramu. Va

kar sukilėliai nesėkmingai ban
dė atsiimti prarastas pozicijas 
universiteto apielinkėj, į šiaur
vakarius1 nuo Madrido, bet li
ko atmušti.

Tuo tarpu eyakavimas Ma
drido tęsiasi. Bet daugelis mo- 

miestą. 
netruk-' 
nes jų 
iššaukti

apleistiterų atsisako
Į jas, tapo atsišaukta 
dyti Madrido gynimą, 
buvimas Madride gali
maisto trukumą, o ir abelnai 
trukdo kariuomenės veikimą.

SUIMTASIS DU SYKIUS 
PAVOGĖ POLICIJOS 

AUTOMOBILĮ

COVINGTON, Xy., sau’s.
— Mrs. Louise Thomas, 40 
skustuvu paplovė du savo vai
kus, sunkiai sužeidė trečią ir 
paskui pati bandė pasiplauti, 
bet tik lengvai susižeidė.

17 
m.

HOLLYWOOD, Cal„ sausio 
17. - Jaunutė Barrje, kuri po 

šalį vaikėsi garsųjį mū
viu aktorių, jau gęstantį John 
Barrymore iki, pagalios, apsi
vedė su? juo lapkr. 9 d., dabar 
jau pareikalavo per teismą per-

. ALBIA, Ja., sausio 17. — 
Du vaikai žuvo gaisre, užside
gus jų namui, motinai išėjus 
pas kaimynus skersai gatyę 
pasisemti Vandens.

, ■' ■ ‘ -Ą——< ~1 . ...........

MANAG^A, Nicaragua, s. 
17. — Prezidentas Somoza įsa
kė premjerui uždaryti visus 
gembleriavimo urvus ir viešai 
sudeginti gembleriavimo įtai
sus, nes gembleriavimui besi
plečiant busianti gentkartė 
virsianti vięn gembleriais ir 
nebusią^ dirbai

PONTIAC, III
Alton pasažierinis 
užgavo ; Automobilių 
užmušė du žihones.

leidžiasi skirų dėl negalėjimo su akio- 
riu sugyventi.

sausio 17.-- 
traukinys 
ir vietoj

ATTLEBORO, Mass., saus. 
17. — Policija ieško pabėgu
sio iš jos nagų kalinio, kuris 
ne tik paspruko iš jos rankų, 
bet dar du sykiu pavogė po
licijos automobilį, jį pagadino 
ir paliko miškuose Cianton 
apielinkėj.

Policija suėmusi nužiūrimą 
žmogų, jį prirakino prie auto
mobilio vairo Ir pati nuėjo ieš
koti kito kaliijio. Kada sugrą
žo, taį savo automobilio nebe
rado. VėMaę? 'autbmobilis buvo 
rąstas Stoughton, bet visi lan
gai ir durys užrakinti, radio 
ir šildytuvas išimti, bet kalinio 
ir retežių.; ir jąų nębebuvo. Ka
da atvykę StoųgLtcjL policija, 
tai automębBio ji jau riebera- 
do. Vėliau .automobilį, su iš
laužytais langais rado Ganton 
policija pamestą sniške.

■ . M ■ . ...ĮH.iijįl.t . ....... j........... v.

MEXIC0 CITY, sausio 17. 
— ■'Pėnkr''^th<ihB ;iiko užmušti 
ir du ’ sužeisti muštynėse' tarp 
įįviejų kąiiųų^ valstiečių. Muši- 
tynes kilo iškilus ginčuh beda- 
linant bendrą žemę. 

- ...... - •

Daug italų ir vokien 
čių sukilėlių eilėse 

N .

LONDONAS, s sausio 17. '— 
Iš ištikimų šaltinių patirta, 
kad pereitą savaitę prie loja- 
listų prisidėjo 1,000 franeuzų 
savanorių, o sukilėliams^ padė
ti atvyko 1,000 Italijos karei
vių. .

Apie naujus transportus Vo
kietijos kareivių neturima ži
nių, > bet apskaičiuojama, kad 
sukilėlių eilėse kovoja 10,000 
ar 12,000 Vokietijos kareivių.

Italijos kareivių Ispanijoje 
yra nuo 10,000 iki 20,000.

ir

CHICAGO. — Vienas chica- 
gietis gavo laišką nuo Vokie
tijoje gyvenančio amerikiečio, 
kuris sako, kad gyvenimas Vo
kietijoje pasidarė visai nepa
kenčiamas. Vokietija yrą pa
virtusi vienu ištisu kalėjimu, 
kur kiekvieną žmogų sekioja 
šnipai. Tas pats amerikietis 
buvo kavinėj susitikęs su ki
tais amerikiečiais ir nors jie 

rėtojas betgi išliko nesužeisi kalbėjosi angliškai, bet tuo- 
jaus valdžiai liko įskųsti, už 
nTėkinimą naci y.

Jau dabar Vokietijoje jau
čiamas didelis maisto truku
mas. Jau yra įvestos riebalų ir 
sviesto kortelės, kaip buvo ka- 
:ro metu. Daržovių, vaisių ir 
kiaušinių nėra. Drabužiai yra 
labai prasti; gaminami iš ce
liuliozes, visai nesulaikantys 
šilumos.

Amerikietis prie pirmos pro
gos ketina sprukti atgal į Ame
riką.

GIBRALTARAS, sausio 
— Jungt.

17.:
Valstijų konsulas; 

Gibraltare Williams sako, kad 
Jirngt. Valstijų konsulatas Ma
lagoj, Ispanijoj, liko, sugriau
tas Ispanijos sukilėlių oro 
bombų. Konsulatas yra uždary
tas nuo rūgs. 20 d. Jo prižiu-'

tas, taipjau liko išgelbėtai ir 
archyvas, kuris veikiadšia l>uš 
persiųstas į Gibraltarą.

Sukilėliai gaudo sve
timų valstybių pre- 

kybių laivus
• . LONDONAS, sausio 17. — 
Lloyds praneša, kad trys R iš
sijos prekių laivai — Volga, 
Kara ir Revoliucionier — ir 
danų laivas Nordsoen liko su
laikyti Gibraltaro sąsiaury Is-. 
panijos sukilėlių laivų. Kara 
likęs paliuosuotas ir nuplaukė 
į rytus. . ;

Didžiojo dainininko 
Kipro Petrausko 

jubiliejus
KAUNAS. — Gruodžio 21

22 d.d. visoje Lietuvoje buvo 
švenčiamas didžiojo Lietuvos 
daininipko Kipro Petrausko 
jubiliejus, parpinėjimui 25 me^ 
tų sukaktuvių jo darbuotės 
operoje. Jis debiutavo Petro
grade 1911 m., o 1920 m. su
organizavo Lietuvos operą ir 
nuolatos joje dalyvauja.

Gruodžio 21 d. Valstybės Te
atre įvyko sukaktuvių minėji
mo komiteto surengtas akade
minis aktas, kuriame dalyvavo 
ir pręzidehtaę A. Smetona ir 
k*. Buvo, išpildyta K. Petraus
ko garbei parašyta kantata.

Gruodžio 22 d. buvo pasta
tyta sunki Rimski Korsakov 
opera ^Kitež”, (Lietuvos prem- 
jera\ kurioj vyriausią rolę 
dainavo jubilijantas1 Kipras 
Petrauskas. Po vaidinimo jų- 
bilijantas vėl buvo pagerbtas 
ir jam įteikta daugybą J 
nų.

Kauno savy valdybė, 
jaus proga, paaukojo 
ir Mikui Petrauskams 
mės sklypą, ant kurio s tovi įų; 
namas Kaune. Be to vispi Lie
tuvoj renkamos aukos

dova-

jubilie- 
Kipriji 
tą Že-

Vokiečiai Tanžire >

Toliau uždarinėja 
mos lietuviškos

- draugijos
VILNIUS. — Vilniaus-Tra

kų . apskrities Storasta šiomis.: 
dienomis uždarė Lietuvių šv. 
Kazimiero draugijos skyrių 
Dargužiuose, Valkinykų valsč. 
Po poros dienų ten pat buvo 
uždarytas ir Lietuvių Ūkio, 
drąugijos skyrius.

Švenčionių apskr. Storasta, 
lapkričio 8 d. sulaikė veikimą* 
Ūkio draugijos ratelio Vasiu-į 
lių kaime, Daugėliškio valsč. j 

Lietuvių šv. Kazimiero drau-? 
gijos skyrių ir Ūkio draugi jos“ 
skyrių Vilniaus krašte jau te
bėra tik keletas. Per ištisus 

• »

šiuos metus, nevienu metu, bu- 
,vo uždaryti keli šimtai įyairių 
draugi j ų skyrių ir skaityklų.: 
Palengva užgnfaužiamas pas
kutinysis lietuvių s kultūrinis
veikimas, Jokių lietuviškų'
drąugijų, jokių jų skyj^į len
kų administracija naujm steig
ti neduoda, gi senuosius lik
viduoja labai skubiu tempu. *' _ ■ i < • - -

TANGIER, sausio 17.—Laik
raštis Democratia praneša, kad 
Vokietijos kruizeriai Spce ir 
Karlsruhe išsodino Tangiere 
(internacionalinis Moroko por- 
tas) didelį 'skaičių vokiečių ci
viliuose drabužiuose. Pasivaikš
čioję po miestą vokiečiai su- 
gryžo į savo laivus.

Spėjama, kad tai buvo Vo
kietijos kareiviai, kurie buvo 
atšaukti iš Ispanijos Moroko 
prieš atvykstant į ten Franci- 
jos ir Anglijos komisijoms.

PARYŽIUS, sausio 17. — 
Kolonijų ministerija patvirtino 
gandus, kad ji studijuoja pla
ną pasiūlyti Madagaskaro sa
lą ir kitas Francijos kolonijas 
žydų kolonizacijai. 1

■ r
PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

didžią- 
Kokia 

elbta.

VATIKANAS, sausio 17.
Papai Pijui XI pradėjo skau
dėti ir dešinė ranka. Tai pa
eina puo širdies ir kraujo čir-; 
kiriiacijos silpnumo. Pašaukti; 
dar du daktarai jį gydyti.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.

■
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NAUJIENOS, Chicago, UI Pirmadienis, sausio 18, 1937

TEISYBES beieškant
Mano ndujametihės ‘PėžiillU; 

ei jos yra 'panaujinhiižis gosi-! 
ryžimo teisybės idškdti. O ‘ko
mos katalikų kiiiii^di sdko, 
kad jų, ir tik jų pusėje tesan
ti pilna ir šventa tiesa. Todėl, 
tiesos (ieškodamas, ' aš seku 
katalikiškų spaudų ir tėihiju 
bažnyčios atstovų 'g^venuhų. 
Dabar, metams ‘einant galop, 
ir sumaniau išduoti praėjusių 
metų raportų ir papasakėti 
apie įspūdžius įgytus skaitant 
katalikiškus laikraščius ir ras- 

j°je tiesų. Atsiliepiu tik į 
autoritetingųjų rašytojų raš
tus. M

Dviejų misionierių žodis.
Didžiųjų švenčių proga veik 

kiekvienas laikraštis išeina 
padidintas ir pagražintas 
svarbesniais ir įdomesniais 
straipsniais. 'Štai “Draugo” 
praėjusių 1935 metų kalėdinis 
numeris. Jame radau keletu 
straipsnių, kurie Mane suįdo
mino. Be kitų 
numery bėes^s 
jėzuito Bružiko 
dintas “Perdaug
vas”. Juk jau" vien antraštė 
rodo, kad rašytojas negali bū
ti kitoks, kaip tik “skysti- 
mautojas”. Rašytojas, be abe
jonės, mano patinkųs Dievui 
sakydamas, kad Jis yra per
daug geras. Bet ar ištikrųjų 
gali būti taip? Visų normalių 
žmonių supratimu, daiktas 
arba stovis yra geras, jei ja
me nieko perdaug. Saldumus 
yra geras daiktas, bet jei kas 
yra per saldu, tai jau ir ne
geras. šilima yra geras daik
tas,'bet jei kas yra per šilta,

raštų, tame 
misionieriaus 
raštas, paVa- 

geras ’Die-

M A D O S

tai ’jbu Tr Negerai. Reiškia, 
šbk^ti, 'kaJd Dievas yra per- 
’d^ug geras, nereiškia Jį pa- 
mikštinti, ”o ntbulaį — reiškia 
'pažeminti arba Ręįi’og burno
ti prieš Jį arba tyčiotis iš Jo.

Pirmas 'minėto misionie
riaus ‘sakinys yra toks: “Die
vas, tapdamas žmogumi, tiek 
arti priėjo-prie žmogaus, kacĮ 
žmb^us pėr Urtimfą jdU hėbe4 
tiki biėvui?’ Ar či’a be 1 kitas 
pašityčiojimbs iš D’iėVo?’Tš 1 to 
sakinio galima ‘daryti Tšvadbsį 
kad DiėVas Mėi ‘ptbtMgds, iiėi 
iškilmingas. 'Pagal mtišibbiėMij 
išeMa, :j'6gėi ^DfėVas hežinbjd 
kidk AŽti iptic žmbgaus ipfiėi-į 
ti, !kb<l -žhi'ogus wėr artuMfį 
nenllš’tbtb 1 biėtta tikėjęs. . š

Tbliau Atrbipštiiyje šakbina: 
“Jis (Kristi^) npšfribko bef 
turtą, kad mės taptumėm -tur
tingi.” Rišlaus nėtbttb 
mes; <paprasti -žmonės, nėtapo- 
m e turtingi. Tą Viši - žinoMe! 
Per Krtstp tapo ^uHingi Tik 
kuhfgai, Vyskupai f ir - popie
žius, kurie Kr iš tų šilkbmercia-i 
lizdvo.

TiČk apie to •misionieriaus 
jėzuito teologiją. į:

TaMe pat kalėdiniame 
“Draugo” numeryje rašo apie 
Dievą ir Kristų kitas inišio- 
nierhis, marijbh’as KUn. Vait
kevičius. Jisai irgi išrodinėja, 
kaip Dievui nepavyko sutver
ti žmogų, kurs pagal Jo norą 
gyventų, štai, pbsak to Misio
nieriaus, Dievo ’ nepasisekimai. 
Dievas duoda žmogui rojų, o 
jis jį stitėršia" nuodėme. Die
vas įsteigia žmogaus širdyje 
savo karalyštę, b •žmogus su
griauna jų. Dievas ^pamokina 
žmogų apie save, kad Jis tėra 
Vienas, o žmogus ima gar
binti daug dievų. Dievas 'įs
teigia moterystę, o 
prasimano divorsus. 
pažada išganytojų, o 
apie tai užmiršta, 
išganytojo J ‘

‘prikalė prie kryžiaus. Kristus 
įsteigia tikrų bažnyčių, o 
žmogus išgalvojo berezijas. 
Tai, mat, kiek Dievas turėjo 
nepdslšėkiinų.

Pažvelgę i žmogaus gyveni
nių maloni e,'kad jis dažnai sti 
geriausiais nOr^is su geriau-į 
siu sayo išmanymu daro ką

nors gero, o žiūrėk darba^ 
niėkais nueina. Tai ką? Ar 
taip ir DieVui tešisekė?

Tai dabar ir kyla lllnbšiT 
mbs, 'ar Dievas Tvėrė ^žmbgiį 
SiilygVavo pMlbšbmu, ;$r žnio 
gus tvėrė Dievą sulyg savej 
panbšųhni? , . '

Bet kuh. Vaitkevičiais raš+ 
tas įdomus ne vien tuo, kas 
jame parašyta, bet 'tuo, ko nė
ra parašyta. Jisai Tsėiji&vb 
Dievo darbus, kokįe jam ne 
pavyko, o nepaipinėjo k'ūhu

y. -4301
J*V

No. 4301. DUKRELEI SUKNELĖ. 
Jai patiks ši graži ir elegantiška 
suknelė. PasiudinRit iš šilko arba 
batisto. Sukirptos Tnieros 2, 4, 6,; 
8 ir 10 inetų amžiaus mėrgaitėms.

• į

Norint gauti vienų ar datiy 
giau virš nurodytų pavyzdžių' 
prašome iškirpti paduotų blah- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
nuHletį pažymėti mierų ir aiš
kiai parašyti gavo vardų pa
vardę ir adresų. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 čėiitų.- Gali
te pasiųsti pinigus arba paš-i’ 
to ženkleliais kdttu siu užsaky
mu. Laiškus reikia adrčšuoti i 
Naujienos Pattern Dept., 173.9 
So. Halsted St., Chicago, TU.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted Št.» Chicago, III.

Čia jdedu 15 centij ir prašau
atsiųsti man pavyzdj No........
Mieros 'per krutinę

(Vardas ir pJva'rdė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

•••*♦»■• V . . ... , . .. .. ............. . z

“opozicijai” niekšiiigumas čiupinėdAmi noti įsitikinti, ar 
i tas Kristaus pAVeikšlbs, ■ kurį 
Tbės žodžiais skelbiame, nėra 
tik paviršutinė kMikė, ar jis 

f■ 'tterAi^ka s^yvbj’o *KristA'ūs mu
myse ’ įkūnyta dv’asia”.

Na, tai ką? Jukčia tikrai 
b'ėdiėviškai pareikšta. Tei
sybė, tiesioginiai <čia netaikyta 
kunigams, bet aišku, kad ir 
-jie imami. Nuo savęs gali
me pridurti tą, kad paprastų 
katalikų blogas ^gyvenimas 
yra mažas skandalas, t. .y. ma
žai ką papiktina, bet kunigų 
hėšbdė^mAm'fls su Kristaus 
m^kšlb yjda didelis

‘škėbdėlas — atšaldo karštus 
kat&tais! ir pagalios 
stibnia Tibb ^b’ažiiyČibs. ' 

fy&t&t&iis ^^■mtmds iaukail
^dfAltaški ^laikraščiai buvo 

ir ^hbi kauksmų 
KtištOUs štbbli’ibą lauk iš vi-* 
so vįyvebtoo — iš politikos, 
prAmbbės, fmebsų, mokyklų. 
■Tė^ėl, ^girdi, ‘’dėl ^Ki-ištaus pa- 
^lWnb 
lilLbfao tautų tbtpe, dėl Kris- 
TObs išstūmimo Iš ’ pramonės 
Mėra • tėišiiigbmb įjrąmonėje ir 
fmAbšbdse. ^Bė’Ki-ištaus, t. y. 
be' pbi>iėžiaUs Atstovo, sudary- 
ta ‘Versalio Sutartis ir todėl ji 
neįgyvendino talkos. Gerai' 
O ''kas darosi Tėb, v’kur Kristus 

Tiėva viešpatauja? Ką popie
žius padarė ten, kur jam yra 
libOsos ‘ rankos ? Ką dvasiški-

-(Tąsa ant 3-čio pusi.)

grąžibRb-as -šaltmiui.”

t Stl-dBUnas > įicitbirtiiiiinds

.’. “! ir ^ai iš Mį-
“kjnčiųjų, išreikštai nuomonei 
apie kiMgibs, Žiųfoifta, lįpHėšib- 

■ sis, -ir ;šą^ys,7:k^d - niekus, nuy 
šneRėjbmė. 'het Įprašėme ^ tru
putį kantrybės. Tą nuomonę 
patyir^ibaJįiats “šaltinis.” ‘Ta
sai laikraštis, kaip Viršuje 
matėme, t laisvamanius ir vi-

Mrs. Anėlia K. Jarusz
Physical Therapy 
..and Midtfjfe

||| g g 6630 S' w^tern 
Avė., 2nd floor 

O S ’ llemiock 9252
Patarnauju ' prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 

’eleętric. tre’art- 
mėnt ir magne- 

-tic blankets ir tt> 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Pbone CanaI 6122

* - . f < - .. i i sokius Wkatalikus ^pavadino
■įyMSš, W -TabM
Moteryife <priė

jietos MlįMW'
1’dip ‘bBė 0936’

o kunigyštė Ar T&lyko ’pA^l 
DiėVo ’ Hbrų. Ar •ktmiįfdi ’ėind 
ėVangėlij črs ' mtšviėštb ‘keliu ? [

^atl'tinio,, iiė^a. <
* ♦ ‘ ’ N-

“Stibis” baT'a‘.n W<> 
1936, ‘bėtbrįs st^^i^šnį, 
patrtmkė mano dėmesį. ‘J 
aiškinama apie Kristų 'kaipb 

: gčrąjį ganytoją, ^l^n ^kbt' 
mta: ^Ktištaus laikais ’feašto 
'Žibbyai. ir ijstėtyinb ‘Sbhtgai 
FaHžiejai nepaprastai štropi-rti 
iėikbjb I b^čk’abių prie Ktis4 
M*iis 'ašmens ir jo žodžių.' t) gi 
po Krlštmis ' mirties ir atšikė4 
limo ‘.ligi pat musų laikų p'af 
k'ankamai yėa anos opožięijbš 
įpėdinių, ‘kuriems nestinga

žmogus
Dievas 

žmogus 
atėjusio 

nebepažino jr jį

<06/ tos ddYėhbs 
įIai!d^e : Wt W

■ ne ‘{slb4„
ka,' b' ^albtinės ■: -M*-1

t^dtateiĮ 
vimds savo 'ė^dištinfaMs l’p&l 
Tibki^ams, '.'oj-Mž ^S'^ž^abj- 
šiai IpaČių 1 tteiiČiUjitį 
gy^ėbiinas... AtšbAMkiMe : Ta+ 
Tiai {dažnai ' p^tys
ėgaibė už ŠaVb nėtlkė-r
jimų. JBįabgbWs jį, WbČ 
vd^o ^žhibnėTi’ų,

sčiirų, nei Wigalo Krišfabs bs- ^wAfapb ”^1 4 'dėl kad Uid

’Viėho jienis galima palinkėti 
—sąžiningumo. Jeigu Tie ne 
iškalno sustatytu dekretu Kri
stų š’mėfktų, b pirma nepa
tingėtų kruopščiau p’asvarstyi 
ti jo asmens ir mokslo savu-! 
mus, gal tada pasikeistų jų 
giesmeles1 tonas, gal tada pasi- 
b j arnotų jie ne Kristumi, bet 
savo pačių niekšingumu.”

To paties, tai yra • sąžinin
gumo, galima palinkėti, ir ka
talikiškosios ■ iriiiitibš^yi’eišk’ė-r 
jams. Kur ta šių laikų Kristui 
opozicija ir kur tos scilės ir 
rašalas, kuriuo Kristaus as- 
nitio taškomas ir juodinamas? 
Kur?

Pašistatykime priėš šaVe se
novės fariziejų, ‘Rymo kata
likų kunigą ir “bpozieionistą” 
palyginkjmę j j^aji:.:• 8kU{ 
miš jie išrodo 'šitaipiijtšių^ldi- 
kų kunigai lupomis neva iš- 
pažysta Kristų, bet jų gyveni
mas ir Kristaus mokslas taip 
skiriasi, kaip taniša ir šviesa. 
O “opozicija” tai ne Kristumi 
bjdurėjaši, ”o ‘kunigų gyveni
mu*'kurs "nėsidėrina su Kris
taus Miksiu. Taigi prikištas

J. <4^ ~ 7 v, J'

taškyti ir juodinti, mumyse bėmato ‘jiiHštAbs.
pam^tyU inūbiyšė TKrištų jie 
būtinai’nbi’i. 'Ir'n’ėtik pama
tyti, bet kartais negailestingai 
mus vartaliodami skaudžiai

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis 1
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBOI.AWai£
. PATARNAVIMAS 

'DIENĄ IR NAKTĮ -
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

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

Tel. l.AFA'YE'I’TI’. ‘072'7

T-A > -koplyčios visose Ų
J—1 Įchičagos- dalyse v'

T ... į f‘ .->■ - . ... ■ ' j.

_ _________ ■_____ * - r - • Al ..<■■■- . .. < <■.-> ■. ; ■ i-,,,

—_____ " ' ' - ______ > ■ ■ •________ ______________ _____ _________ L—________C______ i______ -

Toni Tay lor
>18 menesių

•senumo ,
ŠTRAiGHT

KĖNfUCKY x
BOĮJRB0N 

DEGTINE.

GA^IKiA' GAUTI V1SČSĖ 
TAVERNOSE

' - '«-v<

’KATH’AN kanter

MUTUAL bldUORCOlHMNY
4YO7 SOUTH HALSTED’ STitEUT , '

Visi Telėfdiiąi Yards 0801
• VIENINTELIS fDXSTRIBUTQRlUS ~ .

PRANEŠIMAS VINIGŲ 
..... TAIUPyTOJAMŠ i 

virUJKUlB3!l U/ ’ Šimano Daukanto Fedrai SaVirigs and Loah!
'As’sbčiation of Chicago direktorių susirinkime} 
Gruodžio 31; d., 1936 vėl nutarta mokėti 4%| 

?. ’ dividendą afit višų taupomo ‘skyrių.

Su pradžia ■ 1'937 metų Jkviečitiin'e lietiHdūs taupyti Sidję bendro
vėje, kur įdėliai'Apdrausti' ijd $5O0O!OO pėr'Fėdčral SaVings and Loan 

!lrišufšh<fe'''ČdfpoV^ibn-,A-W&^ii/ihgton, D. C.

Dh6dam Paskolas AiitNlaniii
I • * ' ■ • . t . ‘ ‘ "o » • • ' ' ■ j

Simaho Daukanto Fdderal Savings and Loan. Association qf: 
Chicago teikia ^paš^olas &nt ri 
Duoda-paskolas‘htio 5 iki.45 inetų, lehgyais išmokčji'mai.s dėl 
pirkimo;: jjątaisyiho ir statymo -ii'ėtū’jų riamų.
- /•■'-L: • -"Jl.J-f

Patarhayttiidk!Teisingas Tr greitas.
' , ■■ ■ " ',"iE .

y

•

f OR VOUft 
8NVF5TMENT \<

IHŠURĖD
k • ....•■ i

namų Chicagoje ir priemiesčiuose.!
nu-!

1| iTDEflAL Savings
iŠ AND -LOAN ASSOCIATION

a

OF CHICAGO 
1 t

!2Ž02 WEST CERMA'K ROAD
BEN. J. ,TKArŽANAU^K,A-S, Rašt.

i ■ i į iitti^iufrii^ imu
, Į," Į.iiimno yn»Įiii..^...... .  H į..............Į n JI. ji—

Laidotuvių Dirlektoriai

Naridi ChicagOs, Čiceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių -Asociacijos.

■AmBU^LANČE PATARNAVIMAS DlEI^A Al ’kAKi’L 
Turime Koplyčias ‘Visbše" Miesto Dalyse.

A. MASALSKIS
‘Ijltučiiica Ayėiiue • ’PhbEte Boulevard “41Š9 ■

■i ' .b < A. PETKUS
MdlO Sob^h 49th'Gburt Cicero Phone Cicero Ž109 

; į, ■ 1 Įpi.i.k^Aį t,.-/. , -.l ■■■-..t i. ■■ -: V._- J1'- '•

> .-’Phtate Boūlevard'4139

, p. J. taDiKAS
3354 “So. bals ted Street . 

w ’ r '• rrA 1 > ... 1
■......................................  ..1^1 ■■■«■■.. .1 ^11 1,; I III     11.1—!■ 1.1.1     1 IĮ »■■■■■ I, ■■■I...

. 4. J. ZOLP^ , ,
1046 VVetit' l46th: Stmt PhoiieB Boulevard

..................... - ■ ' ■ -A-. . I , ■

Boulevard 40&9 *

'S. M.-SKUDA'Š
‘Plidne iŽTdnrde 337

. - AEžMtSKlŠ Jfc ŠtTNUS ‘

;2dl4 .... Pilone C

. Tel. Puhman 5703

Phdne Tartis 1188 s

ADVOKATAI
'-,a i., . , , : j j Jfc

K. P. GUGIS
< , . ADVOKATAS ..
Miekto‘ 6fišAs-1127 N. Dearhorn St.
Kamb. 1431-1434—Tel. Centrhl 4411-2
Namų ofisas—3323 So, Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. t 
Tel. BouleVard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Tėlephone: BoiRevard 2800 
4631, SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rėš. '651.K So. Rockwell St.
Teleplone: Rėpublic 9728

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS
2201'West 22nd Strelet

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 . 
’Sėtedcfafis ir TiedėL 'pa^l Sulaki 
Rez. 6631 So. California Avehue

Telėfdiias Rėpublic 7868 
.■

Tel. Office *WėW0rth 6330
Rez. H^de Park 8S95 .

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų )fgų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus sėredotnis Ir mibktbttii*.

OR. ST RIKOL'IS 
Gydytojas ir -Chirurgas 
‘Ofisas 4«<5 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Vai.: Nuo 2 Iki 4' ir liuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj ’bagal ‘’sntarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narnu TeL: Prospect 1930.

- ______r, 7 '

Ofiso Tel. AH[tidnia''ttO36 
-Resideace Tel. BEVERLY 8Ž44 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ‘IR CHtetfĖGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 ‘vai. vakaro.
, . . Rezidencija . -.

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.
Valandos—-9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal Sutartį

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

: Veda bylas višuose tėisintioise 
Bridgeporto ofisas: .

S241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 1 iki 9 
Rezidencija: »

3467 Luvre Avė. Tek Yards 2510

Phone Boąlevard 7042, ,
DR. C. Z. VEZELIS

• OENTISTAS
4645 So, Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos rrao19' iki 8' vhka'ro. 

Sčredoj pagal sutartį.

A. A. ’SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
hoom : 737 .

Vai, 9 ryte Aki 5 vai. vakare.
Ofiso Jei, Central '4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Zjrenue. 
namų Tel : — ftyde Park 3395

TeĮ, Boulevard 5914 Di^ią ir Naktį 
Ofiso valąndos: nuo 2 , iki 4. nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS 1Vr * ČHlfeURGA'S 

Ofisas Ir .Rezidencija, 
3335 So, Halsted Bt 

CHICAGO, ILL.

... V ‘ t - A i

CIement J. Svilow1
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tel. CENlral 1840

'Marqubtte Park Ofisas:
6322 SOUTH. WĘSTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

' .MII   ’ii'rii r J.iu..i ii.iii.įi.Jw<iii...-.i   ii  ............ . ... .

AKIU SPECIAŪŠTAI

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
rno, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose dtsiti* 
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos ajkys ati
taisomos. Valandos Tuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. 'dieną. 
Daugely atsitikimų akys ' atitaho- 

tiios be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
.LIETUVIS OTTOMĖTRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St . 

'kampžis Tlalstėd St.
Valandos: nuo 10—< nuo 6 iki 8 

Nėdėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
ClCLte !>•■ ■ ■■■ ... ■ -..u I.

JLIEI’UVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų • 

-,. 2 Draugi jds į Nariai____

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

2400 West Madison Street 
Vai. T iki 3 po i4ėtų,’6 iki 8 vak

Tel. SBėky $330
Namų telefoną® Brunuwick 0597

GYDYTOJAI ' IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo. 7 iki 9 

vai., Nedėlibmis tiuo 10 iki 12 
8343 SoūHi "ftaftrted ŠL 

TaI. Ronl4*wrd 1401

Ofiiio Tel. fetitflėvaH 5918 

DR.RERrASU 
756 Wešt 35th St

v ' Čor. of ASth anii Halsted Sts. 
■O fiso valMhdds ’ ritio 1U? iiud’6:80-8:8f

I' WĮli:į f .

. PHYSICIĄN-SURGEON
. Office 4070 Archer Avtfnue 

Tfel. Virgihia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p.. 

Office & residepce 2519 W.'43rd St- 
Tėl. Lafayette 80&1 

Valandos: 9—10 ryto, —6 p.'<*.
. Kasdien, išskyrus seredą.

■ Sėktnądienj 1 susitarus.
----------- U2--U—-

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Ęrospect 3403

Jbfc. Av Ji Šhimkus |
GYPirOJAS IR CHIRURGAS 

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

p. ir nuo 7

madieniais susitafds.
. .,. OFISAS t

4300 “S. Fairfield Avė
Tel. Lafayette 'ŠOIG

KITATAUČIAI
DR. •HERŽMAN

Jš RUSIJOS
Gerai lietuviams Žfnoirias ‘pfer 36 

metus‘kaipo patyręs gydytėjas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ' ir * cfi^oniškds ligai? 
vyrų, 'moterų. ir tvaikų "pagal .nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal -3110
Rezidencijos telefonai:, 

Superior 94(54 r ar ‘ Cehtfhl 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ašhland AVe.
^-ros lubos

į CHICAGO.. ILL.
OFIJSO VALANDOS: ,

Nuo 10 iki 12 Vai. fcyto,fWo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nup 7 ijd'8:80vak 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai diefią.

Phone MIDWAY 2880.

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

Ofiso yal^pdos:
Nuo 10 iki 12 diehą, 2 iki ’8 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12
Rėz. Telfephone’ PLAfrA rŽ409

Ofiso Tėl. Dorcliester 5194 
_"Rez. Tek J)rekel '9J91

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 

■ ehr<
Ofisas 6850

Valandos: 2—^
liOmis ’1r i'

fsiand Avė.

diena.

Ktlip žuvis be Van
dens, taip geras 

' liėtuvis bė “Natijie- 
’hu” beturėtu -btiti.

V- ■ ... - ... —
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AUTOMOBILIŲ STREIKAS PAVEIKSLUOSE
šešt^ienis,- gausio 16, 1937..t-.4t.;.-'1į-.,:.1 . .... .....: ,/

ŠŠį?

I

KORPORACIJOS ATSTOVAI — Nuo General Mo
tors Korporacijos derybose su darbininkais dalyvaus, 
Donaldson Brown—finansų kom. pirmininkas, John T. 
Smit, patarėjas ir \Villiam Knudsen, vice-prezidentas.

i . Naujienų-Acme Photo

1O

1
M m■>W:

UNIJOS ATSTOVAI — Keturi darbininkų vadai, 
kurie atstovaus unija derybose sti G. M. Iš kairės deši
nėn, John Murphy, S. I. O. direktorius, Homer Martin 
—unijos prezidentas, VVyndham Mortimer, viceprezi
dentas ir L. S. Davidow, advokatas.

Naujienų-Acme Photo

MILICIJA BUDI — Laukdama “palia ubų” General Motors dirbtuvių ginče su 
unijos reikalaujančiais darbininkais, Michigan valstijos milicija budėjo Flint mie
ste. Atsivežė su savim ir keturis kulkosv aidžias. Naiijienų-Tribune Photo

■^8įįįlį&

į:
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GAVO ATOSTOGAS — šis darbininkas dabar ato
stogauja bet paprastai jis lieja įvairias smulkias dalis 
automobiliams. Paveikslas parodo jį prie darbo.

\ Naujienų-Tribune Photo
UŽSIDARĖ DĖL STREIKO — Streikas Flint, Mieli., 

Fisher Bodies dirbtu vėjo uždare ir Buick dirbtuvę tame 
pačiame mieste. Paveikslas trauktas Buick dirbtuvėje.

Naiijienų-Tribune Photo

' ■ **"**’’'
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Naujienų-Acme Photo

FLINT, MICHIGAN, KUR EINA AUTOMOBILIŲ DARBININKŲ STREIKAS 
General Motors Fisher Bodies dirbtuvėje, policija bandė išvaikyti .streikuojančius 
darbininkus ašarinių bombų ir lazdų pagalba. Darbininkai nepasidavė. Paveiks
las parodo scenų prie dirbtuves triukšmu i praėjus.

M?

LAUKIA DARBININKŲ — Automobilių rūpiai-dir
btuvės kieme laukia darbininkų, kurie dabar streikuo
ja, reikalaudami unijos pripažinimo. Apskaičiuojama, 
kad dėl streiko nedirba 125,000. N-Tribune Photo

ŠILDOSI — Milicija atvykilsi į Flint, Michigan, šildosi prie keliaujančios kro
snies. Valstija sutraukė į streiko centrų 1,400. milicininkų. N-Tribune Photo

METALAS NEBEPLAUKIA — Per karšto metalo, 
spindėjimų vos įžiūrimas darbininkas paveikslo viršuj, 
leidžia metalų automobilio dalims iš krosnies į puodus. 
Dabar metalas nebeplaukia. N-Tribune Photo

'No P . • . • ■'
. v. . . PI '.. . c.

IŠKRAUNA REIKMENIS — Milicija atvykusi Flintan trokais, iškrauna reik
menis — šautuvus, e te., palaikymui \tvar kos G. M. streiko centre. N-Tribune, Photo

DIRBA IR MOTERYS — General Motors dirbtuvėse 
dirba nemažas skaičius moterų. Sveikas palietė ir jas. 

. . P/ip/o

MAŠINOS SUSTOJO — ši mašina nuima, šiurkštu
mus nuo metalinių dalių “knee-action” aparato. Bet 
streikai jų sustabdė ir turbut nebedirbs tol, kol darbi
ninkai neiškovos sau teisę unionizuotis.

Naujienų-Tribune Photo
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Namai Agricul

Designer

Nauji trobesiai Designer

Tsb

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

uval
Nebūkit

Nevirškinimo

Adresas

^BEIEŠKANT

DAILY BUSINESS DIRECTORY

ILaidotuvių Direktoriail

• TAVERNOS

Tel. Canal 1679

Visose 
Vaistinėse

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

TRlNER’S ELIKIM
OF BITTER WINĖ

kad 
res-

nan- 
;i vi- 
nčių

Associate Exhibits 
3,200 a year..

•2nd floor,

Tel. Boulevard 7011

Specialioms baliukams per šven
tes, kai norėsite kai ko naujo, pa
mėginkit blynelių pusryčiams. Duo
kit griddle keiksų su dešra, steiką, 
arba broilintu kumpiu. Pamatysite 
kiek pagyros susilauksite. Arba štai 
ir Hot keikstas, kuris irgi turi savo 
ypatingumus. Štai kaip tai padaryta:

(Tąsa nuo 2-ro putei.)
ja daro ten, kur turi pilną va
lią? Koks yra skirtumas tarp 
miestų vyriausybių, kur kata
likai viršų turi ir kur “bedie
viai” viršų turi?

šiame skyriuje skelbiama 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimu ir 
pataiso automobilius.

PIANO AK0RM0- 
NĄ YRA LENGVU 

IŠSIMOKINTI

Associate Home Econofnist 
•$3,200 a year.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXf>ELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

JUOZAPAS
UDĖIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Nauji Radios: 
ZENITH, PHILCO 

RADIONAS, 
RCA VICTOR, 

GEN. ELECTRIC. Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiač automobilių.
DOMININKAS KURAITIS ' 

' • 80® West 31-st Street
Victorv 1696

/ Assitant Exhibits 
2,6Q0 a year.

Iškeptas Gardžiai
BARBARA B. BROOKŠ 

Home Economics Department
Kellogg Čompany

Battte Creek, Michigan , J

Prieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET1 BATH HOUSE !

908-910 W. 14th Street
. MOTERŲ DIENA SEREDOMIS f •

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

Phone CANAL 9560 x

Kvotimai valdžios 
darbams

įvairių organizacijų, mokyklų ar 
bažnytiniai, dainų šventei gy
vai ruošiasi. Dauguma chorų 
jau moka dainuoti šventei pa
skirtas dainas. Manoma, kad 
didžiojoje Lietuvos dainų šven- 
iteje dalyvaus apie 15,000 daini
ninkų. PAti švente' įvyks Kau
ne, berželio - liepos mčn.

Į šią šventę laugiąma gausių 
ekskursijų ir iš užsienio lietu
vių kolonijų. Lietuvos muzikų 
ir chorvedžių draugija, kuriai 
pavesta didžiąją dainų' šventę 
organizuoti’, svarsto klausimą, 
ar joje negaištų dalyvauti bent 
keli užsienio lietuvių chorai, šis 
klausimas bus galutinai iš
spręstas jau artimiausiu laiku.

Kongresmanas Sabath pra. 
neša apie sekamus Jungtinu 
Valstijų Civilės Tarnybo^kvo 
timus valdžios darbams:

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vdl.: 8:30 iki 8:30 v. vak.
TEL. HARRISON 0751

Lengvai ir greitai pagauna 
stotis.

Gal bul, kad pirmas šimtme
tis miestų gyvenime, kaip ir 
žmonių, yra sunkiausias. Chi- 
cago, pasimokinus iš savo 
klaidų, £ntrą šimtmetį gal iš
moks ir pasipuošti ir užsilai
kyti. —Wm. V. M-kus.

INCORPORATED

3417 So. Halsted St

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Forest Service, Department 
of Agriculture and Sočiai Se- 
eurity Board>

Aplikacijas galima gauti 
Chicagoj iš distrikto direkto
riaus naujajame pašto trobe
sy. Jos turi būti išpildytos ne 
vėliau, kaip iki vasario 1 died
uos 1937 metų, pirmai augš- 
čiau nurodytai vietai ir ne vė
liau, kaip iki vasario 8 dienos, 
antroms dviem vieloms.

Suzette ir kiti, 
virtuvės meno 
paprastieji su 

net ir su 
steiko greive, didelis ar- 
trapumas aplink—<vis tai 

Aprudinimas , malonia 
valgių noro paakstinimo

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. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

New Deal Inu Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

Blyneliai, gridle keiksai, flapjacks, 
hot keiksai, efepes 
vis tai nuostabus 
jvairumas. Grikų i 
sirupu arba su medumi 
sviestu ir 
ba mažas 
gerumėlis, 
spalva tai 
ženklai.

Griddle kei 
kiekvieno 
vyras čia tu

Standard Fede ra IS a vi ngs & Lo a n Assoclatlon of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin MackeWieh, Prez

Pasiklausykit jžymaus Lietuvių 
Programo iš WCFL, 970 kil. 
Nedaliomis kaip 7 vai. vakare, 
Panedėliais ir Pėtnyčiomis WAAF 
— 3:30 po pietų, Ketvergals 
WHFC 7 vai. vakare.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne atu* 

dentai, teikia patarnavimą.
v Išima tapsilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mai arba namuose, Raudongyslės 
gydymas Rvirkitimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPTMAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 6727.

John Vilimas
Kontraktorius ir BudayOtojas 

Stato naujus namus—-pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phonp Prnspeęt 11RK Chicago. III.

Per eilę metų Cliicagoje bu
vo kalbama,. planuojama, 
įvairių įstaigų tyrinėjama, 
kaip pagerint miestą baigian
čias nusent apielinkes. Nuse
nusiuos^, netinkančiuose gy
venti namuose dar gyvena 
tūkstančiai šeimynų. Tie na
mai yra ant tiek senobiniai, 
arba jau liko nutrauktas ga- 
zo pristatymas, juose elektros 
patarnavimas niekuomet ne
buvo prijungtas,/ ir daugelyje 
jau ir vandens \teikimas yra 
sustabdytas.

Vienok nėra bandoma juos 
baigti griauti ir nėra bando
ma sulaikyti nuo vartojimo; 
ypač tokiuose laužuose yra ap 
sugyvenusių nemaža' perėjūnų 
—“bobos”. Miesto toleravimas 
tokių namų neretai pačiam 
miestui — gyventojams atne
ša nemažų nuostolių. Jau ne
kalbant apie nustojimą įplau
kų taksais tankiausiai tokiuo
se namuose išsivysto pavo
jingos ligos, vėliau virstančios 
epidemijomis; ten yra naiki
nama jaunų kūdikių sveikata,

JONAS BENEKAITIS 
(Buvęs Insurance Agentas) 

TAVERN 
SCHLITZ ALUS

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

Chicago, III.

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

RRFWĖRS OF FINE LAGER BEER 
174><760 N. WINCHESTER AVĖ. 

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

Duodame $50.00 * nuolaidos 
už Jūsų seną radio ant to 
modelio kaip ant paveikslo.

galima * sakyti 
mėgiamas valgis, tačiau 

___  __ Lip kokį tai silpnumą. 
Tik leiskit vytą pajusti, miela po
nia, kad jus- fcalite i trumpą laiką 
pagaminti girdle kieksą tai tikrai 
niekad nebereikės jokių pribušų 
metų. Jis valgys tiesiog iš jūsų ran
kų iš pirmo pamatymo, o jei ir ne 
iŠ rankų, o nuo patelnės tai tikrai. 
O jei jus galėtumėt, pritaikiusios 
kokj gerą receptą, padaryti geriau 
negu jo motinėlė padarydamo, ^tai 
pasisekimas užtikrintas.

Štai kai kurios sugestijos dėl jūsų 
flapjacks.

Pasistatyk elektrikos patelnę ant 
stalo. Turėkit tešlą inde ir kai jau 
visi bus pasiruošę valgyt padėkit ant 
patelnės ir kepkit iki paruduos iki 
norimos spalvos. Tai yra taip vadi
namas ręstaurantų būdas. Jei tai 
tinka jiems, tiks ir jums.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tčnai ar daugiau, $7.40 tonas

Popiežius nebuvo kviestas 
atsiųsti delegatą į Versalio tai
kos derybas ir, girdi, todėl tai
ka šlubuoja. Bet kodėl popie
žius piršto nepajudino ten, 
kur jam pilnai prieinama? 
Lenkija ir ^Lietuva yra kata
likiškos šalys. Tai popiežiui 
buvo gražiausia proga patarpi
ninkauti ir sutaikinti tas ka
talikiškas tautas. Popiežius, 
sutaikęs Lenkiją ir Lietuvą, 
butų iškėlęs saVo autoritetą ir 
visam subedievejusiam pasau
liui butų parodęs ko galima 
atsiekti tarptautinės politikos

srityje, einant krikščioniškais 
pagrindais. Kodėl popiežius 
negriebė šios progos? Juk jis 
abi tautas labai gerai pažys
ta. Juk jis, Pius XI, kol dar 
nebuvo popiežium < išrinktas, 
lankėsi Lietuvoje ir Lenkijoje 
ir žino padėtį. Jei popiežius 
savųjų tarpe, mažų katalikiš
kų tautų tarpe neįstengia tai
kai pasitarųąuti, tai ką Jis 
gali padarytu- . tarp herętrkiį, 
bedievių, masonų, \tarp didė
lių tautų? M

Dabar Kristus ir pramonė. 
Gitdi, darbininkai skriaudžia
mi dėlto, kad pramonėje nėrk 
Kristaus. Ną, o kaip yra sii 
atlyginimu darbininkams para
pijose, kur .bosauja klebonai? 
Sau jie turtus krauja, o baž
nyčios ta^ąms' rp trupinių 
gaili. žint^ųą, išskiriant kai 
kurias gaspadines, kuriųs dė
vi furkotus, vakacijas. leidžia 
Floridoje, Kaliforpijpj arba 
Lietuvoje. , •

Dabar apie veldžią. Cliį-

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku Šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE/

negalint suteikti jiems tinkan
čio sanitąrumo nei saulės 
šviesos. Toleravimas panašių 
namų atneša miestui negarbę 
ir pažeminimą ir materialius 
nuostolius. ,

Office of Experiment Sta- 
tions, Department of 
ture.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo, Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne- 
smagumų.’ Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta* 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188. (

636 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

Praėjusį antradienį sausio 5 
dieną, Ghilagos miesto taryba 
užtvirtino majoro Kelty patei
ktą pasiūlymą sudaryti komi
siją iš 5 narių, ^būtent iš J. 
Garney, V. Olander, C. Wood- 
bury, J. Fugard ir W. Lynch, 
kurie įgaliojami veikti kaipo 
Chicago Housing Authority. 
Sudarymui panašaus autorite
to jau 1934 metais Illinois le- 
gislaturoje buvo pravestas įs
tatymas, nurodąs jų teises ir 
pareigas.

Tos ^komisijos pareigos bus 
Surasti labiausia nusenusias ir 
nebetinkančias gyvenimui a- 
pielinkes ir prirengus patiekti 
miesto tarybai rekomendaci
jas, ką su tokiomis apielinke- 
mis 
paversti į parkus arba žaisla- 
vietes; pavesti industrijos tik
slams, arba. atbudavoti mo
derniškais ir tai apielinkei 
tinkančiais hudinkais, kuriuo
se žmones išgalėtų gyventi 
Čia kyla viltis, kad gal Chica- 
ga pradės šiaip 
savo, vis tolyn 
purvinesnį veidą. Gal tai bus 
pirmi žingsniai prie planingo 
moderninio miesto.

KEP^TA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40 rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 

šviesas kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
'. ’ _ .. < • • .'Į

Duodam Paskolas ant 1-my
Morgičiiį

Sis skyrius yra vedamas 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
negalite susirasti ko ieŠk 
Čia jus gausite informacv.

PRASYK KAMPELIO DYKAI 
Trlner’a Bitter \VIne Co.
544 S. Welk St.. Chicago, Iii. 
Prisiųsk man sampclį dykai.
Vardas_______________________

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

Lietuviškas Krupnikas
Pagalintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI
k tie 

auto me- 
užtikrina 
geriausia .. ANGLYS! ANGLYS!

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

už toną:
BLACK BAND ..............
Illinois* Lump ’ ...............
Franklin Wash Nut ......
Haking Kentucky Lump

AUTOMOBILIAI
— Automobiles

1938 ' metų vasarą, Lietuvos 
nepriklausomybės 20 metų su
kaktuvių proga, bus suruošta 

dainų 
u vos

it—~r~TTi 11 ■»»«—m»;ii■■ ■■■ 

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu- 
Mai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo- 
kmimų.- \ ■■■ ...

ALL BRAN GRIDDLE CAKES 
2. kiaušiniai

puod. „cukraus
2% puod.* ftieno . t .
3 puod. miltų
2 šaukštai* bakin*. powder
1^ šaukšteliu druskos. . '

i 1/3 puod. patirpytų riebalų ■
% puod. all bran. •
Išplak kiaušinius ir. cukrų iki 

lengvumo ir puruinb, įpilk pieną įr 
sumaišyk. Jšsjsijok miltus jr. sųihai- 
šyk su pawderiu ir dfuska; su’dek 
į milini nuolat, maišant kol pra-. 
dings milt. Sudėk atauŠytus riebalus; 
atsargiai maišant. Išmaišyk all briih 
Kepk ant karštos patelnės, tik vie
ną kartą apverčihnt. * Paduok sp 
sviestu ir sirupu. Išeis 15 (5W- col. 
diametre). • I

Ir vaplių gardumas priklauso nuo 
gruzdamo. Pamėgink šį receptą ir 
pamatysite jų aukso geltonumo gra
žumą. v . '
ALL BRAN WAFFLES SUPREME>

2 kiaušiniai f
IVz puod. pieno
3/4 puod. all bran
1V2. puod. miltų
4 šaukšteliai baking powder
T šaukšt. druskos .
2 šaukštai cukraus /
V2 puod. tirpytų riebalų.

. Atskirk . kiaušinius. Išplak gelto- 
nymes gerai, įpilk pieną ir sudėk 
all bran. Leisk pabūti iki sudrėks. 
Sumaišyk miltus su bakijig pawde- 
riu, druska ir cukrumi. Dabar viską 
sumaišyk kartu, maišant tik kol 
miltai įsimaišys. Sudėk ataušintus 
riebalus. Sudėk gerai išmuštą balty
mę. Kepk ant karštos vaplių patel- 
nėš iki garai matosi. Išeis; 7 vap- 
liai (6% col. diametre).

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street
A. Ą. NORKUS į Savininkas. , 

Tel. Victory 9670.

International line&LiporCo.
FRANK VIZGARD, Savininkas *:

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Pilnas kursas lekcijų dykai 
120 basų akordicmas už 

*98.00 
Pradinis akordionas už

16.50

Charles and Tony 
Motor Sales

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

.^aviniukai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer. Avę.
Tel. Lafayette 3967

KASDIENINIS BIZNIO S AR AŠ AS—ALFABETO TVARKOJE 
tikslu pagelbėti musiį skaitytojams Susirasti, kur galima nusipirkti 

reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
ot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir .klauskite Biznio Patarėjo, 
.jų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Lietuvoj ruošiasi 
dainų šventei

didžiulė visos Lietuvos 
šventė. Šiai šventei Liel

/I* . ' '‘I. ■ ....

muzikai ir chorvedžiai jau 
bar sparčiai ruošiasi. Ateį 
čią vasarą manomą suruoš 
są eilįz rajoninių dainų šve 
o po jų Aukštaitijoje, žeųiaiti 
joje, Ėlaipėdos krašte 
kijoje ir Dzūkijoje bus ruošia
mos apygardų dainų švęntės 
Tai bus lyg ir repeticijos 
didžiąją dainų šventę. Ja 
bar visi Lietuvos chorai,

e V -z/ va.

caga turi administarciją, kur 
katalikai dominuoja. Milwau- 
kee turi administraciją, ;kur 
“bedieviai”, dominuoja, 
atsiras toks, kurs sakys, 
Cliicągos valdžia yra šva 

ir tvarkingesnė už 
waukee? *

Čia ir prisiminkime Kris
taus pasakymą ’ apie matymą 
krislo artimo akyje ir nem aty
mą rąsto savo akyje. Ar ne
išeina taip, kad kunigai ne
mato rąsto savo akyse?

Butų galima šį straipsnį 
pailginti ir parodyti daugiau 
tiesos, rastos katalikiškoje 
spaudoje, bėt jau ir iš to, kas 
čia parašyta aišku, kaip ir 
■kokia tiesa spindi katalikų 
laikraščiuose/ ir kokia dora 
žydi kunigų gyvenime. — X.

• Turtas ir Finansai
Ileal[. Estą^,, a nd t

PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

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

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

... $8.60 
.. $6.40 
$5.75* ir 
... $8.10 

Pąšaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex presą 4465 S. FairfikĮd A v.

• KONTRAKTORIAI

PAl N- EXPELLER
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$8.00 
4.00 
2.00
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Subscription Kates: , 
18.00 per year in Canada 
$5.00 per year outside of Chicago 
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, BĮ. under the act of 
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL Telefonas Ganai 3500.

Uftukym* kalnai
Chicagoje — paltą:

Metami-------- --------------
Pusei metų -----------------
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams ——
Vienam mėnesiai

Chicagoj per ižnešįotojus:
Vieną kopija ——3c
Savaitei_________ —~ ------ 18c
Mėnesiui __________________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
» paštai

^Metams -----——.------ $5.00
Pusei metų
Trims mėnesiams • • • • 1.50
Dviem mėnesiams 1.00.
Vienam mėnesiui ,1b

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams $8.00
Pusei metų------------- ------------ 4.00
Trims mėnesiams —_ ___  2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu iu užsakymu.

Amerikos neitralitetas

studentas Keturakis jį gynė ir 
puolė Maceinos kritikus.

Tas stud. Keturakis prisimi
nė ir Ispanijoj įvykius gir
di-, ten kunigai yiską valdė, kro
vėsi turtus ir, galų gale, “ma
sės praregėjo”-

Po to prelegentas susirėmė 
su vyskupų Staugaičių, kuris 
jį barė už išreiškimą > tokių drą
sių minčių viešoje konferencijo
je, o ne slaptame susirinkime. 
Prelegentą, ir ■ vėl vieni delega
tai gyrė, kiti peikė. z

Tai, gal būt, apie šitą K. V. 
C. konferenciją buvo, pranešta 
Amerikos spaudoje, kad jaunier 
ji Lietuvos katalikų veikėjai iš
ėjo prieš vyskupus ir pervarė 
konferencijoje rezoliuciją, rei
kalaujančią išdalinti klebonijų 
žemes.

ri tuomet susidėjo iš dviejų so
cialdemokratinių partijų atsto
vų (“daugumiečių” ir “neprL 
klausomųjų”).

ROŽE LUXĘMBURG APIE 
DEMOKRATIJĄ

ninas ir Trockis, demokrati
jos panaikinimas, yra blo
gesnis dalykas, negu 
piktas, nuo kurio ne. 
juo išgydyti, nes jisai

tas 
rimą 

’ at
kerta gyvybes Šaltini, iš ku
rio tik ir gali ateiti išgydy- 

nuo visų visuomenes

LIETUVOS AIDAS” PATARIA GYDYT 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 

KOLONIJOS VEŽI

UIEBKNECHTO IR EUKEM, 
BURG MIRTIES MINĖJIMAS

Rožė Luxemburg buvę ne- 
paprastos energijos ir gabu
mo moteris. Nors/Rusijos bol
ševizmas pradžioje^ ją sužavė
jo, bet ji nenustojo minties 
blaivumo, ir ganav greitai- po 
sovietų valdžius įsikūrimo jį 
pastebėjo pamatinę šitos “pro- 
tetariato diktatūros” ydą.

Savo rašte apie Rusijos re
voliuciją Rožė Luxemburg pa
reiškė:

kiekviena de^ 
mokroitine įstaigą turi savo 
ydas ir ribas—kaip kad jų 

[ turi visps žmonių įstaigos, 
Bet vaistdš, kuri išrado

mas
' įstaigų trukumų.^

Taį gili ir teisingą m 
Leninas šito rašyto jos 
mento niekuomet nesteng 
remti. Jisai ir nedrįso jį\ 
Ipeir? metų metus1 bolševikai 
Rusijoje ir jų sekėjai kitose 
šalyse švęsdavb Rožės Lu 
burg atmintį, kaipo kilnios 
proletariato kovotojos, kurią,

Didžiausiais vėžiais vadina kunigą Sugintą ir kunigą Janilionį •

Įntis, 
argu- 
ė at
lėgti

xem-

(Spęcialio “Naujienų” korespondento Brazilijoje)

girdi, nužudė' Vokietijos 
cialtpardavikai*’; bet ap

“so- 
e tą 

faktą, kad j k dar gyva buda- 
mą, pasmerkę Lenino Ir Troc
kio išrastą “vaistą^ nuo demo
kratijos ydų, tv y. demokrati- 
jfo,s panaikinimo, jie nė neuž
simindavo!

Aną dieną “Naujienoms” teko pastebėti, kad Jung
tinių. Valstijų ; prezidentas ir kongresas, uždrausdami 
karo lėktuvų pardavimą Ispanijos teisėtajai vyriausy
bei, patarnavo ne tarptautinei taikai, bet aršiausiems 
taikos priešams.

Tą uždraudimą Amerikos valdžia įrašė į įstatymus, 
norėdama apsaugoti šio krašto, neitralitetą/ Kaip mato
me, neitralitetas, kurio tikslas yra geras — išvengti 
karo — gali pagimdyti blogą, jeigu jisai yra vykina
mas netikusiu budu. - <

Senatorius James Hamilton Lewis, iš Illinois, nuro
do, kad neitralitetas gali ir pačiai Amerikai pakenkti. 
Sakysime, kiltų karas tarpe kelių didelių Europos val
stybių. Jeigu kongresas išleis- tokį neitraliteto įstatymą, 
kad Amerika neprivalo pardavinėti nė vienai kariau
jančiai šaliaikaro pabūklų ir kitokių karo reikmenų, 
tai Amerika x gali burti priversta sustabdyti kuone visą 
savo užsienių prekybą. Nes juk prie k'aro reikmenų ga
lima priskaityti ne tik amuniciją, bet ir beveik kiekvie
ną medžiagą, vartojamą pramonėje.

Taigi, šitaip vykinant neitralitetą, Ariierika susi
lauktų aštraus ekonominio krizio. Visos ūkio ir pramo
nės šakos, kurios gamina prekes eksportui, turėtų savo 
gamybą susiaurinti ir atleisti milionus darbininkų.

Taigi neitraliteto problema yra daug labiau komp
likuota; negu atrodo žiūrint į ją paviršium.

Tiesą pasakius, jokie, neitraliteto įstatymai nėra 
tikra apsauga nuo karo pavojaus. Vienintelis būdas ap
sisaugoti nuo karo tai — išguiti karą iš civilizuotos 
žmonijos gyvenimo. O tai yra galima tiktai bendromis 
tautų pastangomis. . /

FRANK HAYES IŠRINKTAS 
GUBERNATORIAUS 

PADĖJĖJU

Coloradę valstijos gubernato
riaus pavaduotoju (lieutenant- 
governor) yra išrinktas Frank 
Hayes, gavęs 75,000 balsų dau
gumą tos valstijos rinkimuose.

Jisai yra vienas veikliausių 
unijistų Amerikoje. Buvo Uni
ted Mine Workers of America 
prezidentas ir darbštus socia
listų partijos narys.

———■»———•+

“L. Aido” pranešimu, buvo la
bai audringa. Kai kurie delega
tai aštriai kritikavo kataliką 
vadovybę ir užmiršimą sociali
nio teisingumo dėsnių, Kiti 
dvasiški jos viršininkus gynė ir 
konferencijoje kilo smarkių gin
čų. x

Didžiausią audrą 
Maceinos paskaita, 
das” apįą tai rašo:

sukėlė Dr.
«T. a;_

skaitė ilgą

BROWDERIS BARA 
THOMASĄ

Komunistų vadąs Browder, 
kuris perteitą vasarą keliuose 
miestuose draugiškai debatavo 
su Normanu Thomasu, dabar 
duoda jam vėjo: kam jisai pri
ėmė į savo kompaniją “trockis- 
tą” Jankes Cannęn’ą ir dagi pa
siuntė jį į Cajifomiją “parti
jos reikalus tvarkyti”.

Cannon buvo vienas iš pir
mųjų komunistų lyderių Ame
rikoje. Bet. dabar jisai jau “re
negatas”. Kodėl Thomas su juo 
susidėjo, nežinia. Bet kuomet 
Canpon ir panašus “revoliucio
nieriai” rašęsi į Sociąjįstų par
tiją, padėdami Thomasuį skelb
ti karą “senajai gvardijai”, tai 
komunistai džiaugėsi.

AUDRA KVC KONFERENCI- 
. JOJĘ KAUNE

Gruodžio ’ 28 d. . prasidėjo 
Kaupo Katalikų Veikimo Cent
ro konferencija, kuri, jei tikėti

“Dr. Maceina 
paskaitą: ‘Socialinis katalikų 
'teisingumas’. Paskaitą, filo- ■ 
sofinė, bet joje prelegentas' 
palietė eilę konkrečių faktų. 
Nurodė, kad daugelis prakti
kuojančių katalikų, ypač iš, 
vadovaujančių asmenų, nesi
laiko katalikiškų dogmų, ne
pripažįstą artimo meilės. Baž
nyčios esančioj perdaug puo
šiamos, jose perdaug aukso ir 
blizgėjimo. Dr. Maceina 
smarkiai užpuolė, kunigus, 
ypač klebonu^, kad jie dau
giau žiuri į klebonijų dide
lius 'ukįus, krąunąsi turtus, 
o bažnyčią, rejigijos mokslo 
skleidimą, vargšų šelpųpą 
atideda j paskutinę vietą, 
Kristaus žodžio skelbėjai, 
esą, turėtų atsisąkyti nuo vi
sų turtų, juos vąrgšąms iš
dalinti, n^s Kristus taip darė. 
Tada, esą, žmonės 1 daugiau 
tikėtų kunigų žodžiams, kai 
ne tifc girdėtų ką kuniga$ 
sako, bet matytų ir jo pa
vyzdingus darbus.”
Prelegento mintis, esą, puolė 

pralotas Borisevičiųs ir Laba
nauskaitė- Bet prof, Ęemėšis ir

1^.. .,.1. •

\ Pirmiau komunistai visose 
šalyse kasmet minėdavo Karo
lio Liebknechtę. ir Rožes Lux- 
emburg mirties sukaktuves. Tą 
progą jie panaudodavo ne tiek 
mirusiųjų atminties pagerbimui, 
kiek Vokietijos socialdemokra
tų šmeižimui. ,

Komunistai rašydavo ir savo 
gedulo mitinguose skelbdavo, 
kad socialdemokratai tuodu Vo* 
kieti jos revoliucionierius “nu
žudė”, — nors visiems buvo ži
nomas faktas, kad Liebknechtą 
ir Rožę Luxemburg sąuvahškai 
nugalabijo armijom karininkų 
klika, kurią socialdemokratų 
vyriausybė už tai aštriai paėmė 
į nagą, taip, kad kai. kuriems to 
nusikaltimo dalyviams teko ir 
į užsienį pabėgti. T,'

Bet pagrindinė , jų puvimo 
priežastis buvo pilietinių karas 
Vokietijoje (gausio ųiėn. 191,9 
m.), kurį, deja, iššaukė Lieb4 
knechto ir Luxemburgiutės Va
dovaujama (ir Rusijos bolševi
kų remiama) “Spartako” orga
nizacija. Ta organizacija bandė 
padaryti Vokietijoje tokį pat 
perversmą, kokį Rusijoje buvo 
padarę bolševikai, ir sukurstė 
dalį kareivių, grįžusių iš karo 
fronto, kilti sd ginklais rankose 
prieš Liaudies Įgaliotinių Vy
riausybę, kuri buvo nutarusį 
paskelbti rinkimus į Steigiamą-, 
jį Seimą,

“Spartako” konvencija nuta
rė rinkimus boikotuoti ir - vy
kinti “proletarinę revoliuciją” 
šautuvais. prieš milžiniškos 
darbininkų daugumos valią! 
Liaudies. Įgaliotinių Vyriausybę 
pradžioje nenorėjo vartoti jė
gos prieš sukilėlius, bet sten+ 
gėsi juos geruoju atkalbinti 
nuoi to beprotiško žinksnįo. Ta
čiau žodžiai negelbėjo. Sukil'ėr 
lįai pradėjo Berlyne užimti vie
ną valdžios įstaigą po kitos ir 
išlęido dekretą, kad visi darbi
ninkų laikraščiai, kurie neprita
ria sukilimui, turi būt pąstą- 
tyti pę “Spartako” cenzūra. 
Sukilėliai/pasiuntė būrį gink
luotų vyrų okupuoti \ socialde
mokratų partijos centralinio 
organo “Vorwaerts’o” redakci
ją, taip kad tas laikraštis pęn 
kurį laiką turėjo būt spausdį7. 
namas slaptai!

Galų gale, vyriausybė buvo 
priversta pašaukti kelis armijom 
pulkus, kad jie apgintų ją nuo 
okupantų. “Spartakiečių” gau
jos buvo išsklaidytos kaip be* 
matant ir tas beprotiškas “pu
čas” buvo, likviduotas. Liebk* 
nechtas ir Luxembnrg tuo tar
pu buvo suimti, 
sinaųdojo

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

5ss*

(Tęsinys)
i Kitii išgirdė t® štfki irgi at- 
kurtojo:

— i kalną!
i Jokio kito išėjimo nebuvo. 
Mes tuoj pradėjome dirbti, 
nežiūrint pavojaus ir kliūčių. 
iKeletą eldijų sugadinome. Bet 
eidami' per tankumynus, mes 
prisirinkome tinkamos medžia-r 
gos ir. nusipynėm keletą nau7 
jų eldijų plačiais dugnais. ĖjL 
inas taip buvo sunkus, kad 
mes turėjome kirsti sau kelią 
per girią, kitaip pereiti nega
lėjome. 7

Daugelis sankeleivių pradėjo 
sirgti. Kiti gavo dideliu^ gu
zus' ant kojų.-^vVienok darbas 
turėjo būti atliktas. Aš ragi
nau ir raminau visus. Prida
viau drąsos. Jįeįužįai mane pa
vadino “Bųla Matari”# — (Uo
lų Ląužytoju):7' 
j Savo sankelęi.vius gerbiau ir 
jais pasitikėjau, Sykį ištikę ne
laimė, — dingo daug vertingų 
karolių. Visuomet karolių mai
šai buvo atdari lir nieks jų ne1; 
imdavo. Bet, dabar paėmę. 
■Kas?: .i

Pradėjau klausinėti savo, 
sankeleivių, ar nežino kas pa
ėmė daug karolių iš vieno maL 
šp. Mums karoliai dabar buvo, 
brangesni už auksą, nes su 
jais iš vietinių, gyventojų nu
sipirkdavom kas tik mums rėL 
kalingą. Kiti pradėjo niąn pa
šnabždomis sakyti#' kad! jie 
mano, jogei karolius yra pa
ėmęs Uledi. Atidavįau Uledi į 
sargų^ rankas. Įsakiau,, kad taip 
saugotų, kai savo- akį. Sušau> 
.kiau>- pareįšr
kiąuh; ‘ ;"

— Vyrai, jus visi gerąi ph- 
žįątatę Uledi.* Jus sekėt paskuį 
jį ikaįp maži vaikai. Sakykit, 
ką mes dabar, jam1 dąrysim?

Vienas iš: 1 stipriausių vyrų 
būrio atsiliepė:7

P- Uledi yra. kaip musų vy
resnis brolis, s Patarti jums 
bausti jį, taip pat kaip bausti 
mus visus. Vienok žmonių tė
vai reikalauja, kad jis butų 
sumuštas. Bone, savo, gerovei,

'II |I

mušk jį, bet tik biskį.
■— O tų, Morzouk, Uledi’s 

palydove uoluose, ką sakai?
— Wwapwa pasakė ted, ką 

Aš tik 
atsimink

aš turėjau* pasakyti, 
dar pridėsiu: Pone, 
Uledi.

— Na, o tu, ’Shumari, Ųle- 
di’s broli, kokią bausmę aš tu
riu skirti šiam prasikaltėliui, 
kuris kėsinosi badu numarin
ti visus, tave ir mane?

— Och, gerbiamas Pone; j tį
sų žodžiai taip kaip švinas. 
Pąsigailėk jo! O jei visų nu
tarta, kad jis turi gauti muš
ti, , tai pusę rykščių plak ma
ne. Aš žinosiu, kad kenęįu už 
Uledi, man nebus skaudu.

— Na, o tu, Siawa, Uledi’s 
pusbroli, ką turi pasakyti?
■ —■ Ar ponas duosi laisvę kal
bėti savo vergui?, . ,

— Taip. Sakyk viską,' ką tik 
turį ant širdies, Siawa.

— Ponas, esi išmintingas. 
Ka& tik atsitinka kelionėj, vis
iką užsirašai į knygutę. Kiek- 
iyiętną dieną ką nęrs. užsirašai. 
Mes, j.uodveidžiai, nežinome 
inįeko, neturime nei atminties, 
i Ką, mes matėm vakar, šian
dien'' jau nebežįnęme. Vienok 
Roųas nieko, neužmiršti. Jei Po
nas pasižiūrėsi į savo užrašų 
knygutę, ten surasi ką nors 
hpie- Uledi. Kaip Uledi buyo 
geras ant ėž^’O Tanganyika. 
Kaip jis išgęįbjjjo Žaidi iš van- 
dęnpuolio. Kaip jis išgelbėjo 
daug vyrų, kurių nei pavard
žių, aš neatsimenu. Kaip jis 
irklavo eldijas vienas už tris 
vyre/. Jis buvo pirmutinis, 
kad išklausyti jūsų įsakymų. 
Jei Uledi turi būti nubaustas. 
Shumari sako, kad priims pu
sę jo baudos. Siawa priims ki
tą pusę baudos. Tik paleiskite 
Uledi liuosai. As pasakiau vist 
ką, tąrė Sįawa<

— Taigi taip. — Uledi — 
išklausius tavo draugų balsą, 
tu esi iiuosas. Shųmari ir įSia- 
wa priima tavo bausmę atken
tėti. Bet kada jus visr^tbkie 
esate širdingi, Shuman ir Sią-r

(Tęsinys)
Ar ne konsulato pareiga išju
dinti šį klausimą, įstatyti į tin
kamas vėžes. ir visus ūkininkus 
sUkonce&truoti apie vieną vie
tą? i?ada nebūtų tokię pavo
jaus priaugančiai kartai nutau
tėti ir bendromis pajėgomis 
lengviau materialiai pakilti bei 
apsirūpinti visajįs kultūriniais 
reikalais. Nesant vietoje šios 
srities specialistams - agrono
mams, turėtume kiek kas išma
nome prisidėti prie bendro dar
bo. Tačiau musų konsulatas, 
kaip vėžys, traukia priešingon 
pusėn. Buvęs konsulas Bačiu
lis savo intervencija išardė pa
čių ūkininkų iniciatyva įsikūru
sią S. Paulo mieste “Grūdo” 
draugiją. Jam išvykus “Grū
das vėl palengva atgijo. Dabar 
tą patį daro ir konsulas J. Gau
čys. Apsimetęs “Grūdo” draugi
jos šalininku, įš pasalų tykojo 
jai užnerti ant 'kaklo kilpą, ap- 

‘ šmeižiamas ir įskųsdamas Ag
rikultūros valdininkams, darė 
žygius draugijos veikimą nele-1 
galizuoti. Taip pat per “Lietuvį” 
uždraustą talpinti “Grūdo” pro
pagandiniai straipsniai.-

Nė kiek negeresnė ir miestuo-^ 
se gyyenančių išeivių būklė. 
Užeina įvairios krizės, apninka 
ligos, nelaimės, senatvė, iš fab
rikų ątleidžiątni, darbininkai at- 

. siduria gatvėj. Miestų emigran
tams būtinas reikalas turėti sa
višalpos fondai, kurie galėtų 
apdrausti išeivį nuo visokių ne
laimių, padėti įvairiuose atsiti
kimuose. Tačiau tuo niekas, ne
pasirūpina. Bendrai paėmus, tu
kime daug sričių, į kurias jo
kio dėmesio nekreipiama, pav. 
senelių globojimas, ligonių gy
dymas., priešmokyklinio amžiaus 
vaikų, auklėjimas ir 1.1.

Produktyviam, darbui dirbti 
pas nrtSs nėra laiko, noro, prie
monių nei .pajėgų, bet įvairioms 
provokacijoms skleisti, vieni 
veikėjai kitus kiršinti, suirutes 
kelti
; Pereitų metų spalių pabaigoj 
į musų koloniją atvyko iš Ar
gentinos P. Gaučys, tragiškai 
žuvusio Br. Steponaičio vieton. 
Jau praėjo lygiai metai; bet ką 
naudingos kolonijai P. Gaučys 
sukurė, ar bent padėjo kitiems? 
Absoliučiai nieko. O žalos pa
darė eilę. Tas ląikotarpis kolo
nijos istorijos lapuose užfiksa- 
.... ' ’ j ---- ------------------------  
wa yra nuę bausmės. paliuosuo- 
ti!........................................... '

Kai. Uledi tapo paliuosuotas,. 
Žepgė į priekį ir tarė:

— Pone, ne Uledi. pavogė 
tuos karolius, bet velnias, ku
ris, buvo įlindęs į jo širdį. Ule-' 
di vėl bus geras ateity. Jis 
pątiko Ponui pirmiau, patiks 
dąr labiau dabar.

Bv's Daugiau

visko pakanka*

‘ri'».. ... »■■■■

POLICIJAI NEPASISEKS

pu buvo suimti. Šita proga pa7 
sinaųdojo keletas karininkų ir 
suimtuosius užmušė, užuot juos 
atidavę teismo įstaigoms. .

šia tragiškas įvykis buvo tuo. 
labiau skaudus, kad Rožė Lux- 
erpbųrg žuvę tame sukilime*, 
nors ji jąm nepritarė. Auki-k 
čiaus paminėtoje “spartakiečių” 
konvencijoje ji griežtai kritika/ 
vo sukilimo šalininkus ir sakė: 
“KaAuolės prieš balsiu, ta* -~ 
bepKptystė!’* Bet dauguma der 
legatų nenorėjo uos klausytį, ir 
konvencija1 nutarė šaukti ma
ses prie s.ukilįipo prieš laikiną* 
ją revoliucijos vyrį^y^‘ ku-r

nors
čiaus p_.„„__
konvencijoje j
vo sukilimo šalininkus ir

sės prie 
ją revol

Keletą dienų atgal, Flint, Mich., policija bandė prie
varta.išvaryti> streikuojapčius darbininkus iš Fisher Bo
dies^dirbtuvės. Bet darbininkai 
cjjos'aųtomobili^atrodė gana lįudnaį.

*' Naujienų Tribūne Photo

silaike.; Po “mūšio’’ poli

vo nemaža jaudinančių įvykių, 
kurie vaihiku apsupo a. a. Br. 
Steponaičio tragediją, užmas
kuodami ją nuę pasaulio lietu
viu akių.

Ir štai kokiais darbais konsu
las P. Gaučys kolonijoj užsire
komendavo. Teisingai sakoma, 
kad geriausia žmogų pažinti iš 
Jo draugų. Liaudies išmintis sa
ko: “Su kuo sutapsi, tuo pats 
patapsi,” arba: “Toks tokį pa
žino ir ant alaus pavadino.” 
Taip įvyko ir su P. Gaučiu. At
vykęs jis S. Paulon tuoj susidė
jo su garsiais aferistais A. Ma- 
jum ir „J. čiuvinsku, kuriuos 
kolonija yra pasmerkusi ir nuo 
visuomeninio veikimo izoliavu
si, kurie vadovauja tik kelių 
asmenų L. S. B. Iš'pirmų dienų 
P. Gaučys stojo ginti jų pašli
jusią poziciją. Nesusivokdamas 
situacijoj pateisino a. a. Br. 
Steponaičio, tragedijos momente 
neteisėtus jų veiksmus.

Nors kolonija pačioj pradžioj 
pastebėjo P. Gaučio netaktus, iš 
spaudos žinojo apie suktus jo 
darbus Argentinoje ir vieno 
vietinio veikėjo per gener. T. 
Daukanto priėmimą buvo infor
muota šiais žodžiais: “Didžiau
sia nelaimė gresia kolonijai, jei 
atvažiuos p. P. Gaučys,” tačiau 
nenorėdama nusistatyti prieš 
jį, pasirūpino atatinkamai pa
gerbti, suruošdama “Vilties” są
jungos vardu puikias priimtu
ves lapkričio 23 d. Mokos mo
kykloje, kurioms vadovavo “Vii 
ties” s-gos pirmin. V. V. Nali- 
vaika. Už toki vaisingą priėmi
mą netrukus P. Gaučys gana 
“džentelmeniškai” atsimokėjo,

P. Gaučys įsakė chorv. J. 
Stankūnui “Vilties” s-gos cho
rus išardyti, o jų vieton įsteig
ti kitą chorą L. S. B. vardu. Ta
čiau dėl “Vilties” s-gos pasiprie
šinimo, reformos nepavyko.

(Bus jaugiau)

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
; PAŠAUKIT

CANAL 8500

kad moterys 
pirkinius—jos

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini-

■

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

■i-y,in.p y— * ifr w m i|iw$r"wir* . ...... w

Po Eilutę Kasdien
(Į$kirpkit čtes eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

) gražų eilių rinkinį).

Ko Taip Nuleidote Rankas?;.
Vaikai ‘teb’virkdatnos tSvynės, 
Ko taip iiuleįdęte rankas? 
Gal gąlo, rodos jums, neras 
Skriaudikas, laikąs jus pamynęs?

Ko liudžiąi?-«-Kva,ugęry§ pražus— 
(Juk Neręnų galybe griūva 
Tėvynė buvusi ir bus, — 
Užsprings prarijantis Lietuvai

Daug kentė musų jau šalis 
Ir priešą daugel pergalėję; 
Ginklai kryžiokų sutrupėjo, f 
Atšipo vokiečių peilis,

Lietuvio bekertant krutinę,—
Lietuvis žėdno atsigynė!
Ko liudŽi&t? ar peilis aštresnis
Sutiko, at dabar šaltesnis 

širdyse jūsų piąsta kraujas?, 
Gąl persekiojimas šis naujas 
Skaudesnes ašmenis jgijo? 
Bet- lužš ir šiaurės kalavijai

Margaite.
f
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Atlikęs Išpažintį
P. A. darbininkas 

*TtV Vi- Užsimušė
Nušoko nuo bažnytinės mo

kyklos ketvirto aukšto.

Atlikęs išpažintį W. P. A. 
dėrbittinkas, AAthony O’džirisl 
ki šeštadienio rytų nusižudė. 

•Jis nušoko nuo ketvirto aukš- 
■to bažfrjūinčs mokyklos pfię 
1301 Noble Street.

Odzinski buvo apie 53 me
tų amžiaus Ir įgyveno adresu 
1233 Cleaver *street.

Kodėl Odzinski nusižudė— 
jo šeimyna nežino.

Korbn'ėris darė tyrinėjimųį 
bet jokio motyvo nusižudys 
mui negalėdamas atrasti, riū-į 
sprendė, kad Odzinski ’laikU 
nai išėjo iš proto.

SPORTAS
r <? 1

RISIS GEORGE DUŠETTE,

šiandien vakare WĖite City 
patalpoje risis buvusis čem
pionas George Dusette su Bert 
Bubi. Šių ristynių laimėtojui 
bus suteikta proga ristis su

1 čempionu Everett Marshall.
> _______

VėL 'RISIS JAPONAS 4 
SĖIKINA

Kitų trečiadienį, sausio 2Q 
d., Rainbo Fronton patalpoje 
(Clark ir La\vrence) risis ' pa
garsėjęs japonų ristikas Oki 

'Shikiha' su Jack ‘ Conlėy.
Japonas Chicagoje dar nė 

vienų ristynių nepralaimėjo. 
Conley irgi priklauso 'pirmos 
rųšies ristikams.

Kas bus sausio ; 
24 diena? c

/ 1 --------------------------------  Į

Sausio 24 dienų Lietūti'ų 
Auditorijoj bus suvaidinta jūot 
kinga melodrama “Užburti tur
tai”. Jų stato scenoj Lietusių 
vyrų choras ir ’L.S.S. kuopa! 
Vaidins . ‘'gabiausios lietusių 

‘meno jėgos, kurios ’pėr ilgus 
hiatus nėtiailsdamos darbuoja-l 

"si lietuvių pažangiam kulturiĮ 
’hiam darbui. J

‘‘Užburti turtai” yra juo
kinga melodrama, kuri publit 
kai ■ patiks. Prie to dar bus daiy 

^nos.
Vėikalų režisuoja -p^hia Bet- 

' faičiūtc-MiTlerienė ^MakaHe- 
‘ftė). Tš Vaidintojų tenka pa- 
1 Pilnėti p-nia Juzė ‘ Gtilbinienė> 
Jusas, Stasiūnas, Liutkevičius, 
Pačkauskas, V. Tarutis ir p- 
les :Tarūtis ir kiti. Netenka 
abejoti, kad jie savo užduo’tis 

‘atliks tikrai gerai. Reikia taip
gi tikėtis, ‘kad publika atsilan
kys skAiilin^ai ir ųarėms nė- 
nuilsfahči'iis meninikus, taipgi 
linksmai praleis laikų.

Po vaidinimo šūkiai Stepo; 
navičiatis orkestrai grojant.

— *Meno ^draugas.
Užtiko $20,000 '“Sa- 

mogonkos” Va
ryklą

Būto įrengta Elgin garaže
. / ————— į
Fedetaliai inspektoriai Elgi- 

ne užtiko ir sunaikino didžiulę 
Sanbogonkos Varyklų.

---- ---------------------- -----—u------------—

Štaikuoverta. a

suiifeittėti
“Šventos Agnieškos draugijos 

susirinkimas parapijinėj svetai
nėj”; Choro repeticijos Brid£e- 
porto salėj,f; ‘Tabiržių savišaL, 
pus' klittbo parėngimas sekma
dieny”... Panašios antraštės 
pranešimų ir aprašymų mirga 
Chiėagos lietuvių spatidoj. Vi* 
sos jos liudija faktų, kad mes 
veik išimtinai rausiame savo 
siauro ' lietūviško gyvenimu ur? 

‘ vėlį. ' >
iTuogi tarpu daugelis iš mu? 

sų yra piliečiai. Mums tenka 
mokėti taksAi, tenka vartoti vk 
sudūienės tarnybos! įmonės, pri7 
Aėin'a leisti vaikus į miesto mo
kyklas. Ant kiekvieno žingsnio 
mus liečia Chicaga kaip Ame? 
rikos miestas.

Ką žinohie mes Apie tų mieš
tų? Alės Žinome, kad taksai 
mus spaudžia. Ar galėtų jie bū
ti mažesni ? Gal ‘ ir galėtų, bet 
įrodymų neturime: Mes renka
me valdininkus, bet kas per vie
ni yra tie kandidatai, už ku
riuos balsuojame, tai supfati- 
mo neturime. Kas reikia taisy? 
ti, kas galima pataisyti ir kaip 
pataisyti — mes nė neįsivtiiz- 
du'ojame. Todėl neįsivaizduoja
me, kad mes gyvename he 
miesto, ne ‘ Chičagos, o tik lie
tuviško Bridgeporto, West Su
dės, Marąuejte Parko gyverti
mu. To'dėl, kad koks rtors War- 

’do’Tomitimano pasiuntinys,' pre- 
cinkto kapitonas, mums yra di
džiausias autoritetas miešto 
klapsimais.

Bet štai antradieny, sausio 19 
dienų, yra rengiami debatai o- 
piais kiekvienom lietuviui tak- 
sų^ir abelnai miesto 'finansų 
klausimais. Northwestėrn uni- 
veršitėto patalpose, Thorne 
Hali aldėrmanas Jacob ‘ M. Ar- 
\ r.. J •

Vey ir miesto advokatas Bar- 
nėtt Hodes kalbės apie Chica- 
gos, kaip municipaliteto, finan
sus ir (taksų reikalus.

John O. Rees, Piliečių' Komi
teto direktorius, DoUglas Su- 
therland — Civic Federation 
and Burėau of Public Ffficien- 
čy ekžekutyvis sekretorius, o 
taipgi Chičagos universiteto 
biznio menedžeris asistentas 

‘ George O. Fairweather deba
tuos Chičagos finansų 'proble
mą.

Visi suminėta asmenys yra 
Chičagos finansinių klausimų 
žinovai. Ir mes, lietuviai, kaip 
biedniaUsiųjų miesto gyventojų 
sluoksnis, turėtumėm atsilan
kyti, ir pasiklausyti šių/debatų. 
Iš tikrųjų, verta išgirsti nuo
monės ir 'argumentai netik (tų 
žmonių, kurie valgo musų tak- 
šUs, netik politikierių, bet ir 
tų,/kuriem tenka jie mokėti. 
Tdkie'asmenys, kaip’Rees, kaip 
Sutherland, kaip Fairweather, 
be ’ abejonės, reprezenttioj a tur
tingesnius. šiuokšnitis, negu 

‘mes. Tūčiūu ir jie tienori pilti 
taksus į kiaurų maišų, ir jie 
reikalauja, kad už taksus butų 
bent suteikiama tam (tikro na
šumo • patarnavimai.

. ............... .. ............. ..„u „U,\ . ,

Varykįa buvo ■įrengta dide
liame garaže, kuris randasi pa
čiame miesto Viduryje.

Ji išvArėdavo Apie 2,000 ga- 
lidnų spirito į diehą.

Thorne Hali randasi prie 
Lake Shore Drive ’ ir Šuperior 
gatvės. . /•

"Kitas susiriūkifnas, tūiį> į>it. 
miesto klausimu ir toj pačioj 
vietoj, įvyks vasario 9 dienų. 
Diskusijų tema būs: Th'e Chi- 
cago School System — An In- 
quiry.

Trečias susirinkimas svars-, 
tys temų ‘^Transportation and 
City Planning.” L, 
laikyti kovo 9 dienų.

Ketvirtas susirinkimas bus 
laikomas balandžio 15 įlienų. 
Jo diskusijoms tema bus: 
“Stfall Chicago Adopt the City 
Manager/Plan.” • ‘

Dėliai • platėšnių informAci jų 
miesto • proble'mų klaūsimhis 
"kreipkitės sėkAnfti adretiiUChk 
cAgb' City Mė'naAer Mbmiūittee, 
343 So. Deahboiif St. Telefonas: 
Harrison 9525. Vedėjas Jack 
M/Frank. ; 1

Bevalytoms Revol
verį, Nušovė Žmoną,

Sužeidė Kūdikį į
,Wlicija sulaikė bridgeportietį

* tardymui.

J.1

Skalbyklų Dar
bininkų

4 . ______________________

x>rtauon ana.Jis nužiūrėta Hs
|jūs Paul Fi’ėrehži liūšbve sa- 
'Vo 'žmonų; Mlėb Sunkiai su- 
žėidė '4 vinėtų kūįliįcį, 'Ldrry.

1 ‘Frėrėhžj mdtbmai nčžiribjo, 
kad ^ėvblVefyje ’būvo kulkų,
/ Deering policija suėmė Fre^ 
reriži* tardymui. , , ‘

! Kūdikis • pAgtiidytas St. Paul 
Ugonihej^, -kUr daktarai ban
do išgelbėti . j į nuo Ūiitinos li- 

’ftiiiio. /
( Freręnzi yra 38 metų, o žu
vusioji žmona buvo '24. Jie gy
veno adresu, 3757 barneli 

1 .. .V
• -—5—7-------- ;7—u-—-—---------

ApdegeAnchorlnn 
Tavom

Gaus po $2.00 '^fdgidu 
savaitei

1 LmVtidčy and Dye House 
priVėfs and Chauffeūrs Union 
skėibia, kad skalbyklų išvežio
to jfai gaus algų pakėlimų. Prie 
savaitinės algos bus pridėta 

/$2.00. <7
Skalbyklų išvežiotojų (Chi- 

cagoje yta aįiie'2,000.
Tarp išvežiotojų Unijos ir 

Chicago JLaundry Owners’> 
Association dabar eina dery
bos dėl naujos sutarties.

Palaimintos Lietu-

BRlDdiEPORTAS. — Detei- 
to šeštadienio vakare apie 7 
valančių, kada Anchor Tnn Ta- 
vern, 3500 So. Halsted St. buT 
vo pilna ^večių, pradėjo vers
tis neskanus durnai iš užpaka- 
lįnio kambario ir staiga pasi
girdo balsas “Fire”.

Tapo pašaukti ’ ugniagesiai, 
kurjų > pribuvo keletas vėžimų 
ugnies gesinti. Dūmų rado la
bai daug, bet ^ugnies niekur 
nesimato. Pasirodė, kad ugnis 
ėjo iš plyšėto kamino^ užpaka
liniam kambary. Nuostolių ‘pa
daryta 1 nedaug, ■ bet triukšmo ir 
žiūrėtojų pt'ie 35 ir Hadstėd 
buvo galybės.

VBA

SUSIRINKIMAI
rr.Tr,■TS.

‘‘Užburtų turtų’* gįtiėi’alės rėpėtičijos 'įvyks antfadiėhy, sausio 
lt) dieną, ir ptilktadieny, sausio 22 dienų, 'LiėtuVi'ų Audi
torijoj, Bridgeporte, ir prasidė^j^iai 8 valandą kiekvieną 
vakarų. Visi, kurie dalyvaujate pastatyme “Užburtų tur
tų”, būtinai susirinkite laiku. —Komisija.

North Wcst ’ Lietuvių Metėtų ’ Kliubo mėtinis stišltinkimas 
įv^ks saūsio 19 d., P. Vtihilių bute, "3247 Ėcach/ave„ 7:30 
vtil/vtik. Bus valdybos rihkim’ai ir kiti svarbus reikalai.

M. K., sekr.

BBIDGĖPORT. — ‘bmū^y?lį 
stė Palai'mintds Liėtūvos iaikdįj 
metinį "šŪšiH'Aklttių šūdAin ‘13j i 
dienų ' Čhidagos ‘'ĖĮet'dVl'ų 'Atidi j h 
tori j o j. • SūsinnMnių • 
pirrnfhidkais -J. ' -Jačka. xV^dy? 
ba ’ šdširiŪkiWie dalyvavo VišajĮ

PHįmta ‘nauja ’nAi'č ^fs. "Sįp ^į^v^&o ątor
Schulthėis. Nūt^nW] fū^tinin-*!’ . -nūliudiihė? 
kas tjė^kaitė AŪsitM ‘4ritilį .'Viktorą, jbrdiį feterišą
rinktitio id^b^kAla ii S fe , Ahėliją, 2 ;bWorinkimo proraKOių, Kurs tapo | '‘JųktėHš: ‘teroĄi&laVą ir Stellą
vienbalsrAi ’į>HMa's. “ ‘5 1” '" '

Komiai j a mėtiniam 
peržfurČjitildi fado _ _ t 
tvafkoj.! Pėr '/rtiėttis laiko tifatU 
gystči 'dko l^ltio !W 'B7. 
draugijos fntiHai hiirė flW6 ‘Me/ 
tais, < įfdttdHiriės ''išihdkčtds. ’ iLij 
gonių pėr metus 'laiko dfūfeyį 
stė turėjo 31.

Kasietiūs ^rAUešė, !ka’d /bri]' 
rašęs ■Mūdših’itį 4š 'baiiko "$45.* 
51. KašičHūs ■ tinstate ibdWų : 'š'ti4 
ma '$3,000; b’dnb ūždčjčjai 
F. Pociūs irj A. 'KėšėtAŪŠkas. j 

/• ' ■ r \.-/:/ 4 t
Skaitytas :laiŽkds ;iš/v,afė®ąšj: 

čio “NaUjičh^’, ^kūfiū’o 
soma j diėnfašČio W&Arų; 
vakiaras rėngiama vašaHo fc7 
dienų Sbkdlų “salėj, 2'343 So. 
Kedzie avehue. 'Laiškas priim7 
tas ' ir ‘ niitarta dalyvaiVti.

Nutarta surengti, išvažiąvi; 
mų vasaros fehčtu. Į komisijų 
išvažiavimui surengti išridktį 
B. 'šūkis ir F. Mar^ėVlčius. - j

Nutarta paimti atidi tori j ;; 
draugijos pramogai ^lapkričio !
21 diČnų. '

BūVo ^adūot&s sumanymas į 
padčti Uraūgijds. 'pinigus anf I 
didesnio tiūcišiinMo. Tūpiau1 nut.; 
tarta palikti kaip būvo iki šiolj;| 
t.y/Taikyti būūke. ' 'J

Išrinktas 'ligonių apitikui^ j 
arba globėjas, P. Augustinas ; | 
jam atlygininio paskirta $20 ■ 
metams. v ' s

Išmoksta, ligopiaiūs pašai-j 
,po& Al. MargeViČiūi $20, .-Jų 
Jahkauskui 5 $15, -O. ‘ ^alčiūnie-r j 
nei $35, Š.; Atinnnūi $10. Trys! 
ligoniai {atsimaidūvo. / Į

Susifirikimų uždarė pirm. J. ] 
Jacka IOM’5 *vaį. vakare. J

Draugystės turtas siekią!
$10,217.25.’ S J

V—• G. ■' P., nut. rast.

■ kiiygft 
Imygtisj

. J-

.(^Ūij!^AS.TĄtiDNteA. ■■ 
, 'jPęrsįškyrė/;su šiuo pasauliu 

‘/Sausio 16. 1:30 Vai. dieiią, 1937
SUlądkęs pusės ątiž.,; gimęs 

:Zūbiškip 'kaime, Upytės parėp. j
PąnęvSžfo apskr. .. t

AnjėVikdj'3 iŠgyVėno:Š6 tiętūs.
PaHįęo 'dideliame nuliūdime t

cdųktėriš: ‘BroriiMąvą ir Štėllą
■ Mioriy'tes, tĮUsbi'dlį Jodą ' Gri- 

. Wą>. pūššėsėtfę ' Gracildą ^Ztiąto- 
nerię fįr jų šeitiyną Ir dali g ■

.. '’ktiias ^aŠgryotas (3402 So. 
' Wąįlhęe. 'St.,' Cticagoje. Ltidp- 

iyyįts, <Treč., ' Saušįo 20
' d., '8 Vėl. ^j/to iš nėmų; į ’šv.

' bažnyčią, 'kųHo- 
f j e atsitiųs gėduiį’rigos '' patfiti- 
: dės ,ūž velionio šielą, ‘ o iš tėri 
/b'Us 'riuiydėteis į. šv; Kažimiė'ro > 
i'kąWes.

- -Viši A. A. ‘ Jųbžėpo ' Pėįioriio> 
Wmfh5s, drėugrii irTpėižįstėmi 

l;rit(o^irdtiėi kviėČiain i, ,'da- 
;lyvėuti laidotuvėse ir štieikti 
itin paškūtinį ‘ jm'tėimav’itfią ir 
^įšVeikfūitią. • c

y NŪliude liekame, . J:
Rfoliti, Dk-olibnė, brolio ’duk-r 

.■ttij's. >pt&brolis, /pStešėstiės.

., -■»' 
’Tatairntitja laid- dir. P. J. Ri
dikas, tėl. ‘Bdūlėvąrd 4089., į

I’’

MMta

Tikisi Likviduoti 
Cicero Mokyklos 

Streiką
Ginčas bus išspręstas 'taikiu 

būdu

Cicero mokyklų taryba ir 
streikuojančių džeiiitorių ir ki
tų tarnautojų uhija pradėjo 
derybas. Tikimaši, kad strei
kas bus netrukus likviduotas 
taikiu būdu.

Streikas iškilo J. Sterling 
Morton ir Junior College -mo
kyklose porų savaičių atgal. 
Tarnautojai padėjo • įrankius į 
šalį ir sustojo dirbę, protestui 
jSrieš trijų ;dženitorių prašali-^ 
nimų. * Dėl streiko mokyklos tu-4 
rėjo užsidaryti, !

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1936 metams
drAu&ystės SUŠlVlENI j I m o 
BROLIŲ IR iSEŠERŲ LIETUVIŲ 

valdyba ir 'antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo.' Jakubauskas, 
Cėnalpbrt ĄVe.; Viče ■ pirti 
Zellon, 7132 Su. Racine

‘ Nut. rašt.—-Kazys Batutis, . 2627
Glūdys Avė.; Fin. raŠt.— “

1904. 
Ant;

Avė.; r
Peter 

VirsiU, '3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičius, ‘ 628 
W. 18th St. Metinis knygų perž.
dininkas—Mik. Bankevičius

Peter lapenas, 724 W. 18th St.; 
Kor^spohdentas—Juozas Kuzmic
kas, 1938 Canalport Avė. r

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUB, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL č>f 12 WARD, Chicagoį 

UI. valdyba 1937 metams.: , Pir
mininkas—J. Svitorius, 2630 West 
40th Št.; Pitfm. ’ pagelbininkds — 
J. Butkins, £843 W. ;39th' St.; Nut. 
raŽtinirikas—Paul J. Petraitis, 

• 4223 SO. Wėlls'St., Triangle 7673;
Finansų raštininkas—B. Putrimas, 
4536 So. Turner Avė., Virginia 
^.309; Kontrolės raštininkas —

t

I KAROLIS MEŠKA
9 Persiskyrė su šiuo pasauliui
9 . Saiūsio 16 tiG, 1 vąl. • pietų, 
9 1937 m„ sulaukęs KO m. ąmž.,•£ 
1 "gimęs Panevėžio apskr., Vai- $ 

doklių parap., Čelččs kaime. Į
Amerikoj išgyveno 27 metds. i
Paliko dideliame nuliūdime d 

moterį Barborą, po teVais Ma- $ 
šeliunaitę, sūnų Antaną. 2 tu- j-L 
ktęris: Prancišką Bumbalięnę pH: 

L,ir Seimą, žentą z Kazimierą, įi, 
pusseserę Veroniką Baraiiškie- JI 
rię, švogėrį Alėx Maseliūną ir gfl 
gimįhės. 0 . Lietuvoje— /b’rolįįB' 
seserį ir ūmines. i-l

’Kįunas pašarvotas 3352 So.
' Emėrald Avė,, tėl. ’Yards 2193. 

Į Laidotuvės įvyks Treč., Sau-;' 
sįo 20 d., "9 vai. ryto iš namų 
į šv, Jurgio parap. bažnyčią,.^9; i

• kurioje atsibus gedulingos pa-
maldos už velionio sieki, o iš , 
ten bus nulydčtfes i ’ŠV. Kaži- į 
hiiero .kapinės./, 1 . I

Visi ’ A. Aj? Karolio, Meškos 1 j
• gimihės,. .'draugai ir pažjstąmi 1 j 
ėsat nūoŠi'r'džiai kviečiami da- H

^lyv&Uti laidotuvėse Ir suteikti'y| J 
jam paskutinį patarnavįmą ,ir 79T 
./Mšisveikiniirią, 'B

I /Nuliūdę1 liekame, l9,
Moteris, sūnus, dukterys, žen- >(B 
: tai/, piiškęęferes, broliai, seįė-’9

' , ' Lys ir ygimiriės... / ' .
Patarnauja, laid. ,dir. P. Ma-;9 
žeika3 tel. Yards 1138. . 9 I

I

ONA RUSIENĖ
po pirmu vyru Kamjnškienė; 

įpo tėvais — Nateckaitė 
Perfeiskyrė1 su šiuo pasauliu 

Sausio 17 d., 10:45 vai. ryto, 
J.937 m., sūlaukus ' pusės ' amž., 
gimus, .Raseinių apškr., Na? 
makštių parapijoj.

'Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko (įįdeliame nuliūdime

'vytą 'Vaclovą, 3 sūpus—Juoza
pą lt marčią Elenorą, Jęną ir 
marčią Stanislavą, Kazimierą 
ir marčią Bronislavą, ir brolį 

’ Jurgį Natecką, ir gimines.
‘Kūnas pašarvotas LacHawicz 

koplyčioj, 2314 W. 23rdJPIace.
Laidotūvės įvyks trečiadienį, 

^Sdųš'io 20 d, 8 vai. ryto iš 
kO'pl. į Aušros Vartų parap. 
hdznyčią, 'kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

'Visi A. A. Onos Rusienės gi- 
'm’inės, draugai ir 'pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da- 

' lyvauti laidotuvėse ir ■ suteikti 
- jai paskufinį patarnavimą ir 
,'atsisveikinTmą. Nuliūdę lieką, 
‘Vertis, sūriai, 'piėrČios.. brolis 

ir giminės. ■
PatŪrnauja laid. dir. Lacha- 

wicz ir Simai, tel. Čanal 2515.
'Iii Iii r-Tiiiiiim iii! —

1 AGOTA' ‘PREĮKŠIENĖ 
|fl • • fro tėvais ' PaplaUskaiiė

j Persiskyrė su šiuo pasauliu
Sausio 16 d., 4:35 -.vai. rytą, 

I C1937 m., sūlaukus 44 m. amž., 
I gimus Marijampolės apskr., 
I Rudos parap., Gliuniškės km.
i /Amerikoj išgyveno 27 metus. 
I .^'Paliko' • dideliame nubudime 9 vyrą Juozapą, sūnų, Vaclovą, 
B marčią Doretą, brolį Vincentą B Paplauską, 2 pusseseres: Mag- B daleiią ir jos vyrą Kazimierą B Kakatiaušką, ir Marcelę' ir jos 
9 vyrą Jankaitį, pus-brolį Alek
sį Sandrą Pūplauškį ir pusseserę 
I Petronėlę Trąškiehę ir daug 
9 kitų giminių.. O, Lietuvėje mo
ji tiną Oną, 3 šeseris, Oną, Mag- 
9 daleną ir Antžiriiną ir/brolį 
9 Joną.
9 Kūnas pašarvotas 6921 Šo. 
B Westei’n 'Avė. Tel. Prospect 
9' 8885. Laidotuvės įvyks Tre- 
9 čiadienį, Sausio 20 dieną. 8:00 
9 vai. rytą iš, namų į Gimimo 
9 Panelės šv.‘ parap. bažnyčią, 
U’ kuyioje ats'ibus gedulingos pa- 
I maldos už^Vėlionės sielą, o iš 
9 ten btis nulydėta į šv. Kazi- 
9 uiiefo kapines.
H Visi A. A. Agoijos. Preiškie- 
9 nes giminės, draugai ‘ ir pažįs- 
9 tami esat nuoš.iirdžiaį kviečia- 
9 mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
j telkti j;i i pu skuti ni patarnavi

mą ir atšisVeikiiiimą.
Nuliūdę liekame,
Vyrąs, sūrius, marti, brolis, 

į ’ piiššesėVės, pusbrolis ir 
Į giltines.
J Patarnauja laid. dir. A. Pet- 

■ kus,* tėl. Cicero 2109.

L’&v.

Francis Wittis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jesiunas, 2440 
West -39th St.; Kasierius—J. Yriš
ka, 2417 ’W. 43rd St., Lafayette 
5424; Dr.-kvotėjas—D^. Ą. J. Ma-į 
nikas, 2519 Wėšt 43rd St. Lūfa- 
yette 3051; Teisėjas—A. Lauri
naitis; Maršalka—J. Balčitis. Su
sirinkimai. atsibuna tretį (3) Sekt 
madiėnį kas naujo mėnesio pir
mą vai. po pietų, Hollywood svet» 
2417 W. 43rd St. Kliuban gali įs
toti vyrai ir moterys ligi (45) 
metų amžiaus.

LIETUVIŲ KEISTUČIO PAŠĖL
TOS KLIUBO NAUJA 1937 METŲ 
VALDYBA: John KondrdŠka, 2841

W. 40th St.,—pirmininkas; Juo
zapas Stoleraitis, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagelti nmkąs; Mrs. 
BerniCe Keller, 3688 So. Damen 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal- 

\ter Sharka, 4635 So. Wąshtenaw
Avė., tėl. Lafayette- 0559—iFinansų 
raštininkas; Mrs. Mary Warnis, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kasierka; 
Hėlėn Chapute, 4403 yS. Albūny 
Avė.—Kont. raštininke; Leonas 
Klirriavičia, 2534 W, 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Striko!, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bou- 
levatd 7820, valandos nuo 2 Iki 
4 pp. nui 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Menkas, 127 North 
Dearbom St., tel. Central 4410— 
Patarėjas;
So. 49th Avė . 
ūių lankytojas; Steponas Narkis; 
'4353 So. “ v ' 
lankytojas 
4154 S 
.Juozapas Bendokaitis, 
Halsted Cv. -
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—^Maršalka. T<liubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 

/pirmą sekmadienį 12 vai. dieną, 
*Hdllywood svetainėje, Ž417 West
43rd St., Chicago, III.. Sausio, 
sario ir kovo mėn. mokesčiai 
imaini 10r vai. iš ryto; kitais 
nėšiais—nuo U vai. iš ryto.

CIASS1HEDADS \ , .. . . . .

Kazys Yurgon, 1614 
Cicero, III.—Ligo-

Talirian Avė.—Ligonių 
Mikolas Kašparąitis, 

Artesian Avė.—Knygius;
" 'J ;■ , 3116 Soį 

'St/ — Korpespondentas;

va 
pri 
me.

Urba Flov/er Shoppe.
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

BankietaMs—Eaiddtiivėmš— 
Papuošimams. i

4180 Archer Avcnue
Phone LAFAYETTE 5800 -

'Siunčiam Gėlen Telegramų I VUm 
Paaaulio Dalia 

LOVEIKIS
. KVTETKININKAS

Gelčs Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams ....

3316 So. Halsted St
! Tel. BOUlevard 7314

SOCIAL SECURITY 
ĖLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

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

, reikalavimų.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR /NAKTĮ

f AM *‘*9 t.

Pėoples Liųuor Store
264,0 Avėst 63rd Slrtfet J 

Tėl. Republic 8841
Didelis pasirinkiniąs 'Visokios 3

■ rųšies gerintų. y | 
Kits 'aįfeis žilio apgarslnimių 
nusipirks Vholėstie 'ktifltois/ 

....................... . ...........  ——

CLASSIFlEOaDS
i.; n -r-'y i
W * Dirbtuvės

THE BRIDGEPORT ’KNITTlNG, 
'M I L L S

F. Selemdnaviėh 
504 ,WST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 
—vėka'rais ir Sketodiėniais.

ŠToGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lušiės stogus/ taipgi dirbame' bletiės 
darbus. Lengvos išlygos, jei * pagei
daujama. . .v

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. HąĮtiM ^L

Rakandai-Įtaisai • .

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Cbil Baksais 
ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les. registerįus . ir, ice baksus. Cash 
arba ant' išmokėjimo. ’ Pamėtykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

.8. E., SOSTHĘIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Iš PRIEŽASTIES partnerių nesu
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioje apielinkėje — viėta gerai iš
dirbta. Prieš didžiuosius stok Var
dus, ątiduofeiu Už pirmą pąsiutymą. 
Nėra praiso. 4171 So., Halsted St,

AR IEŠKOTE moderniško fdver- 
no? Butipai * turite pamatyti ’šitą. 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai tina. 

2436 Wėšt 47fh ‘St.

PARDUODU bučęrnę su groser- 
ne. Priežastis — iŠVdžiuoju į Lietu
vą. Kampinis štor^8, biznio 'dįstrik- 
te, pelno yra į mėnesį 1000 dolerių. 
Nauji refredžirritotiai. Parduosiu tik 
už $3,700. Dėl platesnių informacijų 
pašaukite: Seeley 9627.

PARDAVIMUI (averna. 'labai pi- 
giai—gėra apielinkė. • Atsišaukite po 
4 vakare. 2950 So. Normai Avė.

PARDUOSIU arba parepduosiu 
barbernę, geromis, išlygomis; 'atsi
šaukite greitai. 7132 So. Ratine.

TAVERNA ir ndktinig klubas’125 
krėslų—renda $40.00. • Paakuos dėl 
ligos. 3334 North * Clatk ’ St.

TAVERNA ant pardavimo. ‘Pigiai 
už $300 su visais barais ir įtaisy
mais. Graži vieta, pigi rendą.. Prie
žastį patirsite ant vietos. 6601 So. 
CAtpėnter.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta.

... 1007 . Kast 75fh Street. .

2 KAMBARIŲ prižiurėjinyas; 
frontas, užpakalis, garo ŠdurnaJ ti
kra virtuvė. $4—$5. 3865 'Ellis Avė.

t
RENDON kepykla prie 385] So. 

Lituanica 
užpakaly.
6776

- gyvenami kambariai 
Kreiptis dieną PųllAtan 

vakarais Hemlock' 2383.„. J..ž
Help AVūnted—Female .

Darbininkių reikią ........ /

MERGINA bendram namų darbui 
savas kambarys, vana, būti, $6.
* Edgevvater 2855.z

MERGINA bendram riamų darbui 
savas kambarys ir vana— lengvas^ 
skalbimas, nėra virimo, $6—$7.

Briargate 3384.

REIKIA merginų ir moterų dėl 
skalbimų darbų — visi depąrtrhen- 
tai — geras mokestis, nuėlatinis 
darbas. Lake City Laundry Go.

520 West 36th St.

REIKIA merginos jriuheimids 38 
namų darbui, virti—-nčfa . friiūkaus 
valymosi, nė . skalbimo, 2 vaidai, 
kambarys ir varia, $10.00.'Hyde Park 
2013.
---- -- --- ..... , ... ■■■* ■ ..A .■

MERGINA bendram namų darbui, 
vienas vaikas., savas kambarys.

. ' Laūtidtie 5510.

Reat Eštate Fttr
Tikras : bar genas 

^atipinis, 
steąm hfcati U . ’se‘ 
•siduoda už $11,500. Taip-

4-flritų tiuro ‘riatias, 
2-garageJt i>zT. .
numo. parsiduoda už $11,500. Taip
gi dideliš\ pasirinkimas kitų barge- 
nų.

' Z. S. MICKEVIC’7- '^nd CO. 
‘68f6 So. Wėstti’g Avė.,

\ Htirite 0800

1 PARŠiDUODĄ ^atipinis,; bižnia- 
vas narto su tavėrrtOs fikhjriais, 
Ptitiuojsiu Ar titiūysiu /į mažesnį 
riatią. Randasi - BridgepOrto ^apiclin- 
kėje. Atsištiikite 6630 So. Tėlman 
Ąve. hPspbct Š938.

» 7 . t i■

SOUTHUOS, ‘pajamų sudaranti 
nuosavybė; 3 affkštų dvigubas -ply
tų budinkas, 2 krautuvės, 4 septy
nių ‘kUtibarių’flritai, arti 47 ir' Ųal- 
stėd, reikhlingas patėišytho. Toteūliš- 
,kas tavernai ir; Ltimfng tiižtiJTar- 
diibda pigiai. M'dkės romą 'kmUisiją 
agentams. Stanley DwVėrb -7813 
Abėrdeen Strėfet, Rockwtil -2028.

■ ’ ‘ -j r X ,A ' - ■

■ .„r . ,

SMULKŪS 
karšinimus

Pardavimus 
Pirkiftitis

Garsintis 
Naiijiėhosė 
Apsihloka

PAŠAUKIT MUSTŪO JAU

CANAL 85Q0
Musų apgarsinimų kainos 

< prieinamos. Ųž ? pąkąrtaji- ♦ 
mus duodame gerą nuo* 
laidą. ■ '< X



NAUJIENOS, Chieago, UI. Pirmadienis, sat

IKALAUS ELEKTROS KĖDĖS POLICIS-
davė Gertrude Qndra, 22 me
tų mergina, gyvenanti adresu 
2420 So. Sawyer aįve. Mergi
na taipgi buvo sulaikyta tar
dymui, bet ją greičiausia pa
leis. _

TO SULLIVAN UŽMUŠĖJUI
1 L. KONGRESO CHICAGOS SKYRIUS 

RUOŠIASI IŠKILMĖMS
Serga Pranas 

Kairelis
Kuli išgelbėjo nuo mirties užsikirtęs 

revolveris
• r . \

zie, avė.

Sullivan padarė areštą ir 
ėmė pas suimtąjį ieškoti gin
klų, * Apčiupinėjo jo kišenius, 
bet nieko nerado. Prie kruti
nės užčiuopė kokį tai kietą 
daiktą. Paklausė Sčhuster*io 
“Kas čia?” Tasai atsakė, kad 
“cigarai”. Neradęs ginklų, po- 
licistas pradėjo lipti žemyn

andien prieš Cook apskri- torių stoties ties 20-ta ir Ked- 
“grand cjžiury” bus pa
das Joseph Schuster, pa7 
lotas kalinys, kuris perei- 
savaitės pabaigoje nušovė 
?istą Arthur Sullivan ir 
lė nušauti lietuvį vaisti- 
,ą, Kazimierą Kulį.
okuratura reikalaus ap- 
inti suimtąjį žmogžudys* 
kad kriminaliame teisme
tų reikalauti mirties bau- stoties laiptais. Schuster buvo 
i. Prokuratūra yra beveik 
i, kad Schuster’is bus pa- 
’ktas elektros kėdei.
huster’io šansus ištrukti 
mirties gadina žmogžu-

i’s žiaurumas ir bereika- 
unas. Kaip iš paties suim- 
lupų ir Kazimiero Kulio 
teko išgirsti, tragedija

i kaip įvyko.
dėtą dienų atgal, vaistinė, 
su 3001 West Cermak 
1, kur Kulis tarnauja, bu- 
apiplėšta. Ketvirtadienio

_—_—,—-—■ ... j

Ypatingi SLĄ Radio 
Programai

šovė, bet revolveris 
ir kulka neištruko, 

dėl to, kad ginklas 
Kulis išliko gyvas.

uris plėšimą padarė, besi
vejantį apielinkėj. Nieko 
Likdamas Kulis pasišaukė 
istą Sullivan ir 
idarį suimti. Tai 
ster. 
licistas kartu su

užpakalyje. Nieko nelaukda
mas jis išsitraukė “cigarą,” ir 
paleido šūvį į Sullivaną ir jį 
užmušė vietoje. Atsigręžęs į 
Kulį irgi 
užsikirto 
Vien tik 
užsikirto,

Schuster pabėgo, bet Kulis 
jį pažino iš fotografijų parolių 
inspektorių viršininko rašti
nėje ir nepilnai 24-rioms va
landoms priėjus piktadaris 
buvo suimtas.

' Paklaustas kodėl policistą|> 
nušovė, Schuster atsakė, kad 
nenorėjo grįžti kalėjiman iš

Seni ir jauni, ncųžmirškitė 
pasiklausyti prakalbų ir gra
žių dainelių iš radio stoties 
WGES kas antradienį K nuo 
7:45 iki 8 vai. vakaro, duoda
mų didžiausios lietuvių orga-Į 
nizacijos —Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj. Ypatingai pa
siklausyki t šio antradienio, 
sausio 19 d., progriimo 7:45 v. 
vakaro.

Kalbėtojai bus:
1) Visięms žinomas Dr. A. 

Mon tvidas.
2) Pirmutinė Chieagoj jau

na ir darbšti lietuvaitė advo
katas. Stclla Strikoliš. ,

3) Jaunas, tik baigęs; Ar- 
mour Institutą inžinierius Al
fredas Bulis, jau spėjęs pasi- 

' žymėti organizavime lietuvių 
jaunimo.

Dainininkė šiame programų 
bus jauna lietuvaitė ;jau pasi
žymėjusi šioj srityj*—Emilija

Išsirinko pastovią valdybą; pirmininkas— 
' J. Kundroška

■ ^..L———— .;
Amerikos Lietuvių Kongre- Lietuvos Politinių Kalinių rei

so Chicagos Skyrius pereitos kalams. Vajų ves valdyba 
savaitės pabaidoje išsirinko kooperuojant komisijai, 
pastovią valdybą ir pradėjo rią sudaro! 
ruoštis. Lietuvos Nepriklauso
mybės iškilosiu surengimui.

Skyriaus įšusirinkimas įvyr 
ko penktadienįį vakare Nau
jienų ruhmdse. Dalyvavo 23’ 
nariai. L. Kongreso komisijos, 
kurių pereitą niėnesį išrinko 
Chicagos ir apielinkių drau
gijų konferciicija.
\l valdybą , buvo išrinkti 

kalni asmenys:
J. Kundroška-—pirm.;
U. Nedvaraite—v. p.;
E. Mikužiutė—-už. sekr.,
J. Skcberdyte—fin. sekr.;
C. Kairis—iždininkas, ir,
K. Czepukas ir J. .Turis —

Sausio 14 dienų susirgo 
nas Kairelis, 6746 South 
land avenue,

Pra-
Ash-

tavern savinin-

(kas. Kaip daugel 
ir p. Kairelis ser 
ba influenza ir 
priežiūroje. Nuo 
draugui Kaireliui 
sveikti ir vėl eiti 
gas.

Se

sė

Lietuvos Nepriklausomybės 
Iškilmės įvyks vasario 16 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Rengimo darbas pavestas val
dybai.

Nuo vasario 1 iki 16 d. 
Kongreso Chicagos skyrius vip 
rys intensyvų aukų rinkinio 
vajų. Pinigai bus renkami

ku-
pillllllllllM

i L. Jonikas, Dr. A. Rutkaus
kas, R. šiliukas, R. Mason ir 
M. Batutis. V

IŠKILMINGA S-MET

laiko atgal. > 
t Pasirodė, kad paleistas iš 
.kalėjimo, kur buvo uždarytas 
už sušaudymą ir apiplėšimą 

lipo Schuster’į prie rievei- 'banko pasiuntinio. Schuster

paprašė 
buvo J.

Kuliu

Šį puikų programą! surengė 
SLA 226 kuopa iš savo narių. 
Ypatingumas šio Radio pro
gramų tai sugrupavimas jcin- 
nų darbščių lietuviųSproĮesio-

' Susirinkimas taipgi nutarė 
rengti bankietą. Data nebuvo 
paskirta, bet norima 1 paren
gusią surengti šį pavasarį. 
Tam tikslui buvo išrinkta ko
misija, kurią sudaro sekami 
asmenys: V. • B. Ambrose, J. 
šiliukas, L. Jonikas, Dr. Rut
kauskas ir Vikšrienė.

Drg. P. Grigaitis, “Naujie
nų” redaktorius ir keturi kiti 
asmenys buvo išrinkti į ko
misiją, kuri vykins švietimo 
ir kultūros darbo programą, 
priimta Draugijų konferenci
joj. Be P. Grigaičio- komisi
joj! įeina Dr. A. Montvid, V. 
Andrulis, R. Šiliukas ir M. 
Batutis.

Susirinkimui pirmininkavo 
J. Mickevičius, Chicagos Lie
tuvių Draugijos pirmininkas 
ir los organizaęijos atstovas į 
Amerikos Lietuvių Kongresą.

natų jo išpildyme, šį darbą 
atliko kuopos valdyba, o dau
giausiai prisidėjo jos pirmi
ninkas Kaulinas ir jo žmona.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

NAUJIENŲ

KONCERTĄ
SAKALŲ SALE
2343 SOUTH KEDZIE AVĖ?

SEKMADIENYJ,

Vasario 7, 19
NEPAPRASTAS PROGRAAL
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Suėmė Žmogžudį Joseph Schuster-Reikalaus Mirties Bausmės
* r ‘- C A. ’ ’i • '

No.:. 2- — Policistasi Art- 
d. L—Pardliuotas kali- hur Sullivan, kurį Joseph 
Joseph Schuster-Šev-' t Schuster K nušovė, suimtas 
kuris nušovė Chica- -už lietuvio vaistininko' Ka- 
poliėistą, Arthur Sul- zimiėro Ktdio apiplėšimą 

i ir bandė nušauti lie- kiek laiko atgal. Jam rei- 
vaistininką Kazimierą kalaus mirties bausmės.

. Jis suimtas^ Naujienų-Tribiine Photo

No. 4—-Nušautojo policisto, Arthur Sullivan našle ir našlaičiai. Ant kelių sė
di Arthur, 2 metų, lovoj George, 9, kuris serga; stovi, John, 15 metų, ir Elizabeth, 
12 metų. Ši naujoji žmogžudystė sukėlė naują audrą prieš Illinois valstijos parolių

No; 5—Lietuvis vai s t i- 
ninkasA Kazimieras Kulis, 
kuris vos nežuvo kartu su 
policistu, Arthur Sullivan. 
Jo laimei, Schusterio re
volveris užsikirto. Trage
dija įvyko ties 21 ir Ked- 
zie avenue, prie ęleveite- 
rių stoties.

Naujienų-Tribune Photo

NAUJAS 
rius Ameril 
Bennett, bu 
finansų mii 
tas ambasa< 
kai. Jis vra 
žiaus, ir žj 
partijos nai 
jau pareišk 
naują amba 
t i. Naujier



30S PO 17 VALANDŲ — Po 17 valandų d< 
is raštinėje, General Motorš atstovai ir imi j c 
boms dėl streikięrių reikalavimų. Sėdi, iš ka 
aeral Motors atstovas, gubį Frank Murphy, 
>vas ir Homer Martin, Automobile Workers
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