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Abi Puses Kaltina Laužy
mą Susitarimo

Kompanija nutraukė derybas streikie 
riams atsisakant apleisti dirbtuves. Strei 

kieriai kaltina kompaniją dėl laužymo 
' susitarimo
DETROIT, Mich., sausio 18. 

— Šiandie ryte automobilių 
darbininkų unijos derybos su 
General Motors nutruko dar 
nespėjusios nė prasidėti. De
rybas nutraukė pati General 
Motors. Derybas ji nutraukė 
neva dėlto, kad Fisher Body 
streikieriai atsisakė apleisti 
užmitas dirbtuves Flint, Mich. 
Tafr^ esąs laužymas susitArimo, 
sulig kurio streikieriai turėjo 
apleisti visas dirbtuves 
prasidedant deryboms.

Streikieriai gi iš savo 
irgi kaltiną kompaniją

preliminario susitarimo

pirm

puses

pačiu kartu priža-
Flint Sąjungai.

įtaria, kad ta Są- 
jau buvo sukėlusi 

Flint, dėlei

POTVYNIAI HARRISBURGE, ILLINOIS
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Naiijienų-Acme Photo

NEPAPRASTAI DIDELĖS LIŪTYS HARRISBURGE, ILL., UŽLIEJO MIESTĄ. 
Apsėmė gelžkclį ir namus. Gyventojai turėjo bėgti, gelbcdamies nuo kylančio van
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RYTOJ PREZI 
DENTO INAUGU

RACIJA

KATALIKŲ BAŽ
NYČIA TAIKOSI 

SU HITLERIU

mu
nes ji bando apgaubi uniją vie
šai palaikant ryšius sii\ Flint 
Sąjunga, kurią buvęs General 
Motors boselis Boysen suorga
nizavo laužymui streiko ir pyi- 
žadant užvelti ^u ją ąįskjras

' derybas. J
Flint streikieriai jau buvo 

pasiruošę apleisti abi Fisher 
Body dirbtuves, bet tuo laiku 
atėjo žinios apie General Mo
tors bandymą susižinoti su ne
organizuotais darbininkais 'ir 
juos skatinant prižadu apgin
ti jų “teises”. Streikieriai' tai 
paskaitė laužymu preliminario 
susitarimo ir atsisakė apleisti 
dirbtuves. Kompanijai neva 
užvedant derybas su streikie- 
riais, bet -kartu flirtuojant su 
neprisidėjusiais prie streiko 
darbininkais, apleidę dirbtuves 
streikieriai butų pasidarę be^- 
jėgiai. Tas ir paskatino strei- 
kierius ir toliai? tęsti sėdėji
mo streiką. 

/ *

šįryt unijos vadui Martin su 
kitais savo patarėjais atėjus 
pradėti derybas su General 
Motors tepasirodė tik vice-pre- 
zidentas Wilson ir industrinių 
santykių direktorius Ander- 
son. Pasiginčijus gerą pusva
landį su unijos vadais, atėjo 
vice-prezidentas Knudsen ir į- 
teikė unijos atstovams savo 
pareiškimą, kuriame General 
Motors paskelbia atsisakanti 
nuo derybų, nes dar ne, visi 
streikieriai apleido dirbtuves. 
Perskaitęs savo*, pareiškimą jis 
išėjo iš konferencijos.

Išėjo ir unijos vadai ir su- 
gryžo į savo raštinę nusimi
nę ir rustus, nes nutraukimas 
derybų reišjda ilgą streiką, 

, /Kompanija parodė, kad ji dar 
nėra--pasiruošusi taikintis/ su 
darbininkais ir, nori kovoti iki

pastaros —- iki arba streiką 
sulaužys, arba pati suklups.

Unija vėliau išleido savo pa
reiškimą, kuriame išsamiai at
sakė į kompanijos užmetimus 
ir pati apkaltino kompaniją už 
laužymą susitarimo, nes ji pri
sižadėjusi pradėti derybas su 
unija vienu pagrindinių klau
simų — klausimu pripažinimo 
unijos, tuo 
da derybas 
Unija dagi 
junga, kuri
kruvinas riaušes 
kurių teko prisiųsti ir milici
ją, yra pačios General Motors 
suorganizuota ir finansuoja
ma. Daugiau to, ji tapo suor
ganizuota laužymui darbinin
kų streiko ir susideda ne iš 
General Motors darbininkų, 
bet iš Flint biznierių ir viso- 
kJų A bosęįių.;
senato komitetą ištirti tos są- 
luagos ryšius su General Mo
tors ir su streiklaužių agentū
romis. Tokia bosų, biznierių ir 
politikierių sąjunga imasi at
stovauti General Motors .dar
bininkus ir kompanija mielai 
sutinką su ja tartis! Dėlei to
kio kompanijos elgesio darbi
ninkai ir atsisakč apleisti dirb
tuves.

Streikieriai yra pasilikę tik 
dviejose Fisher Body dirbtu
vėse. Cadillac ir Fleetwood 
Body darbininkai Detroite ir 
Guide Lamp darbininkai An- 
derson, Ind., jau buvo apleidę 
lirbtuves kada atėjo-žinia apie 
kompanijos sulaužymą prelimi
nario susitarimo.

J
Iš priežasties nutrūkimo de

rybų 
dėti, 
kuris 
dento
Lansinge laukti tolimesnių įvy
kių ir galbūt išnaujo bandyti 
kompaniją suvesti su darbi
ninkais.

Milicijai, kuri dar nespėjo 
apleisti Flint, irgi įsakyta pa
silikti vietoj.

Siūlo Įvesti 6 vai, 
darbo dieną 

Indianoj
saus.

Tai yra papildymas^ 
8 vai. darbo dienos 
kurie betgi nebuvo 
ir pildomi. t

pasiūlymas yra Už-

;ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja: \

Giedra, biskį šilčiau į vaka-

nespėjus joms nė prasi- 
gubernątorius Murphy, 
ruošėsi važiuoti į prezi- 

inauguraciją, pasiliko

INDIANAPOLIS, Ind
18. — Indianos valstijos le- 
gislaturąi. pirmą: savaitę liko 
pasiūlyta ■ priiniti visą eilę dar
bininkus lieciAnčius įstatymų.

Tarp kitko siūloma įstaty
mais įvesti 6 vai. darbo die
ną visiems darbininkams, iš
ėmus tarnaites ir laukų darbi
ninkus.
1889 m. 
įstatymų, 
vykinami

Kitas
drausti operuoti tas dirbtuvei 
kur yra streikas ir. kur tapo 
paskelbtas karo stovis. Ištikus 
streiko riaušėms ir prisiėjus 
paskelbti karo stovį, milicija 
privalo išvaryti visus streik
laužius ir dirbtuvė tegali įlei
sti tik viršininkus ir dirbtu
vės prižiūrėtojus.

Trečias pasiūlymas yra re
guliuoti darbininkų algas tų 
firmų, kurios gauna valstijos 
spaudos kontraktus.

šuo kainuos $169,000
NĖW YOĮ1K, sausio 18. 

Mėgstantis kaisti šuo Blackie 
kainuos brokerio žmonai Mrs. 
Greta V. Stąfford iš Hv?nting- 
ton, N. -iY.,-.;. $169,000, neskaį^ 
tani viso^ Štabo a advokatų iš
laidų dviejose didelėse bylose.

• ■ ,

Ji siu dviem tarnaitėm ir šu
niu važiavo į stotį. Automobi
lį, kuris bėgo 50 m. į valandą 
greitumu, vairavo ,šoferis 
Woodward.-> šuof urnai šok/} į 
priekinę sėdyhę ir apipuolė Šo
ferį. Tasis neteko kontrolės ir 
įvažiavo į kontraktoriaus Pliil- 
son automobilį. Penki ją šei
mynos nariai liko sunkiai su
žeisti. Sužeistos liko ir Stąf
ford tarnaitės. Visi ją patrau
kė teisman. Tarnaitės laimėjo 
$52,000 atlyginimo, o Philsonai 
— $117,000. .

Ispanijos lėktuvas 
bombardavo Fraiici- 

jos karo laivą
18. — 

ministerija

Gal pasiūlys paskel 
bti Ispanijai 

blokadą

Graikija skolinasi
Vokietijoje pinigus 

apsiginklavimui

4 mirė iš sužeistųjų 
lėktuvo avarijoj

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 23°.

Saulė
4:47.

teka 7:14, leidžiasi

LOS ANGELES, sausio 18. 
— Jau keturi žmonės mirė iš 
13 sužeistąjį sudužus kalnuo
se prie Los Angeles pasažieri- 
niam lėktuvui.

Pirmas miręs buvo vienas 
clevdandietis. Jis veik vietoj 
buvo užmuštas lėktuvui atsi
mušus į kalną. Kitas sužeistų
jų miręs buvo garsus tropikų 
tyrinėtojas ir medžiotojas Mar
tin Johnson. Jo tžmona' taipjau 
sunkiai sužeista. Trečias mi
ręs buvo Arthur L. Loomis 
iš Omaha, Nebr. šiandie gi* 
pasimirė ketvirtas , sužeistųjų 
—- chicagietis : Ėarl Elwen 
Spencer, prezidentas Strom- 
berg Electric Co. /

ATHENAI, sausio 18. — 
Graikijos valdžia pabaigė tar
tis dėl 6,150,000,000 drachmų 
($54,735,000) paskolos ' iš Vo- 
kieti jos, kuri bus sunaudota 
vien tik supirkimui karo me
džiagų. Paskola turės būti at
mokėta į šešis mętus.

PARYŽIUS, sausio
Užsienio reikalų 
paskelbė, kad Ispanijos lėktu
vas numetė dešimtį bombų ant 
Francijos karo laivo Vidurže
mio juroje. Smulkmenų puoli
mo nepaskelbta; bet kalbama, 
kad lėktuvas užpuolė Franci
jos torpedinį . laivą Maille- 
Brezę.

30 žmonių žuvo gais
re traukiny

Du žmonės prigėrė 
potvyny

CENTRALIA, III., saus. 18. 
i— Du žmonės prigėrė 'pietinio 
Illinois potvyniuose, upėms vėl 
pradėjus sparčiai kilti dėlei 
naujų smarkių liūčių. Abi mir
tys ištiko Franklin kauntėj, 
kur išsiliejusi Big Muddy upė 
yra užliejusi šimtus akrų lau
kų. Fayette kauntėj ąpie 10,- 
Q00 akrų yra užlieta . vandens- 
Kaimų mokyklos turėjo užsi
daryti vaikams per vandenis 
negalint pasiekti mokyklas. .

- ■

HONGKONG, sausio 18. — 
30 žmonių žuvo liepsnoj ančia- 
me ‘ vagone Honkong ekspreso 
ir 50 žmonių liko sukeista ban
dant iššokti iš ginančio 1 trau
kinio. Inžinierius visai nematė 
gaisro ir nesustabdė traukinio. 
Pastebėjo ugnį tik kelio užsi
sukime, kur jįs galėjo užma- 
tyti visus vagonus. Bet jau bu
vo vėlu ką daryti, nes vago
nas buvo veik visai sudegęs.

BERLYNAS, sausio 17. — 
Berlyne ir ruošiama šunų pa
godą. Bet joj ne šunys, bet pa
tys jų šavinįnĮcai turės ' įrody
ti' savo ■ "arijoniškos veikąfe 
grynumą, nes žydų šunys ne
bus priimti pąrodon, - . ■

LONDONAS, sausio 18. — 
Esamomis žiniomis, neutralite
to jcomitet^s izoliavimui Ispa
nijos .civilio karo išnaujo, svarr 
sto projektą paskelbti Ispani
jos blokadą ir tuo sulaikyti 
siuntimą į Ispaniją ginklų ir 
“savanorių”.

Bet nemanoma, kad praei
tų tokis pasiūlymas, nes jam 
priešinasi didžiosios valstybės, 
ypač Anglija.
Rusija priešinasi sustabdymui 

savanoriu siuntimo.
MASKVA, sausio 18. — Ru

sija prisiuntė Anglijai notą, 
kurioj prašo, kad valstybės įsa
kytų savo agentams ir lai
vams .Ispanijos civilio karo zo
noje sekti syetimų valstybių 
siuntimą * “savanorių” į Ispa
niją ir apie tai viešai rapor
tuoti. .

Pati’Rusija, kuri sakosi ne- 
siunčianti jokių savanorių į 
Ispaniją, priešinasi atskirų 
valstybių sulaikymui' siuntimo 
savanorių, nes tai pagelbėtų 
tik sukilėliams, kaip padėjo 
jiems sulaikymas siuntimo gin
klų: lojalistai ginklų negauna, 
tuo tarpi gi fašistinės valsty
bės nepaliauja ginklavusios su
kilėlius.

Iš Rusijos notos galima su
prasti, kad ji gal ir pritartų 
sulaikymui savanorių siunti
mui, jei tą susitarimą butų 
galima ;• priversti pildyti visas 
valstybes.
Goering susitarė su lialija dėl 
\ Ispanijos.

RYMAS, sausio 18. — Hitr 
lerio dešinioji ranka gen. G(oe- 
ring: baigė pasitarimus su Mus
solini i? išvažiavo viešėti į ki
tus Italijos įmestus, kaipo Ita
lijos vąldžios svečias/.

Kaip numanoma, Goering ir 
Mussolini pilnai susitarė dėl 
Ispanijos, bet savo susitarimo 
neskelbiu Vokietijos ambasa
dorius tuojaus išvažiavo į Ber
lyną ir Asusitarimą perduos 
Hitleriuiy /jei butų kokių ne
aiškumui (tai Goering galės iš
lyginti paskesniais pasitari- 
inais su Mussolini, nes jis dar 
kartą sugryš į Rymą.

Tikiimąsi. inauguracijos iškil
mėse dalyvaus bent 250,000 
žmonių.
WASHINGTON, sausio 18. 

— Jau baigiami visi pasiruo
šimai prezidento Roosevęlto in- 
luguracijai 
kuri įvyks 
šio 20 d.

Tai yra 
kad inauguracija įvyks sausio 
20 d., o ne kovo 4 d., kaip bū
davo visą laiką. Inauguracijos 
pakeitimas, taipjau panaikini
mas “šlubųjų ančių” kongreso 
liko padarytas konstitucijos 
pataisą.

šių metų inauguracijos iš
kilmės bus nepaprastai didelės, 
viena dėl nepaprasto inaugura
cijos laiko, o antra dėl nepa
prasto prezidento laimėjimo 
rinkimuose.

Tikimąsi, kad inauguracijos 
iškilmėse dalyvaus mažiausia 
250,000 žmonių, kurie suvažia
vo iš visų Jungt. Valstijų da- 
ių. Jau dabar negalima gauti 
vietų koteliuose, o nauji pul
kai žmonių nepaliauįa važia
vę. | ■ ■ ■1 r**

Pirmiausia prezidentas Roo- 
tėve^fe^'^ir vice-į5rėžfdOiitaf!f 
Garner sudės priesaiką ir pa
sakys inauguracinę kalbą.

Po to įvyks didelis paradas, 
kuris praeis pro Baltąjį Na
mą. Vakare gi įvyks didelis 
inauguracijos balius.

Visas miestas yra gražiai 
pasipuošęs ir visi tik maldau
ja gero oro.

Vokietijos kardinolai ir Vysku
pai atvyko pas papą pasi- 

: tarti dėl bažnyčios susitai
kymo su naciais.

antram terminui, 
šį trečiadienį, sau-x

pirmas atsitikimas,

Sukilėliai užklupti 
Madrido universi

teto rūmuose

RYMAS, sausio 18. — Trys 
Vokietijos kardinolai ir du vy
skupai atvyko į Rymą ir pa
simatė su sergančiu papa. Jų 
apsilankymo tikslas yra pasi
tarti su4 papa apie katalikų 
bažnyčios pilną susitaikymą su 
Hitleriu, ar bent paraginti pa
pą tokią taiką su Hitleriu pa
daryti.

Sugryžę iš Rymo tie kardi
nolai ir vyskupai, vėliau turės 
pasitarimą ir su 
riu.

Kalbama, kad

pačiu Hitle-

Kalbama, kad ir Mussolini 
maginęs Goeringą padaryti tai
ką su katalikų bažnyčią, nes 
tai labai sustiprintų nacius, 
kaip kad ir jis, Mussolini, daug 
pelnęs iš* susitaikymo su Vati
kanu.

Lenkų provokacija 
prie demarkacijos 

unijos
Lenkų kareiviai demarkacijos 

linijos gairę nustūmė į 
tuvos pusę.

Lie-

17.

kad

WASHINGTON, sausio 
— Lietuvos Pasiuntinybė 
vo iš Kauno telegramą, 
sausio 16 d. 50 lenkų kareivių
prie demarkacijos linijos nu
stūmė gairę į Lietuvos puse. 
Tai padarė nekreipdami dėme
sio į Lietuvos protestą. Gaire 
tebėra dar neatstatyta.

Ohio potvyniai
MADRIDAS, sausio 18. — 

Visą pereitos savaitės pabaigą 
nebuvo smarkesnių musių prie 
Madrido. Daugiausia mušiu 
buvo apie universiteto rumus, 
kur sukilėliai laiko didelį ne
baigtą medikalį triobėsį. Tai 
yra vienintelė vieta, kur suki
lėliai įstengė pereiti Manzana- 
res upę ir apie 2,000 sukilė
lių įsitvirtino įmedikaliuos rū
muos, kuriuos betgi sukilėliai 
laikė apsupę iš trijų pusių.

Nesulaukdami sukilėlių pasi
davimo, lojalistai vakar ryte 
šsprogdino miną_ po rūmais, 
kurie suardė laiptus. Q kadan
gi sukilėliai yra pasislėpę vir
šutiniuose augštuose, tai jų pa
bėgimas yra atkirstas. O ir 
išviso lojalistai nesiskubina pa
imti tuos'rumus, nes iš jų su
kilėliai negali pabėgti, tad ir 
neverta rizikuoti savo gyvas
timis juos atakuojant.

Medikaliai rūmai, prasidė
jus civiliam karui, dar nebu
vo baigti įrengti. .Bet jie yra 
tvirtai pastatyti ir juose ty
rėjo tilpti nuo 3,0Ų0 iki 5,000 
lovų moderniškiausia ligoninė 
Europoj. Dabar juos ardo ka- 
nuolių šUViai.

Sukiltai paėmę Marbella, 
GIBRALTARAS, sausio 18.

— Besiveržiantys kinkui Mąla- 
ga sukilėliai po 24 valandų la
bai smarkaus ‘ mūšio, paėmė 
Marbella, už 38 mylių nuo Ma
laga. Miestą sukilėliai bombar
davo iš juros ir oro.

CINCINNATI, O., sausio 18.
— Ši apielinkė susilaukė jau 
31-mo potvynio, dėlei smar
kių liūčių išsiliejus Ohio upei. 
Potvyniai palietė Ohio, W. Va., 
Ky. ir Indiana valstijas. Įspė
jama, kad upė gali pakilti 6 ‘ 
ar 7 pėdas virš potvynio lyg- 
malės. Todėl prisibijoma dide^ 
lių nuostolių visa 980* mylių 
ilgio Ohio upės vaga nuo Pitts- 
burgho iki Cąiro, III.

Potvyniuose žuvo jau ketu
ri žmonės.

14 metų motina
MOLINE, III., sausio 18. — 

Nors ji yra tik 14 metų am
žiaus, Mrs. Grace Frazelle pa
gimdė sveiką, 8 svarus ir 5 
Uncijas sveriantį sūnų.

ISPANIJOS
PILIETINIO KARO 
TRAGEDIJA

Serija įdomių pavei
kslų iš baisaus ir 
vargingo Ispan i j o s 
žmonių gyvenimo.
ŠIANDIEN

NAUJIENOSE

ŽIŪRĖK, 5 PUSL.
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YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGI-A 
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street^ Telefonas Canal 0117 — Atdaras ketvergais viąą dieną.

\ VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, pęezidęptąs
K. K A IRI S, vice-pręziąentas
V. MANKUS, sekretorių?

• —— ...... —I......... ■! —

CHICrtGOSE

vo kelias ištrąuRas iš opere- 
tės, “Mikado”, grupę liaudies 

j dąihų, V’ Įlėrbėrt’o , “Ci|,'qnų 
Dainą” ir ištrauką iš ąteįn^d- 

| čips eboro operetės, “£>uiiq- 
ijaus Rožė.

Jonas Romapas išpildė, Ba- 
lakirievo “Skaistus Mėnulis” 
ir iKorneviliO Vąrpų” dainą, 
“Grenio Arija.”

Solistais dainąvd šie “Nau
dos Gadynės dariai: E. Bud- 
j rąjtis, Florence Balsiutė, Jo- 
Į sephihe Mille^ųtė, Antoinettę 
'Mankevičiptė, J. Valentią, Va
lerija La(ligių|ė ir S. Jakubka.

Ceremonijoms ir prpgramui 
pasibaigus, kas galėjo pro mi-
;bip§ tirštumą prąsiskverbti— 
tąs šoko, kiti pueja prię baro 
ir yalgyklon vaišių.

Salėje, visur buvo l^ąi ąu-

kštą, buvo sunku dasigauti 
prįę baro; prię gąrderobos 
reikėjo stovėti “valandas’’. Bet 
susirįpkusięji nesiskundė, bet 
džiaugėsi.\Jie didžiavosi fak
tu, kad jų Chicagos Lietuvių 
Draugija yra išaugusi į tokią 
stambią organizaciją ir Juri 
tiek daug įtakos, kad galT su
traukti daugiau publikos, ne
gu kuri kita' lietuvių organiza
cija Ghicagoje.

Mrs. Anelia lK. Jaruss
Physical Ther&py

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse^ 
d u odų masaagę 
electric t r e a t- 
ment ir magnę- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
roai dovanai.

Phone L anai 6122

DR. S. BIEŽIS .
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nuo 1—8 ir 7—-8 

Seradomis ir nedfit pa^a] autart) 
Rez. 6631 So. California Arenų* 

Telefonas Republic 7868

' Tel. Office Wentwnrth 6880 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir suhatomi*.

Pirmininkui, Jųljui Mickevi
čiui ir jo tąlkipinkams — ki- 
tįems vaidybos nariams ir 
rengimo komisijai, be abejo, 
buvo smagu matyti, kad jų 
pastangos išvystyti Draugiją 
į pąvy^dįngą pašalpos ir kul
tūros organizaciją neša gra
žius vaisius, —B.

.. .K ,4 -• r.

ADVOKATAI

J

MADOS

e

Ii

KITATAUČIAIr

nuaj

Laidotuvių Direktoriai

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

4910 SO. JtfięBIGAN BfcVD.
Tel. Kenwood 5107

p. MILLER, finansų sekictorius
J. DEGUTIS, iždininkas 
t‘. GALSK1S, truatisaa
P. MILAŠEVIČIUS, pustiaas.

■ «■■■■■■■, i m ..■■■ .„„..i. y..»

Uz nesirgiipą per 10 ine.tų.

» SODO.

OF CHICAGO

2202 WEST CERMAK ROAD
BEN. 3, KAZANAUSKAS, Rast.
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2314 West 23rd Place
' Ėi z • ’ ‘ A . E T ' f. •£. ■ v «L .

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstiją)

0.

■f

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

. * . ' ■ • t' f

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė. 

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. x 

Seredoj pagal sutarti

ra

Suvirs 2,000 Publikos Chi- 
cagos liet. Draugijos Vak.

Apdovanojo 82 garbės narius: Draugijos parengimų. Atro
do, kad kasmet jie eina didyn 
'ir didyn. : ' > ■ i

Vakaro tikslas buvo nevien 
palinksminti skaitlingą publi- 

. ką, bet Ir pagerbti Garbės na
rius, kurie per ’40 ir 20 metų 
nesirgo ir neėmė pašalpos iš 
Draugijos iždo. Tokių narių 
buvo 82.

Apdovanojo Garbės Narius
Sekami nariai .nesirgo per 

20 metų, parodydami sveika
tos stiprumą, kokiu retas, kad 
ir jaunąs, žmogus gąli pasi- Sadauskas

programą pildė “Naujos 
Gadynės?* choras.

Sekmadienį įvyko Cbįcagos 
Lietuvių Draugijos metinis 
vakaras.

kolų svetainę suvirs 2,000 žmo
nių, daugiausiai — Draugijos 
narių. Dar programų! nepra
sidėjus erdvioje salėje nebuvo 
nei vienos tuščios kėdės, o už
pakalyje kėdžių ir pasieniais 
jau buvo šimtai stačiųjų

Publikos atžvilgiu šis vakaį- 
ras buvo bene, pasekmingiau- 
sias iš visų Chicagos Lietuvių

cfkfr 
4296

Ji

Lj_
No. 4296. NAMIE DĖVĖTI SUK

NELĖ. Tai patogiausias namie dė
vėti rūbas. Tiks iš bile kurio perke
lio. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 2Q 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

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

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

čia įdedu 15 centų ir prašau
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ...................... per krutinę

S. Buneckas, J, Degutis, P. 
Druktainis, P.r"Markūnas, A. 
Ratkus, N. Shirmulis, P. Sta
lius, A. Urbonavičienė ir I. 
Vitkus.

Draugijos pirmininkas, Jm 
liūs Mickevičius jiems įteikė

A. Kastas, A. Karolis, 
Laurinas.

B. Irenė, A. Bačiunas; 
Martin, V. Buivydas, Al. 
zulis.

S t. Daraškevičius.
J. Erčius, P. Endziulis.
K. P. Gugis, T. Gedraitis, 

J. Gorčius, P. Gavėnas, P.

B.
Bra-

a Chicagos Lietuviij Draugijos metinio 
susirinkimo

Susirinkimus įvyko sausio 12 
c|ię^ų, Masonįc Temple svetai
nėje, U47 N, Leavitt St. Pra
sidėjo 7 ;45 vakare.' Draugijos 
prezidentas Mickevičius ati
darė susirinki^ it paskyrė bal
sų skaitytojais; J. Bąlčiųnų, A.

m,!■■■■ ...y.......i i ■ i į ■ > iiuirnr|ii■»ii»i»i»*inii.> ■ ■ ■ *>■ pi. ■■i?F,,<,iiy?v>wjw"i,i,>,«,'i'»i.i)n..... m

DR, MONTVIDAB, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jpą Advokatas. J. P. VARKALĄ, Draugijos Audrius.

Gavėnas, B, Gricius, 
i O, Ivanauskienė.

J. Jakutiene, Ę- Jurėnas, N. 
Januška. • -

B, Kazanaųskas, K. Katke
vičienė, U Knįątąutienė, A, 
Knistautąs, J. Ka^auskas, V. 
Rančius, K. Kančius, A, 
na, A. Kishon's, K. Klimas, B, 
Kasinskas, Fr&Kuprevičięnė^ A. 
Kinįauskas, A. Karąšanskas. Ą.

Rųlį, A, Jųrį; o maršalkomis
P. Mąnkevičįų ir J. Ascilą. A- 
tiduota pagąrba mirusiam na
riui Juozui Riškui visų narių 
atsistojimų. ' 2

Susirinkimo eiga buvo pa- -

Kišonas.
N, Lufees, Ch. Liubįn.
E. Mitchell, A. Martišius, 

Massas, p. Mitkus.
H. Naujas, J. NaujųUs, 

■Nevęrauskas.
A. Pultdn, A. Pulton, U. Pu- 

kienę, A. Pocius,-? W. Petro
šius, E/ Paulaitis, M. J. Pet
rauskas.

p. Ratkevičius.
f P. Simonaitis, J. Stočkus, J. 

į, SS Šalkauskas',/tT.
Šalkauskas, J. Sirę.yįčius> J- 

?Sinkus, O. Statkienė, T. Šim
kūną^.

V. Tumėnas, J. Tumėnas.
E. Valiulienė, E. Valiulienė.
J. Žilinskas, J. B. Žolynas;,

A. žekienė, V. Zemgulis, T. 
Zemgulis, A. Žitkus,. P. ZitRus.

Vakaro
’ **$auj bs ’. , . ... .
Jistas, Tonas Rbųfąiįa/^ir bū
rys solistų iš choro daininin
kų tarpo.

Dainavo ištraukąs iš 
^Mikado" :

Programui vadovavo choro 
Vedėjas, Jurgis Steponavi-

skirstyta į dvi dalis, kaip kad 
reikalauja valstijos patvarky
mai, kad metiniai susirinkimai 
tokia tvarka butų vedami, taip
gi ir komisijų ir auditoriaus ra
portas buvo paskirstyti i dvi 
kategorrijas — ęhįcagos Lie

tuvių Draugijos Savitarpinės 
Pašalpos ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos.

(Tęsinys 3-iam pusi.)

čius.
“Naujoji Gadynė” sudaina

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ ...
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-67 So. Hermitage Ąve. 
4447 South Fairfield Avemie

Tel. LAFAYETTE 0727 '

koplyčios visose

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N, Dearborų St. 
Kamh. 1431-1434—Tel.' Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So, Halsted SL 

Valandos vakarais nuo 6 ik? 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais.— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS Z 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651P So. Rockwejl St
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Ęridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3467 Lowe Avė. TeL Yards 2510

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Teki Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residenc<L/rel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
i 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

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association of Cb.ięago direktorių susirinkime

•■.■''.I--, r • • ’ ' _ ...... f
! '

"■'■'■'I1 1"

Gruodžio 31 d., 1.936 vėl nutarta mokėti 4% 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

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

Duodam Paskolas Ant Namų
• • • • i-'" ‘ ' ‘ ' ''   ; -' i ■ .-.jj - '

Simano, .Dapjkaytįp Federal Savings and, Lo^n,. Association of 
Chicago teikia paskolas ant pąmg. Chicagoję ir priemiesčiuose. 
Duoda pąskoU7'!tri{id 5 iki 15 pietų, lengvais išmokėjith'ais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

įį ' ■

rTOTrr*:

Wederal Savings
^|and loąn association

Nariui Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

m 11 r«■ ip imi f'i;t........ v
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Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
. DEGTINE.

90°
galima GAUTI visose

TAVERNOSE ' • NAĮ1IAN ĮiANTER

MUTUAL LtQUOR CUMPANY
4707 SOUTH HALŠTED STREET 

Visi Telefonai Yards. 0801
; VIENINTELIS DISTRIBUTŲRĮUS

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W- Washington St 
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Craadon Avenųe 
namų Tel : — Hyde Park 3395

_bLętayiai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofipo valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

OT3MŪŠTB

DR. A. J. MANIKAS
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenųe 
Tel. Virghda 1116. 7

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. X 
Office & residence 2519 IV. 43rd St. 

Tel. Lafayette 8051
Valandos; 9—-10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien išskyrus serędą.
Sekmadieni / susitarus. t

DR. VAITUSH, OPT 
UETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

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

mos be akiąių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St 

kampas Halsted St- 
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos *

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

Dr; A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. ,

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

A. PETKŪS
UJO Sptah 49th Court Cicero Phone Cicero 2109 

-7—-r"—«r, —
■ J/ RIDIKAS

3354 So. Halsted Street , Ęoulęyard 4089

1.j.zolp
1646 AVest 46th Street Phones Boulevard 5208-8418

. a : S. M. SKUDĄS '
718 West 18th Street Phone Monroe 8877.... . 'rt" —

EŽERSKIS IR SŪNŪS
lp734 S. Michįgan Avė. Tel. Pullman 5703

J ■

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1<J iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedeliontifl nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

p"'.""/:-"" ■■■1

ir
Phorie Ganai 2515

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

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

Tel. Seelęy 7330 
Namų telefonas Brunswick 0597

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

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

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

s. ę. i achąvicz
12-11 Eąąt 108,t|i St. Tel. PuUman 12'70 (irba Ganai 2*15

11.11, .!l » I-. v.m IT .... ,    I        r.......................... .. .........................................

. \ <' į.^,;p,.MA35EIKA . '
H319 Lituanicą Ąvenūe Phone Yards 1188

J. LIULEYIČIŲS
4348 Co. California Avenųe Phone Lafayette 3572

■ M*..... .  y ffii,W7*ir>>1» n1 y į y... * f ■Mvi".1J...~’ *"

..................
bjtiO? Lituanicą Avemię

■ ,.illll..l..^.jyiiRl>Įr^w-wRru> ffO'VŲL'Hi ■ S'rpiti’.     wjw ai! nu ■ w 1 ur 1 ‘ in 1 į

A. MASALSKIS •
Pbene Boulerani 4189.

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 3 tiri 4 ir nuo 7 iki 9 
valM Nedšliomią nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
Tel. Roulevimrd 14<H

Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. BERTASH 
756 "'est 35th St 

Cor. of 35th and Halsted Sta. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo6:80-8:8P 

Nedaliomis nagai sutartį
Rez.

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Dręxelv9191 

DR. A. A. ROTE
Rusas Gydytojas ir Chirurgą® 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony hiand Avė. 
Valandos: 2—-4, 7—9 vai. vak. Nedfc. 

įlomis ir šventadieniai# 10—-12 
diena.

-----J 1 11 " 11 -7,u rmr-.LJ »

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti,
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CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJA
Suvirs 2,000 Publikos Chicagos Lietuviu

< Dr-jos Vakare
(Tęsinys iš 2-ro pusi.) ' i

Raišų skaitymo komisijos 
raportas

Balsų skaitymo komisijos pir
mininkas Antanas Valskis iš
davė tokį raportą: Gruodžio 26 
d. buvo išsiųsta Draugijos na
riams 3,750 balotų, Sausio 9 d. 
grįžę laiškai buvo atplėšti ir ba
lotai iš vokų išimti ir suskirs
tyti pagal numerius. Balotų 
grįžo 1,749, bet iš jų 161 grį
žo per vėlai, ’— nebuvo galima 
kredituoti kandidatams. Geri, 
nesugadinti' balotuose balsai
kandidatams pasiskirstė taip:

Julius Mickevičius ......... 1367
Kastas Kairis .............. 1276
Vincas Mankus .......... 1355
Paul Miller .... .........  1401
Jonas Degutis .............. 1329
Petras Galskis ........... 1321
Paul Milaševičius ...... 1221
Kizimieras Matekonis .... 494 

. 394 

. 537Mikas Kasparaitis
Pirmieji septyni kandidatai 

išrinkti Draugijos valdybon. Su-

PIANO AKORDIO- 
NĄ YRA LENGVU 

IŠSIMOKINTI
Pilnas kursas lekcijų dykai.

120 basų akordionas už

. ’ŠS.OO -
Pradinis akordionas už

*16.50 . .

sirinkimas vienbalsiai 
Balsų Skaitymo komisijos ra
portą. ' - ■
Draugijos prezidento raportas

Draugijos prezidento J. Mic
kevičiaus raportas buvo ilgo
kas, čia paduosiu tiktai kai ku
rias raporto ištraukas. t

Pereitais metais Draugijos; 
jubiliejiniame konkurse buvo į- 
rašyta*l,862 nariai. Su pradžia 
rugsėjo mėnesio pradėta orga
nizuoti Draugijos skyriai Chica
gos artimuose kolonijose — j- 
kurta 13 skyrių, dar dvejose 
vietose bus suorganizuota. Sky-

priėmė

kad rėme Jubiliejinį konkursą, 
tai tris tūkstančius narių nebus 
sunku gauti.

Chicagos Lietuvių Draugija 
praeitais metais priaugo nariais 
iki 3,700, šis skaičius susideda 
iš pilnų narių, dar dalis yra su
spenduotų, kurie neįeina Į šį 
skaičių. Taipgi turėjome ir gra
žaus ir uždarbio,žąus ir uždarbio, — liko arti 
penki tūkstančiai gryno pelno. 
Augam nariais, au’gam kartu ir 
organizacijos turtu.

Sergantiems nariams ligos 
pašalpos išmokamos iki^ centui 
kiekvieno mėnesio pabaigoje. 
Mirusiųjų narių giminėms iš
mokama tuoj, kaip tiktai gau
namas mirties certifikatas.
X: . ' < • "v
Valdyba ir visi organizacijos 

nariai' gražiai sugyvendami, 
bendrai dirbdami, per praeitus 
metus atliko gražų darbą or
ganizacijos būdavo j ime. Neabe
joju, kad mes bendrai dirbdami

f l| ! „ . .......................................................................................... ........  »

komendacija buvo susirinkimo još komitetan įėjo penki nariai 
priimta.
Pranešimas iš Amerikos Lietu

vių Kongreso, Chicagos sky
riaus konferencijos

Konferencijoje delegatų da
lyvavusių vardų raportą išdavė 
J. Mickevičius:
’ “Konferencija įvyko gruodžio 
20 d. Lietuvių Auditorijoj, bd- 
lyvavo 126 atstovai nuo 68 lie
tuvių organizacijų, atstovavo 
11,000 organizuotiems lietu
viams. Atleikyta eilė reikšmin
gų referatų, - padaryta nemažai 
gerų tarimų. Iš' svarbesnių ta
rimų pažymėsiu rengimą Lietu
vos nepriklausomybės paminėji
mą vasario 16 d. Lietuvių Au
ditorijoj. Taipgi bus paskelbtas 
aukų rinkimo vajus nuo vasario 
1 d. iki vasario 16 d. Surinktos 
aukos eis Lietuvos politiniafns 
kaliniams.

Konferencija išrinko iš 25 
narių pastovų komitetą, kuris 
rūpinsis dirbti naudingą darbą, 
kad prįgelbėtų Lietuvos žmo
nėms jų kovoje atsteigti demo
kratinę tvarką. Iš šios Draugi-

*w

pradėtas krauti su naujo nario maždaug buvo raportas audito- 
mčnesiniais mokesčiais. Svav- riaus. Priimtas vienbalsiai.

■ ■ i ■ ' ■ ■

blausias faktas yra tas;
kad mes su kiekvienų metu sa
voj turtu augam, kada kitos or^ 
ganizacijos su kiekvienu'metu.
eina silphyn. Mes savo skaičių- n^s Liausimu; buvo kiek ir pa- 

abelnų narių sikarščiuota ginant savas kolo
nijas. Bet dauguma balsų nu
tarta pasilikti. North West Mi- 
sonic Temple. 4 Susirinkimai čia 
laikomi daugiau nei dešimt me
tų. Buvo valdybai patarta,, kad 
ateityje“ pasirūpintų surasti tin
kamą v vietą susirinkimams vi- 
durmiestyje. Bųtų kur kas pa
rankiau privažiuoti iš tolimes
nių miesto dalių.

Biznio komisijos raportas
Biznio komisijos raportąiš

davė komisijos pirmininkas J.( 
Kulis. Pranešė, kad metinis su
sirinkimas įvyksta sausio 17 d., 
Sokol svetainėje, programas 
esąs prirengtas geras, patarna
vimas vakare pasirūpinta turė
ti taipgi geras. • * v

Algų ir buidžeto komisijes 
raportas

‘ Algų ir biudžeto komisijos 
pirmininkas J. Varkala pasiūlė 
susirinkimui, kad Draugijos 
valdybai butų mokamos 1937 
metais tokios algos:

Prezidentui ..............  $100.00
Vice-prezidentui ........ 45.00
Prot. sekretoriui .....  55.00
Fįn. sekretoriui ........ 100.00 
Iždininkui 100.00
Trustįsui ..-r.......... 30.00
Trustisui ... __ ___  30.00
Algų biudžeto komisijos re-

■ . , \. .. . ' • b-

ganizacijos su kiekvienu7 metu.

m i, savo jaunu 
amžium stovime daug geriau, 
negu šimtai kitų organizacijų. 
Musų narių amžius yra tarpę 
36-37 metų, čia gludi mųsų tik
roji 'jėga, o musų organizacijos 
narių mokesčiai aplamai yrą 
per pusę mažesni, negu frater- 
nalių organizacijų. Raportas 
buvo vienbalsiai priimtas.

Finansų sekretoriaus raportas.

Su£irinkimiai palikti toj 
pačioj vietoj

Ilgesnės diskusijos ėjo svetai-

—Kairis-, Mickevičius, Mankus, 
Ambrose ir čepukas.”
Patarimas Draugijos valdybai

Susirinkimas patarė valdybai, 
kad. siunčiant balsavimų balo
tus Draugijos nariams, butų 
kartu pasiųsti ir Draugijos fi
nansinė ir narine apyskaita. 
Vadinasi, metiniai raportai tu
rės būti anksčiau prirengti,

(Tąsa ant 5-to pusi.)

JOS DIRBA 
KADA JUS 
DIRBAT . . <

PAŠALINA
i SKAUSMĄ 
; TUOJAUS. 
Raudonų Kryžių

Draugijos fin. sekretoriaus 
raportas. Praeitais, 1936 me
tais, mirė 35 nariąi, 25 vyrai ir 
10 moterų. Trys iš. mirusiųjų 
buvo automobilių aukos ir vie
nas pats sau gyvybę atėmė. 
Sirgo 135 vyrų ir 95 moterys, 

organizaciją dar didesne, dar ■ Draugija spilnai užsiinokejusiu 
skaitlingesne, — ji bus galinga 
jėga ne vien pašalpos darbo dir
voje, .bet taipgi sėkmingai ars 
žemę kultūrinio darbo dirvoje, 
o ateityje tas darbas eis dar 
sėkmingiau.

Draugija dirbdama būtinus 
organizacijos darbus, kaip mi
nėjau, rūpinsis ir lietuvių kul
tūriniais reikalais, taipgi kylan
čius svarbesnius klausimus mu
sų gyvenime parems ne vien 
dvasiniai, bet reikalui esant, 
prisidės ir materialiai.

Toks maždaug buvo preziden
to raportas, o kartu ir visos 
valdybos darbo planas 1937 me
tams. Raportas vienbalsiai buyp 
priimtas.7 .

Draugijos vice-prezidento 
raportas

Draugijos vice - prezidentas 
Kastas Kairis davė gana trum
pą, suglaustoj formoj raportą. 
Jis pažymėjo, kad valdybai rei
kėjo atlaikyti 39 susirinkimus, 
prisėjo k>irštąi padiskusuoti- į- 
vairius organizacijos' klausimus. 
Kadangi valdybos nuomonės kai 
kuriais klausimais skirdavosi, 
reikėdavo kai kada gana ilgai 
užtęsti susirinkimus, kol priei
davome prie bendro klausimo

Viai vadinasi Lietuvių' Kultūros Per šiuos metus išauginsime šių i
Draugijos, — itų miestų vardais, 
kuriuose įsikuria.

Lietuvių Kultūros Draugijai 
čarteris gautas, skyriai bus įre
gistruoti dar šį mėnesį.'

Bėgyje praeitų metų sirgo 
230 narių, — išeina, kad sirgo 
kas septintas narys ant kiek
vieno šimto narių Draugijoje. 
Mirę 35 nariai — arti vienas 
nuo kiekvieno šimto esamų na
rių organizacijoje.

Buvo surengta du didesni 
į kultūriniai vakarai, — į juos 
| atsilankė 4,100 publikos. Pikni- 
1 ko dalyvavo 2,600 publikos, še- 
! šiose Draugijos susirinkimuose 
I buvo įdomus programai — pa- 
1 skaitos, muzika, dainos. Tryli- 
koj kolonijų už Chicagos buvo 
surengti gražus kultūriniai va
karai — juose buvo kalbos, mu
zika, dainos ir šokiai. Minėtus 
vakarus atlankė daugiau tūks
tančio vietinės publikos.

Draugija prisidėjo prie su
šaukimo Amerikos Lietuvių 
Kongreso Lietuvos Demokrati- 

’nei tvarkai atsteigti, Cleveland, 
Ohio, — birželio 20-21 d., 1936 
m. Taipgi atatinkamai parėmė 
Dr. Jono Šliupo misiją.

Draugija yra dėkinga trims 
laikraščiams, kurie per pereitus 
metus nuoširdžiai parėmė šios 
organizacijos kulturinį darbą, 
tai “Naujienos,” “Vilnis” ir 
“Naujoji Gadynė.’ Draugija 
praeitais metais “Naujienose” 
turėjo kiekvieną ahtradienį sa
vo organizacijos reikalams sky
rių, turi ir šiais metais.

Nuo vasario 1 d. š. m. pra
dės eiti Draugijos Triumfo 
Konkursas, tęsis per penkiolikę 
mėnesių.. Konkursas eis Chica- 
goje ir kolonijose. Jeigu Drau
gijos nariai taip nuoširdžiai 
rems šį Triumfo Konkursą, kaip

! narių sausio 1 d. turėjo 3,715, 
iš jų yra 2,176 'vyrai ir 1,545 
moterys, šiame skaičiuje yra 
468 vyrai ir 738 merginos, ku
rių amžius yra nuo 15 iki 30 
metų amžiaus. Praeitais metais 
Jbuvo išbraukta 86 nariai, įskai
tant ir mirusius. Raportas pri
imtas. ! - /■

Draugijos iždininko raportas.
Draugijos iždininko J. Degu

čio raportas. .
Draugijos sąskaitos išlygina

mos pabaigoje kiekvieno mėne
sio. Nuošimčiai ir riuomos iš-. 
kolektuojamos laiku. Draugi j ąą 
skyrių atskaitos įplaukų ir i^ 
laidų vedamos atskirai — pi
nigai banke laikomi dviejose 
sąskaitose, geriau pasakius, ant' 
dviej \į, knygučių., oTo reikalauja 
organizacijos tvarka ir valsti
jos? patvarkymai. 'Apie įplaukas 
ir išmokėjimus praeitų metų 
raportuos Draugijos auditorius 
smulkiau. Rapdrtk's priimtas. 
Draugijos auditoriaus raportas

Draugijos auditoriaus J. Vąr? 
kalo raportas buvo skaitomas 
iš dviejų kartų, —- pomirtinės 
ir pašalpos skyrių atskirai.1 Ra
portas buvo ilgph\ęia pakarto- 

supratimo. Bet tasMskas buvo siu tikfai sva^esniUS duome- 
nis. Draugijos pomirtiniame 

vaujantis, kad Draugija dąr fOime-yra $5,219.82; Draugijos
daroma kilniais norais, vado-

semingiau plėstų savo darbo ri
bas.

Kai kurie žmones kalba, kad 
Chicagos Lietuvių Draugija, pa
gal narių skaičių nedaug turi 
turto. Bet tie geri žmones už
miršta, kad Draugija bėgy pa
skutinių keturių metų paaugo 
naujais nariais arti dvidešimt 
septynių šimtų, nauji nariai ne-

pašalpų skyriuose: pirmas sky
rius — $12,047.46, antram sky
riuje $17,362.71; trečiame sky
riuje — $2,444.0^ Taipgi Drau 
gija įturinti rezervą netikėtoms 
blogoms skoloms padengti, tas 
rezervas sudarąs $6,322.22. Taip 
gi buvo išskaitliubti Įplaukos ir 
išmokėjimai pagal skyrius.

Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant PJasterio kada pirksit

RED CROSS
PLASTER

Padarytos Johnson B Johnson, didžiausiu 
tpasauly ildirbinėtojų ęhirurgtikų dalykų 

Parduodamos Visose Vaistynėse

*.. .........."J.......  ..............■..... I i.......................................................... i IIĮI y IIĮĮ..........................

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

ELIXIR
OF BITTER WINE

■ Neimkit 
Nevirškinimo

Vergais

PRAŠYK BAMPERIO DYKAI 
Trlncr’H ni(,ter Wine Co.
514 S. Welh St., Chlcato, III. 
Prisiėsit man uampelj dykai
V ardas " . . ..... .—_____-_ —

Vaistinėse 
-t   ■■■■—■——

Adresas

T. .. ......... .................   —............  ,....
*■ .

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

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

'-b '' "< ' ■; v t-y •, '. ; ■ ' '
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AUTOMOBILIAI " ILaidotuviu Diirektoriaii
Automobiles

Charles and Tony .
; Motor Sales

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

Savininkai: A. Kasiulis ir
Ch. Waszak. -y . ;

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

"VaNGLYS—COAL

■ JUOZAPAS i
UDEIKI

IR TĖVAS |
REPublic 8340

atsinešė sukrauto' turto, kada Draugijos grynas pelnas 1936 
atėjo Draugijon; turtas buvo metais buvęs $4.444.32. Toks

Jos.F.Budrik

'ocahontas Mine Run Screened 
tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

§iame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisingi patarnavimą ir geriausia 
pataiso automobilius.

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard ^011

Pasiklausykit įžymaus. Lietuvių 
Programo iŠ WCFL, 970 kil. 
Nedaliomis kaip 7 vai. vakare, 
Panedėliais ir Pžtnyčiomis WAAF 
— 3:30 po pietų, Ketvertais 
WHFC 7 vai. vakare.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

3 ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vlctorv 1696

• RĘSTA URA NTA1

ii

Nauji Radios: 
ZENITH, PHILCO 

RADIONAS, 
RCA VICTOR, 

GEN. ELECTRIC.
Lengvai ir greitai pagauna 

stotis.
X

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

A tiš***^

ietuviškas Krupnikas
Pagaminta pagal šehnininkių išbandytą. receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co.
.....................«—

Phone Boulevard 0470
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue,

Pinigų Taupytojams Išmokam j
-w*v* « V • A TT~X • • •

*

Kiekvieno Asmens Pinigai 
Apdrausti iki $5,000.00

Duodam Paskolas ant 1-iiių 
; Morgičių

Standard Federal Savings & Loan Association of Chicago
2324 S. Leavitt St.r Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

, J332 Sq., Lohg Avr 
m. mmnnjc 7 MOZ

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Unlversal restaurant 
eresnių valgių valgykla 

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

Tel. Victbry 9670.

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

. 420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 crražis 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840

................................  II... II*. Wi. III! 1 1 ..... ...

• Turtas ir Finansai
R eąl Estate a nd Fi nan ce

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

Tel. BOULEVARD 28(T0
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinaine namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenusj greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės. T

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

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne etų- 

dental, teikta patarnavimą.
. Hima tanailus *Ekzaminuoja akis, 
priskiria stiklui. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas iivirkitimu, kyla ir vari* 
eose veins.

DOUGLAS PARK BOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

J------ ------ -----------------------

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Ppcahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.©0 už toną. Kitos anglys 

už torią:
BLACK BAND ..... ................. $8.60
Illinois Lump .......................... $6.40
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir
Hąking Kentucky Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

• KONTRAKTORIAI
John Vilimas

Kontraktorius ir Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senui 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospeet 1185 ChicatfO.il!

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 parduędamat 
aptiekose ir vartojamas Tavernos* 
geras gerti sii degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta 
ras Biterio. Pašaukite telefoni 
Canal 1133. .

639 Weat 18th St.
CHICAGO, ILL.

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE EAGER BEER 
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ. 

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CĮHICAGO.

• TAVERNOS
KEPTA ŽUVIS

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

Šviefus kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan^Street

Pristatome — Botu. 3753

New Deal Inn Tavern 
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

. 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

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn raudasi įvai
riausios rųšies degtinėzyynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, Vįgarai—pietų 
laiku šilti * valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS 

Tel. Yards 5Ž99 
3827 SO. EMERALD AVENUE

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SV
2343 SOUTH KEDl

CAINĖJ
AVENUT

ChicatfO.il
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine 
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Entered os Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago. Ui. onder the act of 
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Naujienas eina kasdien, iftakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111 Telefonas. Capai 8500.

Uiaakyme kalnai
Chicagoje — paštu:

Metams..... .................. _...._ 88.00
Pusei metų _____ i_________ 4.00
Trims mėnesiams 2.00
Dviem mėnesiams___________1.50
Vienam mėnesiui ——y y .75

Chicagoj per išnešiotojus*
Viena kopija __ **—. 8c
Savaitei_______ »------ —— 18c
Mėnesiui ........--------------------- 75c,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams —■.------- 85.00
Pusei metų 75 į
Trims mėnesiams -----------------1-50
Dviem mėnesiams------------1.00
Vienam mėnesiui .75

Lietuvon ir kitur Užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams  -----88.00
Pusei metų — 4.00
Trims mėnesiams 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

.... . ................. .i .i

PAŽANGIEJI KATALIKAI
PRIEŠ ATŽAGAREIVIUS

šeši mėnesiai karo
Šiandie- prasideda septintas mėnesis nuo to laiko, 

kai Ispanijoje kilo pilietinis karas, z
Sukilėliai tikėjosi jį pabaigsią per kelias dienas su 

pilna pergale. Jeigu jie butų žinoję, kad reikės kautis 
per mėnesių mėnesius, kad toSe kautynėse žus ne tik 
šimtai tūkstančių paprastų kareivių ir maurų, bet ir 
tūkstančiai dvarininkų, aristokratų ir kunigų; kad bus 
sunaikinti nesuskaitomi ponijos ir bažnyčios lobiai, — 
tai jie vargiai butų drįsę pakelti ginklą prieš teisėtąją 
krašto vyriausybę.

Klydo ir valdžia* Ji manė, kad per dvejetą savaičių 
sukilimas bus numalšintas. Kada gabiausias Ispanijos 
socialistas, Indalecio Prieto, sakė, kad ims mažiausia 
keturis-penkis mėnesius, iki fašistų maištas bus likvi
duotas, tai ministeriai nenorėjo juo tikėti. Tačiau pa
sirodo, kad ir po šešių mėnesių dar tai kruvinai kovai 
nematyti galo. Dar ir šiandie sunku yra pasakyti, ku
ri pusė laimės.

Sukilėlių apskaičiavimus sumaišė visai netikėtas 
jiems Ispanijos darbininkų atsparumas. Generolas 
Franco ir jo adjutantai niekuomet nemanė, kad pasku
bomis apginkluotos darbininkų minios galės Sumušti 
kariuomenės įgulas Madride, Barcelonoje, Malagoje, 
Valencijoje, Bilbao ir visoje eilėje kitų miestų. Antra 
vertus, respublikos valdžia nežinojo, kad už sukilėlių 
nugaros stovi galingas svetimų kraštų valdžios; Italija 
ir Vokietija, pasiryžusios aprūpinti sukilėlius ginklais, 
lėktuvais ir techniška karo pagelba — lakūnais, artile
ristais, tankų ėperatoriais ir t. t. k >

Respublikos pusėje, reikia pasakyti, klaidos prasi
dėjo dar toli prieš liepos mėnesio 19-tą. Kai pereitą pa
vasarį kairiųjų partijų blokas (‘‘liaudies frontas”) lai
mėjo rinkimus į parlamentą, tai reikėjo toms visoms 
partijoms sudaryti vyriausybę. Bet komunistai sakė, 
kad sėdėti “už vieno stalo su buržujais” jiems neleidžia 
jų “revoliuciniai principai”. Anarchistai ir pusiau- 
anarchistai (sindikalistai) iš viso laikė “nusidėjimu” 
dalyvauti valdžioje. Jie jautėsi jau sunkiai “sugriešiję”, 
dėdamiesi prie “liaudies fronto” ir eidami balsuoti. Ga
lutinai pražudyti savo anarchistišką “dūšią” jie bijojo.

Atsisakė eiti į ministerių kabinetą net ir socialistai, 
nes jų “kairioji” srovė, kuriai vadovauja Francisco 
Largo Caballero, turėjo daugumą partijos centro komi
tete (nors parlamento atstovų dauguma susidėjo iš In
dalecio Prieto šalininkų) ir ji laikėsi to nusistatymo, 
kad darbininkų vadai negali daryti kompromisų su bur
žuazijos įgaliotiniais, o koalicinėje (Sudėtinėje) val
džioje kompromisų išvengti negalima. x

Taigi, nors rinkimus buvo laimėjęs visų kairiųjų 
partijų blokas, bet valstybės vairas buvo atiduotas į 
rankas vieniems buržuaziniems respublikonams. ;

Šie nebuvo pakankamai griežti su armijos genero
lais, su dvarininkais ir klerikalais. Iš vienos pusės, tai 
davė progos Visokiems valstybės išdavikams organizuo
tis ir planuoti sąmokslą priėš respubliką; iš antros pu
sės, tas valdžios nuolaidumas atžagareiviams erzino ra- 
dikališkai nusiteikusias minias. Jos dažnai netekdavo 
kantrybės ir griebdavosi “tiesioginio veikimo” metodų: 
tai apkuldavo kokį monarchistų šulą, tai užpuldavo ka
me nors klerikalizmo lizdą ir sunaikindavo jo nuosavy-, 
bę, tai pavartodavo jėgą prieš fašistus.

Šitie ekscesai (išsišokimai) buvo kaip vanduo ant 
reakcininkų malūno.- Resptiblikos priešams kaip tik to ir 
reikėjo, kad krašte butų “anarchija”. Jie minias tyčia 
provokavo, kad tik butų daugiau riaušių ir smurto ak
tų, nes, tuomet jiėmš darėsi lengviau vesti agitaciją 
prieš valdžią ir ruoštis prie sukilimo*

Padėtis tolyn vis labiau aštrėjo, ir vidurvasaryje įvy
ko eksplozija.

Nors kova dar tebesitęsia ir niekas tikrai negali pa
sakyti, kuo ji pasibaigs,'bet jau šiandie yra aišku, kad 
pilietinio karo liepsnose baigia degti senoji Ispanija. Jei, 
kąrąs prasitęs dar kelis mėnesius, tai ji visai supleškės*

Baisu, kad liejasi tiek daug kraujo ir žuvo tiek 
daug brangių turtų, čaila nekaltos liaudies, kuriais tem

Smulkiau, ir tiksliau, negu 
“L. Aidas”, aprašė Lietūyos 
Katalikų Veikimo Centro kon
ferenciją “Lietuvos žinios”, tik 
gaila, kad cenzorius dvejetą 
vietų tame aprašyme išbraukė. 
Tautininkų bukaprotiška biuro
kratija nepakenčia net bešališ
kų žinių apie tokius susirinki
mus, kuriuos, pati valdžia lei
džia laikyti. \

• r*'' Z 'I,

Toje konferencijoje, iš tiesų, 
pasireiškė jaunesniųjų katalikų 
veikėjų “maištas0 prieš' atža-. 
gareivišką 'vyskupų ir kitų va
dovų politiką, nors “maištinin-^ 
kai” nenuėjo taip toli, kaip bu^ 
vo pranešta angliškų Amerikos 
laikraščių korespondentų ‘tele
gramose. ■ f

Konferencijos dalyvių daugu
ma ne tik savo kalbose prie’šp 
nosį dvasiškos ierarchijos poli
tikai, bet ir pasiūlė savo atskirą' 
kandidatų sąrašą, renkant K. 
V. C. valdybą, ir tas sąrašas 
laimėjo.
Atžagareivįai prakišo valdybos 

rinkimuose <
“L. žinių” korespondentas 

apie tuos rinkimus rašo:
“KVC valdyba patiekė 

kandidatų sąrašą ir kun. Mi- 
lieška prašė be svarbių mo
tyvų to sąrašo neatmesti.

“J. Girnius patiekė kitą 
sąrašą, kuriame nebuvo dvie
jų žmonių, įrašytų KVC val
dybos patiektame kandidatų 
sąraše, būtent, vysk. Matulio
nio ii? dr. kun. Ūsoriaus.

“Buvo balsuojama už są
rašus ir KVC sąrašas surinko 
47 balsus, o antrais sąrašas 
58 balsus?1’
KVC valdyboh išrinkti: prof. 
Pakštas, O. Labanauskaitė, 
prof. Dovydaitis,’ A. Dieli- 
ninkaitis, Maceina ir ‘pavasa- >

Si^i,^vyr^usioft Hjisms 
išrinkti: prof. šia. pa

.. i ik**,iiĮf*i »i i'ihiįjį (

, . rininkų’ gėner. sekr. Valai
tis*.

“Antrus šeis vyr* v-bos 
narius paskirs vyskupų kon- 

. feren^ija,,. o. ligi konfferenci- 
.. jos pareigas eina perhai pa

skirtie ji.” /
Įdomu tai, kad net vyskupas 

Matulionis bebuvo išrinktas į 
valdybą, hors jį rekomendavo 
senasis KVC komitetas! Jį sik 
mušė balsavimuose ’ Maceiną, 
kuris savo paskaitoje smarkiau
siai kritikavo klerikalizmo vą- 

-' . J

dus. ••-• ■. ■» '■ i1; A ’ ■ -.i

Tačiau, tai dar bereiškia, kad 
dabar Lietuvos katalikų Veiki
mui jau vadovaus pažangesnioji 
srovė. KVC turi tokias nede
mokratiškas taisykles, kad kon
trolė vistiek pasilieka vyskupų 
rankose, nes pusę valdybos ski- 
ria vyskupai. |

Katalikų bažnyčia susirišusi 
su kapitalizmu

Ryškiausias jaunesnės katali
kų kartos atstovas minėtoje 
KVC konferencijoje pasirodė 
Dr. A; Maceina. Apie jo refe
rato Yurinį jau buvo šioje vie- 
'toje paduota žinių iš “L. Ai
do”, bet tautininkų oficiozas 
prelegento mintis taip “aplai
žė”, kad jo kalba pasidarė pa
naši į “jaunalietuvišką” pamo
ką. “L. žinios” davė bešališ
kesnį aprašymą.

Dr. X. Maceina kritikavo vi
sos katalikų bažnyčios nusista
tymą socialiniais klausimais. Ji
sai kaltino ją paneigus teisiU- 
gum° principą, jisai prikaišiojo 
kunigijai egoizmą ir godumą, 
jisai sakė, k-ad bažnyčia susiri
šo su kapitalizmu, ir reikalavo, 
kad bažnyčia pravestų ižemės 
reformą, .iŠdalindajna savo 
ukius bęžefniams ir mažaže-

b Ąpi3;.Maceinos pąskąitą 
Čia. paduosime ' kelias ištraukas 
is “L. žiiiių’' korespondento 
pranešimo. V

“Jis analizuoja katalikų
'.i“1 nffiiiliffi'rf

bažnyčios pažiūras j socialinį 
gyvenimą nuo Kristaus lai
kų”, skaitome tame praneši
me, “Katalikai socialiniam 
gyvenimui buvę abejingi. 
Net Leono XIII ekonominę 
programą 1 sutikę tylėjimu, 
indiferentizmu* Po Didž. ka
rą katalikai susigriebę, bet 
jau bųyę per vėlu — žmonių 
masės nuėjusios paskui so- 
ąįalistug;” 
Toliau:

“Antra priežastis tai — 
per didelis bažnyčios susiri- 

’Šimas su kapitalizmu.
?Į kapitalizmo glėbį baž

nyčią pastūmėjo irgi luomi
nis pragyvenimas. Dr. Ma
ceina, remdąmasis įvairiais 
katalikų rašytojais, ypač ŠL 
lingu, vaizduoja kapitalizmo 
bendradarbiavimą su bažny- 

"čia./Pav., esą sakoma, kad 
kapitalistai aukoją misijoms 
ir kt, katalikybės reikalams. 
Bet tai klaidingas esąs ma
nymas* Pavyzdžiui, per 100 
metų Japonijoj iŠ apie 80 
mil. gyventojų katalikais ap- 

’ krikštyta apie 100 tukst. 
žmonių, tuo tarpu kai Vokie
tijoj kasmet iš katalikų baž
nyčios pasitraukia po 40 
tukst. žmonių. Taigi, kapita
lizmo parama katalikybei 
esanti menkas dalykas. Vi
duramžių scholastika padėjus 
pagrindus kapitalizmui.”

Bažnyčių žemes ir brangenybes 
^reikią suvartoti žmonių labui

Prelegentas reikalavo, 
butų, daromos griežtos 

ųmos katalikų bažnyčioje, 
atrodo, kad evoliucijos 
čia esąs per lėtas — 
“dvasinės revoliucijos”,
nori, kad butų įgyvendinti 
“meilės komunizmo” principai.

Dabar, anot Maceinos, patys 
kunigai savo gyvenime vado
vaujasi kapitalizmo principais :

“Klebonai valdo didelius 
ukius, tąi smulkus parapijie- 

5|ČiĮ|.i 'ir| ^ęm?rn aukot ’ bažny
čios reikalams?’
Toljaus prelegentas sako," kad 

bažnyčios žemes turi būti lik
viduotos :

„ JJei žemę išdalino valsty- 
"beT tai .kodėl negali >to pada
ryti bažnyčia?

“Bažnyčių žemes reikia iš
dalinti bežemiams ir Šiaip 
padoriems piliečiams.

“Tada niekas nesakytų, 
kad bažnyčia kapitalizmo ša
lininkė. Jei Ispanijos kunigai 
anksčiau butų susipratę ir 
laiku padarę reformas, tai 
gal šiandie ir karo ten nebū
tų. Bet Ispanijos kunigai nie
ko nedarė.

“Be to, Dr. Maceina sako, 
kad reik sunaudot ir bažny
čių brangenybes.

“Dabar bažnyčiose esą 
daug aukso, sidabro ir kt. 
brangenybių, brangių indų. 
Reik jsteigit tam tikrą komi
tetų ir bažnyčių brangenybes 
sunešt j tą komitetą, o Die
vui nereikia nei aukso, nei 
šilkų, jei šalia alkanos mi
nios. Smarkiai ginam savo 
nuosavybę, ’ įstatymų ir poli
cijos pagelba, bet kai alkana 
mihia veršis prie 
kokiu įstatymu 
mes atsuksime į 
svaidžius
Šitoms mintims,

tarė konferencijos dauguma, 
nežiūrint to, kad vyskupai ir 
jų pakalikai aštriai prieš jas 
kalbėjo. Vienas kunigas (Briz-
gys), kuris gynė atžagareivių 
pusę konferencijoje, tiesiog pa- 
reįškė:

* Jeigu šiame susirinkime 
butų balsuojama, ar palikt 
kunigams turtus, tai dangų* 
ma nubalsuotu nepalikt,” 
Bet čia svarstyt šitą klausi

mą, girdi, nevieta, nes KVC 
konferencija “nekompetentin
ga

enry ey
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VAŽIUOJA Į PAGALBA LOJALISI’AMS

BŪRYS SAVANORIŲ AMERIKOS CHIRURGŲ, SLAU
gių, anibulansų šoferių, kurie išplaukė laivu “Paris” į 
Ispaniją. Jie tarnaus Ispanijos lojalistams.

’ Naujienų-Ącme Photo
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ka taip baisiai kentėti. Bet Ispanijos ponija ir dvasišką
ja iš to nepasidžiaugs. Joms atsitiko, kaip tieims Bibli
jos filistinięčiams, kurie, išdurę akis Samsonui, atsive-

• \ I i • ‘

dė jį į savo šventnamį; bet jisai papuHg trobos stulpus
— ir visi jo kankintojai žuvo po griuvėsiais!

Pažadintoji iš miego liaudis yra galingesnė ir už 
Samsoną. Reikia tikėtis, įad Ispanijos darbo žmonės 
karą,griuvėsiuose nebus palaidoti, bet pajėgs iš jų išsL. 
kasti ir, kai jų parazitai bus dingę, sugebės ątsteigti 
savo kraštą ir padarys naująją Ispaniją gražesne ir 
laimingesne, nei kad buvo Senoji.

. ' į
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kad 
refor- 

Jam 
kelias 
reikią 
Jisai

turto* tai 
remdamies 
ją kulko*

matyt* pri-

Skelbimai Naujienose 
duoda nauda 
kad pačios Naujienos

(Tęsinys)
Mes nuęikraustėm į genties 

Mowa kaimynystę. Jie visuo
met buvo su mumis draugin
gi. Bet vienų dieną atsilankė 
į musų stovyklą jų daug. At
sinešė įvairių ginklų ir pra
dėjo mums grąsinti. Aš pa
klausiau, kas atsitiko:

— Mes bijomę jušų “tara- 
tara”, — (mano Užrašų kny
gutės).

— Užvakar musų vienas 
Žmogus pastebėjo, kad jus da
lote kokius tai ženklus j sa
vo tara-tara. Tas jau bloga. 
Mūsų Šalis virs pUstypėmis;

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

mas praleisdavau daug malo
nių valandų. Vienok džiaugiau
si, kad pavyko išgelbėti savo

Liepos 3, 1877 metais, \ Pra
nas Pocock nuskendo upėj.\ Jo 
kūną radome tik už savaitės 
laiko. Man labai gaila Prano, 
nt’3 jis buvo mano geriausias 
draugas) žuvimas Prano atsi- 
liepecL^isus mano vyrūs. Vi
si vaikščiojo nusiminę ir be 
vilties. Taip tęsėsi kelias die
nas, Vieną vakarą sušaukiau 
visus ir pradėjau 
atsitiko:

— Mes nieko 
mūšų ožkos išstips; musų ba-(sakyti, tik liek, 
nanos supus; musų moterys 
fjąljkš bė pieno... Mes susirin
kome Čionai kariauti sU jumis; 
jei jus nesudeginsite ant lau
žo savo tara-tara, mums vi
siems matant. Jei jus ją su
deginsite, mes nueisime šalin 
ir busime draugais, l^aip ir 
pirmiau.

Tai dabar bus velnias, — 
pamaniau. Nenoriu pražudyti 
saVo brangios užrašų knygu
tės. Aš nuėjau į tentą ir pra
dėjau ieškoti po knygų skry
nutę. 'Suradau Šekspyro kny
gą. Ta knyga išrodė kaip tik 
mano užrašų knyga. Tokį pat 
ir viršeli turėjo. Aš išsinešiau 
ją ir tariau susirinkusiems 
kaimynams:

— Ar ši knyga yra tara-ta^ 
ra, draugai, kurią jus norite 
sudeginti ?

— Taip, taip, tai ta pati 
knyga!

— Tai imkit ją ir sudegin- 
kit. Arba laikykit pas save^ 
jei norit. .

— No, no, mes neliesime jos, 
jus turite ją sudeginti. .

— Aš! Na, lai taip būna.
■ Mes visi nuėjome prie arti
miausio laužo. Aš sunkiai at
sidusau ir atšisveikinau su 
Šekspyro knyga. .Įmečiau į di
delį laužą ir ji supyškėjo.

— Och, och, lengvai atsidu* 
so mano kaimynai.

Ir nekliūdę musų, išsiskir
stė.

.Nors man buvo gaila Šek
spyro knygos, kurią skaityba- 
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teirautis, kas

pa- 
esa-
ne-

negalime 
kad mes

me nuvargę. Mes daugiau 
bedirbsime. Mirtis yra upėj.
Musų skilviai yra tušti. Mes 
nebeturime jėgų.

— Aš taipgi nebeturiu jė
gų, mano draugai. Užtikrinu 
jus. Aš taip pat esu alkanas, 
kaip bile kuris jūsų. Aš galiu 
gauti mėsos, . kad sustiprinus 
savo kūną, vienok aš nenoriu 
skriausti jūsų. Aš taip esu 
nuvargęs, kad galėčiau tuoj 
atgulti ir mirti besišypsoda
mas. Mano draugas Pranas, 
kuris aną dieną žuvo upėj, 
yra daug laimingesnis negu aš. 
Jei jus visi apleįsite mane, aš 
tada busiu saugus, neturėsiu 
jokios atsakomybės. Aš turiu 
savo eldiją, ji yra ant upės. 
Upės bėgimas sriaunus.

(Bus daugiau)

įUOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500
*

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

kad moterys 
pirkimus—jos

Po Eilute Kasdien į| 
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(Wrpkit «ias eiles ir pasidėkit atminimui, Ilgainiui sudarysit 
v gražų eilių rinkinį)*

Paliaukime, Broliai, Vaitoti šiandienų
Paliaukime, broliai, vaitoti šiandieną!
Linksmybės teskrystą balsai!
Tegul jite pažadina širdį kiekvieną 
Ir prikelia dvasią augŠtaj!

Kaip marių vilnis,
Taip linksmesnė, viltis!

Teeina po Lietuvą musų!
Ir vardas garsus

’ Tepažadins Visus
Nuo Vilniaus ir Kauno ir Prūsų!

Diena tai pirmoji naujosios gadynės, 
Kuri po vargu užtekės! 
šiandieną lietuvis didvyriui tėvynės 
Didybės vainiką uždęs!

Ir garsas tasai,
Lyg kad varpo balsai,

Aplėks musų nuskriaustą šalį!
Po ramus gražius,
Pq butus nešvarius

Pakils, kas atbusti dar gali!
y * »

Ir Vytauto vardas lyg magišką galę 
Tarp musų stos amžių dvasia! 
Pakils milžinai, sau krutinę apkalę, 
Uždegę ją meile didžia! . „

Po amžių penkių, >
Po kelionių klaidžių,

Atgimus tarp skausmų tėvynė, 
Kaip rytas užšvis!
Ir pradžiugs tiems Širdis, 

Ką šalį mylėjo ir gynė!

Tu skurdas didžios 
Tu Lietuvai garsą 
Bįjk pranašu ryto

is vadove tėvynės! 
praeigos! 
vainiką nupylęs! 
aušros!

Tarp amžių prašnekk!
Mums krutinę uždegk 

Darbais milžlny-i-ptandkėjų!
Tarp skausmų—vargų
T’eįha ,žingsniais tėvų 

Augintiniai tavo Idėjų!
Mairdnjs. /



Antradienis, sausio19, 19'37

Chicagos Lietuvių
Draugija

. ............................
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per dvejetą valandų buvo M* 
' «•« . • « « * ■» i irri m

likta labai daug darbo,. Visais 
svarbesniais klausimais disku
sijos buvo tikslios ir trufnpos, 
laikas nebuvo leidžiamas tušt
ėtoms kalboms, čia reikia ati*

Is ChicagOS Lietuvių J duoti kreditas kultUrišklėnĮs

Draugijos? Metinio
Susirinkimo

, ly, .m* ■ ■< I ■■■■     . i- >■. ,.iWiyii ■ I d ,

■ ST. CHARLES, ILL.

NAUJIENOS, Chicago, LU.
i ■ f , i. . ■ ';" / -i . , • ,, . ' * ■ , > i . • . į ■ . ’.f*. * . .. . .

tojų ;Lopis/Novogruds^ ir jiėms 'paiaiUytf' dralipku- F
J vėliau supažindino manė- su d'žioje pasivedė, kad pasek- mo kontaktų kultūriniame j u*

Musų atstovas F. Bulaw vei- Ronuald P. GriČunu,—-Veikliu mes bus geros. Stoja į eil£ St, dėjime su Chicagos lietuviais |nUnWrUllUklWWUvj 
kia sėkmingai, greitu laiku čia ir nenuilstančiu lietuvių khl- Charles Lietuvių Kultūros per St. Charles Lietuvių KuL **
įsikurs Chicagos, Lietuvių Drau turiniame gyvenime darbuotom J Draugijos Stanley Chakas> turos Draugiją. DeirOlt Mlctk
mins akvrins St. Charles■ ju*. PerštačiUŠ dalyka ir pasi* Jadvifia Chakas. Antanina Shi* _ r? Rnlhm < . : . ’ *
įsitura Chicagos, Lietuvių Drau 
gijos skyrius St Charles 
Lietuvių Kultūros Draugija.

■ * i * ' .

Plačiau apie F. Bulaw darbo 
rezultatus St. Charles bus kh 
tą antradienį šiame skyriuje.,

Jadviga Chakas, Antanina Shi- 
mienė, Domicėlė Bražionienė, 
Anna Ablin, Mary Zaranka ir : 
daugelio. ^Hų. Greit ir netikė* . ;?

padaryta, didelė pradžia, f$į sekmadienį, sausio 24 d. 
V0aųnU Užtikrinimo, kad St, Auroroj įvyksta gražus vaka- 
Charles bus -galima įsteigti rąS? jį rengia Auroros Lietuviu 
Ch. L. D. skyrius. Beveik vi^i Kultūros Draugija, {vyks Rou- 
pasižadėjo pasidarbuoti, kad mania HalJ, 475 Jefferson St.

j u., Perštąčiiiš dalyką ir pasi 
aiškinus, ko aš čia atvykus, 
klampihėju po jų miestą; p-aS 
Gričuiias užgyrė mano misijos 
tikslą ir pasižadėj.o teikti pa
ramą, kad butų įsteigta St, 
Charles Lietuvių Kultūros

•V. Bulaiv.
į , Sekmadienį, sausio 24 d., 

Į931T m. 2-rą valandų po pietų-, 
Draugijų svetainėje, 4097 
Porter st, įvyks Lietuvių Lai
svamanių Etinės Kultūros Dr- 
jos 3-čios kuopos susirinki
mas Visi nariai ir norintys 
būti nariais, kviečiami atsi
lankyti.

Po susirinkimo bus/diskusi
jos lema “Ar bedievybe bur
žuazinė?” įžanginę kalbų pa- 
fsakys d r g, Metelionis. -

—Pirmininkai.
< . ' . • <

._________ .___ -u—------- M--------------;------------ ‘ ■i.l'i*

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
M4S SOUTH KEDZIE AVENŲE

organizacijos* nariams, kurie 
dalyvavo Šiaftfe ■ susirinkime.

• ■ 1 f >

Susirinkimas buvo skaitliu* 
gas nariais, ypačiai buvo skait* 
linga reprezentacija iš, Harvey 
ir kai kurių kitų Chicagos apy* 
linkių kolonijų.

Petras Bedalis.

^(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
Komisijos 1937 metams

Pastovios komisijos 1937 
išrinktos:
Balsų skaitymo komisija:

Antanas Valskis,
Kastas čepulevičius,
Antanas Kadsel.

Biznio komisija:
Jonas Kaulinas,
Vincent Ambrose,
Jonas Bačiunas.

Algų ir biudžeto komisija:
J. P. Varkalas,
Pranas Prusis,
Vincas Pačkauskas.

Laidotuvių komisija:
Paul Miller,
Paul Milaševičius,
Adomas Maskaliunas,
Petras Martinkaitis,
Petras Mankevičius,
Mikas čepulevičius,
Juozas Ascilla,
Jonas Balčiūnas,
A’polinaras Palionis,
Vincas Mankus,
Juozas Jankus,
Jonas Milaševičius.
Dėl stokos vietos 

man galima aprašyti smulkiau ’ gelis gerų 
susirinkimo eigą, pažymėjau tik' darbuotojų įsiregistravo koų

m.

įvyko

Iš Draugijos 
pastogės

-n- > ji) 11'1 r

Vakaras
Praeitą sekmadienį

Chicagos Lietuvių Draugijos Va
karas. Sokoli ^svetainėje, tur 
būt, pirmą kartą mate tiek 
daug lietuviškos publikos. Daug 
svečių dalyvavo i? Waukėgan, 
Racine, Harvey, Ind. Harbor, 
Aurorą fr kitų kolonijų. Vaka
ro programą vykusiai išpildė 
“Naujos Gadynės” choras. Pla
čiau apie šį vakarą kitoj vietoj.

AURORA, ILL.

CHICAGO HEIGHTS, ILL. draugija. Taip sakant, p-nąs

Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrius, būtent, Chicago Heigh- 
Ū Lietuvių Kultūros Draugija 
bus formaliai įkurta sekmadie
nį, sausio 31 d„ Kazlausko sve
tainėje, 284 E. 14th SL Susirin
kimas prasidės 1 vaj, popiet, 
programas prasidės 3:30 popiet. 
Čia jau įrašyta septynias de
šimts naujų narių. Draugijos 
atstovas F. Bulaw pradėjo šį 
pirmadienį darbuotis, kad narių 
skaitlinę padaugintų iki šimto 
narių. Manome, kad viėtos. dar
buotojai prigelbėš musų atsto
vui reikiamą skaičių narių su
rasti.

St. Charles, III
ČARTERIAI 

' II. .1 .I<<|1M ■■ Į ■» ■■ .

šiandien išsiunčiami čarteriai
visiems Draugijos skyriams — 
Lietuvių Kultūros* Draugijoms.

Reikia daugliau konkursų Chicagos Lietu-

GriČunas pafodė kėlių, kuriuo 
einant būt galima to atsiekti, ... w ‘

Dabar St. Charles man at
rodė ne klaidus. P-nas Novog- 
rudskis sdV6 automobiliu nu
veža pas vienus ir kitus lietu
vius. Pirmiausia sustojame pas 
Joseph Dombrauską, kuris 
laiko taverną adresu 218 W. 
Main St. čia mes savo atsiė- 
kėm. P-nas Dombrauskas pa-- 
reiškė: “butų gerai tapti na
riu Chicagos Lietuvių Draugi- Į puošia medžiai 
jos, bet ar aš galiu pasitikėti, įPox upė, kuri srovena per pat 
kad tu esi asmuo, atsiųstas iš/miesto vidurį, čia nemažai ir 
centro, Iš Chicagos atvažiub- lietuvių biznįerįų yra. Pačia- 
ja dabg, visokių apgavikų, — me vįdurmiestyj yra devynios 
na, ir kaip tau suprasti, ar tu lietuvių tavernos. Ypač barz- 
esi geras, ąr blogas žmogus,” daskutyklų, bučernių ir kito-

Tuojau imtasi įrodinėti, kadi 
tikrai esu tas asmuo, Kaip tik I

Mnuitvo ras, ji rengia Auroros Lietuvių
Ch. L. D, skyrius. Beveik visi Kultūros Draugija. {vyks Rou-

PrasidČs 4 vai. popiet. Pasižy
mėję Chicagos dainininkai, ar
tistai ir kalbėtojai išpildys s j į- 
domų programų.

' reikalaujamas penkiasdešimt 
narių Skaitlius butų sukeltas.

St. Charles lietuvių priskai
toma apie 400. Daugumas turi 
įsigyję savo namus. .Tuos ir 
nedarbas mažiau palietė, nes 
St. Charles lietuviai seniai 
yra apsigyvenę ir mažai ku
rie turi paskolų ant namų* 
Pats miestas g^na gražiai at
rodo. Ypač vasaros metu jį 

ir gan plati

lietuvių biznierių yra. Pačia

Kojų žaizdas .......................  $3.00
Varicose Veins ................ $2.00
Kyla . ............ ................. $5*00
Raudongyslės ...................  $2.00
ištinusias kujas r............... $3.00

už kiekvieną gydymą..
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintų ligonių^

DK. E. N, FLINT ASSOC. 
1105 kambarys—32 N. STATE ST* 

Chicago, Illinois
Kasdien 9 :30 v. r. iki 5 :00 p. p, Antr. 

ir penkt. 9:30 v. r. iki 8 :00 p o-

St. Charliečius Aplan 
kius.

Vykdamas į St. Charles įš-

Vasario 1 d orasideda Drau-! vių DrallS>jos, buvau pėsimis- 
n tz i j J tiškas ir abejojau, ar to mies- gijos Triumfo Konkursa^dau-: l() lietuviai p man() misi. 
šios organizmuos i jai> Mat> jki šiol St Charles 

, " lietuvių nepažinau ir tas mies-
stambesnius dalykėlius, kurie, kurso darbui, bet dar negana,— tas man buvo nežinomas. Pir-

nebuvo

daugumui Draugijos narių yra reikia bent poros desėtkų kon- 
verti žinoti^ Gal būt kad čia j- i kursantų daugiau. Kviečiam 
vyko viena ar kita mažesnė. darbščius šios organizacijos 
klaidelė, ypač greitraščio ne- Į narius stoti konkurso darban, 
mokant, negalima tiksliai ir 
greitai viską susižymėti.

Dar pravartu pasakyti, kad
susirinkimas prasidėjo 7:45 va- _ - . "m-J.
karo, o baigėsi 10:15, vadinasi, Vasario 7 d., 1937

Lauksime.

Naujienų Koncertas

Tuojau imtasi įrodinėti, kad ;1!į kur,u<?? .,lletuv‘a?
tikrai esu tas asmuo. Kaip tiklįalko; ls vlslJ ,St
p-nas Dombrauskas įsitikrino,!Sbarles Tr8 ‘Ur‘*“ga«i mleslas- 
tai jis įrašė shvo žmoną Pati- fen lietuviai gąna djraugiš- 
liną irz pąsižadėjo daugiau ki, malonus, Atroido, bus geraidaugiau ki, malonus. Atrodo, bus gerai

----- .-------- u----- . y- ........X---- Į- ' 1'1 ■■ I ...

GERKIT TIK GERĄ ALUI 
<^wbro £/#

■■ Įlt. Iii Į...

mą kartų atsidūręs svetiniam 
mieste tarp nepažįstamų žmo-j 
nių nekitaip gali jaustis, kaip 
paklydęs girioje. Bet man ne-' 
ilgai prisėjo po St. Charles 
klajoti. Beklahipinčdamaš po 
gatves das’iklausiau, kur lietu
viai gyvena, šiaip taip susira-

...   '    J   iiil-ll—iM.iiirw.riml     ii   i................................................... """""1

KLAUSYK
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILQCYCLES)

KIEKVIENĄ

A NTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

'<■> I./;I • -■ ' ' l — . i

Kalbančios Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai 
i ninihkai—Gražios Dainos ir i

SOUTH SIDE BREWIRG CO^PANT
; ‘z

Visi geria ir mėgsta aMBBO^IA
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

dau.seną tos kolonijos gyven-

stuvių Dai- Į 
Muzika. j I 

ien<wiwi—nnciii —1 i^nii n■ ■ >i i X#

Lrnm (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas* Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

U M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

--...........    a
mi<iii ...........y

RWR*—■————————M—ĮMf——1 ’.utl ...I.. J.. I . I .^^^^—■l|>ll|lln.l|llll| .......... I I  -----".■■*, ». .------~r—-----T-............ .,, ... . ............. >■ ,,, , . ,, , , ,. <| ...................... .. , . . .. 11,1 ............... . ><■■■■■ 11--------- >■■■. -------..

ISPANIJOS PILIETINIO KARO TRAGED’J
*•«***♦*



<'«« iežkotF v^-8^0“1 KINĄ PRi

jiį '>a»n/J.I Tctuanc/MaUr “kllS!ill bombos 
^rbininką kvartalai l^ennestyje,- kur



VAIZDAS IMPKQV1ZUOTOJ Ll.GC
ido po sukilėlių puolimo ant’ miesto 1 
arda vinto. “Ligoninės” įrengiamos s 
au nebėra vietos. Nauji
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NAUJIENOS, Chicago, E. Antradienis, sausio 19, 1937

Laisvamanių kuopos 
darbuote Roselande

Brighton Park 
Žinios

Roselando Laisvamanių Eti
nes Kultūros Draugijos 
No. 1 kuopos buvusio 
nutarimų raštininko 
A. Jociaus metinis 

raportas.

Laisvamanių Etinės , Kultū
ros Draugijos No. T kuopa ta
po įstaigta rugpiučio 14 die
ną, 1935 metais. Būrelis dar
buotojų — A. Jocius, S. Dam
brauskas, S. Vitkus, A. Mazi- 
lauskas, M. Uzunaris, V. Pa- 
tupas, A. Laurutėnas, J. Juke
lis,, P. Kučinskas ir J. Bašins
kas — viso dešimt asmenų, - 
susirinkę J. Bašinsko stuboj, 
209 E. 107th st., nutarė suor
ganizuoti kunigui M. X. Moc
kui pagalbos fondą. Rugpiu
čio 20 dieną nutarė surengti 
pikniką. Piknikui .diena pas
kirta rugsėjo 8, bet minėtą 
dieną lietus lijo, tad piknikas 
neįvyko, vietoj jo 15 dieną 
rugsėjo Darbininkų Svetainėj 
Jvyko balius, kuris davė pel
no $47.87. .

Surinkta . aukomis $29.50. 
Viso įsteigta fondas minėtam 
tikslui iš $77.37.

Kuomet šį fondą . reikėjo 
globot, tai viršminėti asme
nys nutarė suorganizuoti Lie
tuvių Laisvamanių kuopą, ku
ri taip ir vadinosi iki liepos 
mėnesio 1936 metų. Nuo to 
laiko ji vadinasi Laisvamanių 
Etinės Kultūros Draugijos 
No. 1 kuopa Chicagoje.

ši kuopa iš 10 narių išaugo 
iki dabartinio skaičiaus 121 
narių.

Kultūros diarbuotė '
Surengta trys prelekcijos į- 

vairiomis temomis, vienos pra
kalbos ir vakarienė D-rui Jo
nui šliupui. Prisidėta prie 
kitų rengiamų prakalbų, pri
sidėta prie palaikymo jau
nuolių mokyklos, prisidėta 
prie Atsteigimo Demokrati
jos Lietuvoj Kongreso ir jo 
tolimesnės kovos prieš reak
ciją Lietuvoje. Surengta du 
koncertai su prakalbomis, vie
nas piknikas ir vienas šokių 
vakaras.'

Surengta prakalbos žinomo 
veikėjo Juozo Stilsono gelbė
jimui, kuriuose surinkta aukų 
virš $13.00. Pasiųsta į Lietuvą 
Laisvamanių Etinės Kultūros 
Draugijai pirmą kartą minint 
Dr. Jono šliupo 75 metų jubi
liejų, $25.00, antrą 'kartą pa
čiam Dr. Jonui šliupui įteik
ta $51.00. Parinkta keliolika 
prenumeratų “Laisvajai Min
čiai”.

Kaip matosi, tai ir kultūros 
srityje nuveikta nemažai per 
tokį trumpą kuopos gyvavimo 
laiką.

Abelnai finansinė atskaita 
iki gruodžio 8, 1936:

įplaukų ,iš parengimų turė
ta ................................. $156.71.

Išlaidų turėta ..........  128.65

Lietuvių Politikos kliubo su
sirinkimas įvyko sausio 14 
dieną Gramonto svetainėje ad
resu 4535 So. Rockwell stfeet. 
Susirinkimą pirmininkas Ati
darė 8 valandą vakare. Atli
kus visas ceremonijas prieita 
prie įvesdinimo naujos, valdy
bos. šiais metais valdyboj 
mažai kas pasikeitė. Veik vi
si valdybos nariai paliko tie 
patys, kurie buvo pernai, iš
ėmus finansų raštininką p. 
Sharką. Jo vietą užėmė nau
jai išrinktas p. Noreika; iždo 
globėjai pp. Bomanas ir Sal
dumas.

Prie kliubą prisirašė vienas' 
naujas narys ir užsimokėjo; 
metinę mokestį.

Nutarta surengti žiemos se
zono balių su šokiais; išrink-, 
ta komisija ir baliaus darbi
ninkai. Balius įvyks šešta- 
cįieny, sausio 30 dieną; prasi
dės 7:30 valandą vakare. Vie
ta Gramonto svetainėje, 4535 
So. Bockwell Street.

šokiams gros viena geriau
sių lietuvių orkestrų; įžanga 
asmeniui 15 centų. Visi kliu
bo nariai kviečiami atsilan
kyti ir savuosius bei savo 
draugus atsivesti. Visi drau
giškai pasilinksminsime.

— Kliubietis.

Jaunų Lietuvių Ame 
rikoj Tautiškas 

Kliųbas
Jaunų Lietuvių Tautiškas 

Kliubąs surengė sausio 27 die
ną metinį balių ir tėatrą. Pa
rengimas įvyko sausio 10 die-

nosį iki vėlyvo vakaro.
Jaunų Lietuvių Amerikoj 

Tautiškas kliubas laiko susi
rinkimus kas mėnuo pirmą 
penktadienį Chicagos Lietuvių 
A. .<1133' So : Halsted

■r/. ■ - ' -
TV. Duleunch.

• i   j i., ; , n,, } '

Roseland

* t

Darbo Federacija kovos 
už reikalingus darbi
ninkams įstatymus

Auditorijoj 
Street.

manome, niekam- 
“Laisvajai 

prenumeruojant ją,

lion nuo sausio mėnesio. Tai
gi dabar naujas 'narys įstoda
mas, p 'ir senieji nariai turės 
mokėti po $1.20. Dėliai šio 
patvarkymo,
nebus\ skriaudos 
Minčiai”,
reikia mokėti $1.00 mbtams, o 
su ši\io patvarkymu netik gau
sime kas mėnuo kalbamą žur
nalą, bet ir pagelbėsime išau
ginti jį į didesnį, gražesnį ir

Turime pas iždinin
ką .....................................$28.06

—G. K.t sekt.

Klaidos pataisymas

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

So. Halsted Street.
Trumpai kalbant, buvo di

delis balius ir gražus teatras. 
Artistai buvo prisirengę ir sa
vo užduotis atliko gerai. Pub
lika buvo patenkinta. Ne-1 
smagumo padarė tik vienas iš 
artistų, kuris vartojo anglų žo
džius kalboj, pliauškė niekus 
ir tam publika reagavo ne
prielankiai.

Po vaidinimo choras sudai
navo porą gražių dainų, pro
gramai pasibaigus kliubo ko- 

paprašė kai kuriuos 
kliubiečius ateiti į 

Komisija iššaukė var- 
pavardes visų tų, ku

rie gaus garbės ženklus. Pub
lika ėmė rankomis ploti. Gra
žus vyrai kliubiečiai sustojo 
paeiliu scenoj. Pirmininkas 
paaiškino apie kliubą ir apie 
narius, kurie gauna garbės 
ženklus — kad gauna dovanas 
tie, kurie išbuvo kliube po 12 
metų 
ėmę.

Po 
rožę, 
gražiai.

Paskui orkestrą pradėjo 
groti šokius. Broliai kliųbie-

misija 
brolius
sceną.
dus ir

ir hera lighs pašalpos

to prisegė po .raudoną
Šios ceremonijos išėjo

SAKALŲ SVETAINĖJ čiai ir jų svečiai šoko su gra- 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE žiomis lietuvaitėmis ir linksmi-

Lietuvių Laisvamanių Etines turtingesnį žurnalą.
Kiiltųros draugija

Lietuvių Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugija pilnai 
susitvarkė. įsigijo čarterį, ant
spaudą, taipgi, raides garsini
mams spausdinti. Valdyba 
šiems metams yra: organiza
torius Stasys Vitkus, nutarimų 
raštininkas Uršulė Kučinskie- 
nė, finansų raštininkas Anta
nas Jocius, kasierius S. Dam- 
brow.

šiemet įeina naujas patvar
kymas kas dėl narystės. Pir
miau niekas nemokėjo nė 
įstojimo, nė kitokių duoklių, 
šiemet metiniame susirinkime 
įvykusiame Darbininkų sve
tainėje sausio 12 dieną nutar
ta mokėti $1.20 metams. Na
rys, užsimokėjęs šią sumą, 
skaitysis pilnu nariu. Jei 
priklauso vedusių pora, tafi 
moteris mokės tik 20 cenKj 
metams. Žinoma, “Laisvosios 
Minties” /moteris už tai ne
gaus, skaitysis tik pilnu na
riu/ Be to, jeigu narių bus 
bedarbių ar dėl kitokių prie
žasčių negalinčių , užsimokėti 
duokles, tai tiems bus daroma 
išimtis. , , ’

Šis patvarkymas įeiha ga-

Praėjusis susirinkimas buvo 
kur kas tvarkesnis už kituą 
jau buvusiuš susirinkimus, nes 
gal būt užsibaigė visi tię lū
kesčiai iš centralinio komite
to. Mat laukta ką centralinis 
komitetas nuveiks, gal patieks 
'kokius planus visiems veikti 
iš vieno. Pasirodė tačiau, kad 
turėjime veikti,atskirai. Cent
ralinis komitetas pasivadino 
Etinės Kujturcs Draugija, 
mes gi laikysimės to paties 
vardo, koks yra Lietuvoj drau
gijos, kurią suorganizavo Dr. 
šliupas, t. y. Laisvamanių Eti
nės Kultūros Draugija. Ma
nau, idėja ta pati ir tikslas 
tas pats. Todėl neužvydėki- 
me kitiems, dirva gan plati, 
nekenkime vieni kitiems, tik 
veikime.

R. G. Soderstrom, Illinois 
Darbo Federacijos prezidentas 
pareiškė, kad jis ir Victor 
Olander vadovaus vajui, kurio 
tikslas yra spausti Illinois val
stijos legislaturą, kad ji pri
imtų reikalingus darbininkams 
įstatymus.

Jie dės pastangas, kad val
stijos legislatura priimtų įsta
tymą, kurs po keturių savai
čių nedarbo mokėtų apdraudos 
po pusę' savaitinio uždarbio, 
kurį bedarbis pirmiau* gauda
vo; kad apdrauda butų moka
ma per 20 savaičių; kad augš- 
čiausia nedarbo apdrauda bu
tų 15 dolerių savaitei, kad kom
panijų unijos įutų paneigtos 
valstijos įstatymais, kad butų 
išleistas įstatymas nusakąs

moterims darbo laiką ne ilges
nį, kaip 8 valahdos dienoj.

Chicagos politikieriai 
išvažiavo į Washing- 

toną
•» J

Specialiu traukiniu Chicagos ' 
politikieriai išvyko pirmadieny 
į Washingtoną iškilmėms, k no
rios rengiama trečiadieny įves
dinimui prezidento Boosėvelto 
j ofisą. Iš stambiųjų Chicagos 
politikierių betgi nevažiavo į 
Washingtoną meras Kelly ir 
valstybės gynėjas Courtney. 
Svarbus biznis reikalaująs 
juos pasilikti Chicagoj, taip 
jie paaiškino spaudai.

Išvažiavo taipgi gubernato
rius Horner ir kiti valstijos 
politikieriai.

uarsinluks ’N-nose’

Kvotimai kandida
tui į laivyno aka

demiją

SPECIALAUS BARGENO KAINOS ANT
i ' ' ■ ' .. . x

VeliausioModelioGaso Pečiu
. . ■ ''*■ -vv’ ■ •.

.t. 1 A;: -. .'.v 1' •:

Kongresmanas A. J. Sabath 
praneša, kad vasario 17 dieną 
arba balandžio 21 dieną bus 
laikomi kvotimai vakancijai va
dinamo midshipman užpildyti 
United States Navai Academy.

Geriausia pasirodęs kvoti
muose jaunas vyras bus paskir
tas vietai. Kiti trys gaus pir
mą, antrą ir trečią progas.

Kandidatai kvotimams turi 
būti ne jaunesni kaip 17 me
tų ir ne senesni kaip 25 metų 
įsmenys. Jie privalo turėti, aug- 
štesnės mokyklos baigimo di
plomą ir dviejų metų kolegi
jos kurso kreditus. Jie turi bū
ti gyventojai Fifth Congression- 
al District of Illinois.

Rašytos aplikacijos šiems 
kvotimams 1 reikia siųsti seka
mu adresu: Congressman A. 
J. Sabath, 10 La Šalie Street, 
Chicago. Pirm negu aplikantai 
sto^ varžytinių kvotimams jie 
turi pereiti fizinius kvotimus, 
t.y. sveikatos patikrinmą.

“GERKIT MALVAZ 
KASDIEN”

2600 Chicagos gydytojų su musų žinia 
yra patikrinę ir žino vertę

gardaus, gaivinančio maisto gėrimo.

Mahraz

Lengvus 
Išmokėjimai

Mažas įmokejimas 
likusi mažomis sumomis 

su gaso bila.

O Kai tik dabar jūsų Public Service Store 
turi Išstačius], parodai daug puikios vertės 
moderniškų gaso pečių. Jus sutaupysite pi
nigo pasinaudodami šiuo išpardavimu. Ma
žas įmokestis nupirks ‘jums modernišką, 
vėliausios minutės pečių. O likusią dalį jus 
galite išsimokėti ’ mažomis sumomis su savo 
mėnesine gaso bila.

Gi naujas virtuvės pečius padarys virimą 
lengviu darbu, kepimą malonumu. Užeikite 
šiandien ir pamatykit daug žavinčių modelių, 
kurie yra siūlomi specialaus bangeno kainomis.

. ; -V rf, ' ■

Tyrinės paleistą iš ka
lėjimo asmenų veiklą

Į Gydytojus
Butų tikras malonu
mas pasiųsti . jums 
gausių Malvaz pavyz
džių su musų palin
kėjimais jūsų pačių 
išbandymui. Prašo
me atsišaukti.

Public Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Sausio 15 dieną įvyko nema
loni klaida žinioj apie J. H. 
Alikonį. Korespondencijoj bu
vo pasakyta, kad drg. J. H. 
Alikonis apsigyveno adresu 
5641 South Peoria Street, o tu
rėjo būti pasakyta, kad apsi
gyveno adresu 5641 So. Prince- 
ton Street.

— Senas Petras.

Apskaičiuojama, kad Chica
goj gyvena 2,000 paleistų iš ka
lėjimų paroliui asmenų. Kai 
kurie jų. vėl pateko į kalėji
mus naujų kriminalių nusikal
timų papildymo pasėkoj. Taigi 
praėjusį sekmadienį, sausio 17 
dieną, T. P. Sullivan, veikian
tysis prižiūrėtojų superinten
dentas pareiškė, jis padarysiąs 
nuodugnų tyrinėjimą paroliud- 
tų asmenų veiklos po to, kai 
jie tapo išleisti iš kalėjimų, ii 
neginsiąs nustatyti, kurie iš 
jų eina tiesiu keliu, o kurie 
sugrįžo kriminaliai karjerai.

to 
Klauskit savo gydytojo apie vertę Šio 
Malto maisto. , \
Dabar jus vyrai ir moters, kurie jaučia
te, kad jūsų maistas neduoda nieko gero 
ir esate neramus, nusilpę, negalite naktį 
gerai miegoti—tie kurie yra perlengvųs 
ir greitai pailsta — ar jus gertumete po 
bonką Malvaz kasdien per kurį laiką su 
gydytojo patarimu, jei jis rastų, kad jus 
esate reikalingi gyvybės paakstinančio, 
maitinančio toniko. Patirkite patys dėl 
savęs naudingą jo vertę. Gal jus rasite, 
kad tai yra kai tik, ko jus reikalingi— 
Visuomet saugu sekti savo gydytojo pa
tarimų.
Malvaz yra daromas iš puikiausio Malto 
ir kitų grudų tiksliausiai prižiurimoj tem
peratūroje.
TVi nėra viską gydantis arba koksai an
tidotas nuo visų ligų, ką jūsų gydytojas 

. turėtų gydyti, bet jūsų gydytojas pasakys 
kad Malvaz yra rekomenduojamas vartoti 

tiems, kurie yra nusilpę ir žindančioms 
ĮĮĮĮĮĮ^ Motinoms, kurios reikalingos turtin

gi gesnio Motinos pieno su-

jo išteklių,

Prices

24 BOTTIES

$275
We will ailow 5OcA 

įror return oi empty bottles.

Corton oi C] A0 
12 Boiti..
’ 2įe «II«w»4 <«<

Užmušė advokatą
Automobilis užmušė advo

katą Henry L. Chatroop 41 me
tų sekmadienio vakare prie 

, Willow Street ir North Park 
avenue. Chatroop gyveno adre
su 457 Melrose Street. Užmuš
tojo draugai užsirašė pabėgu* 
šių automobilio laisnį. Vėliau 
patyrė, kad nelaimės kaltiniu-, 
kas buvo policistas. J

PETER PĖN
iWt4XAo*wtfc*og/in i' y 1—'

2V////Z
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iii ūse

progra-

Sleepy

PRADĖJUSI KAMPANIJĄ PRIEŠ KRIMINALISTU

N aujienų-'Tribune PhotoSigman ir Robert Bradley
Irish Lullaby

kiti jau dainas dainuoja

Miscellaneojyę

PRIE

Gavo po metus laiko už grotų

CIASSIFIEDADS

THE

NeatidSlįokjtSUSIRINKIMAI
1915

išgyveno 36 metus.
ideliame nubudime

Nuteisė Penkius Į 
Kalėjimą Už Ba
lnotų Klastavimą

Pavasaris uclietoli.
Nuosavybes kainos

Chicagos Apielinkės 
Plieno Darbininkai 
Ruošiasi Mušiui

Mercy 
Prairie 
jaunas 
ras Stanevičius

“Orte
Vanish

būti 
mė-

PASAUĮUTMUSTUCMMl 
CANAL 8500

mergina 
Negana to, 
išsprūdo iš 
žemyn, už- 
ant vietos.

erąi. Kai- 
J84 South

Frank Marek 35 m. ir Rose 
Ketauskas 23 m.

Anton Rąubles 43 m. ir So 
phie Gaston 41 m.

LIETUVIAI IR LIE 
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Persiskyrė su šiuo j: 
Sausio 17 d., 5:25 va 
1937 m., 
gimus A

Paliko 
vyrą Petrą, 
marčią Vlncie,

Tragingai mirė jauna stenu 
grafe gavusi darbą tik perel 
tą penktadienį.

5. Duet 
Moonlight”

6. Solo 
Vanish.

Hąrrison mokyklos Jungman 
skyrius praneša taipgi, kad ar
timoj ateity jis suorganizuos 
klases suaugusiems. Tarp” kit
ko šiose klasėse bus duodamos 
pamokos anglų kalbos ir pilie
tybės.

. ,___ ... h dęąugaUir pa
žįstoj™ esat nuoširdžiai kvįe

JOSEPHINE HERZINSKAS 
po tėvais Rokasz

Peter Ukoekis 48 m. ir Chris- 
tina *Pohl 24 m.

Stanjev Martinkus 24 m. ii 
EleanorlKuznieki 19 m.

VipW Kislaitis 25 m. ir Stel- 
la Slatz 22 m.

Alex Kąrdaras 22 m. ir Mar 
garet Brown 19 m.

Francis Randall 22 m. ir He 
len Kotras 18 m.

MERGINA antraeiliam darbui be 
virimo ir skalbimo, buŪ, $6.Q0. 750 
Kenesan Terrace, Buckinghąjn 2424.

Nelaimė įvyko Insurance Ex- 
cbange Building rūmuose, 175 
West Jackson Boulevard, kur 
randasi Chicagos apdraudos 
birža. Ten dirba nemažas skai
čius lietuvaičių stenografių, 
tarp jų dainininkė p-lė Aldona 
Grigoniutė.

• moterų dėl 
visi departmen- 

hųpiatiihs

lAME BARU
didžio su Coli ___

1 $qhj fik&riug dėl

“kcistuo- 
kad musų 
paprato. Vi-

PARSIDUODA restaurantas, ren 
da maža ~ biznis eina 
na prieinama. ^Matykite 
Western Avenue.

Mezgimo Dirbtuvės 
—KpUting .Mills____

; BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich 
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

Rengia Įdomią 
pramogą

PARDUOSIU arba pąrenduosįu 
barbernę, geromis išlygomis; atsi
šaukite greitai. 7132 So. Rącine. '

Gardntlą 
Naujienose 
Apsimoka

Hąrrison High School Jung
man įkyrius rengia Įdomią pra
mogą ateinantį penktadienį 
sausio 22 dieną, 8 valandą va 
kare. Hąrrison mokyklos čem 

I pionų Lenas Jungman sky 
riaus choras ir Jungman mylė
tojai vaidilos išpildys

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

1007 East 75th Street.

Pirkita savo apieliakėa 
^krautuvėse

Prašo Atsiskaityti 
Už Bilietus '

PALIKIMU dalykai (tirinėjimai pa- 
Meldemnų reikalajs) Suv. Vaistuos 
arba (mlė kur Europoje -—J m ilsų 
TIRINĖJIMO DEPARTAMENTAS 
gauna pilnus davinius, ir informaci
jos valdininkai Europoje.

HERRMANN, 
189 West Madisoį _St.

Visi asmenys, kurie turi pa
ėmę pardavimui Profesional 
and Business Man’s Associa- 
tion rengiamo bankieto bilie
tus, yra prašomi atsiskaityti 
pinp ketvirtadienio. Pinigus 
ir neparduotus bilietus reikia 
sugrąžinti p. W. J. Kareivai, 
kuris gyvena adresu, 4644 So. 
Paulina Street, —R. SOUTHUOS, pajamų sudaranti 

nuosavybė; 3 aukštų dvigubas ply
tų budinkas, 2 krautuvės, 4.• septy
nių kambarių flatąi, arti 47 ir Hal- 
stod, reikalingas pataisymo. Ideališ
kas tavernai ir ruiming auzėi. Par
duoda pigiai. Mokės pilną komisijų 
agentams. Stanley Dwyer, 7813 
Aberdeen Stręet, Rockvveb. 2028.

ligoninėje, 2537 So. 
avenue, vakar mirė 
chicdgietis Aleksaud-

DABAR LAIKAS
Išgarsint Farmas

—PARDUOT
—MAINYT

Jau prisiartinęs laikas “padėti 
kortas ant stalo.”

Urba FIower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— 

Bankietams—Laidotuvemą— 
Papuošimams.'

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

Smulkmeųo^ < .ąpie? velionį 
bus paskelbtus* ^rytojaus lai
doje.

tikimo parsiduoda taverną? 
šioje apielinkėje — vietą | 
dirbtą. Prieš didžiuosius Bį 
dus, atiduosiu už pirmą PI 
Nėra prafso. 4171 So. dEIali

AR IEŠKOTE modepillk 
no? Būtinai turite pamat 
šokiams vieta, pragyvenim 
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th RL

? Du iš tų konkurentų jau ži
nome. Jie yra, .Genovaitė Ši- 
Vliškiutė-Giedraitienė, kuri da
fniai dainuoja per radio, bet 
«abai retai tepasirodo sceno
je, ir, Pranas Jakavičius.

Mus užtikrina, kad bus ne
mažas skaičius ir kitų konkib; 
rentų. Bet kadangi - Giedrai
tienė ir Jakavičius taip pui
kiai drožia melodijas, tai mes 
pasiliksime jų paklausyti, q 

apie kitus pranešime jums ki
tu kartu. Reporteris.

Universąl Grocery 
Co., Iškilmingai 
Šventė Sukak

tuves
Bankiete dalyvavo apie > 

450 žmonių.

Chi- 
dirb tu

vių. Kai kurie delegatai buvo 
net iš Mihvaukee, Wis.

Vakar Po Pietų Mirė 
Aleksandras Stane

vičius

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pąsirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

REIKIA MOTERŲ mą|šytiems 
skudurams sortuoti. Turi būti pa
tyrusios. BERGER BROS*, 2248 W. 
Lake Street. ♦

Sekmadienį Indiana Harbo- 
re įvyko Chicagos distrikto 
plieno pramonės darbininkų 
konferencija. Ją šaukė Amal- 
gamated Steel, Iron and Tin 
Workers Union of North 
America.

CHICAGOJE, POLICIJA SUĖMĖ EILĘ PAROLIUO 
tų kalinių, ir detektyvų biure “išstatė” juos nukentėjusių “inspekcijaiIš kairės dešinėn, EdWard Anderson,

‘'Užburtų turtų” generales repeticijos įvyks antradieny, sausių 
19 dieną, ir penktadieny, sausio 22 dieną, Lietuvių Audi
torijoj, Bridgeporte, ir prasidės lygiai 8 valandą kiekvieną 
vakarą. Visi, kurie dalyvaujate pastatyme “Užburtų tur
tų”, būtinai susirinkite laiku. —Komisija.

North West Lietuvių Moterų Kliubo, metinis susirinkimas 
įvyks sausio 19 d., P. Valulių bute, 8247 Beach avė., 7:30 
vai. vak. Bus valdybos rinkimai ir kiti svarbus, reikalai.

, ? \ M. Km sekr.

SfOąpENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CQ. 
3216 So. Balsted Si. 

Victory 4M5

Gimė ir augo Westvillėje;' 
liko žmohąi 6 mėnesių 

,■ dukrelę

^Tragingai mirusi mergina 
buvo Miss Ernestine Calvin, 
5345 Glenwood avenue. Ji ga
vo darbą tuose rūmuose perei
tą penktadienį. Buvo 24 metų 
amžiaus.

Programas susidės iš 
merių;

1. Girls’ Choir —
Hollow Tune”

2. A Capella Choir 
Down Moses”

3. Novelty' t Trio - 
Two, Three, Four” — 
Stegler; Huron

4’. Novelty Quintette 
stralia” — Vanish, Steglec^ 
Huron, Jankaus, Kawecki

“Pictures by 
Blazek, Kawec-

DIDEL1S ĘARGENAS
Parsiduoda dvieju aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnape 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bąr- 
®cnų’ a.Z. S. MICKEVICĘ and CO. 

6816 So. Western Avenue ;
Hemlock 0800. , :

Business Chaneeį
Pardavimui Biąnfaf

SiunČtain Gėle* Tele<r»m« | VImmi 
Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės' Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted S t 
lel. BOUlevard 7314

tner pareiškė, kad apie bi7o 
plieno darbininkų Chicagos 
apielinkėje susiorganizavo. Jis 
pridūrė, kad atėjo laikas Iš
bandyti spėkas ir padėti kor
tas ant stalo.

Jis davė suprasti, kad kova 
plieno magnatams gali 
paskelbta vasario-kovo 
nesį.
Konferencijoje dalyvavo 

atstovai, prisiųsti iš visų 
cagos distrikto plieno

Apskričio teisėjas Edmund 
Jarecki vakar nuteisė penkis 
politikierius kalėjimai! už ba
lintų klastavimus 31-iAam pre- 
cinkte, 20 wardo.

Nuteistieji turės atsėdėti už 
grotų po metus laiko. Jie yra, 
Alexander J. Morelli, 28, 737 
DeKoven Street, John Contore, 
23, 783 West Taylor st., Fred 
Savaiano, 26, tas pats adresas, 
Michael Corso, 29, 771 DeKo
ven stręet ir Carmen Bagnola, 
763 DeKoven st.

Apalpusi viršun einančiame 
eleveiteryje, jatfna stenografė 
pas vyro į tarpą, tarp eleveite- 
rio ir “tunelio” sienos. Elevei- 
teris nespėjo greitai tsustoti ir 
plyšin pakliuvusią 
skaudžiai sužalojo, 
pro plyšį mergina 
eleveiterio ir krito 
simušdama beveik

ISPARDUODĄĮ 
RlUS, visokio u*v» 
Ir ainkom. Taipgi 
bllOurio biznio įskaitant ąvarįtyV 
les. registeriua ir ice bakaueu Casb 
arbą ant išmakMlmo., Bamatakita 

negu pirkaite kitur. . x 
SOSTHETM & SONS 

§O, STATE STREET, 
ČALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Univcrsal Groccry Company 
■pradėjo antruosius metus pa
siryžusi padvigubinti laimėji
mus, kurios atsiekė pirmais 
įsisteigimo metais. Tą mintį 
pareiškė p. BragieĮ, Sr., Ųni- 
vcrsal Grocery Company pir
mininkas. Organizacija yra 
maisto krautuvių urmo ko
operatyvas, per kurį perka 
produktus tiesiai iš dirbtuvių 
be perkupčiaus pagalbos.

Pirmųjų sukaktuvių pami
nėjimui kooperatyvas surengė 
bankietą, Marshall Square sa
lėje, tiės 3015 South Kedzie 
avenue.' Ten įsusirjpko apie 
450 žmonių — laikraščių at
stovų ir krautuvininkų su 
žmonomis ir dukterimis. NuoJ 
taika buvo labai gyva.

Tarp svečių buvo didelis 
nuošimtis lietuvių krautuvi
ninkų, kurie sudaro nemažą 
nuošimtį kooperatyvo narių.

Universąl Grocery Co., or
ganizatorius yra lietuvis V. 
Buchinskas. . .

ONA RUSIENĖ 
po pirmu vyru Kaminskienė; 

po tėvais — Nateckaitė 
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 17 d., 10:45 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės aiuž., 
gimus Raseinių apskr., Na- 
makščių parapijoj.

Amerikoj išgyveno o3 metus. 
Paliko dideliame ■ nuliudime 

vyrą Vaclovą, 3 supus—Juoza
pą ir marčią EĮenorą, Joną ir 
marčią Staiiislavą, Kazimierą 
ir marčią Bronislavą, ir brolį 
Jurgj Natecką, ir gimines.

Kūnas pašarvotas Laęhawicz 
koplyčioj, 2314 W. 28rd Place.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 20 d., 8 vai. ryto, iš 
'kopi. Į Aušros Vartų parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už vėlionęs 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Opos Rusienės gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami ^ią- 
lyvauti laidotuvėse ir 'sutaikti 
jai paskutinį pątąrnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka, 
Vyras, siinai, marčios^ brolis 

ir giminės. r
Patarnauja laid. dir. Lachą- 

wicz ir Stiliai, ’tol. Ganai 2515.

MERGINA patyrusi namų darbui 
mažam apąrtmente — prįžidrėti du 
vaikus, geri namai, gera alga.

5240 Sheridan Rd., apt. 306.

JUOZAPAS PALIONIS
* Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 16. 1:30 vai. dieną, 1937 
m., sulaukęs pusės' ainž., gimęs 
Zubiškio kaime, Upytės parap. 
Panevėžio apskr.

Amerikoj
Paliko i

broli Viktorą, brolį Mateušą 
ir brolienę Aneliją, 2 brolio 
dukteris: Bronislavą ir Stellą 
Palionytės,, pusbrolį Joną Gri
gą, pusseserę Cįracildą Zalato
rienę ir jų šeimyną ir daug 
kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 3432 So. 
W,allace St., Chicagoje. Laido
tuves įvyks Treč., Sausio 20 
d., 8 vai. rytel is namų į Šv. 
Jurgio parup.. bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamal
dos už vėlįonib sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A- Juozapo Palionio 
gimines, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Broliai, broliene, brolio duk

terys, pusbrolis, pusseseres 
ir giminės.

Patarnauja laid. dir. P. J. Ri
dikas, tel. Boulevard 4089.

Užtikrinę mus, kad veika
las yra ir nepaprastai įdomus, 
ir juokingas, ir geras, ir kad 
jie pirmos rųšies artistai, ir 
kad jų darbu mes turėsime 
progą i?hsidžiaugti ir stebėtis 
Sokolų svetainėje vasario 7d., 
artistai mus išprašo laukan.

MERGINA bendram naųių dar
bui be skalbimo ir virimo geri 
namai, $25 j mėnesį. Holtz, 1626 
Shervvin, Rogers Pąrk 9262.

Kas ketvirtadienį, “Naujie
nų” rūmų didžiąjame kamba
ryje, kuris randasi antrame 
aukšte, eina didelis judėji
mas. Rankos kapoja orą, į 
kėdes alpsta dvi moteriškės, 
smarkus vyrai toms moteriš
kėms pamokslus sako ir tar
pusavyje šnabždasi darydami 
kokias tai konspiracijas.

Kadangi visų tų moteriškių 
ir vyrų vėidai yra pažįstami, 
tai nusprendžiame, kad ten 
padėtis nėra tokia rimta, kaip 
įsivaizduojame.

Pa kamantinė j ę 
liūs”, patiriame, 
baimei visai nėra 
so judėjimo vadovė mus pa
informuoja, kad kambaryje 
yra susirinkę penki scenos 
meistrai ir kad jie laiko repe
ticijas. Mokinasi vaidinti ko
mediją, “Uošvė į Namus, Ty
los Nebebus,” kurią jie pa
statys “Naujienų”, Metiniame 
Koncerte,

Jis sirgo ąkląja žarna.
Velionis paliko žmonų, še 

šių mėnesių dukrelę, tėvus ii 
brolį. Jis gimė ir augo We»t- 
ville,1 Illinois.

Tas mums duoda progos 
patirti iš kitų šaltinių, kad tie 
stebėtini artistai, kurie taip 
nemandagiai pasielgė sū jūsų 
reporteriu, “Naujienų” Meti
niame koncerte scenos nemo
nopolizuos. Priešingą!, jie tu
rės pusėtinai daug kpnkuren-

BARGENAS
PARSIDUODA > kampinis, biznia

vus namas su tavernos fikturiąįs, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielih- 
kėje. Atsišaukite 6630 So, Talman 
Avė. Prospect 3938. . •

ALICIA VINĘVIČIENĖ 
Po (ėvais Wohlbąck

Persiskyrė su §iųo pasauliu 
Sausio 15 d., 3:30 vai. po piet 
1937 m., suląukus pusės ąmž., 
gimus Šiaulėnų miestely, Šiau
lių apskrity. « •

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Juozapą, sūnų Albertų, 
dukterį Aleeia ir gimines ir 
daug draugų. Gyveno po ant
rašų 5501 ’W. Wąshington St. 
Tel. Mansfield 1442.

Kūnas pašarvotas 5409 W. 
Madisęn St. Ųąidotuvės įvyks 
Antradienį, Sausio 19 d., 8 
vai. ryto iŠ koplyčios į Šy. 
Antano pąrap. bažnyčia, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, Os iš 
ten busy nulydėtu į Šv. Kazi
miero kapines.

. Visi Ą. A. Akcijos Vinevi- 
čiepės giminės,

čiaupi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, ,
Vyras, sūnūs, duktė ir gini.
Patarnąuja laid. dir. A. Pet

kus, Tek Cicero 2109.

Reporterį Išprašė 
Laukan (Ne Pirmą

. Kartą)

asauliu 
. ryto, 

sulaukus puses amž., 
iscinez, Poland.

dideliame, nubudime 
sūnų Juozapa, 

sesers dukterį 
Bernicę j Walųnas, ir gimines.

Kūnas , pašarvotas randasi 
3240 W. Evėrgreen Avė. Lai
dotuvės įvyks Trečiad., Sąųsįo 
20 d.., 9:00 vai. ryto iš nąmų-į 
St. Michaels’ 16,44 W. Waban- 
sia Avė., par(ap, bažnyčią, ku
rioje atsibus • gedulingos pa
maldos UŽ velionės sielą, o iš 
ten bus, nulydėta į šv. Kazi
miero kapįrtęs.

Visi A. A- Joscphine Rerzin- 
skas ginpinčs., draugai įr pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dąlyvautį laidotuvėse ir su
teikti .jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, r
■ / r- ■ \ \. ’ ' '

’ Vyrąs. ' sjinus, marti, seserį5 
duktė ir. gintinos. >

Patarnauja laid. dir. Louis A. 
Kolssak, tel. Albaiiy 3600.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR 
MIESČIVOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS ’

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

ANTANAS VALUHS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 1.8 • d.,'^4:45 vai. ryte, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Šiaulių apskr.) Užven
čio parapijoj. ,

Paliko dideliame nubudime 
moterį Sofiją^, po tėvais Itaj 
mana.uskaitę, dukterį Sofiją,; 8 
pusbrolius Antaną Virbicką, 
Juozapą ir Vincentą Ivoškilis 
ir gimines, o Lietuvoje seserį 
ir gimines.' >

Kūnas pašarvotas 3319 Litu- 
anica Avė. Laidotuvės įvyks 
Ketvirtad., Sausio 21 d., 8 vai. 
ryto iš koplyčios į Nekalto 
Prasid. Pan. šv. parap. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėbonio sielą, o 
iŠ ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Antano Valulio 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti laidotųyęse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. Nubudę lieka,

Moteris, duhtė, pusbroliai, 
sesuo įr giminės.

Patarnauja..laid. dir. S. P. Ma
žeika. Tel. Yards 1138.

Furntture & Fixtures 
Raknndąi-ĮtiUsBi ' - / '

IKOE- 
lakrai*

PARDAVIMUI Taverna, labą! 
giai—gera apylinkė. Atsišauk 
greitai- Tel. Lafąyetta 85ąQ. 4528 
Wood Street.

For Rent
RENDON 3 kambariai: 2 miega 

mi ir virtuvė Marųuette Park apie 
linkčj. Geistina be vaikų. Tel. Hem 
lock 9258. __________________

CIASSIFIEDADS

SOCIAL SECUKITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

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

reikalavimų.

Help Wanted—Femąl 
Darbininkių rejliią

REIKIA merginų įr ' 
skalbimo darbų r— ' ’ 
tai — geras mokestis, 
darbas. Lake City Laun 

520 West 86th

J - ■
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Gerti Negėrė, Bet 
Pinigų Tai Nepa

sigailėjo
Pasiėmė ir aludininko 

pirmąjį dolerf
patį

nų. Išeidami, paliko raštelį ant 
baro.

Jie rašė Hendersonui, “Mes 
negeriame, tad negaišink laiko 
skaitydamas degtinės butelius/ 
Pasimatysime vėliau.”

Daugiau kalėjimų
Jolieto aludininkas, Martin

Hcnderson, vakar prarado sa-Į Illinois valstijoj atstovų 
vo pirmąjį dolerį, kurį “tur- 
gavojo” atidaręs alinę prie 
Cass ir Chicago gatvių.

Nakties laiku alinėn įsibro
vė vagys, išsilupo pirmąją

bu-
to narys Charles^H. Weber pa
reiškė, kad jis ruošia legisla- 
turai bilių, kurs reikalauja dau
giau kalėjimų Illinois valstijoj 
arba daugiau vietos kalėj imuo-

banknotą iš po stiklo ir išsi-jse, nes dabar kalėjimai esą per
ėmė apie $60 iš lošimo maši-| pildyti.

Pakriko

Trys žuvo patviny
Daugiau kaip šimtas farme-

Trys žmonės žuvo patviniuo-1 rių šeimynų, gyvenančių prie 
se pietinėj Illinois valstijoj, va-*Mt; Carmei, apleido namus n* 
karinėj ir pietinėj Indiana vaL pabėgo į kitas vietas.
stijos daly, taipgi Missouri val
stijoj ir šiaurinėj 
valstijos dalyt

Patvinys Illinois valstijoj 
skaudžiausia užgavo^ 
kauntę, kurios pu’sc apsėmė 
išsiveržęs iš Kaskasia upės van
duo.

Bradstown miestely žuvo
Arkansas' žmogus kai1 Vanduo išvertė 1?-

i Iš Beaver Creek upės prie 
Fayette miestelio Lisbon, Ohio, ištrauk

ta .dviejų žmonių lavonai.
■ , f

> Padėtis tose* ir kitose pat- 
vinio užgautose vietosę atrodo 

Pagal Wabash upę, į rytus!tuo rimtesnę,, kad nužiūrima, 
nuo Lawrenceville, vanduo ap-Įjogei atslūgimo vandens nega-

Gumos išdirbystė ap
sistojo.

Pasėkoj automobilių darbi
ninkų streiko gumos gamyba 
Chicagoj sumažėjo. Iš 8,000 
darbininkų užimtų šioj darbo 

tapo pa- 
raportavo 
Chicagos 
pracj u s] 

17 dieną.

šakoj apie trečdalis 
leisti iš darbo. Taip 
p-lė \Saraine Loewe 
Darbo Federacijai 
sekmadienį, sausio
P-lė Loewe yra organizatorė,

. _ v. , _ v ,. 4< • , u.. . įdirbanti kartu Industrinio Or-seme išimtus akrų žemes ir su-1 Įima tikėti pirm trečiadienio, l
gadino nemažai javų sukrautų sausio 20 dienos, ganizavimo Komitetu.

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes

TIKTAI 50 CENTŲ

; NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

M. - Strekierių Derybos—Atsisako Evakuoti

įqM|i

ATSISAKĖ EVAKUOTI — Sėdintieji streikieriai Fisher Bodies dirbtuvėje, 
Flint, Michigane, atsisakė apleisti rūtinis, kai unijos viršininkai paskelbė, kad Ge
neral Motors bendrove nesilaikė paliaubų susitarime duoto žodžio.. Paveikslas 
parodo minią prie dirbtuvės, kuri susirinko išklausyti pranešimo, kurį unijos 
atstovas pėdarė per garsiakalbį, įrengtą troke. Naujienų-Acme Photo

įiiiiiyiiįi; i)W»i«MtX>e.»'t.i

SĖDĖJIMO STREIKAS FRAKCIJOJ — Reikalaudami 
djdesnių algų sėdėjimo streiką paskelbė Paryžiaus mais
to krautuvių darbininkai. Susirinkę įstaigos kieme, strei- 
kieriai šildosi. .... Naujienų-Acme Photo

IŠTEKĖJO — Talentinga 
kino artistė, Anų Ilarding, 
kuri Londone ištekėjo už 
garsaus kompozitoriaus ir, 
dirigento, Werner Jansen.

N a u j ienų -A c n i e P h o t o

WW«WW...........

PASIRYŽĘ LAIMĖTI — Diek Frankcnstcin, Julius Ilochman ir Homer Jar
du, United Automobile Workers prezidentas ir Waltcr Reuther stovi po vėlia
va, kuri pasako unijos užsibrėžimus. “Pirma General Motors, paskui Fordas.” 
Paveikslas trauktas prie Cadillac dirbtuvės Detroite. Nitujienų-Acme Photo

EVAKUOJA — Pildydami pasižadėjimą General Motors korporacijai, strei
kuojantieji darbininkai Fleetwoode sausio 16, apleido Fisher Bodies dirbtuvę. 
Derybos pakriko, kai kiti darbininkai atsisakė evakuoti, kaltindami darbdavius 
nesilaikymu žodžio. Naujienų-Acme Photo

kepėjo sūnus, prasimušęs į 
pirmas dirigentų ir kompo
zitorių teilęs, Werncr Jan- 
ssen, kiuris apsivedė su ar-, 
tiste Anji Ilarding.

NcĄi jienų-Acme Photo

TEBEIEŠKO ŽMOGŽUD
ŽIO— Dr. W. W. Mattson 
Tacoma,' Wash. gydytojas, 
kuris kartu su detektyvais 
tebeieško sunaus žmogžud
žio. Naujienų-Acme Photo

MEKSIKA SVEIKINA TROCKĮ — Rusijos tremtinį 
Leoną Trockį ir jo žmoną Tampicoje, Meksikoje sveiki
na Fridą Rivera, dailininko Diego Riverą žmona, (ant
ra iš kairės) ir Max Schachtman, Amerikos trockistų 
atstovas nuvykęs tremtinį sutikti (dešinėj). Trockini 
apsigyveno Meksikojė. • Naujienų-Acme Photo

LANKĖ POPIEŽIŲ — J- 
domi fotografija Vokieti
jos kardinolo Bertramo iš 
Breslau, kuris šiomis die
nomis sudėjo vizitą sergan 
čiam popiežiui, pasakoda
mas apie katalikų vargus 
po Hitlerio valdžia.

IRGI PASAKOJO ^Vo
kietijos kardinolas l/aul- 
haber iš Muencheno, kuris 
taipgi raportavo Popie
žiui apie katalikų bažny
čios padėtį Vokietijoje.

?$*#>•

PIRMA AUKA — Chica
gos policija sekmadienį 
pradėjo “oblavą” prieš pa- 
roliuotus kalinius, kurie

NUŠOVĖ UŽPUOLIKĄ — Chicagietis policistas Ha- 
rold Haight parodo kaip jis nušovė piktadarį Frederick 
Smith, kuris bandė jį apiplėšti, bestumiant automobilį 
garažam Naujienų-Tribune Photo

užsiiminėja kriminalizmu. 
Pirmoji auka buvo Wil- 
liam Smith, kuris bandė 
papildyti apiplėšimą.

Naujienų Tribūne Photo
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