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Šiandie Prezidento 
Inauguracija

Visa sostinė laukia pirmos nauja konsti
tucijos pataisa prezidento inauguracijos

WASHINGTON, sausio 19. 
— Visas Washingtonas ir šim
tai tūkstančių suvažiavusių iš 
visos šalies svečių nekantriai 
laukia rytdienos (trečiadienio), 
kada įvyks prezidento Frank- 
lin Delano Roosevelt ir vice
prezidento John Nance Garner 
inauguracija.

Tai bus pirma inauguracija 
sausio 20, d., einant nauja kon
stitucijos pataisa, kuri panai
kino “šlubųjų ančių” kongresą 
ir prezidento inauguraciją at
kėlė iš kovo 4 d. į sausio 20 
d. Garbės . vietą inauguracijos 
iškilmėse užims senatorius Nor- 
ris, kuris pasiūlė tą pataisą 
ir daugiausia dirbo jos praVė- 
dimui.

Inauguracijos iškilmės prasi
dės apie vidurdienį, kada pre
zidentas Rooseveltas ir vice*- 
prezidentas Garner nuvyks į 
kongreso rumus ir sudės prie
saiką. Prezidentas sudės prie
saiką aUgščiausiojo teismo pir
mininkui, Hughes, o vice-prezi- 
dentas —• daugumos vadui se
nate Robinsonui.

Inauguracijoje dalyvauti at
vyko net keturios Rooseveltų 
gentkartės — prezidento “ mo
tina, du jo sunai ir keturi anū
kai. Trečias sūnūs ir duktė ne
galėjo atvykti į iškilmes.

Sudėjęs priesaiką preziden
tas pasakys gana ilgą inaugu
racinę kalbą, kurioj išdėstys 
busiančius valdžios darbus ir 
siekimus.

Po prezidento kalbos įvyks 
didelis paradas, kuris praeis 
pro Baltąjį Namą. Prezidentui 
prašant, paradas bus sumažin
tas., Jame dalyvaus tik guber
natoriai ir karines jėgos, taip
jau CCC stovyklų darbinin
kai. \

Nors prezidentui prašant vi
sos inauguracijos iškilmės ir li
ko sumažintos, o be to prezi
dentas Rooseveltas užima vie
tą antram terminai, vistiek į 
Washingtoną suvažiavo nepa
prastai daug žmonių.

Iškilmės baigsis dideliu inau
guraciniu balių vakare.

Visos iškilmės bus 
liuojamos per radio.

ROOSEVELT GARN E

trans-

Skersai Ameriką į Sukilėlių veržimasis
pusašturitos 

valandos
linkui Malaga su 

laikytas
19.NEWARK, N. J., sausio

— Pasinaudodamas 
vėju ir darydamas vidutiniškai 
po 332 mylias į valandą, bu
vęs mūviu produceris Howard 
Hughes savo greitu lėktuvu 
nustatė naują • transkontinen- 
talį greitumo rekordą? z

Jis atskrido iš Los i Angeles 
į ' Newark, padarydamas 2,490 
mylių kelią tik į 7 vai. 29 min., 
27 sekundas.

Tuo jis sumušė savo paties 
pirmesnį rekordą 9 vai. 25 
min. 5 sek.

Jis daugumą kelio skridęs 
. 14,000 pėdų augštumoj. Di
džiausias jo greitumas buvo 
370 m. į vai.

ANDUJAR, Ispanijoj, saus
palankiu 19. — Ispanijos valdžia prane-

ša, kad sukilėlių vežimasiš iš 
Marbella linkui Malaga liko 
sulaikytas smarkių lojalistų 
kontr-atakų.

Murphy tikisi taikos 
automobilių streike

“sprendžiamasis 
bandymas”

WASHJNGTON, sausio 19. 
— Michigano gub. Murphy. po 
pasitarimo su darbo sekretore 
Perkins ir industrinių unijų 
vadų John L. Lewis išreiškė 
viltį, kad automobilių darbi
ninkų streikas bus sutaikintas 
taikiu budu. Jis jau turys pa
ruošęs taikos planą, kurį pa
skelbsiąs vėliau.

Į automobilių darbininkų de
rybas bando įsimaišyti ir Ame
rikos Darbo Federacija, kuri 
norinti apginti savo “teises”.

- 'No. 16

PREZIDENTAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT IR VICE-PREZIDENTAS -JOHN NANCE GARNER ŠIANDIEN
yra įšvenčiami antram terminui Jungtinių Valstijų valdžios priešakyje. Iškilmės prasidės apie 10 valandą Chicagos laiku.
Apje valandą dieną prezidentas pasakys inauguracinę kalbą, kuri bus transliuojama per visas didesnes radio stotis.
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Anglijos laivynas 
manevruos Ispa
nijos pakraščiuose
LONDONAS, sausio 19. — 

Didelis Anglijos karo laivynas 
išplaukė iš Anglijos uostų “pa
vasario manevrams”. Jis plau
kia į Gibraltarą, kur įvykš ma
nevrai, Laįyynas justos trum
piems • manevrams"* mh Portuga- 
Ii jos pakraščiuose. Norš irne- 
priduodama- jokios ypatingos 
reikšmės šiems manevrams, 
bet manoma jais padaryti “mo
ralinį spaudimą”. Bet Anglijai 
yra sunku ką atsiekti, nes ji 
pati neturi aiškaus; nusistaty
mo nė linkui Ispanjios, nė ki
tais valstybių santykių klausi
mais. .

Nuplakė 3 moteris 
į ... /

.DALLAS, Tex., sausio 19.— 
Trys moterys darbininkės vie
tos siuvykloj liko išrengtos ir 
nuplaktos. KjvirČįaj vietos siu
vyklose tęsiasi* jau daugiau 
mėtų laiko. /

ji • f J

Įspąni jus. J4o jalistai 
; /sulaikė Italijos ;

laivą
į MADRIDAS, sausių 19. — 
Iš Valencijos gautomis žinio
mis,Ispanijos' . valdžios karo 
laivai vakar suėmė Italijos pre*- 
kių laivą, kuris gabeno oro 
bombas ir kitas karo, medžia
gas 'Ispanijos sukilėliams. *

Papa atkritęs Lojalistai paėmė 
svarbias fortifikaci

jas prie Madrido
Staigioj atakoj užėmė sukilė

lių pozicijas, iš kurių jie 
bombarduodavo Madridą.

"b 
—L—

VATIKANAS, sausio 19. — 
Papa, Pius XI vėl rimtai ap
kritęs. Skausmas kojose daro
si nepakenčiamas, o ir abelna 
sveikata žymiai - pablogėjusi. 
Dėlei to Vatikano rateliuose 
jaučiamas , didelis susirūpini
mas 
V '

Pedliorius Morris Gpldfarb 
prarado gyvastį-• keistoj nelai
mėj. Važiuojant Williamsburg 
tiltu jo vežimą užgavo taksi. 
Sutrenkimas jį išrųetč iš ve
žimo sėdynės per tvarklius. į 
East upę. Jis paliko žmoną 
penkis Vaikus.

ir

Suteikė prezidentui 
pilną pinigų 

kontrolę

Ne ispanai, bet ita
lai puola Malagą

Jungt. Valstijose 
dar yra 8,968,000 

bedarbių

19.WASHINGTON, sausio
— Atstovų butas ir senatas 
po trumpo svarstymo dar 
dviem ir pusei 'metų prailgino 
prezidento Roosevelto galias 
kontroliuoti visą auksą, pini
gus ir Stabilizacijos fondą.

TERRE HAUTE BE GATVE
KARIŲ IR BUŠŲ

LONDONAS, sausio 19. — 
Manchester Guardian sako, 
kad Ispanijos sukilėljų eilėse 
dabar kariauja 20,000 vokie
čių ir 20,000 italų. 5^000 italų 
dalyvauja puolime pietinės Is
panijos porto Malaga, kurio 
sukilėliai ikišiol neįstengė pa
imti, nors jis veik nuo pat pra
džios sukilimo yra veik iš vi
sų pusių apsuptas sukilėlių.

PUOLĖ briggs 
STREIKIERIUS 

DUJŲ BOM
BOMIS

Bet policija ir mušeikos ne
įstengė įveikti pikietuotojų. 
Unija pasiuntė protestą gu
bernatoriui.

pie-

gen. 
vie-

RYMAS, sausio 19. — Gen. 
Goering, vyriausias Hitlerio 
padėjėjas, kalbėdamas vokie
čių kliubui Ryme pareiškęs, 
kad fašizmą laukiąs “spren
džiamasis bandymas”, kuris 
turės nulemti kas turės vieš
patauti Europoj: komunizmas, 
ar fašizmas. Ir tas “bandymas” 
jvyksiąs greitu laiku.

Tečiaus nė Vokietijos, nė 
Italijos laikraščiams neleista 
paskelbti tos dalies kalbos apie 
tą “sprendžiamąjį bandymą”.

Jei kils karas, bus 
kalta Vokietija, 

: sako Eden

LONDONAS, sausio 19. 
Jei Ispanijos civilis karas 
sivystys į visos Europos karą, 
tai bus kalta vien Vokietija. 
Taip pareiškė atstovų bute An
glijos užsienio reikalų minis- 
teris Eden. Tęčiaus jis mano, 
kąd karo pavojus yra sumažė
jęs. ; : ’

iš

Riaušės kalėjime
TERRE HAŲTĘ, Ind., saus.

Terre Haute, kurį prieš18.
pusantrų metų buvo suparali- 
žavęs generalinis streikas, da
bar vėl liko be1 gatvekarių ir 
busų, sustreikavus gatvekarių 
darbininkams, kurie reikalau
ja pakelti algas 20 nuoš. Net 
ir, užmiesčio gatvekariai su
stoja prie miesto rytų ir ne
bando važiuoti į patį miestą.

GUELPH, Ont.> sausio 18. 
-— Ontario “pavyzdingame” ka
lėjime ištiko kąlinių riaušes, 
kurios : užsitęsp 9 valandas ir 
laike kurių pabėgo 35 kaliniai. 
Kalėjimas apdegė ir liko gero
kai apgriautas.

NEW YORK, sausio 19. — 
Nacionalės industrinės konfe
rencijos tarybos apskaitymu 
lapkričio mėn. Jungt. Valsti
jose buvo . 8,968,000 bedarbių, 
arba 198,000 bedarbių daugiau, 
nėgu jų buvo spailų mėnesy.

Tečiaus visgi dabar bedar
bių yra 1,786,000 mažiau, ne
gu jų buvo lapkričio mėn., 
1935 m. t ■ > <

Taryba apskaito, kad šiuo 
laiku visose įstaigose dirba 43,- 
855,000 darbininkų, arba 2,- 
392,000 daugiau, negu dirbo 
1935 m. Palyginus su 1929 m. 
dabar visose įstaigose dirba 
3,301,000 darbininkų mažiau, 
nežiūrint per tuos, kelis metus 
įvykusį gyventojų padaugėji
mą. :

jgp R H S
Chicagai ir apiellnkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai prą* 
našauja:

Galbūt lietus ar sniegas.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicago j e buvo 25°.
Saulė teka 7:14/ leidžiasi 

4:48.

NEW YORK, sausio 19. — 
Privatinė statyba visoje šaly
je pereitais metais padidėjo 
106 nuoš. palyginus su 1935 
m. ;y < ;

' FORT WAYNE, Ind., saus 
19.
se netolimam miestely pagim
dė net 17 svarų 4 uncijų ku- 
dilų. , .

Mrs. Fleck savo namud-

HENDAYE, Francijoj, saus. 
17. — Fašistų žinios iš Bur- 
gos praneša; kad gen. Domin
go Batet, kuris padėjo 1934 m. 
numalšinti Katalonijos separa
tistus, liko sukilėlių pasmerk
us mirčiai už “išdavystę”.

ANN ARBOR, Mich., saus. 
18. — Kai Miss Edna Ross, 
24 m., vairuojamas automobi
lis nušoko nuo kelio ir įvažia
vo į elektros stulpą, ji bandė 
išlipti iš automobilio, bet vie
toj liko nutrenkta elektros/

y r’1-.r-

PILDOME
1936

žmonės užmušti 
traukinio

NAUJIENOS
1739 So. Halsted

■ ■ '• ? ’ ' • v

• Ofisas atdaras nuo 8 iki
g t . - % U ... J I - 1*1 ♦ ' < . ' ‘ 4»„ .

/ 9 iki

St.

kasdien. NedSljoj rilio 
iki 1 vai. popiet.

GAR Y, Ind., sausio 19. —- 
Victor Thorsson, jo žmona ir 
du jų vaikai liko užmušti pa
sažieriniam traukiniui užgavus 
jų automobilių pačiame mies
te. Visi jie važiavo į teatrą 
vidurmiestjr. Trečias? sūnūs iš
liko gyvas, nes jis svečiavosi 

^kiįur ir nęvažiąvo su tėvais.

i CHEYENNE, Wyo., sausio 
18* — Vakar čia staigiai pa
simirė Robert D. Carey, 58 m., 
buvęs senatorius ir buvęs 
omįng gubernatorius.

MADRIDAS, sausio Ig, 
Socialistų milicija išvijo suki
lėlius ’ Cerro de Los A n* 
geleš, Istoriškos vietos ir geo
grafinio Ispanijos centro, pus- 
devintos mylios atstume į 
tus nuo Madrido.

Lojalistų komanduotojas 
Miaja skaito, kad tai yra
na išj svarbiausių ikišiol vald
žios aplaikytų pergalių.

Stiprus lojalistų pulkai išėjo 
iš už savo barikadų ir netikė
toj atakoj naktį šturmu pa
ėmė šią svarbią kalvą. Užklup
ti netikėtos atakos ir negalė
dami kontr-atakuoti, sukilėliai, 
neklausydami savo karininkų 
įsakymų, pasidavė. Tada loja
listai iškėlė respublikos vėlia
vą. Tą kalvą sukilėliai buvo 
paėmę lapkričio mėn. po už
ėmimo Toledo. Ji dominuoja 
visą apielinkę ir ant šios kal
vos pasistatę kanuoles sukilė
liai galėjo bombarduoti patį 
Madridą. Dabar jie to nebega
lės daryti.

Lojalistai paskelbė dar šiuos 
įVykius antrą dieną septinto 
mėųesio Ispanijos civilio ka
ro:

Prie Zaragosa, šiaurryčiuo
se, veikianti socialistų milicija 
nukirto elektros vielas ir pusė 
miesto paskendo tamsoj.

Valdžios batarejos pradėjo 
naują bombardavimą sukilėlių 
ginklų dirbtuvių Oviedoj, Šiau
rinėj Ispanijoj.

Lojalistų milicija atlaikė sa
vo pozicijas universiteto ligo
ninėj, kur stiprios . sukilėlių jė
gos liko atkirstos viršutiniuo
se ligoninės augštutase. Ma
žiausia 1,000 fašistų žuvo 16- 
jalistams bandant išvaryti pa
skutinius fašistų pulkus iš unL 
veršįteto , rūmų griuvėsių.

Pačiame Madride dar 35 fa
šistų šnipų areštuota. 

* į >
MMSLOWICE, Lenkijos SL 

lezijoj, sausio 18. — Devyni 
Žmonės liko užmušti ir 30 su
žeista pasažieriniam traukiniui 
įvažiavus* j tavorinj.

Devyni

DETROIT, Mich., sausio 19. 
— Šįryt prie Briggs Mfg. Co. 
dirbtuvės įvyko susirėmimas 
tarp policijos padedamų mušei
kų ir pikietuotojų, kurie laike 
apsupę dirbtuvę ir nieko į 
dirbtuvę neįleido.

Policija ir mušeikos pikie- 
tuotojus puolė dujų bombomis, 
bet vistiek pikietuotojų ne
įstengė išvaikyti. Daugelį me
stų bombų pastvėrė, streikieriai 
pirm jos sprogo ir sviedė jas 
atgal mušeikoms. Tad ir pa
tiems mušeikoms teko para
gauti savo, bombų. Policijos pa
dėjėjas Berg irgi paragavo du
jų lydint į dirbtuvę manažeri 
Meyers. Dujos jam nepatiko, 
bet jis nežinąs kas mete bom
bą.

Briggs Mfg. Co. gamina 
“bodies” dėl Lincoln ir Dodfe 
automobilių. Joje streikas kilo 
dėlei pašalinimo 350 organi
zuotų darbininkų.

Prie dirbtuves buvo susirin
kę daug darbininkų, bet nė 
vienas nebandė įeiti į dirbtu
vę per pikietuotojų linijas.

Po šio policijos puolimo 
streikierįų, automobilių darbi
ninkų unijoš vądas Martin pa
siuntė Washfngtone esančiam 
Michigano gubernatoriui Mur
phy telegramą, kurioj griežtai 
užprotestavo prieš tokį polici
jos elgesį. Jis taipjau Užpro
testavo ir prieš policijos pa
stangas trukdyti pikietavimą 
Cadillac dirbtuvę.

Briggs atidarys dirbtuvę.
Briggs Mfg. Co. nepasisekus 

pagelba mušeikų ir policijos 
nugalėti streikierius ir atida
ryti dirbtuvę, vėliau paskelbė, 
kad “nesusipratimas dėl paša
lintų iš darbo darbininkų” li
ko “išlygintas” ir kad rytoj 
dirbtuvė atsidarys pilnu dar
bininkų sąstatu.

šis jos pareiškimas yra la
bai miglotas. Nėra aišku, ar 
ji susitaikė su Unija, ar tik 
savanoriai priima j darbą pa
šalintus darbininkus, ir ar tas 
atidarymas dirbtuvės daromas 
su pritarimu streikuojančių 
darbininkų.

Laukiama naujų taikos pa- 
n stangos General Motors 

streike.
General Motors darbininkų 

streike padėtis nėra pakitėju
si. Visų domė dabar yra at
kreipta į Washingtoną, kur 
dabar randasi ir Michigano 
gubernatorius Murphy. Nors 
jis nuvyko į prezidento Roo
sevelto inauguraciją, bet kad 
jis yra dėjęs didelių pastangų 
General Motors sutaikinti su 
darbininkais, tai manoma, kad 
pasinaudos proga ir būdamas 
Washingtone pasitars su val
džios nariais, taipjau ir su in
dustriniu unijų vadu John L; 
Lewis ir dar sykį bandys tą 
streiką sutaikinti.

Tuo tarpu streikieria?*tebe- 
laifco Užėmę dvi Fisher Body,. 
dirbtuves Flint.. Visos gi Įei
tos streiko apimtos dirbtuvės 
yra pikietubjamos.
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Toronto, Kanada.
SLA 236 kuopos nauja valdyba

Šių metų sausio 10 d. įvyko 
SLA 236 kuopos susirinkimas, 
kuriame buvo renkama nauja 
1937 metams valdyba ir kitos 
komisijos. Pažymėtina, kad į 
valdybą įėjo net 3 moterys. Ne
veltui naujasis kuopos pirjpin. 
savo žodyje pažymėjo, kad “vy
rams gresia pavojus.” Dar ant
ras dalykas tikrai vertas pažy
mėti, — tai nepaprastai ramus 
ir teisingi rinkimai, čia tos 
kuopos narią kubturingumas at
spindėjo kaip veidrody. Į val
dybą įėjo šie asmenys:

Pirmin — V. Dagilis, vice- 
pirm. — Ona Kuniutiene, fin. 
sekret. — O. Indrelienė, prot. 
raštin. — Ant. Butkus, iždin. 
— Maria Yokubynienė. Į revizi
jos kom įėjo: J. Yokubynas, I. 
Bieliauskas ir A. Frenzelis. Į 
teatralę kom.: St. Katkienė, J. 
Stankus ir Z. Užemečkienė. Or
ganizatoriais : A. Frenzelis ir 
D. Kazlauskienė. Korespondentu 
A. Frenzelis.

SLA 236 kuopai ir jos nau
jiems valdytojams Rinkių pasi
sekimo šiems 1937( metams!

EATON AUDITORIJA
Sausio 9 d. 8:45 vakaro, Ea

ton Auditorijoj įvyko koncer
tas jauno torontieČio kompozi
toriaus Charles Jonės kompozi-

MADOS

4043

ei jų iš 1935 ir 1936 metų.
Buvo kvartetai, duetai ir 

lo dainos. Į kvartetus įėjo smui
kai, viola ir cello. Į duetus — 
viola ir piano. Solo dainavo 4 
dainas iš eilės ir penktą ant 
“bis”.p-lė Frances James, a- 
kompanuojant p-lei Gwendo- 
lyn Williams.

Muzikai kritikė negaliu būti, 
nes toje srityje esu tik mėgė
ja. Vienok žmogus per ilgą lai
ką prisiklausęs išlavini skonį ir 
jau lengvai atskiri melodijas ar 
jų suderinimą. Taip ir pono 
Charles Jonės Vieni dalykėliai 
kaip ir nevisai gerai derinosi, 
bet užtat kiti tikrai žavėjo 
klausytoją. P-lė F. James taip 
gražiai dainavo, kad, rodos, die
ną ir naktį klausytum. Kas 
svarbiausia, kad jai dainuojam t 
kiekvieną dainos žodį gali aiš
kiausiai išskirti. Pabaigoje kom
pozitoriui Charles Jonės buvo 
sukeltos didžiausios ovacijos. 
Bet ne tas man buvo svarbiau
sia pareikšti. Kas man labiau
siai įstrigo į mintį, į mano 
jausmus, tai publikos užsilaiky
mas. Dar renkantis publikai, 
kuri plaukė šimtais, nebuvo ga
lima pastebėt mažiausio bilde
sio ar kieno nors balso, o kuo
met scenoje pasirodė koncerto 
dalyviai, tai publika sutikus 
juos gausiais aplodismentais 
taip nutilo, kad sulaikė kvėpa
vimą; kitaip sakant, užviešpa
tavo mirtina tyla.

čia man prisiminė musų kom
pozitoriaus Juozo Neimonto 
kartą ištarti žodžiai. Tai buvo, 
rodos, antrais metais po Lietu
vos nepriklausomybės atgavi
mo. Tada jis vedė Dzūkijos Au
šros chorą ir ruošė jį koncer
tui. Tai buvo prieš genęralę re
peticiją ir jis aiškindamas kaip 
choras turi dainuot, kad užim- 
ponut publiką, pasakė: “...Ir 
tuomet publika valandėlei mirs! 
Bet kad publika ‘mirtų,’ reikia 
ne tik geros programos, bet ir 
gerų kiaušy toj ų-publikos. O pu
blika būna gera tuomet,

so-

kąi ji sųširidkus mehp parengi
mo vietoje, jaučiasi esanti šven
tovėje, kutią ji gerbia. Ji ger
bia meno pildyto jus, ji gerbia 
visus klausytojus. Tik. tuomet 
publikoje užviešpatauja mirtina 
tyla ir ji drauge $u meno pil- 
dytojais paskęsta meno pasau
ly j e-.?’, .

Dėl pačios Eaton Auditorijos 
tai turiu tiek pasakyt: ji yra 
naujame Eaton’s departamenti
nęs krautuvės pastate 6-rne au
kšte. Kadangi tas trobesys sta
tytas tik keli Inetai atgal, tai 
ir Auditorijos ornamentika yra 
moderniška. Visi užbaigilnai, 
net ir iliuminacija, tiesiom li
nijom. žodžiu, atrodo paprasta 
ir gražu.

MUSŲ DR-JŲ PARENGIMAI

Neseniai susitvėrusi Socialis
tų kuopa netolimoj ateity žada 
rengti šeimynišką vakarienę, 
kurią nutari pavadinti! Vėdarų 
ir Alaus vakariene.

SLA 236 KP. SUMANYMAI

Šios kuopos naujoji teatrale 
komisija suskubo’ ieškoti / salės 
ir rengti šokius, o netrūkus ir 
koki gerą veikalą paruošti,

Linkiu jiems gero pasisuki
mo ! '

NAUJIENOS, Chicago, III. _____________ ___
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Su šVėtingMs Šeimininkais mėti,; kad ščyrieji Vis dar tebe- 
laikus nepaprastai greit bėgo. si jaučia patekę į nemalonią 
Kaip bemaitant prisiartino 12 būklę. Jie jauste jaučia; kad jų 
vąl. nakties. Todėl noromis ne- įtakai liko4 padarytas didelis 
nbromis turėjome skirstytis. smūgis. Jie supranta, kad drg.

Grigaičio atsilankymas atbaidė 
nuo jų pusėtiną skaičių žmo
nių. Kulturingesniėji ir rimtes
nieji žmonės ypač paspiktino jų 
baubimu. Jei komunistai laisvo
je šalyje taip elgiasi ir kitaip 
manantiems nenori leisiti kalbė
ti, tai labai lengva suprasti, ką 
jie daro ten, kur galia yra jų, 
rankose.4 .

Taip, tai lengva suprasti. Juo 
labiau^ kai prisimeni visai* ne
tolimus įvykius Rusijoje, kur 
Stalinas net savo artimus bend
radarbius pasiuntė pas Abrao
mą.

“Liaudies Balsas,” kuris išsi
nėrė iš “D. ž.” kailio, dabar bai
siai smarkauja. 'Atsirado di
džiausių “marksizmo žinovų,” 
kurie stengiasi įrodyti, jog Sta
lino pasirinktas kelias yra tei
singiausias. Nors jau kelios sa
vaitės praėjo, bet tie “žinovai” 
vis tašo ir rašo visokias nesą
mones.

Sakoma, jog kas kam skau- 
dUį apie tai ir kalba. Matyti,? 
drg. Grigaičio atsilankymas bol
ševikams įvarė didelį “sopuli,” 
nes jin vis tlar dejuoja.

—Montrealietis.

'—Frances.

KŪČIŲ VAKARAS
Per kelis melus gyvendami 

provincijoje jau buvome pamir
šę apie Kūčių papročius. Bet 
štai paskutinių žiemos švenčių 
proga teko lankytis Toronte ir 
Kūčių vakarą praleisti pas po
nus Endrelius, 26 Palmerston 
Avė. lle musų, dalyvavo dar 
šios šeimos:, pp. Šimoniai, Uže- 
meckiai ir Margeliai. j > 
4 ;?oma ,F^drel^ę^ą|vietę; 
svečius prie 
apktuutas įvairiais Aralgiais ir ’ 
gėrimais. Matyti, kad šeiminin
kė nemažai padirbėjo, kol tiek 
visokių valgių pagamino. Jei 
šeimininkė žiurėjo, kad svečiai 
butų sotus, tai šeimininkas ru-* 
pinosi tuo, kad ne vienas nebib 
tų ištroškęs.

*

A

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis i 
laidotuvių Direktorius 

AMBULANCE
' — PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermitąge Aye. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYĖTTE 0727 , ?

• [koplyčios visose Ų 
J—<^-1.1 ĮChieagos dalyse

I.........................  llll ................. -............................ ........... Ill» ..... Illlllllll I- I I l'
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nbromis turėjome skirstytis.
žinoma, mes esame labai dė

kingi uiž tas kelias labai jaukio
je kompanijoje praleistas valan
das. Bėję, tenka pasakyti, jog 
ponia Kndteliene yra viena iš 
žymiausiųjų veikėjų lietuvių 
mOtėtiį tarpe.

—R. ir A. H-ze.

Montreal, Kanada
y..Į ___ —

■. ‘ ' "i’’'"’ , J '

Komuui'stiams susimaišė Visi

šiaip ar taip, o drg. Grigai
čio atsilankymas pajjko didelį 
įspūdį. Pasakysiu, daugiau: jo 
prakalbos sustiprino musų ^pa-: 
žangiąją visuomenę ir tuo pa
čiu laiku pusėtinai įvarė baimės 
Maskvos diktatūros garbinto-^ 
jams. Jų eilėse įvyko toks su
mišimas, kad ir i Šiandien jie 
dar negali atsipeikėti. i

Kaip jau buvo bent porą kar
tų rašyta, drg. Grigaitis atvy
ko į musų koloniją vietos or
ganizacijų kviečiamas. Pirmą 
kartą jis kalbėjo apjė lietuvių 
Jungtinėse Valstijose veikimą, 
Jis nurodė, kad laisvame krašte 
lietuviai nevaržomi veikė ir to
dėl daug nuveikė kultūros sri
tyje. Ir iš viso tuose kraštuos 
sė, kur nėra laisvės, kultūrinis 
ir kitoks veikimas labai šlubuo
ja. Štai kodėl laisvuose kraš
tuose gyvenantys lietuviai turi- 
visais budais padėti Lietuvos 
žmonėms atgauti laisvę, atseit, 
atgauti demokratišką, tvarką.

‘Kitą dieną drg. Grigaitis kal
bėjo tema “Socializmas ir pro
letariato diktatūra.” Jis kriti
kavo bolševikišką teoriją apie 
proletariato diktatūrą nurody
damas, kad bolševizmo idėjos 

;''/ii • 1

yra griežtai priešingos K. Mar
kso mokslui apie darbininkų iš
silaisvinimu.. ;

Tatai ypač T. J$tikd musų 
ščyriemsiemšlS ^įctąturos 

tarsi 
ant žarijų atšise’&ę;; Jiėins tiek 
pasidarė karšta, |og pradėjo ne
rimti ir baubti. Vadinasi, elgtis 
taip, kaip elgią$L^yisi neišsila
vinę žmonės. <^|^įiksliau bus , 
pasakius, jog 4ok;iM' priemones 
vartoja fanatikai / ! ;

Kartoti Visa tai, kas įvykV) 
prdkalbų mėtų, nebėra prasmek? 
Juo labiau, kad apie tai jau ke
liais atvejais buvo rašyta. Ta
čiau vis dėlto bus įdomu pažy- 

t a i.,.įb,-, ,>iw.» , - .i ■ i<,r»«,,M u i, i , ^^-1-..,

Laidotuvių Direktoriai

(Paugiau Kanados Lietuvių 
-■ žinių 3-čiam pusi.)

Naujienų Koncertas
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDŽlE AVENUEMl

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

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

• Trečiadienis, saus. 20, 1937

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

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

Patarnauju prie 
gimdymo naftiuo- 
se ar ligoninėsfe, 
d u odų x massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir rhagrie- 
tic blankets irtK 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos'. nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis lt* nėdfel p*gal tatUrt) 
Rez. 6631 So. California Avende 

Telefonas Kepublic 7868
i ------------------------------------------  — .. . . -

No. 4043. ŽIURSTAS-SUKNELB. 
Vienas patogiąusių rūbų naminiam 
dėvėjimui. Praktiškas ir patogus. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18,z 20,
taipgi 82, 84, 36, 88, 40, 42, 44,4$ 
ir 48 colių per krutinę.

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

> So. Halsted St., Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašali 
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ................. ?.... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ADVOKATAI
s*.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8823 So. Halsted St.

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH .1. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Teleplione: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUfc 

Bes. 651F Šo. Rockvrell St. 
‘ Telefone:-Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
BHdgeporto ofisas:

82U S. Halsted St. TeL Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Boom 787

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

Gyv. vieta* 6733 Craadon Avenue 
namų Tef: — Hyde Park 3395

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLF STREET 
6-tos. luboa Tek CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.AKIU SPECIALISTAI■ ' ,3..2:6-S;-:S'T^-T S

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

Tr>d« Mark Re«. U. 5. Fak

Palengvinimas 
drebinančių 
neuralgijos skausmų 

gaunamas tuojaus.
< PAIN-EXPELLER 

bonkutė tik 35c. ir 70c. * 
visose vaistinėse^

JA.

w'O^R"l 0 F; A M 0 UI.

U N I M E N T
JA-A

Tel, OHice Wentworth 6881 
Rez. Hyde fark 8396 

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaiku ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. Vak. 
išskyrus seredomis ir subatofl^kL

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.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Namu TėLt Prospect 1980.

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

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

z DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Setedoj pagal sutartį.
. .......— ... • - . ;*------------- ii', - Į, .Tifc nb—>

_____ Kiti Lietuviai D^^
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Nokt 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo *i 
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,
, Į I Į »|' .................................. ... iiiLdlili

DR. A. J. MANIKAS
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residtenee 2519 W. 49rd St 

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

Kasdien išskyrus ^eeredą. 
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 S^ ARTESIAN AVĖ. 
Tel. Prospect 3403

Dr;A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais Susitarus.
OFISAS 

4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optiometrically Akiu Specialistas.
Palengvins akiu įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, Skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę, ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas 6U 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus, kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimu akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

Iš RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 8 

metus kaipo patyręs gydytojai čhi 
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th SL, netoli Morgan 81

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

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

> Pilone Monroe 8877
«. -------- ‘ * .. “ -■ . -t.- ■ -

■4 4hKi y

$ A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero PhOne Cicero 2109

' M ' ■ Į ■' i. -----.—   ---------------------- - ■■ ■!!»..! ■! . - ir -

L P. J. RIDIKAS
3ii54 So. Halsted Street ' ’ Roulevard 4089

-4 • L JL ZOLP *
1646 46th Street Phonea Boulevard 5208-841S 

tl l I Ii, h., ,. «■> » I 1^., I ■ I ' t , i .1, .. .. .................. .... ....... . ...............

S. M. SKUDAS
718 Wėšt 18t.h Street

■ J, ■ II., , ■ Į

EŽERSKIS IR SŪNŪS
1U734 S. Michigan Avė. Tel. Pullman 5703
y . ■ ------------ ,,, w ... ...t.,.,. j.........  ......... .. • >■-... I-I-.... . ..................................,......

LACHAWICZ ir SŪNUS
2814 West 23rd Place ' Phone CanaI 2515

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

■d ' F - /. / ■ *' :

V . J. ...... ..... ..... .. < I. .'||H' ..... . Kfc—

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Tk^iine Koplyčias; Visose Miesto Dalyse.

M ■ r. — -8 :

NATHAN KANTEK

/ -

i

IBI .'a 4,.„.........■Il7<l.ąl

r J. LIULEVICTUS
4348 Jo. Calįfornia AvenUe Phoiie Lafayetle 3572 
—'     1 « ■' mw . ....... ..................... ■» I iiiii^M, Iitfmurfima* «WI| iindii. . ,im - *■ ĮinmiBM.inft ■ihiii ■įįiiUMh—■    I' m.

A. MASALSKIS
K807 Litu^nica AVenue Phone Boulevard 4189

, ' ■ ■ ' » '

V

*4*.

S. C. JĄCHAV1CZ
42-44 East l(S8th St. Tel. Pullmftn 1270 arba CanaI 2M5
.. ............................... uit..... ......... I. I.... . ......■■u>.wiįir«ei.aiwl ■AnrĮi4»ž»M*wiiXiniii.iwew.*imilii.«eiUuA»»^4iijĮiliiAiiil|li^ ui.Įd——4iW AldUX«At,

S. P. MAŽEIKA
8819 Litųanica Avenue Phone Yards 1188

~ Į iiįiI Įį'iųlttniiiAidiiii^iiA^i ^4...    -----------r-,.—

.... .............  iill l ....................u l ililij

Reikalaukite DEGTINES

11

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY
BOVRBON . 

DEGTlNfi.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOŠE

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Viši Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUl’OltlUS

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tch Y arda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos 
—■ ■ ■ -

8LIETUVIAI
gydytojai ir DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St.
TaI. Honlpvmrd 1401. .................. a....... - ■■ ii i i , 

Ofiso Tel. Boulevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St.

Got. of /35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo čiSO-StiU* 

Nedėliomis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BbVD. 

Tel. Kenwood 5107

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki. 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 1 
valandai dieną.

Phone MlDWAY 2880.

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 popiet

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

Ofiso Tel. Dorčhester 5194 
Rez. TėL DrexeU9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4> 7—9 Vai. vak. Ned* 

liomis ir ivenladieUiab 19—12 
dUna.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtų būti.)
I—   ■ ■ .  - ■ ' '    ' *■



ČJhicagp, III,Trečiadienis, •saus. 20, 1937

nois valstijoj

APLINK PASIDAIRIUS
sezoną

J. Jokubynas

punktualiaiToronto, Ont
VIS

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Nebūkit
Nevirškinimo

Adresas

AKORDIO

Jos.F.Budrik

Copyright 1937, Lkjgett & Myers Tobacco Co.

Visose 
Vaistinėse

TBINER’S ELDOR 
OP BITTER WINE

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

mėgina
kad Leninas ir Stalinas tą mo
kslą tęsia. O, girdi, Grigaitis 
tą paneigė ir Uorėj o prirodyti 
marksizmą lyg kokią sustingu-

Nauji Radios: 
ZENITH, PHILCO 

RADIONAS, 
RCA VICTOR, 

GEN. ELECTRIC.

Tame pačiame “L. B.” nr. yra 
ir Ylos ilgokas pamokslas so
cialistams, bet jis norėdamas 
būt teisingesnis sako: “Dimit- 
rovas j suvienytą frontą liepė 
(mano pabrauktai žiūrėti ki
tomis akimis.” Toliau seka už
mezgimai ir atmezgimai, bet 
man tik svarbu pabrėžt, jog 
drg. Yla pasako, kad Dimitro- 
vas liepė, vadinasi, davė jsaky-

Illinois pirklybos komisija
našiose šalyse. Nors Vy Raila to 
neaiškina, bet jei socializmas į- 
manomas) Stalino karalystėje, 
tai kodėl negalima kitose, to
kiose pat diktatūros formose, 
kurios yra niekas daugiau, kaip

Lengvai ir greitai pagauna 
stotis.

bus Toronte pirmą 
vakariene. Pradžia 
8 valandą vakaro.

aiškinąs, kad 
baigtis su 

žodžiais.

mu- 
visą 

kukavo”

Kcmunistų fanatiškumas
Toronte leidžiamo “Liaudies 

Balso” numery iš sausio 14 d. 
kažkoks komunistų lyderis V. 
Raila mėgina įtikinti savo skai
tytojus, buk Toronto socialistų 
tarpe nėra nė vieno, kuris bu
tų susipažinęs su marksizmu. 
Tuo patim įtikinėja savo pase
kėjus, kad “Naujienų” redak
torius drg. P. Grigaitis mark
sizmo mokslą tik darkąs. Jis 
cituoja drg. Grigaičio pareikš
tą paties Markso mintį, kad tik 
per demokratiją prieinama prie 
socializmo. Todėl jis sako, re
miantis Markso mokslu aš no
riu parodyti, kad Grigaičio ir 
jam panašių “socialistų” aiški
nimai nieko bendro neturi su 
marksizmu bei marksistiniu so
cializmu, bet yra tik marksiz
mo darkymas.

Raila cituoja Markso moks
lo tris pagrindinius dėsnius, ku
rių drg. P. Grigaitis , niekados 
nėra neigęs, 0 tik teigė. Toliau 

skaitytojus,

Gegutė kukuoja gražiai tik 
per sezoną

žmonės sako; gegutė kukuo 
ja gražiai tik Mtol, kol pa 
virsta į vanagėlį. O* kai pavirs 
ta į vanagėlį, tai ne tik kad ne 
kukuoja, bet ir. valstiečių 
tukus vagia...

Labai panašiai yra ir su 
sų komunistais, kurie per 
pavasarį taip uoliai 
apie bendrą frontą, apie fašiz
mo pavojų ir apie kovą už de
mokratiją. Tikrai jokia gegutė 
taip gražiai nepakukuos... Siun
tė atstovus į Amerikos* lietuvių 
kongresą demokratijai ginti, ir 
net patys buvo sušaukę panašų 
kongresą Kanadoje. Bet jeigu 
pas juos paklaustum, kam ta 
visa procedūra, tai veikiausia 
tiesioginio atsakymo negalėtum 
sulaukti. Visų pirma tai delei 
to, kad komunistai už demok
ratiją, kurioje kiekvienas pilie
tis yra lygiateisis, ne tik neko
voja, bet ją niekina, kaip tik 
jų įvairus išmislai jiems lei
džia. Komunistai ne už demo
kratiją, bet prieš ją! Jie biau-

socializmas
bet ir kitose diktatūrinėse ša-

Standard Federal Savings & Loaii Associ ation of C hicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

^iiiiciiiiiiiiiiiioiiiiiiiiiiuaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiniiiiiiiBiiiiiiiiiiiioiiiiiiiitiiiaiiiiiiiiimDiiiiiihiiiiūiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiii'i

į KANADOS LIETU VIII ŽINIOS
^iiiiaiiiiiiiiiiiiainiHiiiiiiaiiiiiiniiiiniiiiiiiiniiaiiiiiiiiiinaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiimiuiaiiiiiniiiiioiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiii.iiiiiiDiiuir

pasižadėjo pagaminti dviejų rū
šių vėdąrų ir dar kaip ko. Po 
vakarienės bus šokiai. Įžangos prašys valstijos legislaturą 
kaina po 50c. lėšų padengimui. 
Taigi, nariai zir simpatikai, sten
kitės įsigyti pakvietimus, nes 
vietos bus rezervuotos. Vadina
si, neturintieji iš anksto pakvie-

stiprūs.... ir jie turi skonį ir 
kiekvieną sykį patenkina

Sakysite, kad Rusijoje jau e- 
sąs socializmas, kuomet ten so
cialistai ir revoliucionieriai su
grusti kalėjimuose, o kiti sėdi 
ištrėmimuose ir negali sugrįž
ti į savo šalį; kuomet ten nė
ra ■ spaudos, susirinkimų, žo
džio ir organizacijų laisvės,— 
yra didžiausia nesąmonė.

—Buvęs komunistas.

minėjo, nes jisai visai ne taja Stalino diktatūros kopijos 
tema kalbėjo. T*ą Railos melą 
visi torontiečiai lietuviai gerai 
gali išaiškinti, nes visi, kas da
lyvavo tdse drg. Grigaičio pra
kalbose, gerai atsimena, ką jis 
kalbėjo, o ko nekalbėjo. Taigi, 
matome, kaip komunistai skai
tosi su teisybe., * • X . ’

Dabar eisime prie V. Railos 
to didelio žinojimo apie mark
sizmą. Torontiečiams nepaslap- 
tis, kad V. Raila dar 1932 m. 
apie tą patį marksizmą nieko 
nežinojo. Tik kuomet jų dvasios 
vadas R. Mizara atsilankė ir įs
teigė fabrikėlį komunistams ga
minti, tai per vieną savaitę pri
kepė tokių “gudruolių,” kad 
jie jau ir už patį R. Mizarą 
daugiau žino. Taigi, eiti su V. 
Raila į gilesnę polemiką dėl 
marksizmo žinojimo butų berg
ždžias darbas. Nes jisai pasiro
do, kad žinąs daugiau ir už pa
tį socializmo teorijos autorių 
K. Marksą. K. Marksas aiški
no, kad socializmas galimas tik 
per demokratiją, o V. Raila sa
ko, kad tik per Stalįno dikta
tūrą. Ir jisai jau tvirtina, kad 
Rusijoje jau esąs socializmas 
įgyvendintas visu 100%. Argi 
negražus aiškinimas? '

Pagal tokį V. Railos aiškini
mą, tai jau ne vien Rusijoje

riai kolioja ir tuos žmones, ku
rie mėgina apginti demokrati
nes teises, išvadindami juos 
kiaulėmis, melagiais, kapitalis
tų bernais ir Lt. v

Negalėdami paneigti demok
ratijos populiarumo, sugalvojo 
komunistų partijos diktatūrą 
vadint “demokratiškiausia for
ma.” Juk tai stačiai absurdas! 
Pusė bėdos butų, jei jie gar
bintų tą savo diktatūrą kitų as
menų neliesdami, bet taip nėra. 
Komunistai kitoniškų pažvalgų 
asmenis per savo spaudą pa
verčia stačiai į nieko neišma
nančius...

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

“Liaudies Balso” nr. 154 yra 
įdėtas V. Railos labai gremėz
diškai parašytas rašinys, kuria
me jisai štai ką nuporija: “Visa 
bėda su Toronto lietuvių socia
listais, kad iš jų nei vieno nėra 
susipažinusio su marksizmu. Iš 
to pas juos gaunasi mintis, kad 
Grigaitis per porą valandų, pa
ėmęs vieną, kitą ištrąuką iš 
Markso ir Engelso raštų, kaip 
kunigas iš evangelijos, išaiški
no visą Markso mokslą. Mark
sizmą suprasti reikalinga ne 
vienos prakalbos pasiklausyti, 
bet ilgo ir uolaus studijavimo.”

Tai štai kaip išdidžiai kalba 
apie marksizmą buvęs uolus fa
šistinės' šaulių sąjungos darbuo 
tojas. Jeigu mes norėtume pa
juokauti, tai pasakytume: Na
gi, iš kur mes biedni žmonės 
gausime tą marksistinį suprati
mą, kad komunistai susipakavo 
i savo “čemodanus” ir dabar 
pas juos nei nusipirkt nei pasi
skolint negali gaut... s

Betį norint kiek rimčiau apie 
tokį dalyką pakalbėt, priseina 
žvilgterėt, iš kur pas Railą at
sirado tas “marksistinio” sup
ratimo perteklius, kuriuo jis vi
sus socialistus taip smarkiai 
“muša”?... Reikia žinot, kad 
Markso didieji veikalai yra iš
leisti vokiečių, francuzų ir ki
tomis kalbomis, lietuvių kalbo
je yra daugiausia ALDLD lei
diniai, kurie perdėm yra “pa
gražinti” ir kadangi V. Raila 
yra labai silpnas rusų kalboje, 
o vokiečių, francuzų visai ne
moka, tai, be abejonės, turėjo 
tenkintis tai^ lietuviškais leidi
niais, kuriuose marksizmas taip 
sufiksytas, kad visur komunis
tai yra teisingi, o socialistai,— 
nieko neišmano, nes jie priešin
gai kalba, negu pas komunistus 
užrašyta. Tų brošiūrėlių prisi
skaitę komunistai mano, kad 
jau visos pasaulinės problemos 
jų gerai suprastos, tik reikia, 
kad minios sektų paskui juos. 
O jei tos minios neseka, tai, 
reiškia, kvailas ir nieko nesu
pranta !

Tai taip sufanatizuoti komu
nistai- mano apie save ir todėl 
jie socialistus taip biauriai ir 
neatlaidžiai atakuoja. Jų ata
kos dabar stačiai piktos. Mat, 
jie manė prisigaudysią dabar 
“viščiukų,” bet kaip tyčia ėmė 
tie “viščiukai” ir pasprūdo. 
Gražiuoju nieko nepešę, dabar 
įkyriai stengiasi įrodyt, kad: 
Grigaičio ir jam panašių socia
listų aiškinimai nieko bendro 
neturi su marksizmu bei moks
liniu socializmu, bet yra tik 
marksizmo darkymas...

Tai vis Railos “gudrybės,” 
vis “mušimai” Grigaičio teori-

INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 7011

Pinigų Taiipytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

, Morgičių

mą> o mes tą įsakymą turime šią religinę dogmą. Bet nei vie- 
pildyti. < no faktelis neparodo, ■ kokiais

tų visas intrygas, tas, be abe- aiškinimas pavirsta į tą tana- 
jonės, nesiduos suvilioti. Bet mą “sustingusią dogmą.” Tik 
yra ir tokių, kurie sako: “nagi begėdiškai ^mėgina meluoti, buk 
taip gražiai kalba, kad tik drg. Grigaitis 
klausyk.” O gudresnieji atker- marksizmas turi 
ta: gegutė kukuoja gražiai tik Markso paskutiniais

Apie tai drg. Grigaitis visai,ne

PRASYK SANPEDIO DYKAI 
Triner’H Bitter AVInc Co.
544 S. WellH St., ChicuKO. UI. 
Prisiųsk man sampelį dykai
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x PRANEŠIMAS
Toronto Socialistų kuopa ren

gia Vėdarų vakarienę sausio 30 
dieną, šeštadienį, 949 Bundas 
St. W.

Socialistų kuopa rengia šei-

teikti jai autoritetą ant far- 
mų kooperatyvų. Remdamas 
komisijos programą guberna
torius Uorner reikalaus, kad 
legislaturą sudarytų biurą Illi- 

timo, gali negauti vėdarų. Tai nois farmų apielinkėms apru- 
kartą tokia 'pinti elektros šviesa ir pajė

ga, kad elektros srovė laikui 
bėgant pasiektų kiekvieną val
stijos farmą ir kiekvieną na- 

Rengė jai.1 mą.

yra įgyvendintas,' mynišką vakarienę su alum ir Elektra farmomg 1111
----- 1 V I ..-XI. • « ... •

PIANO
NA YRA LENGVU 

IŠSIMOKINTI
Pilnas kursas lekcijų dykai

120 basų akordionas už

98.00
Pradinis akordionas už

*16.50

^ ... dėlto, kad jie 
suteikia man tuos gerus daigtus,

kuriuos aš pageidauju cigarete 
%

Aš sunkiai dirbu ir smarkiai linksminuos 
... ir aš spėju, kad aš rukau daugiau ciga- 
retų negu kas kitas tarpe mano pažystamų.

k. Priežastis yra ... Chesterfields suteikia 
f ' \ man daug priimnumo.

Lengva suprasti kodėl... jie lengvi, ne 
kvapsnį, ku-

/ į' . .f
>> i (K » «

‘■•j

■ ’ v 'jv

t

; ‘d*

% z . ,r .



■/

1

»«. ta

iri

a

NAUJIENOS
The UthnanUn Daily Newi 

Puhliihed Daily Except Sunday by 
The Llthuanian NeWa Pub. Co^ Ine 

1739 South ttalsted Street
Telephone ČANal 8500 ,

____  88.00
_____ 4.00
______2.09

1.50
___ _  .75

/ i

»

f

V

1

J-

>1

Subscriptlon Ratea:
$8.00 per year In Cšhada
$5.00 per year ontside of Chicago
$8.69 per year in Chicago 
3c per eopy.

Entered M Sėcond Clast Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, ilskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111 Telefonai Canai 8500.

tAlahi
Oricagoje paltu:

Metama _
Pusei metų ....... ..
Trims menesiams _
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoj per išnešioto jus:
Viena kopija — .....8c
Savaitei  ------------------------- - 18c
Mėnesiui ___ __ _______ _____75c

Šatienytosė Valstijose, ne Chicago), 
paštai

šietams 85.00
Pusei metų —------------------- 2.75
Trims mėnesiams — 1.50 
Dviem mėnesiams —__ 1.00
Vienam mėnesiui.75

* Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų .—„.......^....^.^1— 4.00 
Trims mėnesiams _____ _____ 2.50
Pinigus teikia Siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu. -■

Hitleris bus kaizeriu?
/ ■ ' k

Šio mėnesio 30 d. susirinks Vokietijos reichstagas.
Hitleris šaukia reichstagą tiktai nepaprastai svar

biais atsitikimais. Kai atstovai susirenka, tai /'fiureris0; 
padaro jiems pranešimą, o jie paploja, pašūkauja "Heil, 
Hitler0

Šį kartą reichstagas yra šaukiamas tam, kad butų 
paminėtos ketVerių metų sukaktuvės, kai naciai pradė
jo valdyti Vokietiją. Bet Europos politikos sferose spė
jama, kad ta proga busianti pakeista "trečiojo reicho” 
konstitucija. •

Hitleris busiąs paskelbtas valdovu iki gyvos galvos, 
įsu visomis teisėmis ir privilegijomis, kurias turėjo Vo
kietijos kaizeris •— tik be kaizerio titulo.

Dabar Hitleris yra "valstybės vadas” ir "kancle
ris0. Kancleris Vokietijoje reiškia tą pat, ką ministeris 
pirmininkas. Kad ir jisai yra ministerhį galva, bet vis- 
tiek — kabineto narys. Naciai mano, kad tokiam did
vyriui, kaip Hitleris, esą jau per prasta būti miništeriu.:

Kanclerio vieta busianti pavesta gen. Goeringui. 
Visi ministeriai busią atsakomingi jam, o jisai — Hit
leriui. Taigi "fiureris” valdysiąs kraštą ne tiesiog, bet 
per ministerių kabinetą.

Manoma taip pat, kad reichstagas (parlamentas) 
busiąs panaikintas. Visa galia, visas valdžios autorite
tas busią sukoncentruota H/itlerio asmenyje, todėl žmo
nių atstovybė (kad ir tokia bejėgė, kaip dabartinis 
reichstagas) busianti bereikalinga.

Tai butų logiškas žinksnis diktatūros evoliucijoje. 
Kiekviena diktatūra, jeigu ji pasilaiko ilgesnį laiką, iš
sivysto į neribotą vieno asmens valdžią.

ir išsiskirsto.

Žmonių valdžia Ispanijoje
žiūrint į tas sekrdynes, kurios dabar eina Ispani

joje, atrodo, kad yra nedaug vilties geresnei to krašto 
ateičiai. Brolis žudo brolį, kraujaš liejasi, kanuolių šo
viniai ir oro bombos naikina miestus ir kaimus.

Bet kokią reikšmę ši pasibaisėtina kova turės Ispa
nijos istorijoje? . ’

Amerikos žinių agentūra Associated Press, pažy
mėdama šešių mėnesių Ispanijos karo sukakti, savo 
pranešime iš Madrido sako:

"Stebėtojams čionai atrodo tikra, kad pasikeis 
te visa Ispanijos socialinės istorijos kryptis^ Pirmą 
kartą Ispanijos žmonės, bent toje krašto dalyje, 
kurią valdo Liaudies Fronto vyriausybe, patys pa
ėmė į savo rankas galią. ' .

"Tūkstančiai žmonių, kurie iki tol turėjo viete
les su menkomis algomis, užima atsakomingas vie
tas valdžioje — kaįp apsigynimo tarybų pirminin
kai, politinių valdžios vienetų vadai, nariai komite^ 
tų, kurie eina vietinių savivaldybių pareigas, arba 
kaip vedėjai dirbtuvių ir kitokių valdžios7 įmonių, 
kuriose tapo iki tam tikro laipsnio pravesta socia- 
lizacija. '

"Per šešis mėnesius Liaudies Fronto režimaš 
iššlavė iš valdžios įstaigų visus dešiniojo elemėnto 
atstovus.” ,
Tai ve kokių atmainų atnešė Ispanijai tas pilietinis 

karas, / '
Jeigu Ispanijos evoliucija butų ėjusi taikiu, "hof- 

maliu” keliu, tai butų reikėję, gal būt, keleto gentkar- 
eių, iki butų įvykusios tokios gilios atmainos jos gyve
nime. . . . • y !

Didikai, vyskupai ir kapitalistai, kurie norėjo jėga 
sulaikyti gyvenimo pažanąą, patys to nesuprasdami, 
padėjo bombą po senaisiais' socialiniais pagrindais, kth 
riuos jie stengėsi apginti!

Bet vistiek reikia pasakyti, kad kaina, kurią Ispa
nijai tenka mokėti už tą evoliucijos pagreitinimą, yra 
be galo aukšta. Tie žmonės, kurie šiandie žūva Madrido 
apkasuose ir kituose Ispanijos frontuose, juk nebematys 
geresnės ateities. Net ir jų vaikams, gal būt, dar rei
kės pergyveriti ilgus metus vargo ir skurdo, pirma ne-
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JIAUJIENDS, ChicagĄ £L
šiųjų katalikų veikėjų Ljetuvo* 

: je. Jisai — įriVęs šveicatietis.
Lietuvos klerikalai jį tyčia im- 
nortavo iš ŠVeiėririios’ kaind

’./.j (; . .. _
. vyrus, bet tai yra pavienis jisai kalba!

t

v ».
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■ ,i y r i ■A

je. Jisai — buvęs šveicarietis. 

portavo U šVeiėnrijos, kaipd 
^ėkspertą”, katalikų jaunimui 
organizuoti. Na, ir matote, ką

„t

Trečiadienis, saus. 20,
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ŠLIUPO -RELIGjJA’'?

Perskaitęs S LA. organe Dr. 
Ji šliupo laišką amerikiečiams,, 
“Draugo” redaktorius rašo:

“ Ką gi siūlo Ši‘laisvama
niška davatka*, Šliupas, ka
talikybės Vietoh Lietuvoje?

/Na gi, naUją ‘religiją’ — 
laisvamahybę. Jo tikslas — • 
išgriauti dabartines krikŠČio-i( 
niŠkais pagrindais lietuviu' 
mokyklas, gimnazijas, ir jų 
vietoto pristeigti laisvamaniš
kų, kuriose nebūtą dėstomos 
katalikiškai krikščioniškos 
moralinės tiesos, bet, anot 
šliupo, laisvamaniškos etikos 
arba moralybes tiesos.”
“DiraUgas” čia, žinoma, bis-, 

kį pameluoja, nes “išgriauti” 
dabartines mokyklas Dr. J< 
šliupas neketina. Niekur jisai 
tokio, tikslo neskelbė. Jisai tuo 
larpu nori įsteigti viso tik Vife-į 
ną laisvamanių gimnazij ą.

Tolinus jisai, gal bUt, rtOtės 
tokių mokyklų daugiau arba 
net — kad visos mokyklos bu
tų laisvamaniškos. Bet' taihj 
juk nereikia griauti.

Tačiau “ptoaUgaš” ne tik Čia 
prasilenkė su tiesa. Jisai pri-i 
meta Dr. šliupui da ir didesnių, 
“tikslų”. Esą, ;

“Didžiausias šliupo rūpes
tis ir tikslas? išgriauti Liė*! 
tuvoje katalikybę ir išvyti, 
jei ne išžudyti (! “N.”.

, Red.), katalikų vadus, ypač 
-kunigus, kuriuos' jis visu 
įniršimu savo laiške puola..” 

' Na, ar bent vienas žmogus 
sveiku protu patikės, kad šliu
pas nori “išvyti” (kur?) arba 
“išžudyti” katalikų vadus?

Kiek iš laiško matyt, tai 
šliupas tiktai nork kad žmo
nėms, kurie nepriklauso prie 
bažnyčios, butų suteikta laisvė 
— taip, kaį$/ yra
Ameriko j ė: 1 kfe' nori tuokiasi 
bažnyčioje,. kas nęnori 
kas nori krikštija savo vaikus, 
kas nenori — ne. Šliąpas ma
no, kad svarbtos žinksnis šita 
kryptim butų Civilinės metrika
cijos Įvedimas.

čia nėra nei kunigą vijimo, 
toei griovimo, nei žudymo. Tai 
kam gi “Draugas” nebūtus da-. 
lykus prasimano ?

Jisai sakosi ginąs '“katalikiš
kai krikščioniškas moralines 
tiesas. Jeigu taip, tai yra kas 
nors, labai bloga arba su tomis ■ 
tiesomis arba su Marijoną or
gano moralybe! Juk tai labai 
nemorališka žmogaus mintis iš- 
jkraipyti ir daryti jam melagin
gus priekaištus.

t j (į ’ 
: MOTERŲ GAUSUMAS BAŽ

NYČIOJE IR OĖGANL 
ŽACIJOSE

atsitikimąs.-.*
“Organizacijų pajėgumą 

gaĮima esą vertinti tik iš to, 
kiek jose dalyvauja vyrų. 
Moterimis mes galime už- 
tvindinti visas Kauno gatves, 
kaip per euęharistininkų kon
gresą kad buvo padaryta, 
bet vyrų nėra-.

“Ir katalikų organizacijos 
ir katalikų akcija ir pasto
racija remiasi tik moterimis, 
žodžių ^— einama mažiausio 
pasipriėšihimo kryptimi. Mat, 
prie Širdies moterys Vis ar-

“Kai vyskupas Vižithvo 
vieną parapiją, tai Viziito me
tu hho maldininkų lūžo baž
nyčia. Bet vyskupas klebonui: 
sakb: ‘Man hėpatihka tav© 

’ parapija — niekas belanko 
bažnyčios!’ ‘Bet juk) žmo-: 
nių rietelpa į bažnyčią*, at
sikerta kuriigas. ‘Tavo baž
nyčioje vienos moterys^ pa-: 
brėžia vyskupas ir įrašo į 

i khygą tds bažnyčios klebonui 
pastabą.

“Kai ‘pavasarininkuose’ ki
lo sumanymas atskirt vyrus 
nuo, mergaičių, tai kai kurie 
‘pavasarininką’ Veikėjai labai 
priėšinos, nes bijbjb parodyt 
•sAVo biėdnystę — kai. atskiri- 

• Si moterių, tai paaiškės, kad 
vytą kaip ir nėra.6 
Reikia pastebėti-, kad ptof. '■ 

Eretas tai vienas įtakingiaii-

Visuriftienė atšalite katalikams
Liudili buvo ir delegatų ra

portai iš provincijos.
5“Iš Vietų rajonų vadai-ku- 
nigąi daro pranešimus”, skaį- 
tohfe aL., ž?’ korespondento 
aprašyme. “Pranešėjai nusi
skundžia plačiošios visuome
nės abejingumu ih šaltumii 
katalikams, katalikų vadi) 
hpšilėidimu ir neveiklurinl, 
menku katalikiškos spaudos 
pasisekimu. Katalikų veikė
jus esą reikalinga šlifuoti, 
prrisinti. Su tautininkiškomiš 
organizaeijOrtliš nėsugyvęha, 
per tautfneš šventės ir para-1 
dus katalikai nustumiami, b 
paskui esą apšaukiami šven
čių nuotaikoj drumstėjais.

“Darbui išplėsti trūksta 
ne tįk pinigų^ bet ir (žmonių.” 
Vienas kalbėtojas nurodė^ ko

dėl nesiseka katalikų spaudai: 
ji ėsahti žmonėms neįdomi. Bū
tent <

“Vienas klebohas iš pro- 
vihicijbš pabrėžia, kad pro- 
vincijd^ žmonėms daug ge
riau patinka kairiųjų spauda, 
paVi ‘Lietuvos Ūkininkas’.

“Kai kalėdodamas jis pa
siūlęs ‘žmonėms ‘Musų Laik
raštį’ užsisakyti, tai žmo
nės saką: ne, verčiau užsisa
kysiu '‘Lietuvos Ūkininką’, o 
maldaknygę jau turiu, kurią 
skaitau bažnyčioje?’ <

(Tęsinys)
Vandenpuolis tik keletas ma

stų tolumo nuo čia. Mano pei
lis gali nupiauti virvę ir aš 
gfelid Uiti gulti amžinai. Tėbai 
yra karoliai, imkit juos. Dary
kit, z kas j umh patinka. Jei jus 
busite su manim, mes tyrinė
sime šią upę iki to daikto, ku-, 
ris yra žinomas. Jei jus atsi
trauksite nuo manęs, aš vis- 
vien pasiliksiu upėj ir mirsiu 
joje.

Mano kalba padarė j juos js- 
•pudį. Jie susiprato ir susikont- 
roliavo. Per trisdešimt dienų 
mes padarėm tik tris mylias 
progreso. Taipgi buvo daugiau 
mirčių. Ir vis daugiau ir dau
giau atsirado krioklių (vanden- 
pUolių).

Llepoš • 39 dieną, nuplaukę į 
Isahgilą, sužinojome, kad jurą 
galima pasiekti plaukiant tik 5 
dienas. Kadangi plaukimas bu
vo nebegalimas, nutarėm, pali
kę savo eldijas, keliauti pėsti. 
ŠUhku buvo keliauti per karš
tas lankas. Musų sankeleivių 
apie keturiasdešimt Susirgo ir 
pasiliko užpakaly. Aš vis žen
giau pirmutinis. Vietos gyven
tojai išrodė purvini ir apšepę. 
Jie Siūlė mums maistą tik mai- 
hais į džinę. Aš jiems 
toau:' \

—Nuo musų norite 
džinės? Jau du ir pusė
kaip mes apleidome Indėnų ju
rą. Kaip mes galime turėti dži
nės? Duokit mums maisto, kad 
galėtume gyventi arba... saugo
kitės alkanų išmonių.

Jie priglaudė mus/ j savo bu
deles, davė riešutų ir bananų. •

Rugpiučio 4 dieną iš kaimo 
Nganda aš rašiau laišką it 
prašiau pagalbos, adresuoda- 
damhš taip: “Bile kuriam žmb- 
gUi Bomaje, kuris kalba ang
liškai.” Pridėjau prierašą, kad 
AŠ ešU tas asmuo, kuris surado 
Livingstoną 1871 m.

Mario laiškas buvo jiems pir
mos rųšies sensacija. Jie pri

■

aiški-

gauti 
metų

“LIETUVOS AIDAS” PATARIA GYDYT 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIŲ

, KOLONIJOS VĖŽĮ
Didžiausims, vėžiais vadina kunigą Sugintą ir kunigą Janilionį 

■ ‘į:— ■
(Špeeialio “Naujienų” korespondento. Brazilijoje) 

" i v o i >! ■

(Tęsinys)
Norėdamas nepatinkamą as

menį, mok-.,^ V. Nalivaiką, su-( 
kompriom^Uę|i P. Gaučys 1936 
m. pi'adžibi prisivilioja kun, <B-.i 
Sugintą konsulate Bendtuo*: 
menės vardu klastų©ja įvairius 
raštus, JKuH. B. Suginto ir mo-: 
kytojo V-. V, Nalivaikus esme* 
nines sąškaitas nunėjo paversti 
orgatoižaėitoėmis, t. y. Bendru©-

atetaitWbe Už surink- ma
K (susiidomavr-metu bažnyčios statybai aukas, 

kurios, dalyvaujant Bėndriio- 
mfenės revizijos komisijai, įteik
tos kum B. Sugintui ir susta*1 
tytas pėfdavimo-priėmimo ak
las. kum B? Sugintas pasigai
lėdamas pažadėtų ir, išmokytų 
mok. Vi V. Nąiivaikai pinigą,' 
kaipo honorarą už asmeninius 
patarnavimus Lietuvoj, norėjo 
juos atgal atsiunti, todėl, pa- 
sinąudodamąs kons. B. Gaučio 
pikiuojama šaknija pęfeš mok.; 
V. V. Nalivaiką ir viliojamas 
pažadais (išreikalauti iŠ mok.j 
V. V. NaliVaikus pinigus), su
sitarė drauge Vėikti prieš jį. ir! nutarimams prigyti. z 
priėjo prie įtpkią hesąmonią 
pradėjo gaminti Aktyvius raš* 
tus, kuriais, rėmiahlis B. Gąu4 
čys borėjo iš V, Nalivaikbs 
algos atskaitymus daryti, ta
čiau pastarą jam pristačius koh- 
sulatah dokutoientalius įrody
mus- dėl Bendruomenės atskai-. 
toitoybės sutyarkymo, B. Gau-) 
čys buVo priverstas po pirmojo: 
atskaityino-proeešą sUstabdytk i 
- ■ ■ ' •’ a, :v-.:'

šios akcijos Įkarštyje prieš: 
mok. V.;: V. ■ į^Vaik^ nėr “Lie-: 
tuvį’nuskleidė bjauriausių Bendruomenę “Viltis 

kad visiems sąjūdžiams Vą^i šmeižtų, kuriais išvadinamas das, ~

paskui vyrus. Nors po Apg^! Hu, BitoiO alkvotojU (Betodruo- 
lijOs karaliaus Eduardo VIII; menės “Vilties” s-gos, “Dr. V. 
 _ .... ____ ... „. j’^^ądirk^į^ mokyklos), tarnyboj ■ 
kad .moterys galingesnės už apsileidėliu, Neišmanėliu ir t.t 

■ ■ '4_____..n_ . ...y. ■ ' , j .■ ' T1 - ' " . ....... .------------------------------------------------------------

•) Lietuvos Katalikių konferen- 
ėijoje, apie kurią jau buvo ra* 
syta “Naujienose”, kai kurie 
katalikų Veikėjai išreiškė labai; 
įdomių ir drąsių minčių. Tarp 
ko kito tenai buvo nurodyta,: 
kad katalikų otoganižačijas Lie
tuvoje šiandie labai mažai Ve
mia vyrai. Taip pat ir į baž* 
nyčią melstis eina daugiausia 
tik moters. . •

Dievobaimingų moterėlių 
daug, bet ar tai reiškia, kad 
bažnyčios Įtaka iŽmonyse dide
lė ir katalikų organizacijos stip
rios? <

Šitą klapsimą^ gvildeno kon- 
ferėheijpje prof. Eretas. “E.: 
žinios” badavę jo kalbos turinį 
taip:

“Jis (prof. Eretas) sako,
4 ... . iv.

dovauja vyrai, moterys seka

lijęs karaliaus Eduardo VIII 
pasitraukimo kai kas sako,

W

gu kraštas atsigaus. • . . . ’ f 4 v
Pilietinis karas yra nelaime, kurio nė vienai tautai 

negalima linkėtų z J
’ ■ f d1- — - ? 4

Ir?

UI I , l.i.mil r

čius pagydyti ir užsakyti lai 
vą, kuris mus nuvežtų į Zan 
zibarą. «

VYLIUS
Kuomet atkeliavome į Bomą 

aš Vis mantom, kad mes esam< 
atradę kontihentą arba dal 
kontinerito Europai. Ir šiam< 
Jcontirieritė dar tik pirmą syk 
pradės apsigyVehti baltiej 
žmonės.

Bet kaip tą kontinentą daba 
perstatyti civilizacijai, Man< 
sanprotavimu, Europa ir Afrik; 
turėtų užmegsti prekybos ry
šius. Anglijoj, ^irrięs, aš pir 
minusia turėjau mintyje Angli 
ją. Maniau, kad Anglija pirmu 
tinę pradėtų prekybą su Afri 
ka.

Aš išdirbau smulkmeniška 
visą planą ir nuvažiavau į Lon 
dohą. Aš maniau, kad Anglijo 
žmonės ir valdžia patikės man 
nurodymais. Pradėjau sUsiraši 
nėti ir asmeniškai pasimatyl 
su įtakingais biznio ir valdžio 
atstovais. Viešai kalbėjaus kc 
inercijos centruose Marichest* 
ryje ir Liverpool. Nurodinėja 
didelės ateities komercijos gi 
limybės. Mačiausi su laivų korr 
panijų atstovais, su bankinin 
kais ir ministeriais. Visi klai 
sėsi su žingeidumu mano pte 
nūs. Vienok galų gale nė vit 
nas nepajudino nė piršto, ka 
paremtų mano sumanymus. K 
ti net man išmetinėjo, sakė:

—Tamsta komerciją stati 
pirmoje vietoje prieš religiją.

Anglijos nesulaukiau j( 
pagalbos.

(Bus daugiau)
kios

; B.
N

(Žiur. “Lietuvio”, nr. 6, 1936 
m., vasario 8 d. str. “Dėl re
formų musų mokyklose”), ,ŠiS 
straipsnis ištisai sufabrikuotas,

. ■ * • f ’ . ■ *

nė vienas apkaltinimas tikre- siuntė tuojau karavaną ir rei- 
nybei neatatinka. Kadangi kalaujamą pagalbą.
šioms piktoms provokacijoms] Rugpiučio 12 d. 1877 metais 
įrodyti reikėtų skirti, gana daUg] beveik po trijų metų nuo to 
vietos, nes išgalvotiems apkal-1 laiško rašymo, mes pasiekėme 
tinimams pašvęsta beveik pu’s-Botoia. Visokių firmą atstovai 
lapio formato įžanginis straips- muš čionai maloniai sutiko. Ir 
nis, todėl įrodymų šį kartą sti-j kol aš nuėjau gUlti, jie pranešė

Žinią j Visą pasaulį, kad mes 
čionai atkeliavome.

Dabar man rūpėjo visiems 
palydovams atlyginti. Sergan-

ftiui) z tiktai atskiru straipsniu. 
Ir nuo to laiko iki šiol “Lietu
vis” nesiliatina V. V. Nalivai
ką teršęs. Pagaliau šių proven 
kati jų rezultate perkėlė V. V. 
Nalivaiką iš Mokos j R. Retiro 
mokyklų

Tokią akciją I\ Gaučys prieš 
V. V. Nalivaiką pradėjo, norė
damas įtikti L. S. R., kuri buvo 
nusistačiusi prieš V. V. Nali
vaiką Už tai, kad jis laikyda
masis tiesos Visuomet pasiprie
šindavo jų klastingai politikai 
ir neleisdavo kenksmingiems jų

V. V. Nalivaika eidamas su 
Visuomene Įgijo jos simpatiją 
ir vadovavo jai. Apie jo mokyk* 
lą buvo susispietęs visų rimtų 
organizacijų judėjimas, nepa* 
taikau j ąš atskirų susikompro* 
įritavusių asmenų, pragaištingai 
politikai, bet einąs tiesiu tie* 
šos keliu. Todėl nenuostabu,, 
kad vykdamas P. P. L. Kon*i 
gresą V. V. Nalivdika buvo Įga
liotas atstovauti net kelerią* 
stipriausių organizacijų, kaip) 

i,” "Grri- 
/’ “Dr. V. Kudirkos” v. mo

kykla, o tuo tarpu kiti du at
stovai vyko tik L. S. B. (susi*] 
dedančios iš keleto asnienų) J-Į 
galioti.

Bu‘s Daugiau

MOTERŲ
SKYRIAUS
APGARSINIMUS

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

kad moterys 
pirkinius—jds

AisiJiiinkit, 
daro i>isUs 
ir skaitys jūsų pagarsini
mų.

■M

X.

Po Eilute Kasdien
\ -

t, ..r ... ■ ■■ ""t

- '(Iškirpk!t šia* feiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).

■ ./ . i i U Ji .M*

Geresnių Laikų Viltis
šalin nusiminę dūsavimai skaudus:
Jie silpnina dvasią tiktai.
Ar lųums, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės vargai?
Ne taipv musų bočiai didvyriai kariavo, .
Kad gynė tėvynę brangiausiąją savo,

< Kad ėjč i kOVą linksmai.

Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą 
Ramiosios laikų ateigos!
Juk DiėVUs teisingas ir valdo i! duoda 
Laikus iš malonės šventos!
Kas bijo šešėlio,-r-šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis tams visur visados.

Mes viekas į vieri$ sustosim j kovą,, 
kaip milžinas amžių baisus!
O meile tėvynės mums bus už vadovų 

lĮarbuosmęs įr eisim kur šaukia tėvyne! 
'seniai gynė!

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

Meis viekas į vieri^ sustosim į kova, 
Kaip milžinas amžių baisus!
C meilė tėvynės mums bus už vadovų 
Ir Pievas, kūte rėdo visus.
Darbuosmės ir eisim kur šaukia tėvynė! 
kylėsime broliai, ką proseniai gynė! 
TėVynė iš miego pabus! 

r • .

Ne vien kalavijas Sau valdo Šiandieną, 
Bet mokslas, tikyba, šventai 
Ne i kalaviją mės kalsime plieną, 
Nes mokslo ir žagrės gana!
Ras karau kariauja, nuo kairdo ir žūva, 
O juodvarniai tąsd tų pakirstą, kruVąl 
Vargiai bepakils tie kada.

Į darbą!"Į darbą, kaip Dievas prisakė, 
Su, auštančia žvaigžde vilties!
O TeVa's Augščiausis, kurs amžiais mus plakė, 
PaguOstančią ranką išties.
feū DieVo pagalba ir mokslo galybe, 
Sustosim į darbą sU dvasios stiprybe: 
išnyks vtada burtai naklfes.

Maironis.
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PRAĖJUSĮ penktadienį, sau
sio 1& dieną, General Motors 
korporacijos viršilos ir the 
United Automobile WorkerS 
unijos vadai, tarpininkaujant 
Michigan valstijos gubernato
riui Murphy, sutiko deryboms 
tikslu likviduoti ginčus, dėl 
kurių išsivystė automobilių 
darbininkų streikas. Buvo huL 
tarta derybas pradėti sausio 
18 dieną, bet jos nutruko ne- 
prasidėjusios.

Pagrindinis punktAs> dėl ku
rio kova eina, yra darbihihkų 
unijos pripažinimas. Korpora
cija nenori pripažinti unijos. 
Jos užsispirimas atrodo nešu- 
prantamas net takiems šalies 
gyventojų sluoksniams, kurių 
negalima kaltinti simpatijomis 
unijistams. Nes, sako jie, ge
ležinkelių pramonė, kuri sam
do iki miliono įvairių įvairiau
sių darbininkų, savo stambu
mu4 yra lygi automobilių pra
monei, o betgi čia unijos yra 
tvirčiausios ir 
monės klintis 
trukdo.

jos gelbsti pra- 
išlygihti, o ne

WASHINGTON, D. G.—Per 
pastaruosius ketverius metus 
samdytojų ir darbininkų kovo
se svarbią rolę vaidino the 
National Labor Relations Board 
(Nacionalė Darbo Santykių 

.Taryba), įsteigta kai tapo iš
leistas nacionalis darbo santy
kių aktas. Dabar, vasario 8 
dieną, Jungtinių Valstijų vy
riausias teismas klausys argu
mentų, ar tas aktas yra kon
stitucinis, ir teismui teks iš
nešti sprendimas šiuo klausi
mu. Bylas akto konstitu'ciona- 
lumo klausimu iškėlė penkios 
kompanijos, būtent Associated 
Press, Pruerhauf Trailer Co., 
Jonės and Laughlin Steel Co., 
Virginia and, Maryland Bus 
Co., ir Friedman-Harry Marks 
Co. 1

progos tap- 
pašalinimo 

reikalą mA- 
gyvėntoją

& « *
WASIIINGTON, D. C.—Se

natorius Robert F. Wagner 
šiomis dienomis pareiškė, kad 
ankstyvose šio kongreso sesi
jos dienose bus įneštas kon- 
gresan bilius taikomas nuver
timui nebetinkamų gyventi na
mų ir statymui naUjų, kurie 
pritiktų Amerikos gyvenimo 
normoms. Senatorius Wagnėr 
sako, kad toks bilius šioj kon
greso sesijoj turi 
ti įstatymu, nes 
griuvėsių (alums) 
to jau ir tokios
grupės, kurios pirmiau nekrei
pė dėmesio į šį reikalą arba 
buvo jam priešingos.

& «
FLINT, Mich. — Teisėjas 

Edvvard D. Black išleido in- 
džionkšeną prieš streikuojan
čius General Motors darbinin
kus. Bet Michigan valstijos 
įstatymai sako, kad joks tei
sėjas privalu perkratinėti by
los, kurioj jis pats yra asme
niškai užinteresuotas. Tuo 
tarpi? pasirodė, kad teisėjas 
Black turi 3,635 General Mo
tors Šerų vertės kaip šiandie 
virš $200>000. Taigi General 
Motors pasiskubino prašyti 
perkėHmo šios bylos kitam tei
sėjui. Gi automobilių darbinin
kų unijos prezidentas Martin 
pareiškė, kad unijos advoka
tai iškels bylą teisėjui Black 
kaltindami jį laužymu įstaty
mų.

džionkšeno prieš socialio sau
gumo aktą.

BUDRIKO PROGRAMAI

Kiekvieną sekmadieni mes 
nekantriai laukiam 7 vai. va
karo, kad pasikladėyti tavo 
priimtoje kalboje Būdriko hi-

BROOKLYN) N. Y. — Va
dinamoj Williamsburg apielin- 
kėj pradėta statyba Works 
Public Administration supla
nuotų namų. Kai tie namai buš 
pastatyti j tau juose galės gy- 
venti 1,468 šeimynos. Namai 
nužiūrėta statyti tokie> kad 
juose pajėgtų gyventi žmonės, 
kurių pajamos yra, palyginti, 
nedidelės. .

* * *
PHILADELPHIA, 

sto t'rokų šoferių tarpe šiito 
laiku varomas yra organizaci
nis vajus. Meras Wilson įspė
jo šoferius,v kad sulig miesto 
čarteriu jiems nevalia priklau
syti uhijai. Jis todėl patarė 
daryti spaudimą į legislaturą, 
kad ši lėgaližUotų miėšto dar
bininkų priklausymą unijoms.

* * *
SPRINGFIELD, 111. — Ray 

Edmundson, Illinois srities an
gliakasių Unijoš prtezidentas, 
kaip ir kiti imi jų vadai- numa
to, kad atkakli Ahgliakasių dar- 
oininkų ir kompanijų kova šių 
mėtų pavasarį ir vasarą yra 
neišvengiama. Samdytojai su
tarties atnaujinimui reikalau
ja pailginti darbo laiką huo 
35 valandų savaitėj iki 40. 
Darbininkai gi nori sutrumpi
nimo iki 30 valandų. Samdyto
jai ir darbininkai ruošiasi ko
vai. O įvairios kompanijos, ku
rios vartoja didesnį kiekį an
glies, jau dabaf kraują ang
lies , sandėlius atsargai.

NEW YORK, N. Y. — Vo
kietijos nacių tavorams boiko
tuoti taryba — The Joint Boy^ 
cott CoUhcil — pėf savo at
stovus Dt-ą Josėph Tenenbau- 
ną ir B. Č. Vladeką — pareiš

kė protestą rengėjams pasau
linės parodos New Yorke 1939 
metais. Vladek ir Tenenbaum 

parodos 
fa- 
pa-

priešingi tam, 
rengėjai nutarė 
šistinę Vokietiją 
rodoji

kad 
užkviesti 
dalyvauti

&
BOSTON, Mass. — Massa- 

chu'setts valstijos .vyriausias 
teismas pripažino, kad įstaty
mas apdraudai nuo nedarbą 
atatinka valstijos konstituci
jai.

& &

& & *
WASIIINGTON, D. C. — 

Kad pataisa prie šalies kon
stitucijos liečianti Vaikų dar
bą pramonėj įeitų galion, rei
kia dar 12 valstijų Užgyrimo. 
Tikimasi tokio užgyrimo su
laukti. Savo keliu pritarimą 
kalbamai pataisai išreiškė the 
American Farm Būreau, Vieu. 
na konservatyviškiausių šalies 
farmerių Organizacijų.

PHILADELP11IA, Pa. 
jungtinių Valstijų darbininkai 
ir samdytojai jau pradėjo mo
kėti duoklės į sobiallo saugu
mo aktu įsteigtą Senatvės pen
sijų fondą. Pirmą bylą Heliai 
šio-^akto konstitucialumo iškė
lė Pennsylvaiiia srity J. Har- 
ris Warthman, La France In
dustries ir The Pendleton Ma 
nufacturing kompanijos vei 
kiantysis globėjas (triistlsas) 
Warthman reikalaują iš . Unit
ed States apskrities teismo in * *

NAUJIENOS, Chicago, 111
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v 22 METŲ PIKTADARIS, JOSEPH HILL, KURIS PRISIPAŽINO PAPILDĘS 44 
vagystes. Jis stovi kriminaliame teisme, su motina, kuri "maldavo VėisČjo SUnaUš 

pasigailėti ir atiduoti jį daktaro priežiūrai; Policija jį suėmė “paWfchopgj”> kur 
jaunuolis bandė parduoti grobį. Naujienų-Tribūne Photo

geresnį žmonių gyvenimui uz 
Visos Lietuvos liaudies išlaisvi
nimą iš Smetonos ir karininkų 
diktatūros.

Tad Amerikos lietuviai, Visą 
tai matydami, nusprendė tiems 
Lietuvos demokratijos kovoto
jams ištiesti pagalbos tanką, 
kaip jau visiems yra žinomai 
pereito birželio pabAigOjė įVyka dĮ^ ^togtame. TMip lt pėtėltą 
milžiniškas Amerikos lietuvių UeLmAdienĮ lygiai 7 VAI. vihA- 
kohgrėsas Lietuvos dembkratiš-j nUsistatėm savo radib Aht 
kai tvarkai Atfeteigtn Kohgf^j^ kii, WCFL stoties ir iš- 
$ate Įvyko CleVelAnd^ Ohio. koh-1 girdom puikią melodiją “Plau- 
grese dAlyVAVo arti, 400 delėga-.jęįa gau laivelis*’, su kuria Bu
tų iš įvairių lietuvių gyvenamų driko programas prasideda, 
viėdtą, nuo įvairių organizacijų. Visapusiškai imant, programas 
Jame dalyvavo visokių pažValgų buvo žingeidus ir rūpestingai 
žmonių, k. t. socialistai, komu- prirengtas, šauniai grojo did* . 
nistah parapijonai, bepartyviėi|žiulė Budriko radio orkestrą, 
ir kiek sandhriečių. i0 harmoningas duetas —- Vin-

Tafnė kongVeše buvo svarsto-]2as ^scila ir
mi įvairus budai, kad butų ga-meistriškai sudainavo 
Įima padėti Lietuvos liaudžiai ]kelet^ Rui.k^ liau(Ues dainelių, 
atsikratyti tos, Smetoninės dik-j Makalai, kam jie nėra įd<> 
taturos, kad galėtume pAgelbė- mUs? ^patingai dabar yra di-B1NGHAMPTON. N. Y

.........Ii i Ih.X..........

(Tąsa iš šeštadienio numerio) rius prikelia iš miego ir atst'a1
KAifno ir miesto jaUriuomenė 

buriasi 4 tam tikras kultūrinės
tę šaltą mirties ginklą pareiš1- 
kia jiems> kad perveršmas jau 
įvykintas, kad jie esą areštuo-

pinti tą ūkininką judėjimą. Ji
ti tiems kaliniams, kurie Vargs
ta kalėjimuose už Lietuvos

visu susidomėjimas sura- 
tinkamo Vardo Juozo Ma-

delis 
dimu 
kalo dukrelei. Koks bite var
das? Sužinosime kitą fcckma- 
dienį. Leidėjui šių gražių prp- 
grain ų Juozui Budnikui4 linki
ne geriausių biznio pasekmių 

dių ir namų rakandų. srity
je. '

pinti tą ūkininkų judėjimą. Ji niaūdjes 
tuojau stnma^ keletą Suvalkijos kowjantiems drąsuo,im! už 
veiklešmų ukihihkų m juos J
sušaudo. Sušaudo už tai, kad. 
tie žmutieš drįso prasitari prieš 
pbnų tautininkų diktatūrą.

Negana to, jie padaro tokių; ~io į*“
areštų visuose Lietuvos kam
puose-. Jie areštuoja kiek biskį 
kaltus ir yisai nekaltus, o tik j 
šnipų. įšpravokuotus piliečius irj 
atiduoda juos karo teismams Į 
teisti. O karo teismuose, kaip 
yra žinoma, hė£a galimybės tu
rėti gynėjo. I? taip mes jau vi
si metai girdime tų teismų nuo
sprendžius-, t. y. pasmerkimus 
sušaudymui. Paskui kai kuriems 
iš itų pasmerktųjų Smetonos 
“susimylėjimu's1’ fr mirties bau
smių pakeitimiiš kalėjimu Iki 
gyvos gaivbfe arba ilgiems me
tams sunkiųjų darbų kalėjimai!.

Ir .rėikia pasakyti, kad tokių

atstėigimą. demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.

Kongresas įsteigė centralinį 
komitetą, kurio centras yra

organizacijas. Pradeda uzsimeg- . . . . . 1JV. . ...4. . . h • t tzi • - Jami lr kad valdžia jau kati1sti geresni santykiai su Klaipė
dos kraštu.

Vilniaus okupantams ..krašte 
pradeda pasireikšti gyvesnis lie
tuviško ^sentimento j udėjimas.

žodžiu, Lietuva ir josios liau
dis pradeda paragauti tikrosios1 įlinkai žinoję, Jog greitu laiku 

pamato, kad įvyksiąs bolševikų pėrversmAs, 
ilgametės ko- ir kad galėtų įrodyti, jog tAs 

nėpriklauSo-1 jų tvirtinimas turi pagrindo, 
Kad Jie suima keturis LietūVos ko- 

‘ muništų Veikėjus , ir ant grei- 
savanorių *gy- tųjjjį juos sušaudo. Kitų pažVal

gų veiklesnius žmonės suima 
ir padeda į kalėjimus, kitus ap
stato šnipais ir seka jų kiekvie
ną žįhgsbį. ’ . ; nelaimingų .žmonių yra keletas

Ir taip 'baigiasi Lietuvos liau- ^^ų iš įvairaus nusistatymo ir 
dies laisvos dienos. Nuo to lai - Pavalgų, bei partijų. Tokių ne- 
ko. .Lietuvos .žmonės, jūsų brc J ląįming^ ra
liai, seserys,. tėvai ir pažįstami 
jau nepažįsta jlaisves. Spaudai 
tapo įvesta negirdėta cenzūra, 
susirinkimai uždrausti, žmonių 
atstovybė, seimas , tapo , panai
kintas. Visk£sM4uri būti daro-, 
ma pagal aukštesniųjų įsaky
mus! . . J ■ ' ; '

• Ir taip tęsiasi jau; dešimt 
metų. Iš pradžių buvo nįąnytaį. 
kad tas liguistąjį laikotarpis po 
kiek laiko praeis. Bet tai buvo 
klaida. Per tą lAikotarpį Lietu
vos žmonėms įtapo užkrauti di
deli mokesčiai, nes prie tauti
ninkų diktatūros reikia, užlai
kyti didžiausią Šnipų armiją, 
kad jie sektų kiekvieną Lietu
vos pažangesnį žmogų.

Lietuvos liaudis kentėjo, kaip 
sakiau, jau' net dešimt mėtų, ir 
nematydama ‘visam tam galo, 
pradėjo bruzdėti. Ir Štai užper- 
eitą žiemą .Lietuvos ūkininkai 
pradeda : streikuoti, ' nusitaria 
nebevežti savo produktų į mies
tus, kad pusdykiAi nereikėtų 
parduot, 'nusitaria nemokei mo
kesčių, . pradeda daryti slaptus 
pasitarimus, išleidžia slaptus at- 
sišaukimiis į piliė'či’uš SU fAgi- 
nimais nusikratyti tos nenor- 
mališkos' padėties, t. y. tauti
ninkų diktatūros.-

J Smurtininkų, naktinio pučo, 
Dr. Grinių ir visus jo ministė- Smetonos ' valdžia griebiasi slo- įį

ninku rankose.
Nuo tos dienos, gerbiamieji, 

Lietuvos valdžios priešakyje at
sistoja Antanas Smetona, Jis 
pareiškia visuomenei, kad per
versmas įvyko todėl, kad kari

A. Montvidą, mes turėjome pro- 
gos savo 
J apie 
veikląi

i , Dabar

tarpe turėti ir išgirs- 
centralinio komiteto

kauniškiai

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

įvairiose lietuvių ka- 
lonijose yra šaukiamos organi
zacijų atstovų konferencijos, 
kad įkurtų vietų komitetus ir 
kad tie komitetai darbuotųsi 
vietos( lietuvių tarpe dėl atstei- 
gimo demokratinės tvarkos Lie
tuvoje. Tad ir.mes Binghamto
no lietuviai, kurie mylime Lie
tuvą ir atjaučiame jos žmonių 
vargus bei norime, kad Lietu
voje įsisteigtų demokratine 
tvarka, tikra to žodžio prasme, 
turime padėti tiems išmonėms, 
kurie net savo gyvastis aukoja 
ant Lietuvos liaudies ir demo
kratijos ąukųro.

demokratijos ir 
Lietuvos liaudies 
vos dėl Lietuvos 
mybčs nenuėjo 
kančios, Sibiras, 
pagaliau, jaunų 
vastys paaukotos ant Lietuvos, 
laisvės aukuro nenuėjo niekaiš. 
Ir kad nuo dabar Lietuva ir jos 
žmonėš galės žengti pirmyn ir 
kad nuo dabar Lietuva įstoja į 
civilizuotos tautų šeimyną, ir 
kąd ..laikui, bėgant. Jį jas. galės 
pasivyti kultūroj e ir ekonomiš
kai.

Bet, deja, Lietuvos liaudis 
neturėjo laimės ilgai džiaugtis 
tomis laisvėmis.

Dvarininkai, biurokratiški Ru 
sijos caristinio raugo prisigėrę 
Valdininkai, karininkai ir į šmu- 
gelus įsivėlę krikdemų partijos 
lyderiai pajuto, kad jųjų diė- 
nOs jau suskaitytos, kad Lietu
vos liatidiš paragavus tikrosios 
demokratijos daugiau gali nė- 
beSileiSti, kad ją pavergtų ir 
nebenorės tų laisvių atsisakyti.

Ir visi tie atžagareiViški ele
mentai pradeda burtis, sudaro 
Sąmokslą ir 1926 metų gruo
džiu 17 dieną, kada visa Lietu
va bilvo pasiruošusi pagerbti 
savo mylimą liaudies pionierių, 
Savo ilgų metų vadą ir tuo lai
ku. respublikos prezidentą, Dr. 
Grinių, tai Lietuvos karininkai, 
kurie taip labai neapkenčia de
mokratijos ir paprastų žmonių 
ihiciatyVos, susitarę su. tauti
ninkais, Smetona, Voldemaru ir. 
kitais, o taip pat prasikaltu
sių krikdemų partijos lyderių 
padėdami), įvykdė Visam pasau
liui, o ypatingai mums, gerai 
žihomą naktinį pučą. Karinin
kai su ginklu rankoje, nakties 
metu nuvyksta pas prezidentą!

niekais.
kalėjimai ,ir

Leo Paluski ir Bemicė Wtez 
Julius Žilius ir Mae. Ku\Ja

Divorsų bylas užvedė
Charles J. Wilkas prieš Ch- 

therine Wilkas • • ’

Mes turime jiems padėti mo
rališkai ir materiališkai, kad ko 
greičiausia butų nusikratyta 
Smetonos diktatūros.

• F V ’ k <rl ‘ ' Lsime .liaudininku, sociąĮdemok- 
ra’tų, kohiunistų, katalikų ir tų 
pačių tautininkų, kurįe dar tu
ri žmoniškumo kibirkštėlę sa
vo širdyje. ■ J " 'c • 

■ Tie žmonės yra bąudžiąmi su
šaudymui ir ilgų metų kalėjimo 
bausmėmis, o pastaruoju laiku 
bus įrengtos ir > darbo stovyk
los, kuriose bus patalpinti ad- 
ministrątyvišku budu tautinin
kų valdininkų ■ pasmerkti, o ne' 
teismo teisti. Mat, teismai jau' 
nebeapsidirba, nes perdaug yra 
tų nusikaltėlių. O tie žmones,' 
kaip žinote, nėra jokiė nusi-' r w 
kalteliai-, bet tik kovotojai Už ■

ui
---------------------------  ------------------- , i u..;.-------------------------------------------- --—■ . ■ >’ . , 1

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mygiami Lietuvių Dai 
nininkai—Gražios Dainos ir

t

stuvių Dai‘ Į
Muzika. J

JUOKAI

PETER PEN

“Aš šveičiau Mages veidą 
cold cream tepalu ir pataikiau 
į raukšlę veide.”

Surinko John Faiza Jr.
„i Ii, .Ali, n įj.

——

I '<’• '.i’U

- Vp. 
.........
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Lietuviškas Krupnikas
, Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Liquor CoKRANK VIZGARD, Savininkas '
4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

rblh=f*.-

i

tmb 
GAblOi..

Dabis: Kodėl jūsų šuo taip 
žiuri į mano gaivą?

šeimininkas: Todėb kad' aš 
prižadėjau duoti jam kaulą ką 
tik prieš jūsų atėjimą.

* JK X

“Kaip jus nusilaužėte ran-

ęa.'d-YT! MII—O/Ok't’

OONAK 0^1, %/eL.U)

THAT
V/IL.L.

©B
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NAUJIENOS, CMcago, n. Trečiadienis, saus. 20, 1937
T

Mero Kelly pranešimas apie miesto 
valdžios darbuotę

Nužudyto Policisto Našle Laidotuvėse

Čia talpinama sutraukos pra
nešimų gautų iš Chicagos me
ro ofiso. Pranešimai liečia įvai
rių miesto departamentų veik
lą ir atiktą darbą 1936 metais.

Policijos departamentas
Kriminalių nusikaltimų skai

čius, rodo pranešimai, Chicagoj 
mažėja. Bendrai imant, nusižen
gimai įstatymams 1936 metais 
sumažėjo 24.27 nuošimčiais, pa
lyginus su 1935 metų nusižetl-i 
girnų skaičiumi. Taip praneša 
policijos komisionierius James 
P. Allman mėrui.

1936 metais skaičius plėšimų 
gatvėse buvo 42.57 nuošimčiais 
mažesnis, negu 1935 metais;

piktadarybių papildyta

L*
“J

H**' .

nių, kurie jau nukentėjo nuo 
plėšimų.

Mano supratimu, tai girtinas 
sumanymas ir kreditas tenka, 

* t

duoti už tai 12 wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacijai.

—r Ten buvęs.

Užpykęs Mirtinai Su 
mušė Praeivį

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

Stanislovas Poška
Nuraminti

Pradedant Sausio 15 d. Long 
Distance telefono mokesčiai 
vėl buvo sumažinti—-aštuntą 
sykį per paskutinius dešimts 
metų. Naujieji mokesčiai yra 
p r i taikyti tarpvalstybinioms 
dienoms, naktims ir sekma
dienių pašaukimams ir tai yra 
įsutaupymas nuo 5 centų iki 
$1.00, priklausant nuo tolumo.

Del biznio—dėl malonumo — 
pamėginkit greitą, aiškų, as 
meninį žemos kainos pašauki 
mą šiandien.

skaičius įsilaužimų i namus bu
vo 26 nuošimčiais mažesnis ir 
smulkių vagysčių namuose bu
vo 16 nuošimčių mažiau,' negu
1935 metais. Kitų rūšių krimi
nalių
1936 metais 17 nuošimčių ma
žiau, negu 1935 metais.

Centralinės policijos stoty 
skundams priimti, per telefoną 
Police 1313, ir atskirose stoty
se 1936 metais buvo gauta 8 
nuošimčius mažiau skundų, ne
gu 1935 metais. Viso atsišauki
mų į policiją' per telefoną 1936 
metais buvo 618,000. Trečdalis 
šių atsišaukimų transliuota per, 
radio ir transliavimo pasėkoj 
padaryta 17,218 areštų.

Areštų skaičius irgi mažėja:
1934 metais viso areštų

padaryta ...........   111,454
1935 m. .....—............. 93,953
1936 m................ . 90,301
1936 metais policijos depar

tamentui nupirkta 20 naujų pa- 
ttojiaus automobilių ir 65 au
tomobiliai skvadamZ
' Užmušta policininkų 1936 m. 
beeinant jiems tarnybos parei
gas viso 3.

Ugniagesių departamentas
Maršalas Michael Cprrigan 

praneša, kad rugsėjo mėn. 1936 
metų pasitaikė mažiausia de
partamento istorijoj nuostolių 
dėl ugnies Chicagoj. Viso tą 
mėnesį gaisras padarė nuosto
lių tik $100,000; ‘

Antrą vertus,. liepos mėnesį 
ugniagesių departamentas tu
rėjo daugiausia darbo. Gais
rams gesinti šį mėnesį departa
mentas gavo 3,883 pašaukimus.

Nuostolius dėl gaisrų Chica
goj tenka apmokėti tokius: 
' 1931

1932 
1933 
1934 
1935 
Nuostolių dėl

1934 metais yra taip augšta to
dėl, kad tais metais padarė ža

metais .... $9,502,023 
.... $8,<12,651 
.... ,$5,728,996 
.. $11,065,436 
...L $3,312,000 
gaisrų suma

MBS. ARTHUR SULLIVAN, NAŠLĖ POLICISTO 
Ar.thur Sullivan, kurį Chicagojc pereitą savaitę nušovė 
piktadaris, Joseph Schuster. Ji eina iš bažnyčios vyro 
laidotuvių procesijoje. Naujienų-Tribiine Photo

los $4,500,000 stok j ardų gais
ras. ,

Sumažėjimas nuostolių gaiš-' 
rų, aiškina maršalas Corrigan, 
turi keletą .priežasčių, būtent 
publikos didesnis atsargumas su 
ugnimi, vajus varomas tikslu 
apsisaugoti nuo ugnies, nugrio
vimas sukrypusių trobesių, pa
didinimas ugniagesių departa
mento pajėgos.

Teisų departamentas.
1936 metais Chicagos teisių 

departamentas (korporacijos 
advokato ofisas) darbavosi kaip 
viena miesto teisių įstaiga, su
jungus šęšius miesto teisių sky
rius į daiktą ir padėjus juos 
advokato Hode^ priežiūroj.

Nauja teisių tvarka Chicagoj 
atkreipė į save visos šalies dė
mesį ir iš daugelio kitų miestų 
lankėsi atstovai 
šių departamento 
juoti.
- Departamentas
opinijų, kurios yra reikalingos 
taip advokatams, kaip ir asme
nims, kurie įdomauja visuome
nės veikla.

Teisių departamentas likvida- vo gan daug susirinkusių žino

vo didelį skaičių bylų. Be kit
ko, jis padėjo sulaikyti gazo 
kompanijos pasimojimą pakelti 
kainas už vartojimą namams 
gazą. Departamentas taipgi pa
sitarnavo sumažihimui apdrau- 
dos nuo ugnies ratų.

.(Bus daugiau)

Brighton Park
Praėjusį trečiadienį, Šilusio 

13 dieną, teko užeiti į Juškos 
salę adresu 2417, West 43rd 
Street, kurioj politikieriai laike 
susirinkimą, šiuo kartu jie lai
kė specialį 
pasitarti
vagilių, kurie šioj apielinkej 
perdaug įsivyravo.

susirinkimą, kad 
kaip apsiginti nuo

Chicagos tei 
veiklai studi

išleido tomą

ŠALTĮSausio 11 dieną Lietuvių 
tautinėse kapinėse tapo palaido
tas Stanislovas Poška, kurs mi
rė sausio 8 dienį namuose ad
resu 364 Kensington avenue.

Nors velionis buvo beturtis ir 
mirė nieko nepalikdamas, bet 
•tapo palaidotas gražioj vietoj, 
nes jo brolis Jonas turėjo nu
pirkęs lotą " jau tryliką ' metų. 
Tame lote jis ir palaidojo brolį 
Stanislovą.

Ona Buožis
Sausio 16 dieną tapo palai

dota Lietuvių tautinėse kapi
nėse Ona Huožis (pirmo vyro 
pavarde, Ona Kvedarienė). Ji 
mirė sulaukusi 53 metų am
žiaus, namuose adresu 8040 
Yates avenue, Chicagoj. Buvo 
gimusi Lietuvoj Alvito parapi
joj Juodpenių kaime. Palaidota 
nuosavame lote, kurį pirko šeši 
metai atgal pirmam vyrui.

Paimkit 2 Bayer 
Anpirin tabletę 
bu pilna stik
line vandeni).

Jonas 
4608 South 

šiandien guli 
apskričio ligoninės 

kad 
ne-

cjimas

tikieriai dar sąųkia kitą susi
rinkimą šiandie, 1 trečistfieny, 
sausio ‘ 20 dieną, taipgi p. Juš
kos salėje.

Jie1 siųs

misionierių ir pas aldermaną 
prašydami daugiau apsaugos. 
Mat ir šiame susirinkime bu-

KRAUJAS

PASLAPTIS
NEPAPRASTAI ĮDOMI APYSAKA IŠ RUSIJOS REVOLIUCIJOS

PRASIDEDA

NAUJIENOSE
SAUSIO 25

SKAITYKITE KASDIEN

‘ '.i?/ '/ 'L"

vienam 
patiko 
skersai

Pavlu 
iš vie

BRIGHTON PARK 
Pavlukevičius, 
'Turner avenue 
inegyvas
.lavoninėje. Mirė dėl to, 

George Cernavai 
Pavhikevičiaus 
gatvę, 
taip, kad prie 
Archer kampo, 

kevičiui reikėjo pereiti
nos gatves pusės į kitą. Pav
lukevičius pradėjo eiti, bet 
pasitaikė, kad Cernava tuo 
pačiu laiku norėjo pravažiuo
ti pro kryžkelę.

Nenorėdamas Pavlukevi- 
čįaus sužeisti, Cernava susto
jo. Bet piktumo pagriebtas, jis 
išlipo iš automobilio ir taip 
smarkiai vožė Pavlukevičiui 
per galvą, kad tasai netrukus 
mirė.

Jei skauda rerk-
•1«, taipirt ifiirar- Z- / V
žaliuokit bu 3 : j * .
Bayer tabletfi- ■■ + į jįT
mis A vandens 

stiklinėj;’ •

Moderniškas būdas nuraminti šaltį 
yra: Dvi Bayer Aspirin tabletės tam 
momente, kai pajusit gavę Šaltį. Pa
kartokit, jei reikia, į dvi valandas. 
Jei skauda gerklė kaipo Šalčio pa
sekmė, ištirpykite 3 Bayer tabletes 
į 1/3 vandens' stiklinę ir išgarga- 
liuokit su tuo du kartu. Bayer 
Aspirin, kurį paimsi Į vidų, veiks 
kad nugalėti karštį, gėlimą, skaus
mus, kas paprastai seka atsišald- 
žius. Gargaliavimas veik iškarto pa
šalins skausmus ir nešvankumą ger
klės. Jūsų gydytojas, mes jau
čiame tikrai, tą modernišką būdą 
užgirs. Prašykit savo vaistininko 
tikro Bayer Aspirin jo pilnu vardu 
— ne vien tik vardu “aspirin”.

Bląivas: Kelis šnapsus tu iš
geri per dieną? z

Girtuoklis: Aš nežinau
Reikęs tur būt uždėti skaitlia- 
vimo mašiną ant galiono.

OUICKLY

i tired 
1.REDDENED 
MuEYES A

RECOMMENOEO 
A; FOR 40YEARS

15c
jJŽ TUZINĄ

2 pilni tuzinai už 25c

Ištikrųjų po lc tabletė

Garsinkite^ Naujienose

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

AUTOMOBILIAI
— Automobiles

ILaidotuvių Direktoriail

Charles and Tony 
Motor Sales,

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

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch, Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiai’ $7.40 tonas 

T Smulkesni $7.15 tonas.

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine ~ Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. • Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

• AUTOMOBILIAI IR 
AŪTO MEKANIKAI

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavime ir 
nataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pnntiac automobiliu 
DOMININKAS KURAITIS.

806 Went 31*st Street 
Vlctorv 1696

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

GARSINKITES 
NAUJIENOSE

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

PHOTOGRAFAS 
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 trražia 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei 
k siu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

• LIGONINĖS— 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne «tu> 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL. Lawnd&!e 5727.

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

už toną:
BLACK BAND ..... .......  $8.60
Illinois Lump ........................ $6.40
Franklin Wash Nut ..........  $5.75 jr
Haking Kentucky Lump ...... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas'Express 4405 S. Fairfield Av.

KONTRAKTORIAI
. John Vilimas

Kontraktorius irx Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD' AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago. III.

■ Chemical Co.
Salutaro Biteyis 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 perduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio, 
Canal 1133.

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

?9 West 18th St, 
CHICAGO, ILL.

• Turtas ir Finansai
Roąl _ Ėst ate a nd Finance

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

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

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

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

• TAVERNOS
KEPTA ŽUVIS

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

šviesus kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome ~ Boul. 3753

New Deal Inu Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. Įvairiausias rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stąlai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGŲONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

esu

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

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUI
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KAZIMIERAS KULIS NEŽINOJO, KAD 
SUKELS TOKIĄ AUDRĄ

Dabar ir policija, ir prokuratūra ir parolių 
taryba nemiega

Žinomas Chicagos 
vaistininkas išdir- 

binejadaug 
preparatų

Spėja, Kad Pagrobė 
Žmonų

Puldamas prie policisto Ar- piktadario revolveris užsikir- 
thur SuDivan suareštuoti pik
tadarį Joseph Schuster, Kazi
mieras Kulis nežinojo, kad jo 
žinksnis sukels didžiausį skan 
dalą, dėl kurio dabar nemie
ga nei policija, nei prokura
tūra nei parolių taryba.

Tų trijų įstaigų detektyvai 
ir agentai dabar skuta po 
miestą areštuodami po paro- 
liu paleistus kalinius už pa
pildytus ir nepapildytus pra
sižengimus. Tos įstaigos yra 
pasiryžusios užkirsti kelią pa
sikartojimui panašios tragedi
jos, kuri įvyko policisto Sul- 
livan atvejyje.

Pastebėjęs piktadarį J. 
Schusterį gatvėje, vaistininkas 
Kulis pažino jį kaipo vagį, 
kuris apiplėšė vaistinę adre
sų, 3301 West Cermak Road. 
K. Kulis toj vaistinėje tar
nauja.

Kartu su policistu A. Sulli- 
van, Kulis užklupo vagį prie 
eleveiterių stoties, ties 20-tos 
ir Kedzie. \Nenorėdamas pasi
duoti areštui, jis Sullivaną nu- 
šuvė. Kulis išsigelbėjo nuo 
mirties tik per plauką kai

to.
(Vakar nužudytasai Sulli- 

van buvo palaidotas labai iš
kilmingai. Žiūrėk paveikslą 
7-tame puslapyje).
\ Cook apskričio Grand Džu- 
ry svarsto Schusterio reikalą 
ir greičiausiai išneš jokį kal
tinimą, kad prokuratūra galė
tų reikalauti kriminaliame tei
sme mirties bausmės.

Bet su Schusterio reikalu 
džures darbas nepasibaigs, 
nes policijos ir detektyVų “ob- 
lava” prieš paroliuotus kali
nius atnešė nemenkus rezul
tatus. Jie suėmė'būrius tokių 
kalinių visus kamantinėja ir 
“varo per šerengą”, neparo
dydami daug susimylėjimo.

Paroliuotų kalinių Chicago- 
je yra apie 2,000 ir apskai
čiuojama, kad apie ketvirta 
dalis jų užsiima kriminaliž- 
mu. » " "" 1 1 > ' .

Jaunas lietuvis Jonas Gird
vainis, kuris laukia teismo už 
apiplėšimus lietuvių kolonijo
se taipgi .buvo paroliuotas ka-

Įsteigė laboratoriją,
Laboratories”

G. Kartąnas, vaistiniu- 
Chicagiečiąms gePai žino- 
asmuo. Jis užpernai daug

Prokuratūra Įsteigė Lietuvis Pienininkas 
I t/finiii Proei'/anrti- Įkalintas Uz Drau

dimo SulaužymąLytinių Prasižengi 
mų Skyrių

Ves bylas ir rinks visas infor
macijas apie prasižengimus ir 

prasižengėlius

Cook apskričio prokuratū
ra vakar įsteigė naują skyrių, 
kuris rūpinsis išimtinai kova 
prieš lytinius prasižengėlius, 
kurių 1 labai daug priviso Chi-

T J P i ' »>

Skyrius rinks visas infor
macijas apie tokios rųšies 
prasižengimus, ves sąrašus ži
nomų piktadarių ir tokių, ku
rie yra nužiūrimi, ir prižiū
rės, kad jie 
nubausti.

Moteriškių 
čių, kartais 
mai gatvėse,
nužudymai pradėjo taip 
nai kartotis Chicagoje, 
pilietinės organizacijos 
kelti triukšmą. Naujasis 
k ura t uros skyrius yra tų or
ganizacijų agitacijos rezulta
tas.

Išgėdino Jauną West- 
sidietę

WESTSIDE
mi jauni piktadariai 
17 metų westsidietę, 
Haack, 2161 Coulter

Mergaitė aiškino 
kad du vyrai pasiėmė ją į 
automobilį, nuvežė į kokį tai 
tamsų užkampį ir užpuolė.

Vienas iš piktadarių buvęs 
apie 21 metų, kitas apie 23- 
25. Vyresniojo vardas esąs

Kazėnas

butų atatinkamai

ir jaunų mergai- 
kudikių išgėdini- 

suinušimai ir

Su draugu gavo penkias 
dienas kalėjimo.

Teisėjas Francis B. Allegre- 
tti Superior teisme vakar pa
siuntė lietuvį, Pėtrą Kazen’ą 
penkioms dienoms į kalėjimą. 
Kartu su Kazėnu nuteisė ir 
vieną John Kurash, 2248 So. 
California avenue.
įgyvena adresu, 4442 S. Wash- 
tęnaw avenue.

Jie buvo nubausti už sulau
žymą draudimo, kurį išėmė 
Douglas Dairy Company, 2254 
So. l'roy streėt. Prašalinti iš 
tos bendrovės jie nuėjo dirbti 
Boyda pieninei, 4224 W. 
cago avenue, bet ėjo per 
jpačius klientus, kuriuos 
niiau aptarnaudavo.

Chi- 
tuos 
p ir-

kad 
ėmė 
p ro-

Rytoj Pradės Areš 
tuoti Suvėlavusius 

Automobilistus

Išėjusi, pas seserį nebegr^b^

18r APIELiNKĖ — Miesto 
sveikatos departamento tar
nautoj as Ąnthony Winze pasi-

Daugelis dar neturi 1937 
metų leidimų.

Du nežino- 
išgėdino 
Lorraine 
Street.

Policijai duotos instrukci
jos šiandien pradėti areštus 
prieš suvėlavusius automobi
listus, kurie dar neturi 1937 
metų automobilių leidimų.

(Tokių automobilių savinin
kų Chicago j e yra daugybe.

Automobilis privalo turėti 
nevien leidimus iš valstijos, 
bet ir iš miesto.

Remkite tuos, kuide 
garsinasi 

^NAUJIENOSE”

1 NORTHS1DE — Vagys, no
rėdami padaryti apiplėšimą, 
padegė apartmentinius rūmus 
adresu, 6509 N. Leavitt Street. 
Liepsnoms kilus, rūmuose, 
gyvenusios šešios šeimynos iš
bėgiojo iš butų. Bet vagys te
rado tik $9. »

kMM ■■t—™*

SUSIRINKIMAI
1.HU-Miurofi-ni. iru intiiji t r "v/—_-"lj ~TJ ~ ---

Visi Draugijos “Lietuvos Ūkininko” 30 metų Jubiliejaus dar
bininkai, rengimo komisija bei valdybos nariai, kurie rėn- 
kat garsinimus programui, būtinai susirinkite penktadienio 
vakarą, sausio 22 d , 8 vai, pas dr-jos nutarimų raštinin

ką, Antaną Linkų, 2144 W. 23rd PI., ir grąžinkite visus 
surinktus pagarsinimus. -Ajevia Lukošiūtė, Jubiliejaus Ren
gimo Komisijos sekretorė.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. Aln>iro Simans svet., 1640 N. Hancock St. 8 

v vai. vak. Bus svarbių dalykų. —-Valdyba. •

venime yra pašventęs nesu
skaitomas valandas laiko. Jis 
yra vaidinęs visur ir visiems 
— gal būt todėl, kad neįsten
gia atsisakyti, kai iš jo reika
laujama vaidinti. Ir kur gi at
sisakys, kad jam lygaus musų 
tarpe vaidintojo negalima ra
sti. Jis tarnauja visiems ne( už 
atlyginimą, bet iš pasišventi
mo ir scenos pamėgimo.

šį sekmadienį, sausio 24 die
ną, jį matysime vaidinant “Už
burtuose turtuose” Lietuvių 
Auditorijoj. Vaidinimo pradžia 
4:30 Valandą popiet.

Vakarą rengia'Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choras ir L.S.S. 
ėentrąlinė kutopa.

Kartu su Liutkevičiumi visi 
kiti vaidilos yra žymus scenos 
mylėtojai, šis parengimas su
teiks visiems atsilankiusiems 
keletą tikrai smagių valandų.

— Kaimynas.

CLASSIFIED ADS
■.. . ii ...................... ii— ii —  —

Mezgimo Dirbtuvės 
—Khitting Mills

*

CLASSIFIED ADS
i
U‘

Business Chancen
Pardavimui Bizniai

Iš PRIEŽASTIES partnerių nesi
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioje apielinkėje — rietą getai iš
dirbta. Prieš didžiuosius' stok yrii* 
dus, atiduosiu už pirmą pasiūlymą. 
Nėra praisp. 4171 So. St*

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Selemonavicb
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

“Nida \skunde policijai, kad dingo jo 
ižmona. Jis spėja, kad ji buvo 
pagrobta.

Winže, kuįjs gyvena adre
su, 1122 Węšt 18th Street, pa
sakojo, kad jo Žmoha, 18 me
tų amžiausj. išėjo pas seserį, 
adresu, 1455 So; Ashland a*ve., 
bet sesers nainų nepasiekė ir 
'dingo kur tai kalyje.
1 Į'1 . ■

----- ----------------------------------------------- ■

Konferencija
..■ ■o ■ ■, „yn.

S. L. A. 6-to Apskričio me
tine - konferencija įvyks sek
madieny, sausio 24 d.,. !l-mą 
Vai. po pietų, Sandaros svet., 
814 W. 33rd St., Chicago, 111.

Bute rinkimas apskričio val
dybos ir svarstomi kiti reika
lai. '

Visų kuopų atstovus kvie
čiame ' dalyvauti. >

Antanas Zalatoris, pirm. 
Justas Čiliauskas, sekr.

visokių prepa-’ 
gami-

kas, 
mas 
darbavosi kaipo pirmininkas 
Vaitkaus skridimui į Lietuvą. 
Pernai jis sumanė /pagaminti 
savo laboratorijoj, —- Nida La
boratories,
ratų. štai sąrašas jb 
nių: ę

Nida Veido Pudras 
Powder)

Nida Veido Dažai (Rouge)
Nida Lupų Dažai (Lipstick)7
Nida Liųuid Cream (
Nida Wave Sėt
Nida

(Liųuid 
U.S.P.,

(Face

Russian Mineral Qil 
Petro&tum, Heavy, 

Specific gravity 875-

Cold Capsvles (gydo
80)

Nida 
slogas ir galvos skaudėjimą)

Nida Compound Sinapis Oint- 
ment (gydo reumatizmą, neu
ralgiją) ■> '

Nida Drawing Galve (gydo 
sutinimą)

Nida Compound Menthol In- 
unction (gydo galvos skaudė
jimą, reumatizmą)

Nida Compound Emulsion of 
Mineral Oil (gydo užkietieji- 
mą vidurių)

Nida Syrup of Thyme (gy 
do kosulį)

Kaip matote, Nida Labora
tories turi išdirbusi jau’ daug 
įvairių preparatų. Moterims^ 
kosmetikų ir- kitokių mosčių.

Reikia pažymėti, kad Nida 
Laboratories skelbimas telpa 
kiekvieną ketvirtadienį, mote
rų skyriuje. Kam reikalingi to
kie preparatai arba “kosmetikai,

Laborsh j 
torięs, 2555 Wesf 69th Street. 
Kosmetikų pavyzdžius galite 
gauti dykai.

Si
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Joniškiečių Kliubas
Joniškiečių Labdarybės ir 

Kultūros Kliubas rengia vaka
rą su vaidinimu ir šokiais sek
madieny, sausio 24 d., R. S. 
Gerčiaus—Meldažio svetainėje 
(Wiest Side Hali), 2242 W. 23rd 
Place.

Bus perstatytos dvi juokin
gos. komedijos “Aš Numiriau” 
ir “Be šulo”.

Di/rys atsidarys 4 
dinimo pradžia 5:30 
kare.

Musų režisierius
Vaitekūnas parinko du iš ge
riausių veikalėlių perstatymui, 
o taipgi iš kliubiečių gabius lo
šėjus — daugumoj jaunuolius- 
debutantus, kurie deda visas 
savo pastangas šauliai pasiro
dyt scenoje. Todėl drąsiai drį
stame 
Sius, 
sius,' 
čius, 
čius,
visus chicagiečius atsilankyt.

Smagumas ir nuoširdus pri
ėmimas visiems u'žtikrintas. į'/ivo/ į. u.j. it'HĄ - 'OJ/! ; I

Bus šauni muzika pono Juoza
po Keturakio šokiams. Tad bu
kime1 visi ir aš busiu.

Jonas.

vai., Vai
vai. va-

Dėdė' B.

Keistučio kliubo se
kretore pakeitė' 

pavardę -
Keistučio kliubo sekretorė, 

buvusi p-lė B. Rudgalviutė, pa
keitė savo pavardę. Rodosi, kad 
Naujų Metų vakare ji priėmė 
stoną moterystės. Jos pavardė 
yra Mrs. Keller.

Aš nuo savęs veliju jiems 
dviems laimingiausio šeimyni
nio gyvenimo.

SfOGDENGYSTR
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi diibame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted SL 

Victory 4965
■ .11 I !■»..■■ ■■*.!.—A. ■■■■ .1 Į. I... Į. ................. . ■ ...........  Ą

Furniture & tiKtures 
Rakandai-Įtaisai

pagei-

V"'"

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksair 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les, registerius ir ice baksus, Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e lested/Doub/eAdion!

Sp&daliAfa, 'urfurmake,
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AR IEŠKOTE modemiško tavor- 
no? .Būtinai turite pamatyti Šitą. 
Šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 Węst 47th St,
II................... .......................................... . ■ ...........  » ■nwr*"l« ■"

PARDAVIMUI tavernų, Ubai pi
giai, gera vieta, viršuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta.

1007 East 75th Street.

PARDAVIMUI Taverną, ląbai pi
giai—gera apylinkė. Atsišaukite 
greitai. Tel. Lafayette 8550. 4528 S. 
Wood Street.

Help VVanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA' MOfERŲ maišytiems 
skudurams sortuoti. Turi bpti pa
tyrusios. BERGER BROS., #248 W* 
Lake Street

MERGINA patyrusi namų darbui 
mažam apartmente prižiurti du 
vaikus, geri namai, gera alga.

5240 Sheridan Rd., apt. 806.

MERGINA bendram namų darbui 
—3 šeimoj, vienas vaikas, nėra skal
bimo, savas kambarys, vana, $8X>0.

Faitfax 2128

, REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui—'kambarys, yą- 
na, 2 vaikai, liudymas. 1685 Estes 
Avė., 2nd, Hollycourt 2690?

.......................... .. ..................-j ... ... 
j, 1 < :

REIKIA patyrusios merginos -na
mų darbui—gera virėja; 2 Išimoj, 
būti, liudymas, $8—$10. ;

Buckingham 7224.

kviesti visus joniškie- 
gruzdiečius, skaisgirie- 
žagariečius, meškaitie- 
[pasyitiniečius, krukie- 

o taipgiz naujieniečius ir

š/H Avk le e e n 
\;ll'SED BY OŲR JSO V L R N M E N T .

Šame Prke Tsddyas45 YeznsAgo
25 otinčes for 254 <

Full Pack •••No Slack Fiilin^

REIKI A patyrusios merginos ben
dram namu darbui, būti, paprastas 
virimas, $7.00. Sheldrake 2777.

MERGINA bendram namų darbui 
—vienas vaikas, nėra virimo nė 
skalbimo.' 300 So. Ilamlin, Apt. 4 F

Siunčiam Gėle* Telepr»n»M | VI«m

1
PaHftulio Dali*

LOVEIKIS 
tfVFETKININKAS* 

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St 
Tel. BOUlevard 73U

’ B. Liutkevičius
B. Liutkevičius yra gimęs 

dailininkas, bailėje . jis suran
da pasitenkinimą; Kiekvienas 
žmogus turi '' šavus siekimas, 
kad padaryti Savo gyvenimą 
pilną, patenkinantį. Vieni no
ri būti gražus, kiti turtingi, 
dar kiti garbingi ir tt. B. Liut
kevičius tik tuomet jaučiasi 
pasittehkinęs ir laimingas, kai 
jis gali sutverti ką dailaus: 
nupiešti paveikslą, sudaryti 
gražų • gamtos Vaizdą, ;suvai7 
dinti gražiai rolę teatraliame 
veikale ir tuo suteikti kitiems 
pasitenkinimo. Kitų džiaugs
mas jam teikia laimę. ,

Ypač teatrui jis savo gy-

*
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■ IŠH1LMINGAS-METINIS

MERGINA antraeiliam darbui be 
virimo ir skalbimo, būti, $6.00. 750 
Kenesaw Terrace, Buckingham 2424.

MERGINA raitikiama namą ‘dar
bui — būti/ niČgti "Vaikus. $7.

Irvmt 0040.

Real Estate For Sale

NAUJIENŲ
7 . ■ v £

KONCERTAS!
- ■’ ■

SAKALŲ SALĖJĘ
2343 SOUTH KEDZIĖ AVENUE

» ’ * • ... a . ' *

i Vasario 7, 1937
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IEVA RADZVILIENĖ 
Po tėvais Mazurkėvičiute

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 18 d., 10:55 vai. vak., 
1937 m., sulaukus 50 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Suvalkų red.

Amerikoj išgyveno apie 30 
metų. Paliko dideliame nuliu-1 
dime vytą Joną, 5 sūnūs: Ra
polą, Juozą, Jurgi, Vincą ir 
Thomas, dukterį- Ievą Schwartz 
ir žentą Aloise, 2 seseris: Ma
rijoną Kazlauskienę ir Rožę 
Rasimienę ir jų šeimas ir gi
mines. ;

Kūnas pašarvotas 1737 Ju- 
lian St. Laidotuvės įvyks Pen
ktadienį, Sausio 22 d., 8:30 v. 
ryto iš’ namų į šv. Mykolo 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už. 
velionės sielą, o iŠ ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka-. 
pines.

Visi A. A. Ievos Radzvilie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviecia- 
yni dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą, 
r Nubudę liekame, 
Vyras, sunki, duktė, seserys 

ir kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. Lącha- 
wicz ir Suntis, Tel. Ganai 2515

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

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

reikalavimų.

MARQUETTE MANOR
Storas ir 3 apartmentinis plytų 

budinkas—gani šildomas. K a i A a 
$10,0(70. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 5 ir 5—30 pėdų 
lotas, garažas. Kaina $6,850. Išmo
kėjimais. ‘ • *

Klauskit Mr. Lėkis.
ARTHUR J. O’CONNOR and OO. 

1518 West 79th St.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

DIDELIS BARGENAS
(Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
aps^dymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų.

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

Hemlock 0800. . i

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Jtbpublic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

z

15 METŲ JUBILIEJAUS KONCERTĄ 
IR ŠOKIUS

--- Rengia —
LIET. LmOSYBfiS NAMO BENDROVE

Sekmadienį, Sausio (Jan.) 24 dieną
SAVO, LIUOSYBES SVETAINĖJE
> 14 Gatvė ir 401h Court, Cicero, III.

/

Durys atsidarys 4 vai. po piet. Prograjnas 6 vai. vak.
Du didžiuliai Chicagos chorai: Kanklių ir pirmyn, daly

vaujant Beliajaus grupei, išpildys programą.
Rliylhin Aces orkestras grieš angliškus ir lietuviškus šo

kius.
Įžanga į Koncertą 40c šokiams— 25c

i ' Visus kviečia Rengimo KOMITETAS.
te

a..¥

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biztria- 

vas namas, su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesni » 
namą. Rąndasi Bridgeporto ąpieUn- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Tai man 
Avė. Prąspect 3938. |
-~4i.il..., , ■*.1    ' - l.i*  .......... .. 4Č..i.

. ' SOUTHUOS, pajamų sudaranti 
nuosavybė; 3 lukštą dvigubas ply
tų budinkas, 2 krautuvės, 4 septi 
nių kambarių dElatai, arti 47 ir H<1- 
sted, reikalingas pataisymo. Ideališ
kas tavernai ir ruiming auzei. Par
duoda pigiai. Mokės pilną komisiją 
agentams". Stanley Dwyer, 7813 
Abėrdeeii Street, Rockwell 2028. ^

DABAR LAIKAS
Pagarsint Faunas

—PARDUOT 
—MAINYT
Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
Mia* .. 1 
Nealidėiiokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

r

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

CANAL 8500 
Musų apgarsinimų kaipos 
prieįpamos. UŽ pakartoji
mus duodame gerą nuo- ; 
laidą. -



ir išsiskirsto.

■ 
*

Subscription Ratea:
|8.00 per year in Cūnada
16.00 per year otitside of Chicago
18.60 pefr VWr in Ghlcago 
3c per eopy.

• • - —......................
Etttered M Second Clast Mat te r 

Merdi 7th 1014 et the Post Office 
o f Chicago, III. under the act of 
Merck 3rd 1879.

Naujleno* eina kasdien, ilskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
111 Telefonas CanM 8509.
.. .... .. L.______ _ __

NAUJIENOS
The Litheanha Daily New« 

Published Daily Except Sunday by 
The Llthuanian NeVrs Pub. Co^ Ine 

1739 Boath Balated Street
Telephone CANal 8500 ,

, : i • 7

?W 1^.?J h
' ' ■ ■
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NAUJIENOS) CMcag&i JĮU
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' Trečiadienis, saus. 20, 193
4* V

Chlcugoje paltu:
Metama -- ---------------- --------  $8.00
Pusei metu —........  4.00
Trima mėnesiam*________ _ 2.00
Dviem mėnesiam* 1.50
Vienam mėnesiui ,1b

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija a *ii 14*6—8C
Savaitei _ ________*------ -------- - 18c
Mėhešiul —___________75ė

ŠhVienytotė Valstijose, ne Chicago}, 
pešta:

Metams |5.bo
Pusei metų —i-.------------------- 2.75
Trims mėnesiams —..— 1.50
Dviem minesiams 1.00
Vienam mėnesiui____________.75

* Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams 88.00
Pusei metų -....______________ 4.00
Trims mėnesiams ............. 2.50
Pinigus teikia Siųsti pašto Money

Orderiu kartu tu užsakymu.
...I....... ■■■ '■ ■ I .h- ...u—.

Hitleris bus kaizeris?
Šio mėnesio 30 d. susirinks Vokietijos reichstagas?
Hitleris šaukia reichstagą tiktai nepaprastai svar

biais atsitikimais. Kai atstovai susirenka, tai /Tiureris”/ 
padaro jiems pranešimą, o jie paploja, pašūkauja “Heil, 
Hitler”

Šį kartą reichstagas yra šaukiamas tam, kad butą 
paminėtos ketverių metų sukaktuvės, kai naciai pradėk 
jo valdyti Vokietiją. Bet Europos politikos sferose spė
jama, kad ta proga- busianti pakeista “trečiojo reicho” 
konstitucija. • ‘

Hitleris busiąs paskelbtas valdovu iki gyvos galvos, 
įsu visomis teisėmis ir privilegijomis, kurias turėjo Vo
kietijos kaizeris — tik be kaizerio titulo.

Dabar Hitleris yta “valstybės vadas” ir “kancle
ris^. Kancleris Vokietijoje reiškia tą pat, ką ministeris 
pirmininkas. Kad ir jisai yra ministerių galva, bėt vis
tiek — kabineto narys. Naciai mano, kad tokiam did
vyriui, kaip Hitleris, esu jau per prasta būti miuištėriu.

Kanclerio vieta busianti pavesta gen. Goeringui. 
Visi ministeriai busią atsakomingi jam, o jisai — Hit
leriui. Taigi “fiureris” valdysiąs kraštą ne tiesiog, bet 
per ministerių kabinetą. <

Manoma taip pat, kad reichstagas (parlamentas) 
busiąs panaikintas. Visa galia, visas valdžios autorite
tas biįisią sukoncentruota Ęitlerio asmenyje, todėl žmo
nių atstovybė (kad ir tokia bejėgė, kaip dabartinis 
reichstagas) busianti bereikalinga.

Tai butų logiškas žinksnis diktatūros evoliucijoje. 
Kiekviena diktatūra, jeigu ji pasilaiko ilgesnį laiką> iš
sivysto į neribotą vieno asmens valdžią. į

Žmonių valdžia Ispanijoje
Žiūrint į tas sekrdynes, kurios dabar eina Ispani

joje, atrodo, kad yra nedaug vilties geresnei to krašto 
ateičiai. Brolis žudo brolį, kraujai liejasi, kanuolitj šo
viniai ir oro bombos naikina miestus ir kaimus.

Betr kokią reikšmę ši pasibaisėtina kova turės Ispa
nijos istorijoje? . • ' ' ■ .

Amerikos žinių agentūra Associated Press, pažy
mėdama šešių mėnesių Ispanijos karo sukaktį, savo 
pranešime iš Madrido sako:

“Stebėtojams čionai atrodo tikra, kad kasikei*- 
tė visa Ispanijos socialinės istorijos kryptis. Pirmų 
kartų Ispanijos žmonės, bent toje krašto dalyje, 
kurių valdo Liaudies Fronto vyriausybė, patys pa* 
ėmė į savo rankas galių. x ’

^Taikstančiai žmonių, kurie iki tol turėjo viete* 
les su menkomis algomis, užima atsakomingas vie
tas valdžioje — kaip apsigynimo tarybų pirminin
kai, politinių valdžios vienetų vadai, nariai komite* 
tų, kurie eina vietinių savivaldybių pareigas, arba 
kaip vedėjai dirbtuvių ir kitokių valdžios7 įmonių, 
kuriose tapo iki tam tikro laipsnio pravesta šocia- 
lizacija.

“Per šešis mėnesius Liaudies Fronto režimaš 
iššlavė iš valdžios įstaigų visus dešiniojo elemėnto 
atstovus.” »
Tai ve kokių atmainų atnešė Ispanijai tas pilietinių

karas. ’ , V i
Jeigu Ispanijos evoliucija butų ėjusi taikiu, “UoV-! 

maliu” keliu, tai butų reikėję, gal būt, keleto gentkar-„ 
eių, iki butų įvykusios tokios gilios atmainos jOs gyve
nime. - < > i .

Didikai, vyskupai ir kapitalistai, kurie norėjo jėga 
sulaikyti gyvenimo pažanąų, patys to nesuprasdami, 
padėjo bombų po senaisiais socialiniais pagrindais, ku
riuos jie stengėsi apginti!

Bet vistiek reikia pasakyti, kad kaina, kurių Ispa
nijai tenka mokėti Už tų evoliucijos pagreitinimų, yra 
be gulo aukšta. Tie žmonės, kurie šiandie žūva Madrido 
apkasuose ir kituose Ispanijos frontuose, juk nebematys 
geresnės ateities. Net ir jų vaikams, gal būt, dar rei
kės pergyveilti ilgus metus vargo ir skurdo, pirma ne

. ... y /

Apžvalga
šiųjų katalikų veikėjų Ljetuvo*«?...V* * "■1
V- v_- ‘ii_Y_ H'rfoHrlh

ŠLIUPO “RELIGIJA”? (j

Perkaitęs SLA. organe Di\ 
Ji šliupo laiškų amerikiečiams, 
“Draugo” redaktorius ^rašo:

“ Kų gi siūlo ši ‘laisvama
niška davatka*, šliupas, ka
talikybės Vieton Lietuvoje?

1 zNa gi, naujų ‘religijų’ — 
laisVAmanybę. Jo tikslas —- 
išgriauti dabartines krik'ščio-, 
niekais pagrindais lietuvių 
mokyklas, gimnažijas, ir jų 
vietoh pristeigti lAišVamAniš- 
kų, kuriose nebūtų dėstomos 
katalikiškai krikščioniškos 
moralinės tiesos, bet, anot 
šliupo, laisvamaniškos etikos 
arba moralybes tiesos.”
“DraUgAs” čia, žinoma, bijs-i 

kį pameluoja, nes “išgriauti” 
dabartines mokyklas Dr. J< 
šliupas neketina. Niekur jisai< 
tokio, tikslo neskelbė. Jisai trio 
larpu nori įsteigti viso tik-Vite-j 
nų laisvamanių gimnazij ų.

Toliaus jisai, gal būt, ritelės 
tokių mokyklų daugiau arba 
net — kad visos mokyklos bii- 
tų laisvamaniškos. * Bet* tam- 
juk nereikia griauti.

Tačiau “prarigaš’” ne tik Čia 
prasilenkė su tiesa. Jisai pri-, 
meta Dr. Šliupui da ir didesnių < 
“tikslų”. Esu, -r-. ė _

“Didžiausias šliupo rūpes
tis ir tikslas? išgriauti Liė-< 
tuvoje katalikybę ir išvyti, 
jei ne išžudyti (!-^-rtN.”, 

, Red.), katalikų vadus, ypač
• kunigus, kuriuos jis Visu 
mirsimu savo laiške puola..” 

' Na, ar bent vienas žmogus 
sveiku protu patikės, kad šliu
pas nori “išvyti” (kur?) arba' 
“išžudyti” katalikų vadus?

Kiek iš laiško matyt, tai 
Šliupas tiktai noriv kad žmo
nėms, kurie nepriklauso prie 
bažnyčios, britų suteikta laisvė 
— taip,'kĄp; pay! kad yra 
Amerikoje: 1 kais nori tuokiasi 
bažnyčioje,. kas nęnori ne; 
kas nori krikštija savo Vaikus, 
kas nenori ne. Šliupas ma
no, kad svarbūs žinksnis šita 
kryptim butų civilinės metrika
cijos įvedimas. ’

čia nėra nei kunigų vijimo, 
ritei griovimo, nei žudymo. Tai 
kam gi “Draugas” nebūtus da
lykus prasimano?

Jisai sakosi giriųs '‘katalikiš
kai krikščioniškas moralines 
tiesas. Jeigu taip, tai yra kas 
noris, labai bloga arba su tomis 
tiesomis arba su Marijonų or
gano moralybe! Juk tai labai 
nemoriališka. žmogaus mintis iš- 
.kraipyti ir daryti jam melagin- 
guš priekaištus. -

•—j
MOTERŲ GAUSUMAS BAŽ

NYČIOJE IR ORGANI- 
JŽACIJOSE

Lietuvos katalikų konferen
cijoje, apie kurių jaū buvo ra* 
syta “Naujienose*’, kai kurie 
katalikų Veikėjai išreiškė labai 
įdomių ir drąsių minčių. Tarp 
ko kito tenai bu'vo nurodyta, 
kad katalikų briganižaėijas Lie
tuvoje šiandie labai mažai rie* 
mia vyrai. Taip pat ir į baŽ* 
nyčių melstis eina dAugiausia 
tik moters. ■. •

DiteVobaimingų moterėlių 
daug, bet ar tai reiškia, kad 
bažnyčios įtaka žmonyse dide
lė ir katalikų organizacijos stip
rios? <

Šitų klapsimi gvildeno kon
ferencijoje prof. Eretas. “Įj.! 
žinios” padavė jo kalbos turinį 
-taip:

“Jis (prof. Eretas) sako, 
kad visiems sųjudžianite Va*' 
dovauja vyrai, moterys seka 
paskui vyrus. Nors po Aįig* 
Ii jos karaliaus Eduardo VIII i 
pasitraukimo kai kas sako,

- ... ...v/'L;' 
i vyrus, bet tai yra pavienis 

: 'xatSitįkimąs-.-A . •"?■
“Organizaei j ų paj ėgumų 

gajima esu vertinti tik iš to, 
kiek jose dalyvauja vyrų. 
Moterimis' mes galime už- 
tvindinti visas Kauno gatves, 
kaip per euęharistininkų kon
gresų kad buvo' padaryta, 
bet vyrų nėra.

“Ir katalikų organizacijos 
ir. katalikų akcija ir pašto- į 
racija remiasi tik moterimis, 
žodžių einama mažiausio 
pasipriešinimo kryptimi. Mat, 
prie Širdies moterys Vis ar-

“Kai vyskupas vizitavo 
vienų parapijų, tai vizito me
tu nho maldininkų lūžo baž
nyčia. Bet vyskupas klebonui: 
sakė: ?Mati nepatinka tavo, 
parapija — niekas belanko 
bažnyčios !* ~ ‘Bet juk) Žmo
nių netelpa į bažnyčių*, at
sikerta kunigas. ‘Tavo baž
nyčioje vienos moterys*, pa
brėžia vyskupas ir įrašo į 
khygų tos bažnyčios klebonui 

"pastaba. ■ , ' ’' ' :
“Kai ‘pavasarininkuose’ ki

lo sumanymas atskirt vyrus 
bUov mergaičių, tai kai kurie; 
‘pavasarininkų’ veikėjui labai 
priėšinos, nes bijojo parodyt 
savo biėdnystę — kai Utškir- 

• Si moteris, tai paaiškės, kad 
vyrų kaip ir nėra.’*
Reikia pastebėti-, kad prof. 

Eretas tai — vienas įtakingiau-

je. Jisai — įiiVęs šveicaHetiš* 
Lietuvos klerikalai jį tyčia im- 
portAvp is Šveicarijos, kaipd 
-eksperitų’*, katalikų jaunimui 
organizuoti. Na, ir matote, kų 
jisai kalbat
Visuomenė atšalus katalikams

Liūdni buvo ir delegatų ra
portai iš provincijos.

• / “Iš Vietų rajonų vadai-ku- 
nigųi daro pranešimus”, skai
tome aL., ž?’ kdtėspondento 
aprašyme. “Pranešėjai nusi
skundžia plačiosios visuome
nės abejingumu ir šaltumtt 
katalikams, katalikų vadų 
Apsileidimu ir neveiklumu, 
menku katalikiškos spaudos! 
pasisekimu. Katalikų Veikė-! 
jus esą. reikalinga šlifuoti? t 
prUsinti. Su tautininkiškomiš 
organizačijomis nėsugyvęha, 
per tautines šventės ir para? 
dus katalikai nustumiami, b 
paskui esą apšaukiami šven
čių nuotaikos drumstėjais.

“Darbui išplėsti trūksta 
ne tįk pinigų^ bet ir ižmonių.” 
Vienas kalbėtojas nurodą ko

dėl nesiseka katalikų spaudai: 
ji ėsahti žmonėms neįdomi. Bu-, 
lėriti j

“Vienas klebohas iš pro
vincijos pabrėžia, kad pro
vincijos žmonėms daug gfe^i 
riau patinka kairiųjų spauda, 
pav» ‘Lietuvos Ūkininkas’.

“Kai kalėdodamas jis pa-j 
siūlęs "žmonėms ‘Musų Laik- j 
raštį’ užsisakyti^ tai žmo
nės sakų: ne, verčiau užsisa
kysiu ‘‘Lietuvos Ūkininkų’, o 
maldaknygę jau turiu, kuri< 
skaitau bažnyčioje?’ •

Rato Antanas j

c ii M. Stanley
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LIETUVOS AIDAS” PATARIA GYDYT 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 

KOLONIJOS VĖŽĮ
’C
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Didžiausiais, vėžiais vadina kunigų Sugintų ir kunigų Janilionį
. v ? —-- :---- ’-- -—:— U

(Špeteialio “Naujienų” korespondento Brazilijoje) . ’

(Tęsinys)
■■"'•.•..i ■ ■ ('.b ■
Norėdamas nepatinkamų as

menį, V. Nalivaikų, su-į 
kompromiUioti P. Gaučys 1936 
m. pradžiai prisivilioja kuo. VB.: 
Sugini ir konsulate Bendruo
menes vArdu kiastuoja įvairius 
raštus^ KuU. B. Suginto ir mo-i 
ky to jo Vi V'. Nali vaikos Asme
nines šųskailAs norėjo paversti’ 
organizacinėmis, t. y. Behklruo-

aWtomyiye , į . a
^tuvoj h P. esant reikalui (susiidomavr-

mta bažnyčios arfas, mui) tiktai atskiru straipsniu,
kurios, ’dalyvattjAnt Bendriio^ . . u.. ... ...

(Žiur. “Lietuvio”, nr. 6, 1936 
m., vasario 8 d. str. “Del re
formų musų mokyklose”), tšiS 
straipsnis ištisai sufabrikuotas, 
nš vienas apkaltinimas tikre
nybei neatatinka. Kadangi 
Šioms piktoms provokacijom^ 
įrodyti reikėtų skirti, gana darig 
vietos, nes išgalvotiems apkal
tinimams pašvęsta beveik pus
lapio formato įžanginis straips
nis, todėl [Įrodymų šį karta sU-:

' ; - A—'.Ti'—„ -

(Tęsihyš)
Vandenpuolis tik keletas ma- 

ętų tolumo nuo čia. Mano pei
lis gali nuplauti virvę ir aš 
gtelid eiti gulti amžinai. Tehai 
yra karoliai, imkit juos. Dary
kit,, kas jumS patinka. Jeį jus 
busite su manim, mes tyrinę-; 
sime šių upę iki to daikto, ku
ris yra žinomas. Jei jus atsi
trauksite nuo manęs, aš vis- 
vien pasiliksiu upėj ir mirsiu 
joje. . .

Mano kalba padarė j juos js- 
^pudj. Jie susiprato ir susikont- 
roliavo. Per trisdešimt dienų 
mes padarėm tik tris mylias 
progreso. Taipgi buvo daugiau i 
mirčių. Ir vis daugiau ir dau
giau atsirado krioklių (vanden-: 
puolių).

Llepoš • ŠO dienų, nuplaukę į 
Isahgilų, sužinojome, kad jurų 
galimi pasiekti plaukiant tik 5 
diėnaš. Kadangi plaukimas bu
vo nebegalimas, nutarėm, pali
kę savo eldijas, keliauti pėsti. 
Sdhku buvo keliauti per karš
tas lankas. Musų sankeleivių 
apie keturiasdešimt SUsirgo ir 
pasiliko užpakaly. Aš vis žen
giau pitmUtinis. Vietos gyven
tojai išrodė purvini ir apšepę. 
Jie siūlė mums maistų tik mai
nais į džinę. Aš jiems aiški
nau : * \

—Nuo musų norite gauti 
džinės? Jau du ir pusė metų 
kaip mes apleidome Indėnų ju
rų. Kaip mes galime turėti dži
nės? Duokit mums maisto, kad 
galėtume gyventi arba... saugo
kitės alkanų išmonių.

Jie priglaudė mus į savo bu^ 
delest davė riešutų ir bananų. •

Rugpiučio 4 dienų iš kaimo 
Nganda, aš rašiau laiškų ir 
prašiau pagalbos, adresuoda- 
dkmas taip: “Bile kuriam žmb- 
'gUi Bomaje, kuris kalba ang
liškai?* Pridėj au prierašų, kad 
AŠ ešii tas asmuo, kuris surado 
Livingstonų 1871 m.

Mario laiškas buvo jiems pir
mos rųšies sensacija. Jie pri
siuntė tuojau karavanų ir rei
kalaujamų pagalbų.

Rugpiu'Čiė 12 d. 1877 metais 
beVfeik )7O trijų metų nuo to 
laiško rašymo, mes pasiekėme 
Soma. Visokių firmų atstovai 
muš, čionai maloniai sutiko, ir 
kol Aš nuėjmi gultis jie pranešė 
Žinių j Visų pšsaulį, kad mes 
čionai atkeliavome.

Dabar man rūpėjo 
palydovams atlyginti. Sergan-

visiems
minės revizijos komisijai, įteik
tos kum B. Sūgintui ir sušta*! 
tytas .pėfdavimo-priėmimo ak
tas. Kun. B. Šu'gibtaš pasigai
lėdamas pažadėtų ir, išmokėtų 
mok4 V, iflMivaiįcai pimgų,. 
kaipo hmidraiį už asmeniaiųš 
patarnavimus Lietuvoj, norėjo 
juos atgal Ataiift\th todėl, pa- 
sinhudodamąs kons^ B. Uatičio 
plųbuojama akcija pjęiaš mok., 
V. V. Nalivaikią, ir viliojamas 
pažadais (išreikalauti iš mok.; 
V. V. NaliVaikOs pinigus), sU^i 
sitarė drauge veikti prieš jį. iri 
priėjo prie tokių nesąmonių — 
pradėjo gaminti SĮctyvius raš-; 
tusi kuriais, rėmįanlis p. Gau- 
Čys norėjo iš V. Nalivaikos 
algos atskaitymus daryti, ta
čiau pastarajam pristačius kon- 
sulatah dokumentalius jrody-i 
mus dėl Bendruomenės atskai
tomybės sutvarkymo, P. Gau- ■ 
čys buvo priverstas po pirmojo 
atskaitynkr procesų sUstabdytk i
* ;■:/ ..-.y - ■ . i

Šios 'akcijos įkarštyje prieš Į

tuvį” į t paskleidė biauriaušių 
šriičižtų, ■' kuriais išvadinamas 
Visuomenės kuiįsty to j Agitato
rių, pinigų alk vo to j u (Bendruo
menės “Vilties’* S-gosy “t*. V. 
Kudirkos*^ tarnyboj

kad .moterys galingesnės už apsileidėlių^ Neišmanėliu ir 1.1
■ i, , „ .'.'R1....... 1 7 , ■' ..........

Ir nuo to laiko iki šiol “Lietu
vis” nesiliatina V. V. Nalivai* 
kų iberšęs. Paguliau šių provo- 
kačijų rezultate perkėlė V. V. 
Nalivaikų iš Mokos į R. Retiro 
mokyklą

Tokių akcijų P. Gaučys prieš 
V. V. Naiivgikų pradėjo, norė
damas įtikti L. S. R., kuri buvo 
nusistačiusi prieš V. V. Nali- 
vaikų Už tai, kad jis laikyda- 
mafe tiesos Visuomet pasiprie
šindavo jų klastingai politikai 
1T neleisdavo kenksmingiems jų 
nutarimams prigyti.

V. V. Nalivaika eidamas su 
Visuomene įgijo jos simpatijų 
ir vadovavo jai. Apie jo mokyk* 
lų buvo susispietęs visų rimtų 
organizacijų judėjimas, nepa
taikau jus atskirų susikompro* 
mitaVUsių asmenų, pragaištingai 
politikai, bet einąs tiesiu tie* 
sos keliu. Todėl nenuostabu^ 
kad vykdamas 'į P. P. L. Kon* 
gresą V. V. Nalivdika buvo įga
liotas atstovauti net kelerių 
stipriausių organizacijų, kaip 
Bendruomenę “Viltis,” “GrU- 
das,” “Dr. V. Kudirkos” v. mo
kykla, o tuo tarpu kiiį du at
stovai vyko tik L. S. B. (susi* 
dedančios iš keleto asrrienų) • į- 
galioti.

Bus Daugiau

čius pagydyti ir užsakyti lai 
vų, kuris mus nuvežtų į Zan 
zibarų. ,

VYLIUS
Kuomet Atkeliavome į Boms 

aš Vis maftfttti, kad mes esam 
atradę ^kontinentą, arba dal 
kontinento Europai. Ir šiam 
kontinente dar tik pirmų syl 
pradės apsigyVenti baltie; 
žmonės.

Bet kaip tų kontinentų daba 
perstatyti civilizacijai, Man 
sanprotaVimU, Etiropa ir Afrik 
turėtų užmegsti prekybos ry 
šius. Anglijoj* gimęs, aš pii 
miausia turėjau mintyje Angį: 
jų. Maniau, kad Anglija pirmt 
tinė pradėtų prekybų su Afr 
ka.

Aš išdirbau smulkmeniški 
visų planų ir nuvažiavau į Lor 
dohų. Aš maniau, kad Angliję 
žmonės ir valdžia patikės man 
nurodymais. Pradėjau sUsiraš 
nėti ir asmeniškai pasimaty 
su įtakingais biznio ir Valdžic 
atstovais. Viešai kalbėjaus k< 
inercijos centruose Manchest 
ryje ir Liverpool. Nurodinėja 
didelės ateities komercijos gi 
limybes. Mačiausi su laivų kon 
panijų atstovais, su. bankiniu 
kais ir ministeriais. Visi klai 
sėsi su žingeidumu mano pi; 
nūs. Vienok galų gale nė vi< 
nas nepajudino nė piršto, ks 
paremtų mano sumanymus. K 
ti net man išmetinėjo, sakė:

—Tamsta komercijų stat 
pirmoje vietoje prieš religijų

Iš 
kios

Anglijos nesulaukiau j- 
pagalbos.

(Bus daugiau)

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

Aiatfiiih'kft, kdd nioi^js 
d'aro piMniils—jds 
ir sk^thjs jlišų pagarsini
mą. 

iiirti ' i "

<Iškirpkit
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šias biles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 

gražų eilių rinkinį).
.. irti,, ’ į ”> ...

Geresnių Laiką Viltis
šalin nusiminė dūsavimai skaddųs:
Jie silpnina dvasią tiktai.
Ar įpunis, kaip mergaitei, raudoti nuraudus, 

IsFors spaudžia belaimės vargai?
Ne taip musų bočiai didvyriai kariavo, .
Kad gynė tėvynę brangiausiąją savo, 
Kad ėj’O Į kOVą linksmai.

Kam trokšti pradengti tą uždangą juodą 
Tamiosios laikų ateigos!
Juk DiėVfts teisingas ir valdo it duoda 
Laikus Iš malonės šventos!
Kas bijo šešėlio,-r-šešėlius temato, 
Tas Dievo galybės tikrai nesuprato, 
Naktis tams visur visados.

t

.-A
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Mes viekas j vierią sustosim į kova,,. 
kaip milžinas amžių baisus!
6 meile tėvynes mums bus už vadovų 
Ir Dievas, kurs rėdo visus.
Darbuosmes ir eisim kur šaukia tėvynė! 
Mylėsime broliai, ką proseniai gynė! 
TėVynė įš miego pabus!

Ne vien kalavijas Sau valdp Šiandieną, 
Bet mokslas, tikybą, šventai 
Ne į kalaviją mės kalsime plieną, 
Nes mokslo ir žagrės gana! 
Ras kardu kariauja, nuo kardo ir žūva, 
O juodvarhiaj tąso tų pakirstą kruVą! 
Vargiai bepakils tie kada.

Į darbą!’Į darbą, kaip Dievas prisakė, 
Su. auštančia žvaigžde vilties!
O TėVa^s Augščiausis, kurs amžiais mus plakė, 
Paguostančią ranką išties.
feu Dievo pagalba ir moksle galybe, 
Nustosim i darbą sU dvasios stiprybe: 
Unyks.tada burtai nakties.

Maironis.

gu kraštas atsigaus
Pilietinis kayas yra nelaimė, kurįo nė vienai tautai 

negalimaUmk^ife ?> 'L Jt

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937
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PRAĖJUSĮ penktadienį, sau
sio 1& dieną, General Motors 
korporacijos viršilos ir the 
United Automobile WorkerS 
unijos vadai, tarpininkaujant 
Michigan valstijos gubernato
riui Murphy, sutiko deryboms 
tikslu likviduoti ginčus, dėl 
kurių išsivystė automobilių 
darbininkų streikas. Buvo nrA 
tarta derybas pradėti sausio 
18 dieną, bet jos nutruko ne- 
prasidėjusios. 

B

Pagrindinis punktas, dėl ku
rio kova eina, yra darbihihkų 
unijos pripažinimas. Korpora
cija nenori pripažinti unijos. 
Jos užsispirimas atrodo nesu
prantamas net tokiems šalies 
gyventojų sluoksniams, kurių 
negalima kaltinti simpatijomis 
unijistams. Nes, sako jie, ge
ležinkelių pramonė, kuri sam
do iki miliono įvairių įvairiau
sių darbininkų, savo stambu
mu1 yra lygi automobilių pra
monei, o betgi čia unijos yra 
tvirčiausios ir jos gelbsti pra
monės klintis išlyginti, o ne 
trukdo. 

* * *
tVASHINGTON*. D. C.—Per 

pastaruosius ketverius metus 
samdytojų ir darbininkų kovo
se svarbią rolę vaidino the 
National Labor Relations Board 
(Nacionalė Darbo Santykių 

.Taryba), įsteigta kai tapo iš
leistas nacionalis darbo santy
kių aktas. Dabar, vasario 8 
dieną, Jungtinių Valstijų vy
riausias teismas klausys argu
mentų, ar tas aktas yra kon
stitucinis, ir teismui teks iš
nešti sprendimas šiuo klausi
mu. Bylas akto konstitu'ciona- 
lumo klausimu iškėlė penkios 
kompanijos, būtent Associated 
Press, Pruerhaiif Traiier Co., 
Jonės and Laughlin Steel Co., 
Virginia and, Maryland Bus 
Co., ir Friedmart-Harry Marks 
Co. ’ f

& & *
WASI1INGTON, D. C.—Se

natorius Robert F. Wagner 
šiomis dienomis pareiškė, kad 
ankstyvose šio kongreso sesi
jos dienose bus įneštas kon- 
gresan bilius taikomas nuver
timui nebetinkamų gyventi na
mų ir statymui naujų, kurie 
pritiktų Amerikos gyvenimo 
normoms. Senatorius WagnCr 
sako, kad toks bilius šioj kon
greso sesijoj turi progos tap
ti įstatymu, nes pašalinimo 
griuvėsių (alums) reikalą mė- 
to jau ir tokios gyventojų 
grupės, kurios pirmiau nekrei
pė dėmesio į šį reikalą arba 
buvo jam priešingos.

* & *
FLINT, Mich. — Teisėjas 

Edvvard D. Black išleido iii- 
džionkšeną prieš streikuojan
čius General Motors darbinin
kus. Bet Michigan valstijos 
Įstatymai sako, kad joks tei
sėjas privalo perkratinėti by
los, kurioj jis pats yra asme
niškai užinteresuotas. Tuo 
tarpu* pasirodė, kad teisėjas 
Black turi 3,665 General Mo
tors Šerų vertės kaip šiandie 
virš $200*000. Taigi General 
Motors pasiskubino prašyti 
perkėlimo šios bylos kitam tei
sėjui. Gi automobilių darbinin
kų unijos prezidentas Martin 
pareiškė, kad unijos advoka
tai iškels bylą teisėjui Black 
kaltindami jį laužymu įstaty
mų.

* * *
PHILADELPfclA, Pa.

jungtinių Valstijų darbininkai 
ir samdytojai jau pradėjo mo
kėti duoklės į sotiallo saugu
mo aktu įsteigtą Senatvės pen
sijų fondą. Pirmą bylą dėliai 
šio akto konstitucialumo iškė
lė PennsylvaUia srity J. Har- 
ris Warthman, La France‘In
dustries ir The Pehdletoh Ma- 
nufacturing kompanijos vei

kiantysis globėjas (trustisas).
Warthman reikalaują, iš Unit
ed States apskrities teismo in-

džionkšeno prieš socialio sau
gumo aktą.

BROOKLYN,‘ N. Y. — Va
dinamoj Williamsburg apielin- 
kėj pradėta statyba Works 
Public Administration supla
nuotų namų. Kai tie namai buš 
pastatyti j tai juose galės gy- 
venti 1,468 šeimynos. Namai 
nužiūrėta statyti tokie* kad 
juose pajėgtų gyventi žmonės, 
kurių pajamos yra, palyginti, 
nedidelės. .

PHILADELPHIA, Pa.—Mie
sto trokų šoferių tarpe šiuo 
laiku varomas yra organizaci
nis vajus. Meras Wilson įspė
jo šoferius, kad sulig miesto 
čarteriu jiems nevalia priklau
syti uhijai. Jis todėl patarė 
daryti spaudimą į legislaturą, 
kad Ši lėgaližUotų miešto dar
bininkų priklausymą unijoms.

SPRINGFIELD, 111. — Buy 
Edmundson, Illinois srities an
gliakasių unij'oš prtezidentas, 
kaip ir kiti ūbi jų vadai- numa
to, kad atkakli angliakasių dar- 
oininkų ir kompanijų kova šių 
mėtų pavasarį ir vasarą yra 
neišvengiama. Samdytojai su- 
varties atnaujinimui reikalau
ja pailginti darbo laiką nuo 
35 valandų savaitėj iki 40. 
Darbininkai gi nori sutrumpi
nimo iki 80 valandų. Samdyto
jai ir darbininkai ruošiasi ko
vai. O įvairios kampanijos, ku
rios vartoja didesnį kiekį an
glies, jau dabar kraują ang
lies z sandėlius atsargai.

* & *
NEW YORK, N. Y. — Vx>' 

kietijos nacių taVoramš boiko
tuoti taryba — The Joint Boy- 
cott Council — pėf savo at
stovus Dr-ą Josėph Tėnenbau- 
ną ir B. Č. Vladeką — pareiš

kė protestą rengėjams pasau
linės parodo^ New Yorke 1939 
metais. Vladek ir Tenenbaum 
priešingi tam, 
rengėjai nutarė 
šistinę Vokietiją 
rodo j:

kad parodos 
užkviesti 
dalyvauti

fa- 
pa-

&
BOSTON, Mass. — Massa- 

chu'setts valstijos ..vyriausias 
teismas pripažino, kad įstaty
mas apdraudai nuo nedarbą 
atatinka valstijos konstituci
jai. '

; zX.

PIKTADAhlS, JOSEPH HILL, KURIS PRISlPAžlNO
vagystes^ Jis stovi kriminaliame teisine, su motihU, kuri hiiaidaVo teisėjo šUnauš 

pasigailėti ir atiduoti jį daktėrb pčiėžiu ran Policija jį suėmė MpttWnaliopėj’\ kur 
jaunuolis bandė parduoti grobį. Naiijienų-Tribūne PhotoB1NGHAMPTON, Nr Y

• . , I Ž t.’.K .. , >

(Tąsa iš šeštadienio numerio) rius prikelia iš miego ir atsta 
tę šaltą, mirties giiiklą pareis1 
kia jiems* kad pėrveršmas jauKAifrio ir miesto jaUriūomenė 

btirtaširt tam tikras kultūrinės r> a j v .... įvykintas,■ kad jie esą areštuos oruamzacnas. Pradeda užsimes1- ... : ' ..... . . .organizacijas. Pradeda užsimeg- 
sti gereshi santykiai su Klaipė
dos kraštu.

Vilniaus okupantams krašte 
pradeda pasireikšti gyVėsnis lie
tuviško ^sentimento j udėj imas.

žodžiu, Lietuva ir josios liau
dis pradeda paragauti tikrosios

jami ir kad valdžia jau kari
ninkų rankose.

Nuo tos dienos, gerbiamieji, 
Lietuvos valdžios priešakyje at
sistoja Antanas Smetona, Jis 
pareiškia visuomenei, kad per
versmas įvyko įtodėl, kad kari- 

j ninkai žinoję,, jog "greitu laiku 
demokratijos ir pamato, kad Įvyksiąs bolševikų perversmas, 
Lietuvos liaudies ilgametės ko- ir kad galėtų įrodyti, jog tAs 

nėpriklaušo- jų tvirtinimas turi pagrindo, 
mybės nenuėjd niekais. Kadi jie suima keturis Lietuvos ko- 

Sibiras, kalėjimai ( ir, munistų Veikėjus ir ant grei- 
savanorių «gy- tųjų juos siisaudo. Ritų pažval- 

4- T ' A’ii xrni Irlnn'mii A ninvvin

vos dėl Lietuvos

&

& & &
WASHINGTON, D. C. — 

Kad pataisa prie šalies kon
stitucijos liečianti Vaikų dar
bą pramonėj įeitų galion, rei
kia dar 12 Valstijų Užgyrimo. 
Tikimasi tokio užgyrimo su
laukti. Savo keliu pritarimą 
kalbamai pataisai išreiškė the 
American Farm Bureau, vieu. 
na konservatyviškiausių šalies 
farmerių Organizacijų.

Vp.

JUOKAI
Danisi Kodėl jūsų šuo taip 

žiuri į mano gaivą?
šeimininkas: Todėb kad* aš 

prižadėjau duoti jam kaulą ką 
tik prieš jūs’ą .atėjimą.

* &
“Kaip jus nusilaužėte ran-

4‘Aš šveičiau Magės veidą 
cbld cream tepalu ir pataikiau 
į raukšlę veide.”

Surinko John Faiza Jr.

kančios, 
pagaliau, jaunų i 
vastys paaukotos ant Lietuvos 
laisvės aukuro nenuėjo niekaiš. 
Ir kad nuo dabar Lietuva ir jos 
žmonės galės žengti pirmyn ir 
kad nuo dabar Lietuva įstoja į 
civilizuotos tautų šeimyną, ir 
kad ..laikui, bėgant, ji jas. galės 
pasivyti kultūroje ir ekonomiš
kai.

Bet, deja, Lietuvos liaudis 
neturėjo laimės ilgai džiaugtis 
tomis laisvėmis.

Dvarininkai, biurokratiški Ru 
sijos caristinio raugo prisigėrę 
Valdininkai, karininkai ir Į šmu- 
gelus Įsivėlę krikdemų partijos 
lyderiai pajuto, kad jųjų diė- 
nds jau suskaitytos, kad Lietu
vos liatrdiš paragavus tikrosios 
demokratijos daugiau gali nė-i 
bekileišti, kad ją pavergtų, ir 
nebenorės tų laisvių atsisakyti.

Ir visi tie atžagareiViški ele
mentai pradeda burtis, sudaro 
Sąmokslą ir 1926 metų gruo
džio 17 dieną, kada visa Lietu
va buvo pasiruošusi pagerbti 
savo mylimą liaudies pionierių, 
Savo ilgų metų vadą ir tuo lai
ku respublikos prezidentą, Dr. 
Grinių, tai Lietuvos karininkai, 
kurie taip labai neapkenčia de
mokratijos ir paprastų žmonių 
ihiciatyVos, susitarę su tauti
ninkais^ Smetona, Voldemaru ir 
kitais, o taip pat prasikaltu
sių krikdemų partijos lyderių 
padėdami* įvykdė Visam pasau
liui, o ypatingai mums, gerai 
žihomą naktini pučą. Karinin
kai su ginklu rankoje, nakties 
motu nuvyksta pas prezidentą

pinti tą ūkininkų judėjimą. Ji-

geresni 
visos L RADIO. žmonių gyvenimą^ už 

liaudies išlaisvi
nimą iŠ Smetonos ir karininkų 
diktatūros.

Tad Amerikos lietuviai, Visą 
tai matydami, nusprendė tiems 
Lietuvos demokratijos kovoto
jams ištiesti pagalbos rankų, 
Kaip jau Visiems yra Žinomai priimto j e kalboje ĖUdHko 
perfeito birželio pabaigoje ĮVykO ptogtamo. Taip te pėHftą 
milžiniškas Amerikos lietuvių -J sekmadieni lygiai 7 tai. vika- kongresas Lietuvos dembkratiš-^ Msistatėrftavo radiė ant 
kai tvarkai atėteigtn Kdngrė-j97() jkil, WCFL stoties ir iš- 
sOte įvyko CleVeland* Ohio. fcon- ^įr(iĮom puikią melodiją “Plau

kia sau\ laivelis”, su kurta Rū
mas prasideda, 

Visapusiškai imant* programas 
buvo Žingeidus ir rūpestingai 
prirengtas, šauniai grojo did-» 
žiulė Budrtko radio orkestrą, 
o harmoningas duetas Vin
cas Ascila ir Viktorija Gunau- 

meistriškai sudainavo 
litai padėti Lietuvos liaudžiai keletą puikiu liaudies dainelių, 
atsikratyti tos, Smetoninės dik-. Makalai, kam jie nėra jdo-

mus? Ypatingai dabar yra di
delis visli susidomėjimas sura
dimu tinkamo Vardo Juozo Ma
kalo dukrelei. Koks bite var
ias? Sužinosime kitą Sekma

dienį. Leidėjui šių gražių pro
gramų Juozui Budrikei' linki
ne geriausių biznio- pasekmių 

dių ir nnmų rakandų. srity
je. J • . ; -

BUDRIKO PROGRAMAI

Kiekvieną sekmadienį ltoes 
nekantriai laukiam 7 vai. va
karo, kad pasiklausyti tavo

grėsė dalyVAVo arti, 400 delega- ^ otxu lwavwc 
tų iš Įvairių lietuvių gyvenamų1 ^ko pro^rn 
viėitą, nuo įvairių organizacijų.
JUme dalyvavo visokių pažValgų 
žmonių, k. t. socialistai, komu
nistai parapijonai, bėpartyviai 
ir kiek sandArieČių.

Tame kongleše buvo svarsto
mi įvairus budai, kad butų ga- akas 

keletą puikių liaudies dainelių.

taturos, kad galėtume pagelbė
ti tiems kaliniams, kurte Vargs
ta kalėjimuose už Lietuvos 

’ liaudies k reikalus. Ir tiems bą-,
"S '““i"“-™ 

sušaudo. Sušaudo už tai, kad 
tie žmonės drįso prasitari prieš 
pbnų tautihinkų diktatūrą.

Negana to, jie padaro tokių'v, . t-L. i i Chicagoje ir kurio atstovą, Dr. areštų visuose Lietuvos kam
puose-. Jie areštuoja kiek biskį 
kaltus ir visai nekaltus* o tik j 
šnipų, išpravokuotus piliečius ir j 
atiduoda juos karo r teismams Į 
teisti. O karo teismuose, kaip; 
yra žinoma, hėta galimybės tu
rėti gynėjo. Ir taip mes jau vi
si metai girdime tų teismų nuo
sprendžius-, t. y. pasmerkimus 
sušaudymui. Paskui kai kuriems 
iš tų pasmerktųjų Smetonos 
“šUsimyiėjįmusb ir mirties bau-- 
smių . pakeiti'mUš kalėjimu iki 
gyVOs galVOfe arba ilgiems me
tams Sunkiųjų darbų kalėjiman.

Ir rėikia pasakyti* kad tokių

atstėigimą. demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.
v Kongresas Įsteigė centralinį 
komitetą, kurio centras yra

tarpe turėti ir išgirs- 
centralinio komiteto

Įvairiose lietuvių kaul

- Kauniškiai.

gų veiklesnius ' žmonės suimą 
ir padeda Į kalėjimus, kitus ap- 
š'tato šnipais ir seka jų kiekvie
ną žingsViį. nelaimingų žmonių yta keletas

Ir taip ba'igifei Lietuvos jiaii-, Šimtų iJ įvairaus nusistatyrtioįk-i
' p.ažyal^ų bei partijų. Tokių ne- 
ląimihgų^ žpipnių tarpe mes ra
sime . liąųdinibkų, socialdemok
ratų, kohiunistų\ katalikų irių^' 
pačių1 tautininkų,Miurie -dar tu
ri žmoniškumo kibirkštėlę sa
vo širdyje. < < • ; y
' Tie žmonęs yra bąudžiami su
šaudymui ir ilgų metų kalėjimo 
bausmėmis, o pastaruoju laiku 
bus įrengtos ir > darbo stovyk
los, kuriose bus patalpinti ad- 
ministratyvišku budu tautinin
kų valdininkų pasmerkti, o ne 
teismo teisti. Mat, teismai jau' 
nebeapsidirba, hes perdaug yra 
tų hušįkaltėlių. O tie žmones,1 
kaip žilio te, nėra jokie nusi
kaltėliai-, bet ;■ įtik kovotojai Už

dies laisvos -dienos. Nuo to lai 
ko, Lietuvos ^žmonės* jūsų brq- 
iįai,^ seserys,. tėvai ir pažjstami 
jau nepažįsta laisvės. Spaudai 
tapo įvesta negirdėta cenzūra, 
susirinkimai uždrausti, žmonių 
atstovybė, seimas' , tapo, panai
kintas. Visk£sr,iuri būti daro-; 
ma pagal aukštesnių jų įsaky- 
musy. ■': ■ '; ; :: ■

• Ir taip tęsiasi jau, dešimt 
metų. Iš pradžių buvo manyta;, 
kad tas liguistai laikotarpis po 
kiek laiko praeis. Bet Jai. buvo* 
klaida. Per tą laikotarpį Lietu
vos žmoilcms 'tapo užkrauti di
deli mokesčiai, nes prie tauti
ninkų diktatūros reikia, užlai
kyti didžiausią Šnipų armiją, 
kad jie sektų kiekvieną Lietu- 
Vos pažangesnį žmogų.

Lietuvos liaudis kentėjo, kaip 
sakiau, jau'net dešimt mėtų, ir 
nematydama -visam tam, galo, 
pradėjo bruzdėti. Ir Štai užper-' 
eitą žiemą .Lietuvos ūkininkai 
pradeda : streikuoti, nusitaria 
nebevežti savo produktų į mies
tus, kad pusdykiai nereikėtų 
parduot, nusitaria nemoket mo
kesčių, pradeda daryti slaptus 
pasitarimus, išleidžia slaptus at- 
sišaukimūs į piliečius šU ragi
nimais nusikratyti tos ileilor- 
mališkos' padėties, t. y. tauti
ninkų diktatūros.-

Smurtininkų, naktinio pučo, 
Dr. Grinių ir visus jo ministė- Smetonos' valdžia griebiasi slo-,

A. Montvidą, mes turėjome pro1 
gos savo 
ti apie 
veikiąs

, Dabar
lonijose yra šaukiamos organi
zacijų atstovų konferencijos, 
kad Įkurtų vietų komitetus ir 
kad tie komitetai darbuotųsi 
vietos, lietuvių tarpe dėl atstei- 
gimo demokratinės tvarkos Lie
tuvoje. Tad ir .mes Binghamto- 
no lietuviai, kurie mylime Lie-; 
tuvą ir atjaučiame jos žmonių 
vargus bei norime, kad Lietu
voje įsisteigtų demokratine 
tvarka, tikra to žodžio prasme, 
turime padėti tiems žmonėms, 
kurie net savo gyvastis aukoja 
ant Lietuvos liaudies ir demo
kratijos aukuro.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VĖ- 
DYB€$iS

-----------JN. ------- i > *..«

Leb Paluski ir Bemicė Wisz 
Julius Žilius ir Mae Kitea 

bivorsų bylas užvedė
Charles J. Wilkas prieš Gn- 

therine Wilkas

Mes turime jiems padėti mo
rališkai ir materiališkai, kad ko 
greičiausia butų nusikratyta 
Smetonos diktatūros.
.1.1 'h 
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KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

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

KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9jl30 vai. vakaro

Kalbančios Ži/ios—Mėgiami Lietuvių Dai 
nininkaiz^Gražioš Dainos ir Muzika.

f: Asa&MM

......... i.iii.i   ii —— i r i    i <1 ii     Hi.ii ii«ii»i—■ —

Lietuviškas Krupnikas
- Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MŪS GALITE GAUTI

International Wine & Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

L *ij
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Del biznio—dėl malonumo — 
pamėginkit greitą, aiškų, as 
meninį žemos kainos pašauki 
mą šiandien.

Trečiadienis, saus. 20, 1937 
' K

Nužudyto Policisto Našlė Laidotuvėse

Nuraminti
Stanislovas Poška ŠALTĮ

o nu

vienam

skersai

Brightoii Park

DAILY BUSINESS DIRECTORY

metais

išleido tomą komisiją
ILaidotuvių Direktoriai!

KRAUJAS

PASLAPTIS
NEPAPRASTAI ĮDOMI APYSAKA Iš RUSIJOS REVOLIUCIJOS

PRASIDEDA geriausia

KONTRAKTORIAI

i\r a u iiFivnęp 15 rt. V 1 la 15 VF O lu RESTAURANTAI

SAUSIO 25
SKAITYKITE KASDIEN

ia kitą susi- 
' trečiadieny,

Pavlu 
iš vie

GARSINKITES
NAUJIENOSE

Chicagos tei 
veiklai studi

• LIGONINĖS— 
HOSPTTALS

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINEI 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUT

AUTOMOBILIAI
— Automobilesmisionierių ir pas 'aldermaną 

prašydami daugiau apsaugos. 
Mat ir šiame susirinkime bu-

Joseph Schustęr. Ji eina iš bažnyčios vyro 
Naujien ų-Tri b u ne/ P h oto

Milda Auto Sales
Vienintelis lietimą pardavėjas Buick 

ir Pnntiac automobilių
DOMININKAS KURAITIS, 

806 Went, 31-st Street 
Victorv 1696

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tei. Victory 9670.

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Užpykęs Mirtinai Su 
mušė Praeivį

Lump $6.00, Pea Coal Nut ,$5.00, 
Mine “Run $5.75, Egg $6.00, Sčreen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. • Pašaukit dieną ar na- 
ktj Tel. KEDZIE 3882.

Lietuvių Tautinės 
Kapinės

PHOTOGRAFAS 
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei 
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

Mero Kelly pranešimas apie miesto 
valdžios darbuotę

.... $9,502,023 

.... $8,412,651 

.... ,$5,728,996 

.. $11,065,436 
$3,312,000 

gaisrų suma

’vo didelį skaičių bylų. Be kit
ko, jis padėjo sulaikyti gazo 
kompanijos pasimojimą pakelti 
kainas už vartojimą namams 
gazą. Departamentas taipgi pa
sitarnavo sumažihimui apdrau- 
dos nuo ugnies ratų.

.(Bus daugiau)

Paimkit 2 Bayer 
Aspirin tabletę 
au pilna stik
line vandens.

Pradedant Sausio 15 d. Lorig 
Distance telefono mokesčiai 
vėl buvo sumažinti—aštuntą 
sykį per paskutinius dešimts 
metų. Naujieji mokesčiai yra 
p r i taikyti tarpvalstybinioms 
dienoms, naktims ir sekma
dienių pašaukimams ir tai yra 
sutaupymas nuo 5 centų iki 
$1.00, priklausant nuo tolumo.

Bląivas: Kelis šnapsus tu iš
geri per dieną ? z

Girtuoklis: Aš nežinau
Reikės tur būt uždėti skaitlia- 
vimo mašiną ant galiono.

New Deal Inu Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, III.

nių, kurie jau nukentėjo nuo 
plėšimų.

Mano supratimu, tai girtinas 
sumanymas ir kreditas tenka 
duoti už tai 12 wardo Lietuvių 
Demokratų Organizacijai.

—: Ten buvęs.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimų 
nataiso automobilius.

Čia talpinama sutraukos pra
nešimų gautų iš Chicagos me
ro ofiso. Pranešimai liečia įvai
rių miesto departamentų veik
lą ir atiktą darbą 1936 metais.

Policijos departamentas
Kriminalių nusikaltimų skai

čius, rodo pranešimai, Chicagoj 
mažėja. Bendrai imant, nusižen
gimai įstatymams 1936 metais 
sumažėjo 24.27 nuošimčiais, pa
lyginus su 1935 metų nusižen-t 
girnų skaičiumi. Taip praneša 
policijos komisionierius James 
P. Allman mėrui.

1936 metais skaičius plėšimų 
gatvėse buvo 42.57 nuošimčiais 
ma’žesnis, negu 1935 metais;

Jonas 
4608 South 

šiandien guli 
ligoninės 

kad 
ne- 

ėjimas

. John Vilimas
Kontraktorius irx Budavotojas 

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

MRS. ARTHUR SULLIVAN, NAŠLĖ POLICISTO 
Ar,thur Sullivan, kurį Chicagojc pereitą savaitę nušovė 
piktadari 
laidotuvių procesijoje

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus 
garantuojamas]

Savininkai

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

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne ata* 

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansilus Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyalės 
gydymas iivirkitimu, kyla ir vari- 
cose veina.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL» Lavmd&le 5727.

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

Tel. Yards 5299 
3827 SO. EMERALD AVENUE

15c
JJZ TUZINĄ

2 pilni tuzinai už 25c

Ištikrųjų po lc tabletė
Praėjusį trečiadienį, spusio 

13 dieną, teko užeiti į Juškos 
salę adresu 2417, West 43rd 
Street, kurioj politikieriai laike 
susirinkimą, šiuo kartu jie lai
kė specialį susirinkimą, kad 
pasitarti kaip apsiginti nuo 
vagilių, kurie šioj apielinkčj 
perdaug įsivyravo. ’

Kiek teko; suprasti, tai poli
tikieriai dar sąįf ‘ 
rinkimą šiandie
sausio 20 dieną, taipgi p. Juš 
kos salėje.

Jie1 siųs

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažjstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. Įvairiausias rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stąlai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

Darbas yra 
prieinamos kainos. 
A. Kasiulis ir 
Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

BRIGHTON PARK 
Pavlukevičius, 
'Turner avenue 
[negyvas apskričio 
Javoninėjc. Mirė dėl to, 

George Cernavai 
Pavlukevičiaus 
gatvę, 
taip, kad prie 
Archer kampo, 

kevičiui reikėjo pereiti 
nos gatvės pusės į kitą. Pav
lukevičius pradėjo eiti, bet 

■ pasitaikė, kad Gernava tuo 
pačiu laiku norėjo pravažiuo
ji pro kryžkelę.

Nenorėdamas Pavlukevi
čiaus sužeisti, Cernava susto
jo. Bet piktumo pagriebtas, jis 
išlipo iš automobilio ir taip 
smarkiai vožė Pavlukevičiui 
per galvą, kad tasai netrukus 
mirė.

Jei skauda grerk- 
•lė, taipgi iftgar- 
galiuokit bu 3 
Bayer tabletė
mis J vandens 

stiklinėj.

Moderniškas būdas nuraminti šalt} 
yra: Dvi Bayer Aspirin tabletės tam 
nlbmente, kai pajusit gavę šalt}. Pa
kartokit, jei reikia, j dvi valandas. 
Jei skauda gerklė kaipo Šalčio pa
sekmė, ištirpykite 3 Bayer tabletes 
j 1/3 vandens' stiklinę ir išgarga- 
liuokit su tuo du kartu. Bayer 
Aspirin, kurį paimsi j vidų, veiks 
kad nugalėti karšt}, gėlimą, skaus
mus, kas paprastai seka atsišald- 
žius. Gargaliavimas .veik iškarto pa
šalins skausmus ir nešvankumą ger
klės. Jūsų gydytojas, mes jau
čiame tikrai, tą modernišką būdą 
užgirs. Prašykit savo vaistininko 
tikro Bayer Aspirin jo pilnu vardu 
— ne vien tik vardu “aspirin”.

Sausio 11 dieną Lietuvių 
tautinėse kapinėse tapo palaido
tas Stanislovas Poška, kurs mi
rė sausio 8 dienį namuose ad
resu 364 Kensington avenue.

Nors velionis buvo beturtis ir 
mirė nieko nepalikdamas, bet 
tapo palaidotas gražioj vietoj, 
nes jo brolis Jonas turęj 
pirkęs lotą " jau tryliką ' metų. 
Tame lote jis ir palaidojo brolį 
Stanislovą.

Ona Buožis
Sausio 16 dieną tapo palai

dota Lietuvių tautinėse kapi
nėse Ona Buožis (pirmo vyro 
pavarde, Ona Kvfedarienė). Ji 
mirė sulaukusi 53 metų am
žiaus, namuoše adresu 8040 
Yates avenue*’Chicagoj. Buvo 
gimusi Lietuvoj Alvito parapi
joj Juodpcnių kaime. Palaidota 
nuosavame lote, kurį pirko šeši 
metai atgal pirmam vyrui.

Salutaras Drug &
■ Chemical Co.

Salutaro Biteyis yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ‘ ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

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

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas'Express 4405 S. Fairfield Av.

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

> šviesas kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753

los $4,500,000 stok j ardų gaiš-. 
ras.

Sumažėjimas nuostolių gaiš- 
rų, aiškina maršalas Corrigan, 
turi keletą priežasčių, būtent 
publikos didesnis atsargumas su 
ugnimi, vajus varomas tikslu 
apsisaugoti nuo ugnies, nugrio
vimas sukrypusių trobesių, pa
didinimas ugniagesių departa
mento pajėgos.

Teisų departamentas.
1936 metais Chicagos teisių 

departamentas (korporacijos 
advokato ofisas) darbavosi kaip 
viena miesto teisių įstaiga, su
jungus šešius miesto teisių sky
rius j daiktą ir padėjus juos 
advokato Hode^ priežiūroj.

Nauja teisių tvarka Chicagoj 
atkreipė į save visos šalies dė
mesį ir iš daugelio kitų miestų 
lankėsi atstovai 
šių departamento 
juoti.

Departamentas 
opinijų, kurios yra reikalingos 
taip advokatams, kaip ir asme
nims, kurie įdomauja visuome
nės veikla.

Teisių departamentas likvida- vo gan daug susirinkusių žnio

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

į< Smulkesni $7.15 tonas.

skaičius įsilaužimų į namus bu
vo 26 nuošimčiais mažesnis ir 
smulkių vagysčių namuose bu
vo 16 nuošimčių mažiau," negu
1935 metais. Kitų rūšių krimi
nalių piktadarybių papildyta
1936 metais 17 nuošimčių ma
žiau, negu 1935 metais.

Centralinės policijos stoty 
skundams priimti, per telefoną 
Police 1313, ir atskirose stoty
se 1936 metais buvo gauta 8 
nuošimčius mažiau skundų, ne
gu 1935 metais. Viso atsišauki
mų j policiją’ per telefoną 1936 
metais buvo 618,000. Trečdalis 
šių atsišaukimų transliuota per. 
radio ir transliavimo pasėkoj 
padaryta 17,218 areštų.

Areštų skaičius , irgi mažėja:
1934 metais viso areštų

padaryta ...........  111,454
1935 m. ...............     93,953
1936 m............... . 90,301
1936 metais policijos depar

tamentui nupirkta 20 naujų pa- 
ttojiaus automobilių ir 65 au
tomobiliai skvadams.
' Užmušta policininkų 1936 m. 
beeinant jiems tarnybos parei
gas viso 3.

Ugniagesių departamentas
Maršalas Michael Corrigan 

praneša, kad rugsėjo mėn. 1936 
metų pasitaikė mažiausia de
partamento istorijoj nuostolių 
dėl ugnies Chicagoj. Viso tą, 
menesį gaisras padarė nuosto
lių tik $100,000. '

Antrą vertus,. liepos mėnesį 
ugniagesių departamentas tu
rėjo daugiausia darbo. Gais
rams gesinti šį mėnesį departa
mentas gavo 3,883 pašaukimus.

Nuostolius dėl gaisrų Chica
goj tenka apmokėti tokius:

1931
1932 
1933 
1934 
1935 
Nuostolių dėl

1934 metais yra taip augšta to
dėl, kad tais metais padarė ža

ANGLYS—COAL

• Turtas ir Finansai
_ _ _ _ Ręaį _ Estate and Finance
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

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

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

OUICKLY
RECOMMENDEO

POR 40YEARS

B TIRED 
^.REDDENED 
fcEYES.^
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KAZIMIERAS KULIS NEŽINOJO, KAD 
SUKELS TOKIA AUDRA

Žinomas Chicagos 
vaistininkasišdir-

Dabar ir policija, ir prokuratūra ir parolių 
taryba nemiega (

.. 1.1.1 Į Į ,

preparatų
Puldamas prie policišto Ar- piktadario 

thur Sullivan suareštuoti pik
tadarį J'oseph Schuster, Kazi
mieras Kulis nežinojo, kad jo 
žinksnis sukels didžiausį skan 
dalą, dėl kurio dabar nemie
ga nei policija, nei prokura
tūra nei parolių taryba.

Tų trijų įstaigų detektyvai 
ir agentai dabar skuta po 
miestą areštuodami po parė
jiu paleistus kalinius už pa
pildytus ir nepapildytus pra
sižengimus. Tos įstaigos yra 
pasiryžusios užkirsti kelią pa
sikartojimui panašios tragedi
jos, kuri įvyko policišto SuL 
Ii va n atvejyje.

Pastebėjęs piktadarį J. 
Schusterį gatvėje, vaistininkas 
Kulis pažino ^jį kaipo vagį, 
kuris apiplėšė vaistinę adre
sų, 3301 West Cermak Road. 
K. Kulis toj vaistinėje tar
nauja.

Kartu su pplicistu A. Sulli- 
van, Kulis užklupo vagį prie 
eleveiterių stoties, ties 20-tos 
ir Kedzie. Nenorėdamas pasi
duoti areštui, jis Sullivaną nu* 
šuvė. Kulis išsigelbėjo nuo 
mirties tik per plauką kai

revolveris užsikir- Įsteigė laboratoriją,
Laboratories”

Spėja, Kad Pagrobė 
Žmoną

Išėjusi, pas seserį nebegrfįb^

18 APIELINKĖ — Miesto 
sveikatos departamento tar- 
n autoj as Anthony Winze p asi-

“Nida \skunde policijai’/ kad dingo jo 
žmona. Jis spėja, kad ji buvo

• ■ X '

nužudytasai Sulli- 
palaidotas labai iš

žiūrėk paveikslą

to.
(Vakar 

van buvo 
kilmingai. 
7-tame puslapyje).

; Cook apskričio Grand Džu- 
ry svarsto Schusterio Veikalą 
ir greičiausiai išneš fokį kal
tinimą, kad prokuratūra galė
tų reikalauti kriminaliame tei
sme mirties bausmės.

Bet su Schusterio reikalu 
džures darbas nepasibaigs, 
nes policijos ir detektyVų “ob- 
lava” prieš paroliuotus kali
nius atnešė nemenkus rezul
tatus. Jie suėmė 'būrius tokių 
kalinių visus kamantinėja ir 
“varo per šerengą”, neparo
dydami daug susimylėjimo.

Paroliuotų kalinių Ghicago- 
je yra apie 2,000 ir apskai
čiuojama, kad apie ketvirta 
dalis jų užsiima kriminaliz- 
mu.

Jaunas lietuvis Jonas Gird
vainis, kuris laukia teismo už 
apiplėšimus lietuvių kolonijo
se taipgi buvo paroliuotas ka-

A. G. Kartanas, vaistinin
kas, Chicagiečiams gerai žino
mas asmuo. Jis užpernai daug 
darbavosi kaipo pirmininkas 
Vaitkaus skridimui į Lietuvą. 
Pernai jis sdmanė /pagaminti 
savo laboratorijoj, — Nida La
boratories, — visokią prepa
ratų. štai sąrašas jb

Nida Veido Pudras
Powder)

Nida Veido Dažai (Rouge)
Nida Lupų Dažai (Lipstick) 
Nida Liųuid Cream t
Nida Wave Sėt ;
Nida

(Liųuid 
U.S.P., 
80)

Nida
slogas ir galvos skaudėjimą)

Nida Compound Sinapis Oint- 
ment (gydo reumatizmą, neu
ralgiją) '

Nida Drawing Galve (gydo 
sutinimą)

Nida Compound Menthol In- 
unction (gydo galvos skaudė
jimą, reumatizmą)

Nida Compound Emulsion of 
Mineral Oil (gydo užkietiejl- 
mą vidurių)

Nida Syrup of Thyme (gy
do kosulį)

Kaip matote, Nida Labora-t 
tories turi išdirbusi jau daug 
įvairių preparatą,
kosmetikų ir- kitokių mosčių.

Reikia pažymėti, kad Nida 
Laboratories skelbimas telpa 
kiekvieną ketvirtadienį, moteG 
rą" skyrių j e. Kam reikalingi to
kie preparatai arba ‘kosmetikai,

ia.r. Labora-
Street.
galite

gami-

(Face

Russian 'Mineral 0il
Petrol&tum, Heavy, 

Specific gravity 875-

Cold Capsules (gydo

f ii

Prokuratūra įsteigė Detayfe Pienininkas 
Lytinių Prasižengi 

mų Skyrių
Įkalintas Už Drau 

dimo Sulaužymą

Ves bylas ir rinks visas infor
macijas apie prasižengimus ir 

prasižengėlius

Cook apskričio prokuratū
ra vakar įsteigė naują skyrių, 
kuris rūpinsis išimtinai kova 
prieš lytinius prasižengėlius, 
kurių labai daug priviso Chi-

Skyrius rinks visas
macijas apie tokios rųšies 
prasižengimus, ves sąrašus ži
nomų piktadarių ir tokią, ku
rie yra nužiūrimi, ir prižiū
rės, kad jie 
nubausti.

t ‘
infor

butų atatinkamai

ir jaunų mergai- 
kudikių išgėdini- 

sumušimai ir 
daž- 
kad 
ėmė 
pro-

Su draugu gavo penkias 
dienas kalėjimo.

Teisėjas Francis B. AUegre- 
tti Superior teisme vakar pa
siuntė lietuvį, Petrą Kazen’ą 
penkioms dienoms į kalėjimą. 
Kartu su Kazėnu nuteisė ir 
vieną John Kurash, 2248 So. 
California avenue. Kazėnas 
įgyvena adresu, 4442 S. Wash- 
rtąnaw avenue.
-V?“' . t x ,

Jie buvo nubausti už sulau
žymą draudimo, kurį išėmė 
Douglas D airy Comp any, 2254 
So. Troy Street. Prašalinti iš 
tos bendrovės jie nuėjo dirbti 
Boyda pieninei, 4224 W. 
cago avenue, bet ėjo per 
Jpačius klientus, kuriuos 
niiau aptarnaudavo.

pagrobta.
Winže^ kųįįs gyvena adre

su, 1122. ,'iBth štrėet, pa
sakoju, kad jo Žinoha, 18 me
tų amžiaus, išėjo pas seserį, 
adresu, 1455 Sę; Ashland a*Ve., 
bet sesers nahių nepasiekė ir 
'dingo kur tai kalyje.

Konferencija
------------------------------- ---

S. L. A. 6-to Apskričio me
tine konferencija įvyks sek
madieny, sausio 24 d.,. įl-mą 
Vai. po pietų, Sandaros svet., 
814 W. 33rd St., Chicago, 111.

Bufe rinkimas apskričio Val
dybos ir svarstomi kiti reika
lai. ’ ■

Visų kuopų atstovus kvie-
\ .1

ciame' dalyvauti.
Z

Antanas Zalatoris, pirm. 
Justas Miliauskas, sekr.

venime yra pašventęs nesu- 
skaitpmas valandas laiko. Jis 
yra vaidinęs visur ir visiems 
— gal būt todėl, kad neįsten
gia atsisakyti, kai iš jo reika
laujama vaidinti. Ir kur gi at
sisakys, kad jam lygaus musų 
tarpe vaidintojo negalima ra
sti. lis tarnauja visiems ne' už 
atlyginimą, bet iš pasišventi
mo ir scenos pamėgimo.

šį sekmadienį, sausio 24 die
ną, jį matysime vaidinant “Už
burtuose turtuose” Lietuvių 
Auditorijoj. Vaidimmo pradžia 
4:80 valandą popiets.

Vakarą rengia* Clricagos Lie
tuvių Vyrą Choras ir L.S.S. 
centrąline kutopa.

Kartu su Liutkevičiumi visi 
kiti vaidilos yra žymus scenos 
mylėtojai A šis parengimas su
teiks visiems atsilankiusiems 
keletą tikrai smagių valandų.

_ . • — Kaimynas.

Joniškiečių Kliubas

vai., Vai
vai. va-

Dėde' B.

Moterims

verta/" atlaptofcį W
torięs, 2555 West 69 th 
Kosmetiką pavyzdžius 
gauti dykai.

Joniškiečių Labdarybės ir 
Kultūros Kliubas rengia vaka
rą su vaidinimu ir šokiais sek
madieny, sausio 24 d., R. S. 
Gerčiaus—Meldažio svetainėje 
(W<est Side Hali), 2242 W. 23rd 
Place.

Bus perstatytos dvi juokin
gos. komedijos ‘‘Aš Numiriau” 
ir “Be šulo”.

Durys atsidarys 4 
dinimo pradžia 5:30 
kare.

Musų režisierius
Vaitekūnas parinko du iš ge
riausių veikalėlių perstatymui, 
o taipgi iš kliubiečių gabius lo
šėjus — daugumoj jaunuolius- 
debutantus, kurie deda visas 
savo pastangas šauniai pasiro
dyt scenoje. Todėl drąsiai drį
stame kviesti visus joniškie
čius, gruzdiečius, skaisgirie- 

žagariečius, meškaitie- 
Įpasvitiniečius, krukie- 

o taipgi naujieniečius ir 
chieagiečius atsilankyt.

ir nuoširdus pri- 
visiėms Užtikrintas.
U'i U • • < >f A ■ ,j ■ . . ' i ' ' : I 

muzika pono Juozą-
) 

šokiams. Tad bu
kime1 visi ir aš busiu.

— Jonas.

čius, 
čius, 
visus

ėmimas 
<VO- i . M U<» 

Bus šauni

CLASSIFIEDADS
'I II ! ...  n...............................  ■■■■

CLASSIFIEDADS
M** 

r

Mezgimo Dirbtuvės 
—Khitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS 

F. Sėlemonavicb
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniats.

SfOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei* 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO.
Ė'' ' 4

... > 
a-

. ...................... *.... .... ■»- ............ i..... i i'..................... įmunm ..<įi>iiiiiį»'.i.iMi<.«ijy»

Business Chanceg 
Pftrdųvimui Bizniai

Iš PRIEŽASTIES partnerių nesu
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioje apielinkėje — vieta getai iš
dirbta. Prieš didžiuosius stok y6T- 
dus, atiduosiu už pirma pasiūlymų. 
Nėra praisp. 4171 So. Hal^j^l S L

Chi- 
tuos 
p ir-

Keistučio kliubo se 
kretore pakeitė v 

, pavardę

darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

3216 So. Halsted SL 
Victory 4965

Furniture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaif 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les. registerius ir ice baksus. CaBb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

ECONOMY and
SATISFACTION ūse

Doub/e Testeri/Doub/eAdionf

POWDER
SdmePrice TbrfayasJSY&K/fyo

25 otinčes for 254 <
Full Pack ••• No Slack Fillind

AbF' POU DS H AV F. ;B E E N 
/yU.SEO; BY pdRtGOyERNMENT

Urba Flower , Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
. Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

AR IEŠKOTE modemiško uver- 
no? .Būtinai turite pamatyti Šitą, 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gerų vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th SL
- - ■ • ■ - — ..- -

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

1007 East 75th Street.

PARDAVIMUI Taverna, ląbai pi
giai—gera apylinkė. Atsišaukite 
greitai. Tel. Lafayette 8550. 4528 S. 
Wood Street.
——i II «> —į,
Help Wanted—Female 

Darbininkių reikia

REIKIA ’ MOfERŲ maišytiems 
skudurams sortuoti. Turi bpti pa
tyrusios. BERGER BROS., #248 W- 
Lake Street

MERGINA patyrusi namų darbpi 
mažam apartmente — prižidrčti du 
vaikus, geri namai, gera alga.

5240 Sheridan Rd., apt. 306.

MERGINA bendram namų darbui 
—3 šeimoj, vienas vaikas, nėra skal
bimo, savas kambarys, vapa, $8.W).

Faitfax 2128

, REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui—'kambarys, ya- 
na, 2 vaikai, liudymas. 1635 Estes 
Avė., 2nd, Hollycourt 2690. '

i,.—... '-'į 11-j.ip,-fĮ•‘iitr-ui ■

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui—gera virėja; 2 žęimoj, 
būti, liudymas, $8—$10. ;

Buckingham 7224.

MERGINA bendram namų darbui 
—vienas vaikas, nėra virimo nė 
skalbimo. ’ 300 So. Hamlin, Apt. 4 F

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namu darbui, būti, paprastas 
virimas, $7.00. Sheldrake 2777.

Rytoj Pradės Areš 
tuoti Suvėlavusius 

Automobilistus

Moteriškių 
čių, kartais 
mai gatvėse, 
nužudymai pradėjo taip 
nai kartotis Chicagoje, 
pilietinės organizacijos 
kelti triukšmą. Naujasis
kuraturos skyrius yra tų or
ganizacijų agitacijos rezulta
tas.

Išgėdino Jauną West- 
sidietę

NVESTSIDE'— Du nežino- 
m i jauni piktadariai 
17 metų westsidietę, 
Haack, 2161 Coulter

Mergaitė aiškino 
kad du vyrai pasiėmė ją į

Daugelis dar neturi 1937 
metų leidimų.

Policijai duotos instrukci
jos šiandien pradėti areštus 
prieš suvėlavusius automobi
listus, kurie dar neturi 1937 
metų automobilių leidimų.

[Tokių automobilių savinin
kų Chicagoje yra daugybė.

Automobilis privalo turėti 
automobilį nuvežė "j k-okį'uiĮI’cvien. leidimus iŠ valstijos,

Keistučio kliubo sekretorė, 
buvusi p-lė B. Rudgalviutė, pa
keitė savo pavardę. Rodosi, kad 
Naujų Metų vakare ji priėmė 
stoną moterystės. Jos pavardė 
yra Mrs. Keller.

Aš nuo savęs veliju jiems 
dviems laimingiausio šeimyni
nio gyvenimo. < ‘ .

* B. Liutkevičius
.. . . r . .' r ,,

B. Liutkevičius yra gimęs 
dailininkas. Dailėje jis suran
da pasitenkinimą. Kiekvienas 
žmogus tu$ "‘ ŠLivUs siekimus, 
kad padaryti savo gyvenimą 
pilną, patenkinantį. Vieni no
ri būti grąžąs, kiti turtingi, 
dar kiti garbingi ir tt. B. Liut
kevičius tik tuomet jaučiasi 
pasitehkinęs ir laimingas, kai 
jis gali sutverti ką dailaus: 
nupiešti paveikslą^ sudaryti 
gražų , gamtos vaizdą, suvalą 
dinti gražiai rolę tėatraliame 
veikale ir tuo suteikti kitiems 
pasitenkinimo. Kitą džiaugs
mas jam teikia laimę. <

Ypač teatrui jis savo gy-

Siunčiam Gfle* TelegmmM | Via** 
Paflftulio Dalia 

LOVEIKIS 1
• RVrETKININKAS“'1
Gėl§^ Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams
8316 So. Halsted Si

Tet. BOUlcvard 73U

MERGINA antraeiliam darbui be 
virimo ir skalbimo, būti, $00.< 750 
Kenesaw Terrace, Buckingham 2424.

MERGINA natikiama namų dar
bui — butif ’ hregti '"Vaikus. $7.

Irvinu 0046.

Kcal Estate For Sale

išgėdino 
Lorraine 
Street.
policijai,

tamsų užkampį ir užpuolė.
Vienas iš piktadarių buvęs 

apie 21 metų, kitas apie 23- 
25. Vyresniojo vardas, esąs

bet ir iš miesto.

Remkite tuos, kuine 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

' NORTHSIDE — Vagys, no
rėdami padaryti apiplėšimą, 
padegė apartmentinius minus 
adresu, 6509 N. Leavitt Street. 
Liepsnoms kilus, rūmuose 
gyvenusios šešios šeimynos' iš
bėgiojo iš butų.^Bet vagys te
rado tik $9. t

4-

namo

SUSIRINKIMAI
• ---------- -- --------------------- ----------------------- ---- ---- ------------------------------------------.............................. ......................................-----------------------------------

Visi Draugijos “Lietuvos Ūkininko” 30 metų Jubiliejaus dar
bininkai, rengimo komisija bei valdybos nariai, kurie rėn- 
kat garsinimus programui, būtinai susirinkite penkiadieni? 
vakarą, sausio 22 d , 8 vai, pas dr-jos nutarimų raštinin

ką, Antaną Linkų, 2144 W. 23rd PI., ir grąžinkite visus 
surinktus pagarsinimus. -A-lev^ Lukošiūtė, Jubiliejaus Ren
gimo Komisijos sekretorė.

llumboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo susirinkimas įvyks 
sausio 21 d. Aliąiro Simaiis svet., 1640 N. Hancock St. 8

< vai. vak. Bus svarbių dalyką. —-Valdyba.

IŠKILMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ

KONCERTAS!
. >

■’ ■ . . • •• . ‘ -

‘ . ■ * I--’. Į

SAKALŲ SALĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

.. . *

• '' ' . v’ ■L. •

SEKMADIENY J,

Vasario 7, 1937
, NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

IEVA RADZVILIENĖ 
PO tėvais Mazurkėvičiutė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 18 d., 10:55 vai. vak., 
1937 m., sulaukus 50 m. amž., 
gimus Lietuvoj, Suvalkų red.

Amerikoj išgyveno apie 30 
Į metų. Paliko dideliame nuliu-1 
I dime vylų Jonų, 5 sūnūs: Ra- 
Į polų, Juozų, Jurgį, Vincų ir 
I rhomas, dukterį Ievų Schwartz 

ir žentų Aloise, 2 seseris: Ma
rijonų Kazlauskienę ir Rožę 

| Rasimienę ir jų šeimas ir gi- 
I minės. ; •

Kūnas pašarvotas 1737 Ju- 
I lian St. Laidotuvės įvyks Pen- 
I ktadienį, Sausio 22 d., 8:30 v. 
I ryto iŠ’ namų į šv. Mykolo 
Į parap. bažnyčių, kurioje atsi- 
I bus gedulingos pamaldos už. 
I velionės sielų, o? iš ten bus 

nulydėta į šv. Kazimiero ka-
I pines.

Visi A. A. Ievos Radzvilie- 
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia- 

L jtii dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskųtinj patarna- 

Į vimų ir atsisveikinimų. 
į* > -Nuliūdę liekame,

Vyras, sunai, duktė, seserys 
ir kitos gimines.

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
wicz ir SunUs, Tel. Ganai 2515

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St 

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

reikalavimų.

MARQUETTE MANOR
Storas ir 3 apartanendnis plytų 

budinkas—garu šildomas. K a i A a 
$10,000. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 5 ir 5—30 pėdų 
lotas, garažas. Kaina $6,850. Išmo
kėjimais.

Klauskit Mr. Lėkis.
ARTHUR J. O’CONNOR and 00. 

1518 West 79th St.

ANGLYS! ? 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

DIDELIS BARGENAS
; Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų. \

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

Hemlock 0800. H

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Rėpublic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų. |
Kibs ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis. I

HA
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas, su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu Į mažesni 
namų. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talmlan 
Avė. Prųspect 3938. į

• Jį
.. ......................   “ ■■*■<«' 1 — ...-I.,...-.— ..■Jfc.l*

’ SOUTHUOS,; pajamų sudaranti 
nuosavybė; 3 pukštų dvigubas ply
tų budinkas, 2 krautuvės, 4 septi
nių kambarių »flatai, arti 47 fr H&l- 
sted, reikalingas pataisymo. Ideališ
kas tavernai ir ruiming auzei. Par
duoda pigiai. Mokės pilnų komisijų 
agentams. Stanley Dwyer, 7813 
Abėrdeen Street, Rockwcll 2O28. ?

15 METŲ JUBILIEJAUS KONCERTU 
IR ŠOKIUS i

' — Rengia —
LIET. LlUOSYBfiŠ NAMO BENDROVE

SAVO, LIUOSYBES SVETAINĖJE
■ ■. ) 14 Gatvė ir 401h Court, Cicero, III.

( ‘ ■. • i

Durys atsidarys 4 vai. po piet. Prograinas 6 vai. vak. 
Du didžiuliai CĮucagos chorai: Kankini ir Pirmyn, daly

vaujant Beliajaus grupei, išpildys programą.

Rhylhin Aces orkestras grieš angliškus ir lietuviškus šo
kius. ■, ,

Įžanga į Koncertą 40c šokiams—25c i
( Visus kviečia Rengimo KOMITETAS. \

| DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmaą

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybes kainos 
kįia.
Neatideliokit.

Garsintas 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos ■ 
prieinamos. UŽ pakarto JĮ- 
mus duodame gerų UUO- ; 
laid*.

............... ... 111 ■ 1

• **.i 5liai£®fe i' . ;
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Trečiadienis, saus. 20, 1937

Filomena Nezelskiene Patraukė
Joną Bieliauską Teisman 

_____ i

Reikalauja $50,000 atlyginimo už gedą ir 
nuostolius; nekaltai ją areštavęs

Roselandietė aludininkė va-Į 
kar rytų užvedė bylų prieš 
Jonų Bieliauskų, reikalauda
ma $50,000 atlyginimo už ‘‘gė
dų ir nuostolius,” kuriuos pa
nešė nekaltai areštuota.

Skundėja sako, kad J. Bie
liauskas nepamatuotai apkal
tino jų pasisavinimu $800, jų 
suareštavo ir patraukė teis
man. Tuo jis padarė jai daug 
piniginių nuostolių ir gėdos 
prieš žmones, su kuriais ji da
ro bizni, v

Triukšmas, kuris palietė 
Bieliauskų ir Nezelskienę kilo 
lapkričio 19 d. Bieliauskas 
atėjęs į moteriškės alinę, ad
resu, 136 East 107th Street, 
praleido ten ilgokų laikų ger
damas. Kai išsiblaivė sukėlė 
triukšmų, pareikšdamas, kad 
kas tai jam ištuštino 
ir pasiėmė $800.

Bieliauskas nuėjo į krimi- 
nalį teismų, bet teisėjas bylų 
išmėtė dėl liudijimų truku
mo.

Netrukus po to jisai užvedė 
naujų bylų - apskričio civilia- 
me teisme, reikalaudamas iš 
Nezelskienės $600 suvirš do
lerių, bet prie svarstymo dar 
negreit bus prieita.

Miestui Tarn a u j ą 
Elektros Mechanikai 
Rengiasi Streikuoti
Reikalauja sugrąžinti prieš- 

depresines algas

Apie 1,000 elektros mecha
nikų, kurie tarnauja miesto 

kišenius airporte, policijoje, ugniage
sių skyriuje ir prie tiltų, rcn-

giasi išeiti streikam
Jie reikalauja miesto mokė

ti algas, kurias jie gaudavo 
1929 metais, prieš-depresiniais 
laikais.

Pagal dabartinius patvar- 
kyriius, tarnautojai turi dirbti 
26-dienas be atlyginimo.

Jei miestas nepatenkins 
darbininkų reikalavimų, lai 
jie paskelbs streikų penkta
dienį.

Lietuvių Liuosybės 
N a m a s Rengiasi 

Švęsti Jubiliejų
Sekmadien/ sukanka penkioli

ka metų nuo įsisteigimo 
-' -____________ .

CICERO. — Lietuvių Liuo
sybės Namo -Bendrovė Cicero j 
rengiasi ■ švęsti penkiolikos me
tų jubiliejų.-

Šį sekmadienį, Bendrovės na
me, kuris geriau žinomas var
du, “Liuosybės salė, sekmadie
nį įvyks jubiliejinis koncertas 
ir šokiai.

Programe dalyvaus du cho
rai, “Pirmyn” ir Kanklių”, ir 
Vytauto Beliajaus šokėjų gru-

Du Maręuettepar- 
kiečiai Apkaltinti už 
Ambulansų Vaikymą

* 1 . v

: Atsakomybėn patraukti keturi 
kili žmones.

Cook apskričio graųd džury 
vakar išhešė apkaltinimus 
prieš šešis chicagięčius už už
siėmimų amhulahsų vaikymu 
ir prigaudinėjiniu- apdraudos 
bendrovių, Icurįps atsako už 
'sužalojimus nelaimėse.

Tarp apkaltintųjų yra du 
marųucftcpiirkiėčiai, James 
Valentine, 52 metų, ir Jo žmo
na Katherine, 42 pietų! Jie gy
vena adresu, 7253 So. Rock- 
well street. ' <

Kiti keturi apkaltintieji yra, 
George L. Wcst, HovvardFree- 
ley alias James Martin, 2243 
Wcst 71st street, jo žmona 
Frances, ir advokatas Leo M. 
Tarpėy, 10 South La Šalie 
street. i ’ J

Rengimo komisija rūpestin
gai ruošiasi iškilmėms ir sten
giasi jas padaryti kuo įspū
dingiausias ir gražiausias.

Uždarė Daug Lietu
vių Alinių už Leidi

mų Neišpirkimą
Toįvn of Lake—85; Prighton 

Parke—20, Bridgeporte—8.

Miestas vakar ir užvakar 
uždarinėjo alines, kurių savi
ninkai dar neturi išpirkę 1937 
metų leidimų.

Visame mieste policija už
darė apie 1,000 alinių, kurių 
didelį nuošimtį užlaikė lietu-
viai.

Bridgeporte buvo uždarytos1 
aštuonios alinės, Town of

20, Burnsidėje—25, Kensting- 
tonc —- 10, Westsidėje— 25, 
Marųuctte Parke ir Chicago 

75, Northsidėje, keli šimtai.
Leidimas pirmiems šešiems 

(mėnesiams šių metų yra $300.
Apskaičiuojama, kad alinių 

Chicagoje yra 9,199, o laisnius 
ikišiol išpirko tik 7,727.

Garsinkites “N-nose

Mini sidabrines 
sukaktuves

Balaban & Katz, kooperuo
jant viso pasaulio krutamu jų 
paveiksfų teatrams, mini šiais 
metais dvidešimts penkių me
tų prekybinio veikimo vieno 
pirklio, kurs sugebėjo kruta- 
mųjų paveikslų teatrų pasta
tyti ant komercinių pagrindų. 
Tai yra Adolph Zukor/

Zukor kilęs iš Rieše, Ven
grijos. Į šių šalę atvyko 16 me
tų būdamas, j Pirmiausiai jis 

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekviena samdomų darbininkų. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kainh

TIKTAI 50 CENTŲ

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

įsigavo į kailių, o paskui, kai 
jau praturėjo ir j krutamu jų 
paveikslų biznį. Nors ir sun
kus buvo jo pioneriškas kelias, 
šiandien jis jau vienam iš di
džiųjų Amerikos biznio šakoj. 
Ta proga Balabah & Katz tea
tras yra pasiruošęs duoti savo 
kostumeriams visus jo gamy
bos veikalus šiais metais.

Rep» x-y.

Naujienų Koncertą 
Vasario 7 d., 1937
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Chicagos Profesorius Ragina Streikierius Nepasiduoti --14 m. Motina

or;.
e ..

CHICAGOS PROFESORIUS PAS STREIKIERIUS— 
Žymus Chicagos Universiteto profesorius, Robert Morse 
Lovett kalba į General Motors streikierius ir jų žmo
nas, Flint, Michigane. Derybos, kurias streikieriai ren
gėsi pradėti su G. M. pirmadienį, paįro.

Naujienų-Tribune Photo

UŽSIMUŠĖ — Chicagic- 
tė Stenografe Erne s J i V e 

kuri užsimušė ap
lamai eleveiteryje
kritusi į tunelį..

Calvin,
ir .nu

Naujienų-Tribune Photo

W J’

KETURI ŽUVO TRAUKINIO-AUTOM OBILIO NELAIMĖJ — Laužas automobi- 
lio, kuriame žuvo žymus Gary, Ind., biznierius, Victor E. Thorsson, jo žmona ir du 
vaikai. Automobilį sudaužė Pcnnsylvania ekspresinis traukinys prie Virginia ave- 
nue kryžkelės, Gary mieste. , Naujienų-Tribune Photo

KAIP TRAGEDIJA ĮVY- 
k0 — ■ Paveikslas parodo, 
kaip ErndstinČ Calvin iš
krito iš eleveiterio Chica
gos Insurance Elevator rū
muose. Ji mirtinai, susižei- ; 
dė.

“NEDORAS” VAGIS — “Nedoras” Chicagos piktadaris Lavvrence Reno, (dėvi 
baltų skarelę) nuteistas 5 metams kalėjimo. Kairėj berniukas Truman AValmsley, 
ir kurio išviliojo $1.04, o dešinėj aklas laikraščių pardavėjas, Henry Stacker, kurį 
apiplėšė. N au jienų-Tribune Photo

SUPANČIOTAS ŽMOGŽUDYS TARDYME — Pik
tadaris Joseph Schuster, kuris nušovė Chicagos policis- 
tų Arthur Sullivan koronerio inkveste. Jis supančiotas 
ir “prirakintas” prie policisto, Tom Morris. Prie Schus- 
terio sugavimo daugiausiai prisidėjo lietuvis vaistinin
kas, Kazimieras Kulis. • Naujienų-Tribune Photo

NAUJA UNIFORMA — 
Karo valdybos užtvirtinta 
nauja Jungtinių Valstijų ka
rininkų uniforma. Naujo
mis uniformomis pasirėdė 
šiandien karininkaį paro
duos prezidento inaugura
cijoj, kuri įvyksta Washin- 
gtone. - j

Naujienų-Acme Photo •

IEŠKO -— Arthur Madsen, 
kurio ieškoma kaipo Matt- 
sonuko žmogžudžio. Jisai 
buvęs uždarytas bepročių 
namuose ir gydėsi pas nu

žudyto berniuko tėvų, Dr. 
W. W. Mattson, Tacoma, 
Washingtoh.

Naujienų-Aeme Photo

17*^

POPIEŽIUS VARGSTA— 
Vokietijos kardinolas Schu- 
Ite, kuris lankėsi pas po
piežių. Bažnyčios galva var
gsta ir kankinasi, blogos 
sveikatos pririštas prie lo- 
vos’ . . Y jufeJįBlit

4 METŲ MOTINA — Moline, Illinois gyventoja, 
/

Grace Frazellc, kuri susilaukė 8 svarų, 5 uncijų 

kūdikio. Motina yra 14 metų amžiaus. Jos vyras, Ray- 
mond Frazelle, vietos ūkininkas, yra 19 metų amžiaus 
Motina ir kūdikis jaučiasi visai gerai.

Mr

N-Acme

■




