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Cincinnati Liepsnose CHICAGO.) P ENKTAblENĮ

Virš 30 žmonių žuvo potvyniuose, kurie at 
nešė neapsakomą vargą šimtams tukstan 

čių žmonių. Siaučia ligos.

(Rusija Teisia 17 
Bolševikų Vadų

RAUDONASIS KRYŽIUS ŠAUKIASI AUKŲ.
z WASHINGTON, sausio 24. — Prezidentas Ęooseveltas pa

vedė visą nukentėjusių nuo potvynio šelpimo ir gelbėjimo dar
bą Raudonąjam Kryžiui, kaipo vienintelei organizacijai, kuri tą 
milžinišką darbą gali atlikti.

Raudonasis Kryžius tuojaus atsišaukė į visą šalį, prašy
damas kuoskubiausia sudėti bent $2,000,000 ’ nukentėjusių šel
pimui. Aukos prašomos siųsti į lokalius Raudonojo Kryžiaus 
skyrius.

~ 350,000 ŽMONIŲ BE PASTOGĖS. ♦
Vėliausiais apskaičiavimais, dėl potvynių jau 350,000 žmo

nių yra. likę be pastogės. Materialiai nuostoliai su kiekviena va
landa didėja ir jų dar negalima apskaičiuoti. Skaičius potvy
niuose žuvusių žmonių siekia 30.

Potvyniai yra palietę šias valstijas: West Virginia, Ohio, 
Kentucky, Tennessee, Indiana, Illinois, Missouri, Arkansas, 
Mississippi. Mažesni potvyniai yra Maryland, Louisiana ir No. 
Carolina valstijose.

Vispje potvynių Šrityje trūksta maisto, kuro ir vaistų. 
Daugely vietų nutraukta elektra ir trūksta vandens.

Louisville, Ky., meras įsakė visiems miesto gyventojams, 
kurie tik gali, tuojav/s apleisti miestą.

Potvynių srityje lietus tebesitęsia. Kai kur jis virsta šla
piu sniegu.

Daug žmohitf tebėra pasislėpę užlietuose namuose ir mę-1 
_džiuos*.- išgelbėti.., ,.- - „

Kaltinamieji prisipažysta per Trockį suo- 
kalbiavę su Vokietija ir Japonija nuvers

ti Stalino valdžią

MIESTO ELEKTROS DARBININKAMS IŠĖJUS Į STREIKĄ, GATVĖSE Už- 
’gęso šviesos. Kaip parodo paveikslas, policija turėjo naudoti liktarnas. Streikicriai 

sutiko su miesto prašymu paskelbti paliaubas ir šviesas vėliau uždegė. Dabar jų 
atstovai tariasi su miesto valdyba dėl’alg ų pakėlimo. Naujienų-Tribune Photo

JAPONIJOS KABI
NETAS REZIG

NAVO .

DU NVTROŠKO VAGONE

- Japo-

Vargas, alkis, šaltis, ligos it 
mirtis potvynių srytyse.

CINCINNATI, O., sausio 24.' 
— Mažiausia 300,000 žmonių 
liko be pastogės Ohio ir Mis
sissippi upių potvyniuose. Jie 
kenčia didžiausį vargą, nes nė
ra kas juos priglaustų. Juos 
kankina 'alkis ir šaltis, nes ne
spėjama pristatyti maisto, ka
dangi ir keliai maisto prista
tymui yra uždaryti. Daugely 
vietų trūksta geriamojo van
dens ir ku’ro. Dėl tos priežas
ties pradeda siausti influenzos 
ir plaučių uždegimo epidemija, 
yra pavojus ir tyfo epidemi
jos.

Materialiai nuostoliai siekia 
desėtkus milionų dol. žmonių 
gi žuvo virš 30.

Labiausia nuo potvynio ken
čia pats Ginčių nati nuėstas, 
kur potvynis pridarė bent už 
$10,000,000 nuostolių ir paliko 

' 50,000 žmonių be pastogės. To
kio didelio potvynio šis mies
tas dar nėra matęs.

Prie miesto nelaimės prisi
dėjo ir didelis gaisras. Jis ki
lo pratrukus gasolino tankoms 
ir užliejus gasolinu? visą upę.

Dvi dirbtuvės jau sudegė ir 
32 namai dega. Daug kitų na
mų yra pavojuje. -Ugniagesiai 
per vandenį negali gaisro" ge
sinti ir jeigu gaisras savaimi 
neapsistos, išdegs nemaža mie
sto dalis.

Tuo tarpu potvynis ne tik 
nemažėja, bet vis dar didėja, 
vandeniui upėse nepaliaujant 
kilti. Vanduo Ohio upėj pasie- 
virš 72 pėdų virš normalio Vpes

kė nepaprasto augštumo — 
horizonto.

Lietus visame Ohio klony 
irgi neapsistoja, dar labiau di
dindamas ir taip neapsakomą 
išsigelbėjusių, bet likusių be 
pastogės žmonių vargą.
Padėtis atskiruose miestuose.

LOUISVILLEjj'Ky. — Beveik 
van-trečdalis miesto užlietas 

dens. Visoje potvynio srytyje 
tvarką prižiūri milicija.

PORTSMOUTH, O. — Mie
stas izoliuotas 67 pėdų van
dens; 20,000) žmonių be pasto
ges; maistą’ ir vandens ištek
liai baigiami; inflūenzai plečia
si.

WEST 
ling ir 
vandens;

ylRGINIA. — Whee- 
alis valstijos užlieta 
desėtkai tūkstančių 

žmonių be pastogės; 30,000 li
ko be darbo dėl potvynių už
sidarius dirbtuvėms.

KENTUCKY. — Apie 50,000 
žmonių į be pastogės; trūksta 
maisto iir vaistų.

INDIANA. — Dau^g miestų 
ir miestelių visai užlieta. Bet 
Wabas/h upė pradeda atslūg
ti.

ILLINOIS. — Cairo ruošia
si prie didžiausio, potvynio; 
Shaw(heetown izoliuotas ir tru* 
ksta! maisto. DAug kitų mies
telių/ evakuojama,

• TĘNNESSEE. 
su 
Dai 
nių

teli
liet

ORRS!
Chicagai ir apielinkei Yede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šalčiau.
Saulė teka 7:10, leidžiasi

4:55.

TOKIO, sausio 24 
nijos kabinetas rezignavo, ar
mijai atttiet 114' kompriimišą jpš‘ 
ginče sii politinėmis partijomis, 
dėl mifitaristų kišimosi į cbri" 
lės valdžios reikalus.

Militaristai reikalauja paša
linti iš valdžios visas politines 
partijas. /

.••v, ■'

Franci ja siūlo eko
nominę pagelbą 

Vokietijai
LYONS, Franci jo j, sausio 

24. — Franci j a pasisiūlė padė
ti Vokietijai išeiti iš dabarti
nių' jos ekonominių keblumų, 
jei Vokietija “parodys norą 
kobperuoti” už išlaikymą pa
saulio taikos, pirmon vieton 
sumažinant ginklavimąsi.

Šį savo pasiūlymą Vokietija^ 
‘'pilnu susitarimu su Anglija”, 
premieras Blum patiekė kalbė
damas bankiete pagerbimui so
cialistų parlamentarinio vado 
Andre Fevrier.

Clarksville 
),200 gyventojų izoliuotas. 
£ likusių be pastogės žmo- 
bėga į Memphis. 
RKANŠAS, — Visi mies- 
i palei St. Francis upę už-.

< Kalifornijoj gi šalta. 
/ LOS ANGELES, Cal 

24. — Kuomet centralini 
stijoįse siaučia didžiausi potvy
niai^ kilę dėl šilto oro ir dide
lių iiučių, tai Californija susi
laukė. nepaprastų šalčių, kurie 
pietilnės Californijos orandžiu 
ir 1/ 
žiat 
lių., 
dedi

L, saus.
Kuomet centralinėse val-

imonų sodnams pridarė ma
išia už $15,000,000 nuosto- 
Dėl nejprastų šalčių pra- 

a, siausti ligos.

TOLEDO,' O., sausio 24. — 
Du jaunuoliai, -pasaulio keliau
ninkas ir laikraštininkas Kirk- 
land M. Mforse jš Plainfield, 
N. J., kuris ruošėsi < įstoti i 
JVyoming uiiiveršitetą ir Jack

G. M. BANDYS ATI 
DARYTI DIRB

TUVES
DETROIT, Mich., sausio 24. 
' General Motors v paskelbė,

Mclnnes New Yorko, buvęsatf 
studentas Carson Long institu
to, rasti negyvi refrigerato-1 
riaus, vagone, nutroškę nuo 
smalkių. AbuLjie buvo jaunes
ni ne 25 m. amžiaus. Spėjama, 
kad jie įslinko į vagoną Ghica- 
goj.4 bet surasti tik trauki
niui atvykus į New Yorką.

Vokietija galbūt 
gaus Portugalijos 
kolonijas Afrikoj 
BERLYNAS, sausio 24. — 

Vokietija galbūt įsigys koloni
jų Afrikoje, didesnių už pačią 
Vokietiją.

Nors ir nėra oficialio pa
tvirtinimo, bet eina nuolati
niai gandai, kad Hitleris ruo
šiasi išsintfomuoti 99 metams 
dalį Portugalijos Angola, piet
vakarinėj Afrikoj, kurioj yra 
daug Vokietijai reikalingų ža
liavų. ■
. Apie tso kolonijos įsigijimą 
busią paskelbta “reichstago” 
susirinkime sausio 3Q d.

Už tą koloniją, Vokietija pri
žadėjusi suteikti Portugalijai 
militarinę pagelbą, jei joje iš
tiktų civilis karas.

CHICAGO. — Visoj Chica-' 
apielinkėje, per 350 my- 
keliai yra padengti ledu, 
padengti ledu ir todėl 
pavojingi.

gos 
lių, 
yra 
bai

la-

Trys žmones žuvo 
parako eksplozi

joj namuose
FAIRVIEW, III., sausio 24. 

—■ Ūkininkas Albert Taylor 
Įnešė į vidų statinukę parako 
ir pastatė ją prie pečiaus pra
džiūti. Parakas buvo naudoja
mas sprogdinimo darbams ūky
je,

Susėdus 11 žmonių šeimy
nai valgyti parakas urnai eks- 
plodavo, visus sunkiai sužeis
damas ir uždegdamas namą. 
Du vaidai liko vietoj užmuš
ti, bet sūnūs Hiram Taylor, 
22 m., nors. pats sunkiai su
žeistas, išvilko visus šeimynos 
narius į lauką ir dar nuėjo vi
są mylią pas kaimyną pasi
šaukti pagelbos. Namas visai 
sudegė, Hirąm irgi mirė nuo 
žaizdų,' o išlikę gyvi 8 šeimy
nos nariai liko phgivldyti ligo
ninėj. Keli jų gaV 'mirs.

daryti streiko apimtas dirbtu
ves. Tečiaus laikančių dirbtu
ves darbininkų nebusią bando
ma pašalinti iš dirbtuvių.

Darbininkai ruošiasi dirbtu
ves pikietuoti ir neleisti jas 
atidaryti.

Amerika neįsileidžia 
kovojusio įiž Ispani

ją rašytojo

NEW YORK, sausio 24; — 
Savaitraštis Natioh gavo žinią, 
kad Amerikos konsulas Pary
žiuje atsisakė suteikti visą 
Franci jos rašytojui Andre Mal- 
raux, kuris yra kovojęs avia
cijos korpuse apgynimui Ma- 
drido. Jis buvo kviečiamas 
kalbėti apie Ispanijos padėtį 
savaitraščio Nation ruošiama
me bankiėte parėmimui Ispani- 
jos demokratijosi

Lojalistai paėmė 
strateginę kalvą 

prie Madrido
MADRIDAS, sausio 24. — 

už sukilėliu bombar- J
Madrido trečiadieny, 
lakūnai vakar penkis 
smarkiai bombardavo 
pozicijas į pietus ir 

nuo Madrido.

Atįpežai 
davimą 
lojalistų 
sykius 
sukilėlių 
vakarus

Padedant lakūnams pėstinin
kai padarė puolimą ir paėmė 
strateginę kalvą La 'Sombrilla- 
universiteto apielinkčje.

Pirmą kartą nuo civilio ka
ro pradžios, sukilėlių lėktuvai 
su svastika (Vokietijos nacių 
ženklu) ant sparnų, perskrido 
virš Aridujar, Jean provincijoj 
ir numetė -maistą ten apsup
tiems sukilėliams.

Nežiūrint apsigynimo tary
bos įsakymo Madrido civiliams 
gyventojams tuo jaus apleisti 
sostinę, gyventojai labai neno
riai kraustosi iš sostinės ir, iš
rodo, teks panaudoti prigru- 
mojimą juos išvaryti iš mies
to, kad jie netrukdytų miesto 
gynimą.

"' J.' .s ., . : ' , — - t > .

Pakriko Austrijos ir 
Vokietijos derybos

MASKVA, sausio 24. — Va
kar buvusiuose didžiūnų poki- 
lių rūmuose prasidėjo jiauja 
senųjų bolševikų vadų byla, 
kurioj vyriausiais kaltinamai
siais yra 17 žymių bolševikų 
vadų, daugelis kurių padėjo 
Leninui nuversti demokratinę 
Rusijos valdžią ir įsteigti bol
ševikišką diktatūrą. žymiausi 
kaltinamųjų yra Kari Radek, 
Sokolnikov, Piatakov, Muralov 
ir k.

Taip j au, yra areštuotas, bet 
dar neatiduotas teismui'' Niko- 
lai Bucharin, Romm ir kiti. 
Vis tai patys žymiausi bolše
vikų vadai, kuriems Leninas 
buvo pavedęs valdyti Rusiją po 
jo mirties.

Dabar vieni jų, kaip Kame- 
nev, Zinovjev yra sušaudyti, 
antri, kaip Piatakov 
teisiami, tr£ti, kę.ip Buch'arin, 
dąr laukia teismo, o ketvfrft 
kaip Trockis, yra ištremti, ar 
pabėgę iš Rusijos. Iš šešių nu
matytų valdonų liko tik Sta
linas, (kurio pats Leninas liepė 
kiJogreičiausia nusikratyti.

Kaip visose panašiose bolše
vikų bylose, patys kaltinamie
ji daro įvairiausius fantastiš
kus prisipažinimus, vieni kitus 
kaltindami ir maldaudami sau 
mirties bausmės.

Vos tik spėjus 
dėti, tuoj aus visa 
mų j ų prisipažinę
Trockį ir taipjau 
su Vokietija ir Japonija suo
kalbius nuversti Stalino vald
žią ir už Vokietijos ir Japoni
jos pageltą ir prisipažinimą 
Trockio vąldžios atiduoti Vo
kietijai Ukrainą, o Japonijai 
.— Amurko kraštą ir Sacbali-

ną. Taipjau nesipriešinti Vo
kietijos užkariavimui Dunojaus 
ir Balkanų valstybių, o Japo
nijos pasigrobimui Chinijos.
\ Jie prisipažino turėję įvai
riausių ryšių su tų dviejų val
stybių agentais.

Bylos klausytis žmonės bu
vo įleidžiami tik su kortelėmis. 
Tarp daugelio diplomatų bylos 
klausėsi ir naujasis Jungt. Val
stijų ambasadoriui Maskvoje 
Joseph E.. Davies, kuris darė
si plačius užrašus.

Iš 
yra 
džia 
dus

visų tų “prisipažinimų” 
aišku, kad bolševikų val- 
siekiasi savo buvusius va- 
nužudyti. 

h
Trockis viską nuginčija.

MEXICO CITY, sausio 24.
— Ištremtasis Rusijos bolševi- 

dat)aHW*>va(^as Leonas Trockis, ku
ris

bylai prasi- 
eile kaltina-

tiesioginiai

klajonių rado prie- 
sikoj, ^padarė ilgą 

pareiškimą dėl dabar Maskvo
je einančios bylos, kuriame jis 
griežtai neginčijo visus iškel
tus jam kaltinimus. Jis sako
si su Radeku -neturėjęs jokių 
ryšių nuo 1928 m. ir juokiasi 
iš įtarimo, kad jis suokalbia- 
vęs su Vokietijai ir Japonija 
apie padalinimą Rusijos. Pa
sak Trockio, tokiam beprotiš
kam kaltinimu^ niekas negali 
tikėti.

Jie, sakė Trockis, kaltina už 
organizavimą teroristinių aktų 
ir siekimąsi nužudyti, pa-tį Sta
liną, bet jokis bolševikas ne
buvo užmuštas, išėmus Kirovą, 
kuris, kaip jau dokumentališ- 
kai yra įrodyta, 
(slaptosios 
ei jos auka, 
Leningrado

buvo GPU 
policijos) pro voką- 
nužudytas su žinia 
GPU viršininko.

Klierikų “streikas” 
Kauno kunigų semi

narijoje

GRAŽIOS LAISVOS
KAPINĖS

wVIENNA, sausio 24. — Pre
kybos derybos tarp Austrijos 
ir Vokietijos nutruko ir Vo
kietijos delegacija sugryžo į 
Berlyną.

PARYŽIUS, sausio 24.—Mil
tų maulnų darbininkai paskel
bė sėdėjimo streiką, reikalau
dami pakėlimo algų % ir 40 vai. 
darbo savaitės. ,'

KAUNAS. —- šiomis dieno
mis Kauno kunigų seminarijo
je kilo “klierikų streikas”. 
Klierikai sustreikavę dėl blo
go seminarijos maisto. Ligšiol 
Kauno 
valgyti 
sykius 
pietus 
klierikas lieka alkanas, tas, 
anot “Altorių šešėlių” valgo 
(jei turi ką) iš “žiurkininko”. 
Bet daugumas klierikų esą be
turčiai ir , savo “žiurkininkuo
se” nieko neturį.

Klierikai ypač buvę nepaten
kinti pusryčiais: kava arba ar
bata ir duona. Jie pirmiausia 
ir pradėję- boikotuoti pusry
čius. Mat, už mokslo metus iš 
kiekvieno klieriko seminarija 
ima po 590 lt., tai, 
tvirtinimu, seminarija 
linti geriau išlaikyti.

Pasitarimai baigėsi 
gai ir klierikams maistas šiek

kunigų seminarijoje 
klierikams duodavo tris 
per dieną: pusryčius, 
ir vakarienę, o kuris 

lieka
Altorių

klierikų 
juos ga-

sėkmih-

Ukmer- 
kapinčs 
aukštoj

BAGASLAVIŠKIS, 
ges apškr. Piplių km. 
yra labai gražioj ir 
vietoj. Iš ten stovinčios koply-
*čids, kurią pastatė savomis 
rankomis pipliečiai, matosi 50 
—70 klm. aplinkui. Kapinės 
buvo apsodintos pušelėm, ber
želiais, alyvom ir kt. medeliais, 
kuriuos kažkeno įsakymu taip 
“praretino”, kad liko tik sky
nimai.

MARIJAMPOLĖ. — Vyriau
sioji statybos inspekcija, kaip 
netinkamų, uždarė kunigų Ma
rijonų salę. Salė uždaryta dėl 
to, kad yra treciame aukšte 
ir yra didelis pavojus publikai, 
ištikus gaisrui.

tiek pagerintas: pusryčiams 
pridėjo po 20 gr. sviesto kiek
vienam klierikui ir duoda ba- 
ronkų arba bulkučių.

Administracija dabar pra
dedanti ieškoti streiko inicia
torių.
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Dar Anie Chicasra gyliuoju sveikata, ger- R btivj it padalyti miestą saugiu
Kn»nw. VnlLnn.o n..in chi. !aiP , vę&anw, moterims, kaip 

į ir vyrams ne vien dirbtuvėse, 
[bet ir gatvėse bei namuose.

Yra sakoma, kad tobuluiilb 
siekiama laipsniškai, tat ir 
Chicrigai, kaipo jauūdolei tai? 
pe jds didžio riiiėstų* turėsime 
atleisti ir Idtikti iki ji “su
bręs” ir išinoks pasipuošti, ap
sišvarinti ir pasirėdyti. Tik ir 
iries, Chicagos vaikai ii* jo
sios šiemos nariai, turėtumėm 
nesnausti, o įžiūrėti miesto 
nedateklius ir nepaliaujamai 
darbuotis ir reikalauti, kad 
jie butų pataisyti; Juk daugu
moj nuo pačių gyventojų, pri
klauso miesto tobulumas.

_(V. y. M.

Kuomet kalbame apie Chi 
cagą kaipo miestą ir jos atei 
tį, tai reikia prisiminti, kadį 
Chieaga pasireiškė visame sa
vo didume ir augimo spartu
me tik per paskutinius 50 me
tų,y pač po 1890 metų.

Kiek Chieaga ir jos priemie
sčiai dabar turi užėmę žemės, 
butų galima apgyvendinti ta
me plote 50 milijonų gyvento
jų. Bet ar nors kas pamanys; 
kad Chieaga jau nebeužims 
naujų plotų žežmės? Koliai 
kas dar nėra priemonių tanf 
sustabdyti, nors labai butų 
reikalinga. Chieaga plėtėsi 
perdaug sparčiai ir nesuspėjo 
nei susitvarkyti, nei tolimes
niam plėtimuisi prisiruošti. 
Dabar butų labai sveika, 
ji kaip nors susitvarkytų 
mie.

bama, kad « , ateityj ė
turės įvykti ffitHgų ihrtiaėijd 
šiojfe Srityje. VieriatihŠ a^šdiU 
ga tokiante &tsifikiriię palikš 
investavimds iĮiiiigį į nariiuš 
ir žėftię. Prie to, nuolatos 
brangstąnčios fendos ir štoką 
thščių butų vis gaivius namų 
statymą ir pirklybą. SptdkOS 
daug tame, galės prisidėti, joj 
turės gatavų pinigų ant parei
kalavimo. Suraskime prieino-

—o--
Liėtuvliį BudaVbjlnio Skbli- 

'niihb ir Tatipynid Bendrovė 
(Nahjibnų Spulka) rahdasi 
Naujienų name, 1739 So. Hal
sted št. Čia galiiiia gauti in
formacijų arba atsidaryti sąs
kaitas kasdien nup 8 vai;; ry
to iki 8 Vakarti; gyte-■!

nimtyš gali atlikti, keikdiuš 
pbr laiškus ptišiimčiatil duok
les arba gauti b&tdriiiHis; įtei
kia kiėiptiš į spltl’kbs Stekte- 
toriij A; ftjrpkeVičiii taSght 
aukščiau pažymėti! dhteašu.

NAUJIENOS, Chi^gO, nl. /
- ■■■ ■ ------------- - ---------- ■■—.....—.....—----------------------- ------------------- -----------------------------------

’ itštiš ^atsitikimais j te yra tikrai 
SvPikfltaę SkvrillS M^ojingi. O tai pateina nuo .. pKy pus Ūktą Apiįnkybių. Kada puvėsiai

..Si‘..Skytiii••įlįfTHrtįM- ^rba, ptiitei išeina tiesiai j bur
bą, tai jiioš ’visokibs virškini 
trio sultys beveik visai sunaiki- 
hrf* O tai reiškią, kad sveikatai 
riėdridf Salos tepadafbma.

riėvisada taip tėra. Ga
na dažnai pasitaiko vadinamie
ji aklį puliavimai. Tai reiškia, 
kad danties* gyvis genda ir pū
va, tačiau pūliai ne į viršų (at- 

bet

te

Ilentisto Krėslas

Pirmadienis, sausio 25, 1937

kad
na-

PirmiaUsia reikalinga 
saugoti gyventojų sveikatą. 
Tai padaryti reikalinga tinka
mas teikimas sanitarumo ir 
švarus vanduo. Dabar kaip 
tik to ir stoka. Jau kiek metų 
kalbama apie teikimą filtruo
to vandens gyventojams. Ar ii 
gai dar reikės tokio vandens 
laukti? O tuo tarpu priemies
čiai ir dirbtuvės nerubežiuo- 
jami teršia Michigan ežerą, 
kuris yra Chicagos gyventojų 
sveikatos šaltinis. O kas bus 
su skerdyklų nuodijančia 
smarve? Ir daug dar yra bū
tinų dalykų, kuriuos miestas 
turėtu atlikti, kad apsaugoti

ap-

T: —

MADOS

Apie Spulkas
1937 prospektai.

turi- 
kad

Pradėdami 1937 metą 
mc pilną pasitikėjimą, 
šis metas bus sekmihgėsnis ir 
prdduktingesnis. Praejitsis me
tas padare gerą -pradžią ge- 
rojon pusėn, o šis mėtas turė
tų būti spulkų gyvenimo pil
nas pasisekimas. Ar visur 
taip bus? Kad ką subilda voti, 
pirmiausia reikia turėti gerus 
įrankius darbui. Spulkų įran
kiai yra jų valdybos, direkto
riai. Ar visos turi tuos genis 
pasiryžusius įrankius? Be pa
sišventimo, darbo ir sumanu
mo negalima tikėtis gerų re-

metą vieną ir sėkmingiausių, 
mes privalome pridėti darbo, 
o ypač planingumo ir suma
numo, žmonės uždirba jau 
kiek geniau ir taupo kiek iš
galėdami. Spųlkų pareigą yrą 
nurodyti kur sutaupąs pelpin- 
giati investuoti 'i?'‘syki u' pilną 
apsaugą turėti. Juk ’ spulkoše 
yra saugiau įvestuoti, negu 
kur kitur. . Skelbimais, cirku- 
lioriais, mitingais, kontėštais 
ir kitokiomis priemonėmis rei
kalinga stengtis publiką sti- 
pažiiidiriti su spulkomis, o 
nauda iš to bus visiems.

Dabar vis plačiai yra kal-

No. 4302. NAMIE DĖVĖTI SUK- 
NELĖ. Joje išrodysite plonutė ir 
graži. SdkirptOs nrieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44 ir 46 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžiu 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ię adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dėpf., .1739 
So. Halsted SI., Chicago, III.
.... ..-r..— .. ................... . . ......................................... —

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No./.*..........

Mieros ....... ........... . per kratinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas) '

(Miestas ir valstija)

' ' .,r-.

Rašo Dh G. L Bložiš
Beveik kiekvienas, bijosi dan

tų gydįtbfo ktrėŠlb. Tačiau taš 
rilba' įbks B^suš, kalį! 

daugeliui atrddb. į'aktaš yra 
taki jog tas krėslas gali apsau
goti riuė tikrai, nethaloniij ii? 
skaudžių ligų. Visa bėda, kad 
žmonęs perdaug (ilgai bando iš
sisukinėti ir siirasti įrtežaštj, 
kodėl jie pas dė’ūtist^ neturi ei- 
ti. Jte; ■ yta i Raitys 
save bando apgauti: Ua, pa- 
skatidės^ paskaudeS if prdėiš. 
Elideiis Čia daiktas, pavojaus 
gyvybei j tik ,

1 \ ' Z- V . 1 '

> Jėi kiek sirtki’kiau pradeda 
r skaudėti^ tai bandoiria hathi- 
niais vaistais skausmtiS pašalin- 

' ti žrtibnėš 1 j skatlsiii^ 
pasirengę tik

Saitšid 20 d. bteiiivly rtiidk- 
vbjiitid ^kdliiiimo it* Tiidpy- 
ifib rtėiil|rdyėš (J’Jaujtehų 
Sptilkosj dirfektdtių pbšėdiš 
įvykb Naujienų ridiiiė. čid dit- 
dildbittš J. Varkala pateikė 
sftitdkmeriišką apškaitlidvithą 
iŠ sptllkbš darbuotes bėgyje 
1936 mėtų. Pasirodė, kad pra- 
ėjtisiš mėtas buvo gdiią $fek- 
itiingas. Gauta naujų narių; 
nestovėjo pinigai ant lailkų 
be. peilio, bet buvo greitai in
vestuojami ąiit mažų paskolų; 
nariai gana ;• nohnališkai 
ka savo sutaupąs, taip ir 
liniukai moka' reguliai 
paskolų ir nddšimčiiiš. 
imtieji namai, kurie jau 
yra parduoti, tie frgi . 
mokasi. Taip kad už praeitą 
metą uždarbio turėta virš 9 
nuošimčių ant spttlkbš , tiirtp. 
Išmokėjus 4 nuošimtį (tdlinin- 
kams dar paliekaxvirs 5 puo- 
šįmčių padaliniinld l^įvAiriuš 
fondus. Rezultatai1 geri, tik 
spulka turėtų daugiau siibrus- 
ti didinime savo dalininkų 
skaičius, kad galėtų suteikti 
panašią naudą didėsniarii 
skaičiui žmonių. —IV. V. M.

mo- 
sko- 
ant 

Per- 
viši 

gerai.

daritų gydytojai šii visokiais 
iiisitfiiim^htaU >■ 'riiakariibjri po

Ttefet/ did^lin ^triagtiftid rieka. 
Tačiau Viš dėlto datig geririu iš 
dviėjiį bldgiįiritj prisirinkti iriri- 
žesn j. Stabdyti ^kaiišriią šit 
miiiiais vaiŠtdU^iikĮai iiėpatar- 
tiria, žitibirid^ kriįj įįiiririis atve
jais tatai , pašneka padaryti; 
Vienok keikią įįęttįniirštj vieno' 
dalyko: jei drintj skaudą,, tai y- 
ra ir priežastis. Todėl itih sva'i- 
btf tą, prie'ždštį surasti ir paša
linti; Aišku, kadj 'tokiu atveju 
naminiai vriistai>> nieko čia ne
padės; ■

Kai danties ?3skausnias pra
nyksta, ■ tai 'žmogus ■' paprastai 
mano, jog viskas^yra tvarkojfei 
Bet tai didėlė* klrilda;. Tiesa, pa
sitaiko, kad 'danties!gyvis (ner
vai) numiįštri pradeda' pilti. 
Tada skausmo' nėra, vienok gy-

seit, Hė į burną išsiveržia), 
patenka iiėšiai į kraują.

Garsinkitės “N-nose”

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis k
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS L

AMBULANCE |
PATARNAVIMAS S
DIENĄ IR NAKTĮ f

Viši Telefonai YARDS 1741-1742 t

469M7 So. Herrttltage Avė. S
4447 South Fairfield Avenuė X
r Tęl. LAFAYETTE 0727 X

I'~-Į _ • koplyčios visose k
—-' f d 11 Chicagos dalyse v

II.ii ui n' ; n' iii ■ iii ‘ i " i III

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių < 
senumo

STRAIGHT —awtir :
K E NT UCK Y 

BOURBON 
degtinė. -

'90°
GALIM \ GAUTI VISOSE "I’"*1 l '

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LKĮUOR COMPANY 
4707 SOŪTH HALSTED STREET m 

Visi Telefonai Yards O8Q1
VIENINTELIS DISTRIBUtORlUS ' "

Mrs. Artelia K. Jatusz
Physicri Therapy 

..; ■■ and Mi(fwife
6630 S. Weatern 
Avė., 2nd ftodfr
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 

^d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
rhent ir magtte- 
tic blųnkets it tti 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i-

■ mai dovanai.

Phone C

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Streėt

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seradomis ir nedėk pagal sutari) 

Rez. 8631 California Aventw 
Telefonas Republic 7868

O tai jfcti rimtas reikalas. Pa
tekę į ktaują, pūliai yra savo 
rūšies nuodai. Tiesa^ silpni nuo
dai, bet vis dėlto nuodai, kurie 
per ilgą laiką gali labai daug 
žalos padaryti.

1 • ' •

šiaibdieii hiekani nėra paslap
tie, kad dėl sugedusių dantų 
Žittdgus ^ali apsirgti reumatiz
mu, širdies, inkstų, sąnarių ir 
kitokiomis ligbmis. O tai jau 
blogas dalykas. Blogas dėl to, 
kad kartkartėmis sudaro pavo
ju riet gyvybei. Ar maža' žmo- 
niiį miršta širdies ligomis ? Tik
tai labai datig. Ir kai kurie tų 
^iriohių butų išvengę Šitdies li- 
gtį, jeigti jie butų daugiau dė- 
jribsio kreipę i dantis.

Taigi, kaip inatbte, dantų 
skaudėjitnaš iarii tikrais atve
jais yra rimtas dalykas. O jei
gu taip, tai pravartu dantimis 
labiau it susirūpinti. Kitaip sa
kau,t, reikia kartkartėhiis ap
lankyti dantų gydytoją ir jsiti-, 
kinti, jog su musų dantimis vis
kas yra tvarkoje. Jei mes taip 
žiūrėsime i tą reikalą,, tai ir 
dentisto krėslas nebebus mums 
baįšUš. O juo labiau, kad sėdė
dami tame krėsle mes galėsime 
patirti tai, kokioje būklėje yra 
miisų dantys.

ADVOKATAI

Tel. Office Wentworth 6880
Rėz. Hyde Part 8396 _

Dr. Susanna SL__
Moterų ir' vaikų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v, Vak. 
išskyfus seredomis ir subatomi*.

PAINHKLLE1^
. ■ V I-• • .

M’arŽ Vhvot'

vlbiind^aįis 
orgahižtoą ir nuodija jį.

Kai kuriaisatsitikimais, tie 
nuodai puVėsi(įj pĄ'vidale mažai 
tekėnkia sveikata^ ' tačiau ki-

į Tūkstančiai tfadd > paleng
vinimą gebantiems ir 

skaudamiems“ muskulams 
L-r su> keliais išsitrynimais.

PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkaras yra 

[naudojamas per 70 metų-.

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS
> FOURTEĖNTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street
; toTĖRŲ DltiNA ^SEREDOMI^

Kfaujdi išreiąontu^|a < ir? išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
' 1 ir haktj. Swimmlng Pool. >

Phone CANAL 9560 u,„,,į „„ .....„.„m................... .... .

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos; Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATĄRNĄyhiAS DrtsftĄ IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose liesto Dalyse. \

1410 S6Uih
A. PETKUS

Ji Cfotirt Cicero' PKone Cicero 210d

&J54 So. ilalal
H P*
efl Sti

J.RIDIKAS
rėfet - / Boulevard 4089

< <•<- E
S

,7 ,y

h str€
I. J. ZOLP
et Phones Boulevard 5208-841A

• :;/ ■; ... Įl įiM M. SKUDAŠ • ■ ■
Street Pilone Monroe 8877

< , . .. > <■:»« vZA
. .h iVERSKIS IR SŪNUS
p. Micų]tgau zik V JL L’UAAlll<tXJLl tHVU

< ■■ -

LJ
2.(11 West 23r

iCilAWICZ ir SŪNUS
d rtlace \ Phorie Canal 2515

. .■ ■ ■ ■. 1

42-44 Ėasi 108t
s. c 

h St. 
a ”4 t -i .«• .# •

J ACHAVICZ
Tel, PtlTlmah 1270 atbtt Caridl 2515

■■■ E 

•

bB19 Lituaniką
S. ■ 

Aveni
P. MAŽEIKA 
ie_ . . . ^Phbąe Yardš

v ■*- / ' E / ?,J

4318 uO.'.Calif
J. 1 

otllia
jULĖvibiuą'
Ąyęnųę. Phone Lafayette 3572

• . u • ■ - it
i <•: f ■ ’ ' ' ,

■ ■• '''■ • ’ X,,: ■" l f

M07 Iritmariica

^^»ii ■■■ ui j ■ r J- * f

A.#
Averii

' r

MASALSKIS
ie , Phohe Boulevard 4139

< f > »•■ ■ - ' ... •

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn .... 
Kairh. 1431-1484—Tek Central 4411 -2 
Namu ofisas—3323 Sb. Halsted St.
Valandos Vakarais rtuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

St.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res.. 651? So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose - teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

ADVOKATAS
111 W. VVashington St

Room 737
Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Cravtdon Avenue 
namu Tel : — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS ‘

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

Marųuatte Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 782b 
Namų TeL: Prospect 1930. 

--------k ;—-----------—:—  
Ofiso Tel. Virginia 0036 

Residencę Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.
Rezidencija

nuo

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ.

DR. VĄITUSH, OPT.
Lietuvis 

Opfiometrically^ Akių Specialistas.
Palengvins a&ių įtempimą, kuris 

esti priežastimi^ galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių s^ptemirtio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir ipliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia \ mažiausias klai
das. Specialė atydįa atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos (nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki \12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų jakys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau. ,

4712 South Ashland Av.
Phone Boalevard 7589 
- ------------ --------------- į-----------------

DR. G. SERNER 
OPTOMETRISTAS 
Yards 1829 

Pritaiko 
Kreivi 

ISt;
Ofisas ir Akinių Dii

756 West 35tl 
kampas Halsted „ 

Valandos: nuo 10—* nuo) 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI

LIETUVIS
Tel.

Akinius 
s Akis 
tiso.
Jituvi

8

Valandos—^—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutarti.

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

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
i PHYSICIAN-SURGEON 

Offjce 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116.

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

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

Kasdien . išskyrus seredą.
.1 Sekmadieni1' susitarus. M į

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ.
Te). Prospect 3403 " «|

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. CahaI 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS ■ ’

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos ,

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

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

Phone MIDWAY 2880.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru

augijos Karia

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

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

Tel. Seeley 7330 ;
Namu telefonas Brunswick , 0597 _____________ ______ ;______ /

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 diena, 2 iki 3 po pietų

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

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuoį7 iki 9 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted Sf.
TM. RouUVard 1401 {

, Ofiso Tek Boulevard 59113
DR. BERTASJT
756 West 35th įt 

Cor. of 35th and Halsted! Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:p0-8:3f

Nedaliomis nasrai sutarti 
Rez. 4910 SO. MTCHIGAN 

Tel. Kenwood 5107
LYD

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL Drexel 9191 

DR. A. A. ROTU 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišku. Vaiku ir visu 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned*< 

liomis ir šventadieniai* 10—12 
dlan c.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
nų” neturėtu būti.
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Veda MIKAS ŠILEIKIS

. 1

M5: Ą«

■J

Laiškas iš Kauno
Rašytas Meno 'Ainių skyriaus 

vedėju j, Mikui Lileikiui

Menininkas, Jonas Šileika/ 
Meno Mokyklos fakulteto na-
rys, ‘tarp kitko rašo, kad Cjur- 
lionies Galerija perkelta į 
Vytauto Didžiojo muziejų. 
Buvusios Čiurlionies Galerijos 
rūmai dabar esą pavesti me
no mokyklai. Susikimšimo 
klasėse dabar nesą. Bet kol 
kas Kaunas dar neturįs tin
kamos ir erdvios vietos meno

ten and štili more 
Džiaugkitės, kad jus esate 
m i n goję šalyje, kur joks 
vojus jums negręsia.”

Men. Jonas Šileika yra

rotten!’ 
lai- 
pa-

bu-.
Art

Institute ir Veikęs tarp Clri.ca-
Jis savo laišką

“Svcikinu p. p. Dr. Grigai
tį, Jurgclionį, Augustinavičių, 
Žymontą, ponią Jurgelionicnę

mus ir linkiu visiems laimiu-' 
gų 1937 Naujų Metų!”

“Nauji Horizontai
99bai norėtų surengti meno pa- /Unorikn« MmiP 

rnrluc kniinn hnl fnm filzcl’ii ■ lIUIvI IIbUm -krAdlv^rodąs Kaune, bet tam tikslui j 
patenkinti reikia didelės pa-

Kolega prisimena, jog Lie
tuvos menas jau geroką žings
nį pažengęs priekin. Toliau 
laiško autorius sako:

“Aplamai dabar Europoje 
yra tokia padėtis, kad apie 
meną reikėtų juomažiausiai 
kalbėti. Visos Europos tautos 
dabar su pasiutusiu tempu 
ginkluojasi. Tarytum žmonės 
pavirto į plėšrius žvėris, iš
troškusius žmonių k r a u j o; 
taip ir laukia to laiko, kada

“Gyvendamas 15 metų Eu
ropoje, įsitikinau, kad' Europa 
yra visai supuvus, ‘rotten, rot-

Išpardavimas
Maži1 radios, 5 tūbų, ver
tės $20.00, po

9.95

1937 Philco radio, kaip ant 
paveikslo,, pagąuna tolimas 
stotis, už

39.00
Grunovv radio, vertės $90.00, 
už

*59.00HOOVERFACTORY^

NAUJIENOS, Chicago, Itt.
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APGINTI?

yra 
niu- 
Mo-

Šitokia antrašte pavadino 
savo straipsnį, kurį parašė 
Naci'onalis direktorius Fede- 
ralio Meno Projektų, p. IIol- 
ger Cahi 11, Garfieldo Parko 
W. P. A. meno parodos kata
logui. P-s Cahill taipgi 
direktorius New Yorko 
ziejaus The Museum of 
deru Art.

Šitame p. Cahill straipsnyje 
yra daug įdomių dalykų ir in
formacijų. Anot autoriaus, 
vyriausias federalęs valdžios 
tikslas yra vystyti Amerikos 
tautinį meną, kuris galėtų tu
rėti aiškų tautinį veidą, kaip 
kad jį turi kitų tautų menas. 
Užėjus krizei Amerikos me
nas butų daug nustojęs, o 
ypač menininkai, kurie reika
lingi paramos, butų skaudžiai 
nukentėję, jeigu nebūtų buvę 
įsteigtas taip vadinamas Fe- 
deral Art Project.

Dabartinis Federal Art Pro
ject yra suorganizuotas iš 4,- 
000 menininkų,* kurie dirba 
naudingą darbą. Kiti, apie 1,- 
500 menininkų, neįeina į pro
jekto darbų skyrių. Jie patys 
pasidaro pragyveniiną.

Federalio projekto darbi- 
ninkų-menįninkų dalis moky
tojauja, kiti dirba savystoviai, 
be iš kalno nustatytų nurody
mų. Bet svarbiausias, ir did
žiausias darbas, kurį dirba 
šitie menininkai, tai taip va
idinamas “murai painting” —r 
viešųjų trobesių sienų deko
ravimas. Ši meno sritis ypa
tinga tuo, kad ji reikalauja iš 
menininko didelio techniško 
patyrimo, ritmo, spalvų har
moningumo, o labiausai, tai

freskos arba tapyba yra vie
šas dalykas, simbolizuojąs

ONLY

$55.00,9x12 karpetai, vertes 
PO

29.50
Floor liampos, vertės $15.00, 
P°

6.50
Jos.F.Biidiik

nyčia siundo vieną valstybę 
prieš kitą, kad jos neva ka
riautų už Dievą ir už Romos 
bažnyčią?

O jeigu tas, ypač Romos ka
talikų bažnyčios kunigų skel- 

nei biamas Dievas nori, kad už jį 
į bažnyčią nešti, nei varpai žmonės kariautų ir savo kraują 

• •' lietų, tai jis nėra visagalis. Jei
gu kun. F. Kemėšio Dievas rei
kalauja žmogiškos pagelbos, tai 
jis negali būti ir nėra visaga
lis Dievas. Tada jisai yra 
išmislytas kunigijos žmonių

i gandinę j imui.
Taią, profesorius ir dar 

nauninkag F. Kemėšis 
pats 
katalikų bažnyčios skelbiamas 
Dievas nėra visagalis, nes jisai 
mat reikalauja žmonių pagel-

Draugo” šeštadienio laidoje tus patarnavimus, tai tokio pa-
turtj«sVtokTų-S?' # 4. tilpo straipsnis “Kas rapijono klebonas neleidžia
silaukų galvosi gėlimo, blogo/dyąslps Lietuvoje platįha komunizmą,” į bažnyčią nešti, i..’

parašytas jabki didelio profeso- skambina. Klebonas pasako: jei 
Dažnai tai yrą paprasto užkietėji- mus- Fabijono Kemešio. Tarpe neturit užmokėti, tai ir nerei- 

rąšipy jis išvardija priežastis, kia.

turėjęs tokių'dfeną, ..v .. .. ... ... - .
silaukų galvoj gėlimo, blogo.dyąsįps Lietuvoje platįna komunizmą,”

žmonių civilizaciją/ šitie dar
bai buvę atltkjti su dideliu at
sargumu ir disciplinuota kriti
ka. Pirmais projekto darbų 
metais buvo padaryta 434 
viešų trobėsių dekoracijos 
įvairiais technikos stiliais. 55

(daromos, o apie 400 bus vę- 
! liau padaryta.

Visi šitie darbai, * kukiais * ri .
visuomenė galės naudotis, bu- mo zenkla'- . ; .. rąšiny jis išvardija priežastis, kia. Veškit ir kaskit į žemę,
vA ullivti moderninės< dieno Pavojinga nepaisyti • užkietėjimo, kurios, jo manymu, Lietuvoje juk žemė pašventinta. Ot, toks mokyklos’ tedrniS^*io"e ■’T<” ^OS- ?U*J<Wt0 del ••m^ko dnHnn knmnnivmo Poikii. Ju /zmnhin skirstomas ir netnrtin-

Garfiėld Parko hiend paro- 
! doj yra išstatyta 60 ekšponar-, 
tų. Daugelis jų yra didžiųjų tro
besių sienų dekoracijos,' (mū
rais) pavyzdžiai; kai kurie 
siekia keletą šimtų kėtvi pė
dų didžio. Daug / planų bei, 
fotografuotų nuotraukų. Labai 
įdomus “murai”, tai new yor- 
kiečio, Alfredo Crimi, Hąrlcm 
ligoninės panieliųs (250 ketv. 
pėdų). Jis vaizduoja operaci
jos kambarį, kaip chirurgai 
daro operaciją. • ■ . ,

Parodą atstovauja 12 valsti
jų: New Yorko 20 meninin
kų; Illinojaus—T6; Mafesachu- 
setts—4. Visos kitos tik po 
vieną. Lietuvių, matyt, nėra.

Vyriausybė, norėdarha pa
rodyti, ką WPA meno sky
riaus organizacija1—The Fedė- 
ral Art Project—nuvėike, su
rengė Chicagoje )(Garfięld 
Parko galerijose) viešą paro
dą. Įžanga dykai. Valandos: 
1 iki 5 vai. po piet.' Trečia
dieniais ir sekmadieniais — 
nuo 1 p.

Paroda 
dienos.

Paroda 
ral Park 
Madison st.

Veškit ir kaskit į žemę,

rupuifto’’ “valgiuose. Atgaukit “tu- Platina komunizmą. Reikia pri- žmonių skirstymas ir neturtin- 
pumą”'valgydami gardžius javinius, pažinti, kad vieną priežastį jis'gų paniekinimas, Kristaus mei- 

Kellbgg’s ALL-BRAl^ ‘ pagelbėjo įerai atspėja, butept labai nu- lės nepritaikymas gyvenime
milijonams palaikyti regųliarf p4p- krypusį nuo Kristaus mokslo ' ’ ‘ 
rotj. Kūne ALL-BRAN sugeria dvi- *
gubai savo svorio vandeny, sudaro 
minkštą masę, ■ švelniai išvalo vidu-

•'Jrius. .
■ ■ - ■ -

Ar šis maistas nėrd geriau negu.’ 
dirbtinos piliulės ir vaistai — daž
nai sudarantys papratimą? Pamė
ginkit ALL-BBAN per savaitę. Jei 
nepatenkinti jūsų pinigus gtaŽins 
Kellogg Bendrovė.

Suvalgykjt tik po du kupinu šauk
štu kasdien kaip javinius su pienų 
ar smetoną arba kepant. Tris kar* 
tus kasdien sunkiam atsitikime. 
Parsįduddą pas visus krautuvinin
kus! Kellogg in Battle Crėek pada
rytas ir garantuotas.

...... r-.'■■■■—.v-—■r—»'

„H

tik 
ap-

rot j. Kūne ALL-BRAN, sugeria dvi

p. iki 8 v. vakaro/ 
tęsis iki vasario 1

randasi 100 N. Cent- 
avcnue, netoli nuo

•Su vasario 7 d., tame pa
čiame trobėsyj, atsidarys kita 
gera, meno darbų paroda, va
dinama: “Outstanding work 
from the Treasury < ’Depart- 
ments.” . •

........-  ...

Juokai
; '<r., ■ rsA' Vr

- ------ - '■•L 'Uiir. r. t.;> ’-j ;

Jonas (piktas) : Aš tave taip 
sumušiu, kad padarysiu i$ ta
vęs republifconą... J,

Petras : Na, na 8’^-
li iš manęš republikorią pada
ryti? .

Jonas: Gi sumušiu taip skau
džiai, kad tū miegosi. kėtUrius 
metus. ; a - S .;

$
— Kodėl taip

■— Vedu!
zKodėl galvą ’.pakpriąi?

— Apsivedžiau

linksmAs?< u

TT

t". •

- , ' , ”, « f , . •• .•

Pilkite savo ąpi^Įinę^ 
krautuvėse

__________________________________ . , . I Į.lhl| II.ĮI »IH, Ifl.l

Suimtas už Merginų Užpuldinėjimų

CH1CAGO — ŠEŠIŲ PĖDŲ, VIENO COLIO AUK- 
šio lenkas jaunuolis,) Chester Golenbiowski, kurį poli
cija suėmė už merginų užpuldinėjimą gatvėse. Jaunuo
lį tardo Cap. Andrew Barry, Hudson nuovados virši
ninkas. Naujienų-Tfibune*Photo

' K

Lietuvos kunigijos gyvenimą. 
Nes jis pats, net su baisiai di
dėliu širdies skausmu, pataria 
savė kolegoms nelaukti kol 
vyskupas griebs juos už kete
ros,' Bet gera valia pasišalinti 
iš kunigijos tarpo.

Duoda jįs ten vėjo ir dide- 
lįenįs Lietuvos ponams valdi- 
ninkąms. Jis mano, kad Lietu- 
Vos ponąi platina komunizmą, 
jeigu jie šventadieny atidunda 
į ^aįmus pamėdžioti ir tu.omi 
apleidžia švenitas mišias. Netik 
pątyš ąpleidžią mišeles, bet tuo- 
mi ir visos apielinkės žmones 
atįtrąųkią nuo religinių parei
gų atlikimo.

0t, tai čia tąs garsingas pro
fesorius ir klysta sakydamas, 
kad tie visi komupizmą • plati; 
pa, kurie neklauso švendieniais 
mišių šventų. Ar dėl to komu
nizmas plinta? Imkim pavyzr 
d žiu i ispapi j ą. Juk ten buvo 
prįstątyta bažnyčių kiekvienam 
kaime ir žmonės klausė tų Šven
tų mišių netik kas šventadie
nis, bet net kasdien, o vienok 
tep komunizmas labai greitai 
plaiposi ir privedė žmones 
grįębis ginklo, kad apginti sa
vo teises. Tikrenybėje Ispanijo
je revoliuciją pakėlė ne žmo
nes, bet generolai,’ dvarponiai 
ir Romos katalikų kunigija, ka
da jie pamatė, jog liaudis po 
pavasario rinkimų 1936 m. nu
sisuko nup tų patentuotų pa
triotų ir' katalikiškų vadų.

‘ \ Ne, kunige Kemešį, ne mišių 
neklausymas platina komuniz
mą^ ;nę medžiojimas šventadie- 

:Į'įu, bet ekonominė nelygybe, 
dąrbininkų baisus ir beširdis iš-' 
pauiiojįmasy i fabrikantų troškiu 
mąs -greit pralobti, mokant dar- 
bipįpkąiną vėrgiškas algas, ir 
Lietuvės Romos kunigijos go-? 
įtinąs4Urtų;i- nesvietiškas’, iš- 

-Lietuvos katalikų 
lengvatikystės įvairiais kunigų 
šk^hiamais atlaidais ir burtais. 
- Ėiėtuvojfe koitiunizmą plaiši; 
na tląugiąiisia pati Romos kuni-

;Juk ■ -Lietuvoje kunigai 
g?ąUpą iŠ Valdžios algds, klebo
nai turį dar didelius žemės ga
balus,-kas metai renka vadina
mą KALĖDĄ, vis tai šventos 
bažnyčios užlaikymui. O kada 
pąr^Jjonaį kreipiasi su reika
lais, kaip tai krikštd, šliubo ar, 
laidotuvių, tai tada turi išnaįi- 
jo klebonui mokėti. Ir jeigu ku- 
.jpią- Vargšas žmogelis neturi pi
nigų užmokėti kunigui už minė- 
y -'U - ■' i

■ -Į  I . ■   —,   ..R...*.-. - I ....i.. r.,/.. I? »r,. .          i,. I. .U

URIAH KATZENELEGBOGENO
“^AINA"

LIETUVIU IR LATVIU LIAUDIES 
'■.'painu aNrouoGiJA-■■ b'

Graži
Anierikoje audusiam Mirimui.

North Side
North West ' Lietuvių t Mote- 

i‘’,j Kliubo metinis susirinkimas 
įvyko sausio 19 dieną pp. Va- 
lulių bute, 3247 Beach avenue. 
Sutsįrinkimas buvo skąitlingąs, 
Tapo išrinkta valdyba 1937 
metams. 1 Valdybon išrinktos 
šios narės:

I . ' . . ................. '

Pirmininkė p-ni-ai Kairis, 
vice-pirmininke p-nia v Prusis, 
tarimų raštininkė p-nia Bene? 
katis, finansų raštininkė p-nia 
Stasiūnas, iždininkė p-nia Šlau- 
teris. -

Svarstyta taipgi svarbus 
kliubui klausimai bėgančiąja 
reikalais. Pranešta, kad buvu
si kliubo pirmininke p-nia Ado
maitis serga. Kliųbas teikia už- 
udjautą buvusiai; ėavo pirmL 
nifikei. Keletas narių pasižade* 
jo atlankyti ją. [Kliubas veliją 
jai kuogfeičiąuttia;, pasveikti ir 
•vėl dalyvauti jo veikloj. . < '

Susirinkimui Užsibąigūštz p*, 
nia Valutis paikvįetę kliubieteg 
prie arbatėles irt įvairių ską'^ 
.nėšių. Tik jau ęo, dvyliktos va
landos visos ątSįi|yeiJiino; ir įš- 
sisksirte.; / B v B:

. Se.kantią kliubo. susirinkipias 
įvyks p&s^į>^i^X Benekąįti®Pę

B ■ .'B>://• Bu-

svarbus

t
. , „ , .ui... ■ , , , I, ii..,. I ~

PATARLES
t

guli
B • * •

: Visos geposioš 5 moterys 
kapuose.1 ? ■..B'S< ■;

' ' . ' ..■ • • J *. . : ... ..
Kas veda iš meilės, jam at

eina / geros Uaktys, o blogos 
dienos. B
■, B\ 7 ' ■ %: m r

Kųl šuo — tėn blusos, kur
- ten peles, o kur ippr
— ten velnias.

duona - 
teriškė

Kas nori turėti vargų 
eina prie mergų.

tąs

o

KAINA $2.00 ;
Knyga parašyta angliškai. Galite gauti 

“NAUJIENOSE”
Į* 1739 So. Halsted Street Chicago, III

i gyvenime 
tūkstantį sykių daugiau plati
na komunizmą, negu šventa
dieny neišklausymas mišių.

Juk mes matome ir čia Ame
rikoje, kad tokią pat Kristaus 
meilės ir mielaširdingumo sis
temą lietuviai katalikai kunigai bos. O toks Dievas, kuris negali 
įvedė lietuvių katalikų sutver-' apseiti be žmogaus pagelbos, 
tuose parapijose; tokia pat mie-nėra visagalis ir dėl to negali 
ra mieruoja ir Kristaus meilės būti Dievas. Taigi iš to išeina, 
sakramentus pardavinėja už pi- kad Romos katalikų kunigai 
nigus. Ir kas neturi pinigų už- skelbia netikrą, ne visagalį Die- 
simpkėti, nors per savo gyve-; vą, bet kokį tai žmogaus ar 
nimą butų šimtus dolerių au-Į žmonių išmislytą Dievą, 
kavęs bažnyčios pastatymui ar

ka- 
tuomi 

prisipažįsta, kad Romos

kavęs bažnyčios pastatymui ar O kiek senovėje šventa Ro- 
jos užlaikymui, bet senatvėj ne- mos katalikų bažnyčia išžudė 
tekęs darbo ir turto miršta kur 
nors beismante ar valdžios prie
glaudoje, tai tokiam parapijo
nui nėra vietos bažnyčioje, ne
reikia jam nei šventų mišelių, 
nei jokio taip vadinamo katali
kiško palaidojimo.1

Sako, reikia Dievą apginti
Toliau tas profesorius F. Ke

mėšis priveda, kad dabar ir ka
rai ir revoliucijos kylą ir virstą 

.kruvinomis kovomis už Dievą 
ar prieš Jį, Už bažnyčią, ar prieš 
ją. Ir, suprantama, jis visa šir
dimi pritaria tbkiems karams, 
tai yra, kad žmonės turi kariau
ti už Dievą, čia išrodo, kad pro
fesorius labai klysta. Juk Ro
mos katalikų bažnyčia skelbia, 
kad Dievas yra visagalis ir vi- 
sažinąs. Na, tai kodėl Jis nega
li pats apsiginti nuo įvairių be
dievių ir komunistų? Juk Die
vas, būdamas visagalis, turi tik 
pamislyti, ir visus bedievius ir 
komunistus ji galėtų paversti į 
dulkes. Jodė), jeigu visagalis 
Dievas to nedaro, tai jam yra 
visai nesvarbu, ar kas jį garbi
na ar ne. Ar kokioje šalyje val
džia yra katalikiška, ar fašistiš
ka, ar komunistiška, tas jam 
Visai, matyt, yra ne galvoje. 
Tat kūnam paibeliui tas kuni
gas ir visa Romos katalikų baž-, 
. • < ■ . I

nekaltų žmonių, keldama šven- 
tds kryžiaus karus, kad eitų 
ir atvaduotų grabą Kristaus- 
nuo turkų? Kiek mįlionų žmo
nių išžudė šventoji inkvizicija 
Ispanijoje, Italijoje, Franci jo
je ir kituose valstybėse? Kiek 
šimtų tūkstančių, o gal ir mi- 
lionų išžudė nekaltų musų se
nuolių lietuvių kryžiokai ir 
kardininkai siunčiami ir laimi
nami šventų popiežių, kad eitų 
ir krikštytų ugnimi ir kardu 
neva nekrikščionis • lietuvius. 
Nors tikrenybėje musų prose- 
nuoliai geriau mylėjo visagalį 
Dievą, negu Romos palaiminti 
kryžiokai ir kardininkai.

Ogi šiandien kas darosi Ispa
nijoje? Ar ne tokia pat logika 
vadovaudamiesi fašistai lieja 
nekaltų žmonių kraują, kaip 
kan. F. Kemėšis sako, kad, gir
di, reikia apginti Dievą? Ir po
piežius, ir kardinolai, ir vysku
pai visi laimina ir teikia pilnas 
absoliucijas nuo visokių griekų 
.tiems, kurie tiktai kariauja fa
šistų pusėje prieš demokratijos 
šalininkus.

Taip, senovėje jus, kunigė
liai, galėjote tokiomis suktomis 
išvadomis apie visagalybę Die
vo ir apie to visagalio Dievo 

(Tąsa ant 5-to pusi.)

MUSUSPAUDOS DARBU

KAINOS PERŽIŪRĖTOS IR

labai

p te

nupigintos!
• Ateikit ir susipažinkit su musų Nau
ju. Kataliogu. jus nusistebėsit kaip pi
giai ir gerai mes padarysime jūsų darbą

UŽSAKYMUS Į KITUS MIESTUS 
PASIUNCIAM PAŠTU.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET

Pašaukit CANAL 8500 ir musų 
agentas užeis pas jus su sempeliais paimti 

/ jūsų užsakymų.

•7

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

Pasiklausykite nedėlioj gražaus 
programo, W. C. F. L., 970 k. 
7 Iki 8 vai. vakare.
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MetMmS 85.00
PUMei Mietų ••••••••« <t>a« •2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviem minesiams----------- 1.00
Vieniam mėnesiui ___  .75

Lietuvon Ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta) /

Metams .. .....................................$8.00
Pusei metų 4.60
Trims mėpesiams —------  2.50

' Pinigus reikia Sitjšti pašto Mbhey
OrdėHu tartu ra užsakymą
ar r. sva.rf .< ■ ■> . i, a ........ . »■—■

Vienų rūmų legislatur a

yra

Ne-

Nebraskos pavyzdžiu ketina pasekti Wišconsinas.
Progresyvė farmerių ir darbininkų federacija Wis 

consinė rengiasi pasiūlyti pataisą prie valstijos konsti 
tucijos, kuri panaikintų valstijos seūatą ir paliktų tik 
tai atstoVų butą. Nebraskbje šitokia tvarka jau 
įvesta nuo Naujų Metų;

feet wisconsiniečiai nenori aklai pamėgdžioti
braskos. Ši ne tik panaikino “aukštuosius” legislaturos 
rumus, bet ir pakeitė rinkimų tvarką. Atstovus dabar 
tenai renka rfe partijų sąrašais. Tos reformos sumany
tojas, senatorius Norris, mano, kad partijų politikai 
valstijose neprivalą būti vietos. /

-Tai nieku nepagrįsta mintis. Kodėl reikia partijų, 
renkant federalinę valdžią, jeigu jos bereikalingos štei- 
tUOse? ' ?

Bet kai dėl sumanymo turėti tiktai vienų rūmų le- 
gislaturą/tai apie jo gerumą negali būt abejonės. Kam 
rinkti atstovus į dvi įstaigas ir vienus vadinti atstovais, 
o kitus senatoriais? Vistiek renka tie patys žmonės ir 
tokiu pat budu, tik viename atsitikime reikia didesnio 
balsuotojų skaičiaus, negu antrame;

Valstijos norėjo rinkti savo legislaturas taip, kaip 
yra renkamas kongresas. Bet ir kongresui nebuvo tik
ro reikalo turėti dvejus rumus. Kai 13 pirmųjų Ameri
kos kolonijų nutarė susijungti,ir atsimesti nuo Angli
jos, tai< još sudarė Miįhtinentalį kongresą”,, kuris susi
dėjo tik iš vienų rūmų. Tai buvo pirmais Jungtinių; Val
stijų parlamentas.

Bet konstitucija, kuri buvo priimta 1787 metais, 
įsteigė kongresą su dvejais rūmais — atstovų butu ir 
senatu. Tai buvo pamėgdžiojimas Anglijos parlamenti
nės sistemos: paprastų žmonių buto (House of Com-' 
mons) ir lordų buto (House df Lords), Tačiau Ameri
ka jokių lordų neturėjo ir neturi.

Anglijoje lordų butas, laikui bėgant, neteko beveik 
visos reikšmės.* Parlamehtas dabar tenai yra faktinai 
tiktai atstovų butas, O Amerikoje evoliucija ėjo prie
šinga kryptim. Čia senatas pasidarė galingesnis, /negu 
atstovų butas. Bet čia kongresas negali pašalinti val
džios. Ministerius pasirenka prezidentas. Jie dagi va
dinasi “sekretoriais”^ o ne ministeriaįs, ir kongresui jie 
neatsako.

Dveji rūmai ne stiprina, bet silpnina žmonių atsto
vybę.

.į< . .Api
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Vardu rodė pasaulio pfoletaria-i 
tui “vienintelį tikrą kelią į iš- 
ganytną? ? O kis Šiandie jietVie' 
yra Ziiiovjevas? Pasiutęs Šuo 
— užmuštas ir J žemę Užkas
tas !

1 Ar jiė užmiršo, kaip jie mo
kinosi kbmuhižfriė ABC iš Bu- 
chariųo parašyto katckizi’hd? O 
kas dabar yra Bucharinas ? 
Bąnditlį ir.išdavikų sėbras!

Ar jie nebeaitsiinėna, kaip 
jie pilvais šliaužiojo aplink di
džiojo Trockio kojas dr didžia
vosi tuo, kad turėjo progos lie
tuvių darbininkų aukdmis pa
dėti jam nukeliauti j Rusiją? 
O kaip dabar sU Trockiu?..

Taigi yru tiesiog žiopla iš' 
“laiavį’ečių”' pusės operuoti po
lemikoj ė žodžiais ir pareiški
mais, paimtais iš praeitų lai
kų, .

Antra, tai yra labai- pigUs 
“triksas”. Išpešti keletą sakinių 
iš špaltų laikraščio, kuris die
na iš dienos kalba įvairiausiais 
bėgančiojo gyvenimo klausi
mais, ir Surasti, kad laikraštis 
suklydo čia ir čia — gali, kaip 
sakoma, “bile durnius”. Bet tai 
absoliučiai nieko neįrodo. ’ 

Nesuskaitomą daugybę kartų 
yra suklydusi, rašydama apie 
“rha'tUšką Bdsiją”; ir pati “Lai
svė”. Bet. ne tai yra svarbu. 
Birbtame ginče yra svarbu ne 
tai, kiek kartų kas “pataikė” 
atspėti, kas bus rytoj arba po
ryt, bet ~ kas geriau suprato 
esmę ir krypt| tos politinės si
stemos, apie kurią eina kalba.

. Atsiminkime Rusijos carizmo 
laikus,/ Kiek kartų revoliucio
nieriai įvairių srovių “pranaša
vo”, kad caro valdžia jau ne
trukus grius; o ji vis negriū
davo ir išsilaikė iki 1917 m- ko
vo mėnesio. Ar iš to išeina, , 4 į
kądYtie revoliucionieriai, kurių 
pranašystės ilgą laiką neišsipil
dydavo, buvo apgavikai arba 
neišmanėliai? Ne. Jie neatspe*- 
jo, kada ir kaip caro despotiz
mas gaUS gėlą* Bet jie supra
to, kad carizmo šlugimas yla 
neišvengiamas, ir istorija pa
tvirtino jų nuomones teisingu
mą. ‘

Na, o kaip su “pranašystė
mis” apie bolševizmą?

“LaisVė’’ sako, kad visa, ką 
“Naujienos” rašė apie sovietus, 
apie Lenino įsteigtą “proletaria
to diktatūrą”, apie bolševikišką 
“komunizmą” ir “socializmą”, 
buvo melas. Ar gi?

' JęįgU melas, tai kodėl Stali
nas savo konstitucijoje panai
kino sW‘ietus ir jų vietoje įve 
dč kongresą, ren 
nu ir lygiu balsavimu?

Jeigu melas, tai kodėl yra 
šiandie žudomi visi tie asmens, 
kurie kartu su Leninu steigė 
sovietų tvarką^

jeigu Rušljeje jaw “išnyko 
klasės^ tai kam reikalingu 
tenai dkutUiB?

Jeigu "išsipildė” “Laisvės” ir 
kitų tettinikmu pasėjų pran^ 
šystės, tai kodėl Šiandie Mask
va hė tik nekėlia ^pasaulio re-

su WpitaiisUhėmis vald^ nmh 
ir dagi liepia komuhlštų
jota eiti į budrus ‘Uuta; 
frontus” su MiiMe ir 
sU rudhUgariaiš hadais Vokie
tijoje P

Rašitao, hepasikuitė Rusi jo
je tiktai vardai partijos ir tų 
išorinių formų, kuriomis dėn»’ 
giasi Jos diktatoriška valdžia, 
ir “LaisVė” tuo didžiuojasi, 
kad btaėvikai dar vis Aohuvėr- 
sti, Bet Ji nėtato em&u

6 “Naujienos” bolševižmo 
esmų kėniai išaišklta Jos nu
manė, į ką ta slstęta išėlgita;
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c “Laisvė” giriasi, kad j i ne
buvo sugauta bemušant 'netiesą, 
įlėš ji, girdi, ‘ niekur hėbego”. 
Ji Stalino konstitucijos 126 
škyriatiš neslėpusi.

Taip, ji neslėpė to skyriaus, 
bet ji slėpė jo prasmę, Speku
liuodama/ tuo, kad jos skaity- 
tojai ‘ neatsimins arbą> nesu
pras, kas j ame, pasakyta. Ji 
tvirtino, kad Stalino konstitu
cija esanti “demokratiškiausia’7 
nes ji visiems piliečiams sutei
kianti laisvę įr lygias teises. O 
paskui ji turėjo .pripažinti, 
kad ta konstituciją neduoda jo
kių teisių nei sociULdemokra^ 
tams, nei social-reVoliūcioni'e- 
ria’ms ir ne vienai politinei 
partijai, išimant tik valdžios 
partiją (komunistus).

šitokios rųšįes “demokrati
ją” turi ir hitleriškoji Vokieti
ja, nes tenai juk irgi /visi žmo
nės gali balsuoti ir balsavimas, 
yra’ lygus, slaptas ir tiesus — 
bet už ką balsuoti, pasako na
cių, partija, kuri tik ji viena 
yra legališka, kuomet visos ki
tos partijos yra uždraustos.

Tokiu budu "Laisvė” buvo 
priversta pripažinti, kad ji są
moningai dūmė akis savo skai
tytojams; ’Tame .ji ir buvo stū
gautai o visai ne tame, kad ji 
buk slėpusi Stalino konstituci
jos tekstą. Tai yra tiktai jos 
naujas išsisukinėjimas. • ;

“HUMBUGAI” IR “BUR
BU LAI”

Kada Brooklyno komunistų, 
organui teko paaiškinti garsų
jį staliniškos konstitucijoj 126 
skyrių, kuris faktinai panaikina 
visas. demokrųtį^as-'skaistybes, 
prižadėtas kituose tos konstitu
cijos paragrafuose, tai jisai1 
patiekė paties Stalino iškeptą 
“teoriją”, kodėl bplševikiškoję 
Rusijoje .turi būt uždraustoj 
opozicinės partijos. ;

“Naujienos” šitą “teoriją’7 
Jcritikavo ir parodė, kad ji yra 
grynas humbugas; Nes Stalinas

* ' .h

(o paskui jį ir brooklyniškiai' 
jo garbintojai) sakėį kad Rusi
joje tegali, būti tiktai viėrta 
partija, kadangi joje jau ne
besą visuomenės klasių su 
priešingais reikalais; bet jisai 
tuo pačiu laiku . pripažino,' kad

dvi klasės 
valstiečiai.

Aiškiu kad

h 
vo skąitytojams: Ar
matote, Kaip “Naujienos” kal
bėjo apie sovietų 'valdžią — 
tai “i^kiai parodo”, kad “Nau
jienų” dabartinė kritika nqtei- 
singa! ‘: *

Kaip pavadinti šitokį poleihp 
kos būdą? Juk tai yra aršiau, 
negu humbugas. Mes kalbame 
apie 8sfe konStitųčij ą, Mūri 
buvo priimta pereitą gruodžio 
menes), ir apie : Stalino arguV 
mentus, pasakytus prieš keletą 
Savaičių laiko, o “Laisvė” ban
do atšikirsti ištraukomis . iš 
straipsnįų, parašytų . 1918 ir 
1919 m. apie pilietinį karą Rų- 
sij°jer ' <

Toliaus, kai dėl “muilo bur- 
būlb”. , v ?

• ■ *■. ‘
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“DIKTATŪROS REŽIMAS : 
PALIEKA GALIOJE”

Ve kaip Stalinas kalbėjo aš
tuntame sovietų suvažiavime, 
rekomenduodamas susirinkur 
siems iš visų ŠSBS kampų plo- 
jikams (tariant, “delegatams”) 
priimti jo “demokratiškiausią- 
ją pasaulyje” konstituciją:

“Aš turiu pripažinti, kad 
naujos Konstitucijos projek
tas tikrai palieka galioje dar
bininkų diktatūros režimą, 
lygiai kaip palieka hė pakei- 
tihių dabartinę vadovaujan
čią komunistų partijfčš SSR

/ S-je padėtį.”
Tai paties Stalino žodžiai. 

Juos perspausdino “Laisvė” sa- 
7vq editoriale (sausio 11 d.;
1937 m.).

Įsidėmėkite, ką diktatorius 
sako: diktatūros režimas palie
ka galioje ir vienintelės legališ- 
kos partijos monopolinė padė
tis “palieka be pakeitimų”. .

i. Na, tai ką; gi,reiškia tos Sta
lino deklamacijos apie “demo- 
kratybę”, kuria neva suteikian
ti Rusijai naujoji konstitucija?

Ką reiškia “Laisvės” šhkavi- 
mai, kad ta Stalino konstituci
ja tai “šviesiausias spindulys 
naujos gadynės padangėje”?

Nereiškia’; hiėko. Pątš konsti
tucijos autorius užtikrino savo 
klausytojus, kad jokios naujos 
gadynes nebus. Paliko' tas pats 
diktatūras režimas su visais jos 
skanešiąiS; Taigi ar ne muilo 
burbulas tos visos šnekos apie 
“demokratiją”?

■■
Pirihadienis, sausio 25, 193
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS
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| prasta. Ne, tai visai kitoks re
kalas. Kareivių — milijoną 
Bet kada tu matei gyvą žva 
gybihinką ?

Tiems žodžiams nuskambi 
ius, Liubarskis staiga sukv: 
tojo ir sudavė delnu sau p( 
kelią. Paskui kažkaip 
fuojančiai ir linksmai 
ko:

KITĄ DIENĄ PO 
ANGLŲ KARININKO 

NUŽUDYMO/
Išvakarėse nužudė anglų, ka

rininką. Jo lavonas buvo su
kastas vienoje Petrogrado gat- 
vių» Matyti, niekas nenorėjo 
tos mirties slėpti, nors aišku 
buvo, kad tai prievartos mir
tis. Pasirodė, kad hUžudytasai 
anglų karininkas tarnavo už
sienių žvalgybai. Apie tai bu
vo kalbama advokato Liubar- 
siiib imšlinėjC'.

Pas jį as patekau pirmą kar
tų. Bet jį, tiėšą sakant, aš jau 
Seniai pažinau’. Todėl ir jo pa
kvietimas negalėjo atrodyti la-, 
bai netikėtas. Pažinau aš ir ki
tus tris svečius.

Vienas, aukštas ir storokas 
Civilis inžinierius, buvo jo 
Svainis. Kitas, pakumpęs, be
kraujis, tarsi džiova sergantis 
žmogūs, buvęs Petrogrado ad
vokatas, skaitėsi senu Šeimi
ninko bičiuliu, jb politišku 
vienminčiu, ir abu jie kadaise 
dratige dalyvavo sudėtingose 
Tr išgarsėjusiose teismo bylo-

ir jų vietoje į ve- v0 
renkaipą visuoti- tyti

Ne tik aš, bet ir

triUn
susi

tu si 
Vo akimis matei ir kalbėjai s 
tikru4, patyrusiu tos “antžm< 
giškds” profesijos atstovu.

Kažkaip prieš savo norų p; 
žvelgiau į tą sofos kampą, ki 
sėdėjo naujas ir toje d‘raug 
joje man 
gus.

— Na, 
saviškių!
slapčių nėra: Michail Ivanot 
čius tam reikalui daug jėj 
ir' gyvenimo padėjo...

, Mes visi žvilgterėjome į N 
chailo Ivjanovičiaūs pusę. J 
truktelėjo pečiais.

— Taip, nemaža...
— Ką jus pasakykite,

chail Petrovičiau ? Antžmogi 
kas tai darbas ar ne?

— Kaip čia pasakyti... Spre 
nerviškų j 
gal

nepažįstamas žm

ko čia slėptis m 
šioje raštinėje p

lėto,

ir ar

jo 
ir

b;
tv

Kokio seimo nori Smetona
' į . • J f <
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Savo kalboje Lietuvos tautininkiį sąjungos suvažia
vime prezidentas Antanas Smetona išreiškė savo < nuo
monę, kokia turi būt valdžios sistema Lietuvoje. Jisai 
pasakė: ’ ’ ' ' '

“Musų atsikuiHisi valstybė jauna ir dar* stokoja 
tvirtai nusistojusių teisinių fohnų:, mūsų gyveni
mas privalo daug naujus įstatymų. Va dėl tos prie
žasties musų vykdomoji valdžia privalo būti pasto
vesnė ir {galiota leisti įstatymus. Jei tik seimas juos 
teleistų, tai turėtų kasdien ir amžinai posėdžiauti* 
O tatai juk negalimas daiktas: gyvenimas eina 
sparčiai ir jo tėkmė nesulaikoma.” i

Tai labai silpni argumentai. Viena, kad Lietuvai 
reikia daug naujų įstatymų. Geriau mažiaū įstatymų, 
bet kad jie butų gėri! \ t

Antra, kad seimui tektų posėdžiauti “kasdien‘ir 
amžinai”. Ne taip baisu, kąip p. Smetona piešia^ Kitų 
Valstybių (taip pat jaunų, kaip Lietuva) patyrimas ro
do, kad ir be <ramžinob posėdžiavimo galima apsieiti" ■

Bet kad seimas turėtų beht šešetų mėnesių kasmet 
posėdžiauti, tai tiesa. Seimo prezidiumas ir komisijos! 
turėtų nemiegoti ir tuo laiku, kada seimas yra išsiskirs- • 
tęs. Nes juk žmonių atstovybės pareiga yra prižiūrėti’ 
Vykdomąją Valdžią

O dabar Lietuvos tautininkų vadas siūlo valdžiai 
Viską pavesti: net ir įstatymų leidimą! Kuriam galui feigamintiJ Reiškia, įstatymai, bus tiktąi žmonėms, o ne 
tuomet dar rinkti atstovus? Sulig jo mintim, tai vai- Valdžiai. Tai despotizmo, o nė demokratijos tvarka.

RUSijoje dar vistiek gyvuoja 
darbininkai ir 

tai yra didžiau
sias absurdas, kuriuo galimą 
mulkinti tiktai visiškus igno- 
rantus* Nes jeigu darbininkų ir 
valstiečių reikalai Rusijoje nė
ra priešingi, tai jie sudaro ne 
dvi klases, bet Vieną. O jeigu 
tenai viso tėra tik Viena 'vi
suomeninė klasė (kitaip sakant,, 
klasių nebėra), tai kam tuomet 
reikalinga komunistų partija?

Partija yra politinis įrankis į 
tam tikros klasęg reikalams' 
ginti. Kur klasių beta, tenai 
politinių partijų gyvavimui nė
ra jokios prasmės. ' < ;

šitokiais daūg-inaž argu-- 
mentais “Naujienos” parodė,, 
kad “Laisvė” ir jos “neklaidimi 
gasis” autoritetas Su tąja saVO1 
“teorija” apie monopolines -ko
munistų partijos teises apgaus 
dinėja-publiką. Bet ar “Laisvė” 
mėgino tuos musų argumentus 
atremti? Anaiptęl. Ji nė ne
užsiminė apie juos. i

Vietoje to, ji nubėgo į savo 
archyvą ir atsinešė" pluoštą iš
traukų iš straipsnių, tilpusių 
“Naujienose”

APIE “PRANAŠYSTES”
L! I i H. 1-^ j'4~
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Kaip minėjome, “Laisvė”, ku
ri giriasi niekur nebėganti, ra
do reikalinga “nubėgti” net 18 
ir 19 metų atgal j praeitį, kad 
surastų “argumentų” prieš mu
sų kritiką stalinišlšs^ųnstitu- 
GIJOS.

Ji bando parodyti, kad jau 
prieš metų metus “Naujienos” 
pradėjo klaidingai rašyti apie 
sovietų.. Rusiją, ir tuo budu ji 
nori jtikinti% savo skaitytojus, 
kad “Naujienų” žodžiais pasiti
kėti negalima. u .

Tai yra labai gramozdiškas 
argumentavimo būdas. Visų-, 
pirma jame, nėra logikos. Jūk 
jeigu, sakysime, “Naujienos” - ir 
klydo dešimts arba dvidešimts 
metų atgal kokiuose nors klaū^ 
Simuose, tai tatai nereiškia, kad 
jų nuomonės turi būt klaidi#- 
,gos ir dabąr, šios dienos klžil- 
simais. Taip- pat butų- pesąrifo^ . 
hė manyti,kad jeigu ‘’Naujte- > 
nos” buvo užėmusios teisingą 
poziciją prieš 19 metų, tai ir 
šiandie vįsa, ką jok sako, yra 
tiesa.

Kam, kam 
munistąms pritinka šitąip gah

- tik jau ne ko
______ ,prieš 18 ir 19 munistąms pritinka šitąip gaK 

metų. Persispausdinusi tas iš- yoti. Ar jie užmiršo, kaip jie, 
♦traukas (kuriose, žinohia, nej įkitąšyk šventai tikėjo kiekvie-i 
žodžio nėra apie dabartinę . Sta- nu “draugo” Zinovjevo žodžiu,į 
lino konstituciją!), ji straksi, kuomet jisai viso Kominternb' į . ,____ _ .rt s. n,y,n,Sįr, I iti* yifr.y.Miijiyj.... - '
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draugo”. Zinovjevo žodžiu,|
j .. 2. _,--A4į!

Ūžia,, kurios pareiga vykdyti. įstatymus, turi- juos ir pa-

$

i
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Girta valstybes gynėję
• ♦ frrrirfftf .mamų* <

čiUms’ Awmion of ęhb 
cago mėtinkme raporto yra 
pardkštaU OžgyHibdM vaistybėsi 
gynljb thbtafc ČbUHney dar* 
bilotės. Nūrodoma, kad Valsty-; 
bęs gynėjo ofisas laimėjo ves
tose bylose 89 nuošimčius ap
kaltinimų. Courtney taipgi gi
riamas yra už pastangas, kad 
užtikrinti švftĮ’iūs rinkimus.

Bet vieno dalyvių aš nepa
žinau. Aš jo nebuvau sutikęs 
hei pažįstamų namuose, nei te
atruose, nei gatvėje. Iš pra
džių aš neatkreipiau į ji sa
vo dėmefeio, Galimas daiktas 
todėl, kad jis sėdėjo tamsia
me Sofos kampe ir visą laiklį 
tylėjo.

Jau tik' tada, kai užžiebė 
lehiplas, aš įsižiūrėjau į jo gy
mį. Buvo aišku iš paviršutinio 
žvilgsnio,, kad jis yra labai 
nervingas. Jo veido kairioji ptr- 
sė trukčiojo, rankos truputį 
drebėjo, ir iŠ Viso bu’vo galima 
pastebėti, kad pas jį eina kaž
kokia vidujine kova. Ai&kū 

‘taip pat bUVo, kad jis priklau
so tai rųšiąi žmonių, kurie yra 
įgudę sūšivaldyti, nustelbti sa
vo susijaudinimus ir pergyve
nimus.

Kalba ėjo apie nužudytąją 
ahglą, ir aPiG tai dabar rašė 
visi laikraščiai. Jo vardas bu- 

Žinomas Liubarskiui. Ma- 
, jis šį bei tą žinojo ir apie

jo veiklą. Kaip ten bebūtų, 
bet niekas iš- mtfsų neabejojo, 
kad ndžudytasai iš tiesų buvo 
žvalgybininkas.

Leisdamas iš žilstančių ūsų 
dgaro durnus ir patogiai sė
dėdamas koją ant kojos uždė
jęs odos išmuštoje kėdėje, pa
kumpęs buvęs advokatas žiu
rėjo kižkur į lubas ir kalbė
jot,

O Vis dėlto tai nepapras^ 
tas dalykas... Nuostabus žmo
gus! Ir iš viso: reikalingas 
nepaprastas feudas, kad gaič- 
tūih tokio darbo, griebtis. Jus 
tik pagalvokite: pasirinkti sau* 
pastovia profesija žvalgybą! 
Kaip sau norite, bet tik savo*- 
tiškas antžmogis tinka tokiam 
darbut..

Na, atsisėdo ant mėg
stamo arkliuko, — bičiuliškai 
nusišypsojęs pareiškė Liubar- 
Skis ir perbraukdamas ranka 
per savo didelės galvos trum
pai nukirptus bei į šepetį pa
našius plaukus, Koks čia 
uhtžmogiškumasl Tiesiog spe- 
Viaiybė. Be to, • ar maža yra 
pavojingų profesiją? Jei sam* 
protautumėme taip, kaip tu, 
tai kiekVieims drąsus kareivis 
irgi tektų Uefcermen&clVu laikys 
tk

- Bet koks čia palygini
mus! Kareivio — tai Viešas 
darbas: rankose — ginklas, iš 
aukšto —- įsakymas, užpakaly
je — talka, priešakyje — priė* 

pergalė

Koks čia

džiaut iš to, kiek 
gų iŠeikvojama, 
žmogiškas.

Jis tarė tai iš
sas Skambėjo dulsiai 
tai ir jo žydrios akys atro 
tarsi pilkai plieninės.

“O <|uk tU *gali pasmaugi
— dingtelėjo man mintis. Ks 
tik tufo metu jis pažvelgė 
mane, ir man staiga pasirot 
kad jo akys lyg tarė:

“žinoma, galiu ir ne tik £ 
liu, bet ir. galėjau”.

Tačiau* ir ta mintis ir t 
greitas ir, trumpas plienin 
akių atsakymas įvyko per n 
žiau nekaip sekundė laiko, 
vis dėlto kažkoks susijaudii 
mas pasiliko.

— Baisu? — paklausiau 
be intonacijos ir tuoj supi 
tau, kad tai nebuvo klausim; 
o mano prisipažinimas: m 
buvo baisu*. ■

Kairioji nuskusto veido t 
se truktelėjo:

— Tat — ne tas žodis 
prabilo dulsus balsas. — Ta 
ne tas. Baisu,' kada kas ne 
kėtai įvyksta. Baisu tai, ko r 
lauki... O toje profesijoje la 
ki visko.

šeimininkas pasiskubino 
aiškinti Michailo Ivanovičia 
specialybę.

— Juk jis tarnybai žvalg 
boję atidavė geriausius sa 
gyvenimo metus, o tai bu 
baisus pilietinio karo met. 
įsi vaizduokite sau ballgvard: 
tį bolševikų «tovykioje...

— Jus tarnavote jiems? 
paklausė aukštas atkutęs i 
žiniėrius.’ 1 • *

— Na, žinoma! čia ir si 
piasi visas malonumas. SVs 
blausias čia uždavinys bu 
įtikinti juos, kad esi jier 
atsidavęs. Be to aš nebuči; 
galėjęs nė Vieno žingsnio žen 
ti. O juo laibiau nebūčiau g 
Įėjęs tiek kartų per sieną pe 
eiti. , ■

— Michail Ivanovičiu*s pe 
nešdavo mobilizacijos planu
— vėl paaiškino šeimininkas

— Taip, teko pavaikščioti 
Ir štai čia, einant per siei 
su išdavikiškais dokumentai 
iš tiesų būdavo... sunku. To; 
siauroje linijoje visada štov 
jo sargyboje mirtis. Juk ej 
dvilinkas žaidimas. Visą laifc 
reikėjo gyventi už dviejų kai 
kių pasislėpus. Viena kaul 
reiškė atsidavimą, pasiryžta 
pasiaukoti, idėjinį herojizmi

(Bus daugiau)

■ ■.

šas, o rezultatas — i _ 
arba .pralaimėjimas. Visai pA-

Naujienų Koncertą 
Vasario 7 d., 1937
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Rašo ANTANAS ZYMONTAS
■REKORDINES KELION eS lėktuvas

B

o 
s

Henry M. Stanley
~*»|». I.I—-ĮiUi. < Į,

(Tęsinys)
Svarbiausias musų valgis bu- 

manioč — tapidca — pa- 
O

vo 
gamintas iš ca’ssava šaknų 
tas šaknis sunku būdavo rasti, 
reikėjo lysti j tankumyną ir 
ten jų ieškoti. Tas šaknis rei
kėdavo virti tris sykius ir Vis 
skirtingame vandenyje. Be tri
jų Virinimų jos nuodingos.

kiekvieną dieną mes siųsda
vom skautus į visas puses, kad 
sužinojus apie Šią nežinomą gi
rią. Suprantama, tos skautų ke
liones buvo pavojingos. Mes, 
skindami kelią, galėjome ženg
ti pirmyn tik apie tris šimtus 
mastų per valandą. Su vietos 
gyventojais nuolat turėjome Su
sirėmimų. Jie šaudė į mus su 
nuodingomis strėlomis. Kai ka
da naktį užeidavo toks didelis 
lietus, kad mes nė Ugnies ne- 
galėdavom susikurti.

Liepos menesį taip pradėjo 
smarkiai lyti, kad mes turėjo
me -apleisti savo stovyklas ir 
bristi iki pažastų bėgančiu van
deniu. Liepos 10 dieną1 mes da- 
sigavome iki Gwengwere. čia 
buvo septyni kaimai, ’bet visi 
kaimų gyventojai išbėgiojo ir 
pasislėpė į kalnuotas vietas.

Mes bridome toliau. Vėliau, 
prie upės, susitikome vietinių 
gyventojų. čia sužinojome, 
kaip su jais susikalbėti, kad bu
tų taika. Mes turėjome riešku
tėmis pilti sau ant galvos van
deni. Tai Tiuvo ženklas taikos. 
Kai artindavomės prie tų lau
kinių žmonių, jie pradėdavo 
šhukti:

—Mes neturime maisto, mes 
kenčiame iš bado. Bet ten, upėj, 
jus rasite daug maisto, o Mo- 
nomopote! (Jurų Sūnūs).

> —Bet mes kenčiame iš bado 
ir neturime jėgos ieškoti mais
to.- Jus tdri^e mums1 diibtr mai
sto. Mes jums už tai užmokėsi
me, — atsakydavom.

Jie duodavo mums indėnų 
kornų, cukrinių nendrių. O mes 
jiem užmokėdavom tuščiais pie
no ar sardinkų kenukais.

Plaukiant upėmis eldijomis, 
dažnai mus užpuldavo tokios 
piktos vapsvos, kad nuo jų į- 
kandimo reikėjo alpti iš skaus
mo.

Per penkias savaites laiko 
mes dasigavome iki salos Ne- 
pangn. Ir iš musų karavano tik 
vienas porteris mirė. Vienok 
čia reikėjo karavaną padalinti į 
dvi dalis. Viena dalis ėjo pėsti 
paupiu, o kita dalis plaukė upe 
eldijomis, 
negalėjo 
davo jų 
galėjome 
valandą, 
po pietų 
mą vietą
kol Jepson su savo komanda iš
šaus signalą, nurodydamas, kur 
jis yra. Bet jokio signalo nebu
vo. Praėjo visa naktis ir kita 
diena, o mes jokios žinios ne
gavome nuo pėsčiųjų koman
dos. Išsiuntėm laivelį jų ieško
ti. Sugrįžę ieškotojai pareiškė, 
kad Jephson su savo komanda, 
tur būt, nuėjo j klaidingą pusę.

Stebėtina, kad iš trijų šimtų 
žmonių nė vienas neturėjo nuo
vokos ir pametė kelią. Vienok 
rugpiučio 21 dieną paklydėliai 
.n ...... ..........

atsirado. Aš jau buvau nusimi
nęs, bet dabar vęl šiek tiek at
sipeikėjau.

Mes dar turime keliauti' šim
tą šešiasdešimt tris geografiš
kas mylias ir tą kelionę turime 
atlikti per šešiasdešimt tris die
nas. O visi vyrai labai pavargę 
ir skauduliais aptekę. Aš jiems 
pasakiau, kad pusę kelionės jau 

; mes atkeliavom. Bet jie man 
atsakė murmėdami:

—Kaip ponas gali žinoti? Ar 
tas instrumentas rodo kelią? 
Kodėl jis mums neparodė, kad 
mes maty tumėm ir ktiketu- 
mem ? Argi vietiniai gyvento
jai nežino savo šalies? Ar jie 
nesako, kad visas pasaulis ap
augęs giriomis ? Ponas taip kal
bi į mus, kaip į vaikus.

Aš supratau j y padėti ir tik 
švelniais žodžiais galėjau i juos 
kalbėti.

Rugpitičio 31 dieną atbėgo į 
mane uždusęs pasiuntinys ir su
šuko :

—Pone, gerbiamas pone, Ė-/ 
min Pasha atvažiavo!

—Emin Pasha?
—Taip. Aš ji mačiau eldijoj. 

Jo vėliava raudona, kaip egip- 
tčnų. Taip, tai tikra tiesa, ger
biamasis.

Visi pradėjome bėgti jo pa
sitikti. Bet pasiuntinys turėjo 
klaidą. Tai. nebuvo Emin. šis 
žmogus vadinosi Ugarrowwa ir 
turėjo savo komandoje kelis 
šimtus ginkluotų vyry. Kaip 
tik mano vyrai apie tai sužino
jo, prasidėjo pabėgimas iš ma
no eilių. Pirmutinis pabėgo por
teris Junuu

Rugsėjo T d. 1887 metais aš 
nusiiriau iki kaimo, kuriame 
Manyuema buvo apsigyvenęs.’ 
Norėjau surasti tinkamą vie
tą musų ’ apsistojimui^ Pabėgė
liai iš mano eilių čia papasako
jo, kad aš noriu padaryti trube- 
lį, nes šiame kaime buvo už-

/

’ SPEGIALIS LĖKTUVAS, KURIUO LAKŪNAS HOWARD HUGHES PERSKRIDO 
kontinentą, iš Cąlifornijos į New Yorką į septynias valandas, 28 minutes ir 27 se

kundes. Kelionė buvo 2,490 „mylių ilgio. , Naiijienų-Acme Photo
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. “Lietuvos Geh. Konsulo J* Bu-
/ drio kalba/’ O iš tikrųjų tai
j minimas raštas yra iškeptas A. bą, tai be jokios abejonės—iš-

“Jei visi vardan tos gražios 
idėjos stošime vieningai J dan-

Pėstieji plaukikams 
spėti. Plaukikai turė- 
laukti. Mes eldijomis 
plaukti 2 mylias per 
Apie trečią valandą 

mes suradome tinka- »
stovyklai. Laukėm,

argi reikalinga visa
GALĮ DIEVĄ APGINTI?

(Tąsa mito 3-čio pusi.) 
apgynimą kalbėti ir kurstyti 
žmones vienus prieš kitus. Bet, 

. rodos, šiandien jau tokios pa
sakos yra peraiskiai žmonėms 
suprantamos. ir matomos. Tad, 
ažuot kalbėti apie apgynimą vi
sagalio Dievo, taisykite, savo 
gyvenimo klaidas, praktikuoki
te tą, ką skelbiate, o tada ne
reikės šaukti, kad visagalį Die
vą kas apgintų, jis ir pats ap
sigins. ,, 1 '

—Patrimpas.

j Smetonos propagandos biure. 
! Kad p. Budrys tą raštą skaito 
Bostone, tai dar nereiškia, kad 
jis (tas raštas) pavirsta j kie
no tai originalią kalbą. Savo 
laiku prisiklausėme to pat tu
rinio. kalbų iš adv. R. Skipičio.

Matyt, kad dabartiniai Lietu
vos valdonai, neturėdami kuo 
pridengti savo kruvinus dar
bus, bando skaitlinėmis operuo
ti. Matykit: visur tik progre
sas, progresas ir dar sykį pro
gresas; ir tik dabartinės vy
riausybės #dėka. štai ištraukos 
iš to kaziono rašto: Suskaityti 
čia visus Lietuvoje atliktus 
darbus užimtų per daug laiko, 
bet kūrybinis darbas eina te
nai dideliais šuoliais pirmyn ir 
aš klausiu jus: kas garbingiau, 
padėti — dalyvauti jame, ar 

. stovėti iš šono ir kritikuoti?”
Toliau sako:

grobtų, vergų.
Aš išsiunčiau buri vyrų pa

tirti, kur yra mano pabėgėliai. 
Jie man pranešė, kad pabėgėliai 
esti girioj. Jie ten turi atidarę 
skrynią amunicijos ir .tą amu
niciją dalina vietos gyvento
jams. Mes bandėme juos ap
supti, bet jie pajuto ir pabėgo 
palikę tris šautuvus ir skrynią 
amunicijos. Paskiau dar ^dau
giau vyrų pabėgo ir jei taip bū
tų bėgę, tai per 60 dienų musų 
ekspedicija butų pasibaigusi.

Rugsėjo 16 d. 1887 metais 
mes apsistojome netoli Ugar- 
roWwo stoties, išgirdome šau
dant, į bubnus mušant, žino
jom, kad ateina pas mus arabų 
viršininkas. Viso atėjo apie 50 
stiprių vyrų. Jie žinojo, kad 
musų ekspedicija nėra stipri, 
užtai drąsiai su mumis kalbėjo. 
Aš viršininko paklausiau:

—-Ar yra galimybės gauti 
maisto mano vyrams šioj apy
linkėj ? ■ ’

Pastabos
Patėmijau “Tėvynėj,”

D. Rauktis kalba apie Susi; 
vienijimo “priešus,” bet nieko 
neprisimena apie SLA “gelbė
tojus.” Visai dar neseniai tie

- “gelbėtojai,” pasi-52-me patys S LA 
pereitų melų numeryje, gan į- vadinę sargybininkais, 'ne tik
domų straipsnį, po kuriuo pasi
rašo kažkoks, Petras Rauktis. 
Dalykas tas, kad P.-Rauktis 
pakartotinai giria Dr. Viniką 
už jo pastangas neįsileisti prie
šingų pažiūrų narių į SLA, ir, 
pagaliau, šakė: “Mes žinome 
jūsų nusistatymą link Susivie
nijimo ir todėl patariu jums 
palaukti, kO! mes išmirsime, o' dos, $105) tos .bylos vedimo iš 
tik tada galėsite prie jo rašy-. laidas jų advokatams!

kad skleidė Savo nešvariausią, 
pilną šmeižtų, inkriminuojančią 
P. T. narius literatūrą, bet) dar 
bUVo priėję net prie to, kad už
vedė bylą prieš patį Susivieni
jimą, kad sulaikytų Pi T. nuo 
pildymo seimo nutarimų ;ir 
paskui, seime reikalavo, kad 
Susivienijimas užmokėtų (ro-

tis.” ' ■
Taigi, vadinas, kol “mes” gy

vi, tol “jums”

Na, ar ne puikus saugotojai? 
• ■ - . Jiems nei konstitucija, nei sei-

vietos Susivieni- 1110 n 11 tarimai nieko nereiškia, 
jime netur būti 1 Jeigd taip, tai prieš tokius elementus
galima jums tik palinkėti 
“ščėstlyvo smtrčio,” tuomet ir 
pačiam SūsiViėhijimui bus svei
kiau. . - „■/

Stebėtis reikia, kad “bešališ
kos” “Tėvynės? redaktorius ne
matė reikalo priminti savo ben
dradarbiui; kąf)-konstitucija ši
tuo klausimu Šako. Well, vis tai 
savi žmonės

muš valanda, kuomet smurto 
keliu pagrobta sostinė, su aukš
čiausio pagalba, vėl bus mtf 
sų!’* > ‘

Taigi, matom, kad čia eina 
kalba apie gražias idėjai apie 
aukščiausio pagalbą ir apie ki
tus galus. Vieną iš tų “gražių
jų” idėjų> matyt, su aukščiau
sio pagalba jau baigiama įkū
nyti, būtent, darbo stovyklai

Sovietų Rusijos valdovai sa
vo politinius priešus siunčia i 
šiaurės miškas medžius kiloti, 
o Lietuvos “garbingi” Valdonai, 
sekdami rusų bolševikų pėdo
mis, savus politiniu? priešus 
stato akmenų skaldyti. O jeigu 
kurie nenori nuolankiai klausy
ti karo komendantų patvarky
mų, tai tous stato prie sienos. 
Tai, vis savotiškas progresas.

Šia proga tenka prisiminti a- 
Jei Lietuvos vy- pie smurtininkus ir apie aukš- 

riausybė laimingai išvedė šalį čiausiojo pagalbą. Jeigu to aūk
is Sunkios ekonominės krizės, ščiausiojo pagalba ką reiškia 

matome; Vilniaus atvadavimui iš lenkų 
atsiektus laimėjimus, jei smurtininkų nagų, tai, gal būt, 

(Tąsa ant 6-to pu’sl.)

jei mes visi kasdien 
jos
krašte, net ekonominės prie 
spaudos laikais, ėjo ir eina to- 
liau naudinga statyba, tai mes, ; 
visi pilnai galime pasitėki! 
(kuo?), jog ir Vilniaus vada-^ 
Vimui ieškomas ir bus surastas 
tikras kelias, nes priešaky sto
vi asmenys, garbingai pasižy- ■; 
mėję Lietu voš nepriklausomy
bės atgavimo kovoje ir Klaipė
dos atvadavime.” Toliau sako:

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY

Vai.i 8:30 iki 8:30 V. Vak. j
TEL. HARRlSON 0751

> ■ - . - - A ■ x j

•326 S; STATE Sf.

M

Pzieš Goldblatt krautuvę (pirma 
■ Dkvis)—2nd floot.

LIETUVOS-AMERIKOS

Termometrasnoroms nenoroms priseina ko
voti. žinoma, kovoti žmoniško
mis priemonėmis. Susivieniji
me turi būt visi lygus, o ne da
linami į “mes” ir “jus.” Ar ne 
taip? . ' ,

ANTRAS DALYKAS
Taipgi tame pačiame “Tėvy

nės” 52-me numery telpa strai
psnis vardu “Kam Lietuvoje 
steigiama darbo stovykla?” Ta
me šttaipsnyje sakoma: “Kiek
vieno žmogaus kalėjime išlai
kymas valstybės iždui sudaro 
išlaidųToliau sakoma: “Kad 
to nebūtų, projektuojama visus 
administratyviai nubaustuosius 
iiėšodinti į kalėjimą, bet siųsti 
į darbo stovyklą. Darbo stovyk
la numatoma įsteigti Kretingos 
apskrityje. Ten Ūkininkų lau
kai1 nusėti įvairiais akmenimis^ 
Atliekantiems bausmę darbo 
stovyklose bus .duodama rinkti 
Jš laukų akmenis, juos skaldy
ti ir'kitaip apdirbti, šiais ak-' 
menimis bus grindžiami plen-' 
tai, gatvės ir jie sunaudojami 
kitiems reikalingiems dalykams, 
Tuo budy administratyviai nu
baustieji nesėdės kalėjime, ir 
kartu atliks naudingą darbą.”

Kadangi po šituo raštu nėra 
jokio parašo, tai reikia many
ti, kad tai yra redakcijos para
šytas.

(Bus daugiau).

BANDO IŠGELBĖTI GYVYBĘ

DYKAI

PETER*PEN

DAR VIENAS DALYKAS 
KRINTA Į AKIS.

COOK APSKRIČIO DAKTARAI IR SLAUGĖS PRIE STUDENTĖS HELĖN» 
Ernestine, kuri atėjusi į Micliigan avenue kino-leatrą išgėrė nuodų. Bandė intsižu*; 
dyti. ' Naujienų-Tribune Pii^to

Irgi tame pačiame “Tėvynės” j 
52-me numeryje išspausdintas

(< raštas, kurį “T.” red. pavadino
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Garsinkitės Naujienose
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TMEE. U-EAs/ES

. ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovį pa
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a m u s. 
Tokį termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už- ■ 
sakymą. Bet jus jį 
galite gauti

j’eigu DABAR 
užsirašysi t “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiėsit
Chicagoje ..... 88.00
Kitur Suv. Vaistuo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit money orde
rį arba čekį —

50-r 
404 
30- 
20
10

p5
H0

10
20
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NAUJIENOS
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Chicago, III.
Iš SLA 2fi0-tos kuopos meti

nio susirinkimo, 
—■ — 4 -----------

Sausio 3 dieną SLA 260 kp. 
laike metinį t susirinkimą, ku
riame peržiurėjo ir apsvarstė 
1936 metų darbuotę.

Kuopos knygų peržiūrėjimo 
komisija pateikė kuopai ra
portą iš visų metų kuopos 
finansinės padėties, kas skam
ba sekamai: nariai duoklėmis 
sumokėjo $1649.49; SLA. Cen
trui pasiųsta $1539.10; kuopai 
liko išmokėtų • pinigų ir iš 
vakaro pelno $183.20; kuopa 
turėjo išlaidų per visus 1936 
metus $181.39.

Sukaktuvės bus vadinamos 
Chicagos čarterio Jubiliejus. 
Ap vaikščiojimai prasidės šie
met kovo 4 dieną ir 
rugsėjo mėnesio.

Miestas, kaip toks, 
mažai teprisidės prie 
rengimo. Reikiamus
manoma sukelti privačiomis 
dovanomis. Jau dabar yra pri
žadų duota $300,000.

Iškilmių rengimo buveinė 
randasi adresu 33 North La 
Šalie

Chicagos Krantų Sargai j Potvynių

pinigais 
iškilmių 

fondus

Street.

Roseland
Trupinini

Prisaikinta kuopos nauja 
valdyba, kurios nariai po to 
pasakė kiekvienas po atatin
kamą prakalbėlę, pasižadėda
mi eiti teisingai kuopos val
dybos pareigas ir tuom pat 
pasižadėjo dirbti, kad pakėlus 
kuopą taip narių skaičium, 
kaip ir kultūros ir apšvietos 
stoviu.

Musų darbštus organizato
rius K. Mačiukas perstatė į 
kuopą tris naujus narius, ku
riuos kuopos susirinkimas 
priėmė vienbalsiai.

Vienas kuopos narių per
skaitė susirinkimui iš Tėvy
nės” SLA Skundų Stovio ir 
Apeliacijų Komisijos (vieno 
nario adv. Kalinausko) patei
ktą rekomendaciją SLA Pild. 
Tarybai apie SLA 260-tos kp, 
paduotus skundus ant SLA. 
sekretoriaus M. Viniko ir bu
vusios 260-tos kuopos narės 
p. Grybienės. Kuopos .nariai 
pasipiktino ne vien tokiu ne
logišku ir neteisingu adv. Ka
linausko faktų padavimu, bet 
daugiaus Pild. Taryba, kuri, 
tarsi nepažindama suvis da
lyko, nusprendė taip, kaip 
jaikas nors savotiškais su
metimais padiktavo. Kuopos 
nariai turėjo juokų iš Pild. 
Tarybos protokolo, kur yra 
sakoma, “kad 29 d. gegužės 
buvo duotas SLA čarteris nau
jai 217 kuopai ir tą pačią die
ną, t. y. 29 gegužės p. Grybie
nė jau persikėlė iš SLA 260 
kuopos į dar negimusią kuo
pą. Tikras stebuklas, ar ne? 
Bet leisite man pasakyti, kad 
tai yra tikrasabsurdas, kurio 
Pildomoji Taryba nežiūrėda
ma faktų, nepajėgė suprasti. 
Tuom reikalu kuopa yra nu
tarus pakalbėti kitą kartą 
plačiau.

—K. Liutkus, kuopos kor.

Lietuvių namo bendrovės šė- 
rininkas paaukojo lotus labda
riams. Stebėtis netenka, nes tie 
lotai, jam atrodo, jau baigia su
pyti begulėdami fine Michigan 
avenue šalygatvio, ir kai tik 
šėrininka's eina pro šalį, jam 
vis širdį skauda.

Tačiau kiek man teko patirti, 
tai ne taip blogai yra su lo
tais tikrenybėje. Jie yra taip 
sveiki, kaip ridikai, ir dar nė
ra reikalo niekam juos aukau
ti, nes jie gali būti naudingi 
toms pačioms draugijoms, ku
rios turi sudėjusios pinigus ir 
nori palaikyti saviems reika
lams. z

' SUSIKROVĘ REIKMENIS ANT TRAUKINIŲ VA- 
gonų, Evansville, Indiana išvažiavo būriai Chicagos 
krantų sargų. Jie teiks pagalbą potvynio paliestiems 
žmonėms. Naujienų-Tribune Photo

Chicaga $190,000 nu- 
kentėjusiems dėl pat- 

vynių.
šeštadieny Chicagos mėtas 

Kelly atsišaukė į miesto gy
ventojus prašydamas aukų 
nukentėjusiems dūliai potvy
nių. Chicagos šėras tose au
kose turi būti $190,000 sukel
tas greitu laiku.

Tuo pačiu laiku Laisvamanis 
verkia, kad Lietuvių Laisvama
nių Etinės Kultūros Draugija 
pakriks, nes neturi gero nusi
statymo, nes joje raudasi nesu
sipratimų ir pasireiškia ypatiš- 
kumų. Teisybė, kad yra nesusi
pratimų, bet ypatiškumai tai 
jau seniai užmiršti. Kiek man 
žinomą, jei kas turi ypatiškus 
pikčius, o nepasirodo, tai aš ne
kaltas. ' 

' *
O kai dėl nusistatymo ir 

tvarkos, tai Laisvamanis lan
kosi susirinkimuose ir turi pil
ną teisę duoti sumanymus tvar
kai pataisyti, todėl nereikia 
verkti dėliai pakrikimo. ,

—o—
Netenka manyti apie kok’us 

ten pakrikimus. Lietuvių Eti
nės Kultūros Draugijos 1 kuo
pos nariai turi perdaug energi
jos, kad jai grūmotų pakriki
mas. Kuopa neturi tiek darbo, 
kiek turi darbininkų, ir visi jos 
darbininkai yra pasišventę ką 
gero atlikti. Girdėjau, kad nu
tarė padėti tverti kuopas kito
se kolonijose, ir esu - tikras, 
kad tai bus išpildyta.

—o—
Musų lietuviai politikieriai 

truputį susipyko. Matote, perei
tą sekmadienį jie turėjo ban- 
kietą. Politikierių kliubas, sa
koma, paskyręs $300 savo na
riams vakariene pavaišinti. Va-

karienė buvo puiki. Bet kas 
tai atsitiko su komitetais. Kai 
kurie jų dingo, o gal išsigando, 
kai pamatė tiek daug pinigų.

Puota buvo pilna gyvumo, vi
si buvo gerokai įsilinksminę ir 
visų šonai braškėjo nuo kala
kutų. Dabar, kelioms diehbms 
praėjus, kai kurie politikieriai 

.pradeda' pastebėti, kad kai kur 
pasirodė klaidų. Sako, komite
tai užmiršę pakviesti žymius 
asmenius, kaip pav. aldermaną, 
ir wardo komitimaną. Girdi, 
sarmata ta'p padaryti.

Be abejonės, sarmata, nes 
kliubas vadinasi politikierių, tai 
kodėl nepakviesti nors vietinius 
valdininkus? Tatai nebuvo pa
daryta O kodėl nepadaryta —

tai irgi yra žinomas dalykas ir 
gal ateitis tai parodys. O jeigu 
riorite dabar sužinoti, tai reika
laukite, o aš jums papasakosiu.

Tuoj po'bankieto p. B. Pet
kus iškeliavo į pietines valsti
jas su reikalais. Gal pabus ten 
visą savaitę. Jis buvo vienas 
tos vakarienės rengėjų.

į. Apuokas.

Chicago Heights, III
Lietuvių kolonija ir jęs veikla

Chicago Heights miestas yra 
apie 30, mylių į pietus nuo Chi
cagos. Miestas yra nusidriekęs 
ant dviejų ketvirtainiškų my
lių žemės ploto. Jame gyvento-

jų skaičius siekia iki trijų tūk
stančių. Čia ir lietuvių yra sep
tyniasdešimt šeimynų, šiame 
mieste lietuviai pradėjo apsigy
venti nuo 1900 m^tų. Per tą 
36-jų metų laikotarpį vieni iš 
lietuvių įsteigė biznius, kiti nu
ėjo'uždarbiauti į dįdziasias ge
ležies dirbtuves. Prie Chicago 
Heights yra trys geležies dirb
tuvės. Lietuviai daugiausia tu
ri > darbus Americah Maganese 
Steel kompanijoj.

šiame mieste yra trys lietu
vių valgomų daiktų krautuvės. 
Jas laiko Antanas Butkus, Jo
nas Norkus ir Jeronimas Ma- 
čijauskis. čia yra viena lietu
vio, p. Jogmino, rūbų krautu
vė. Tavernų, žinoma, kur kas 
daugiau, — bent septynios. Jas 
laiko Andrius Kiveris, John 
Stancelis, Simonas Sobot, Frank 
Vitu'vis, Joseph Kazlauskas, 
Antanas Sinkevich ir Mrs. E. 
Dombroski. Bet profesionalų 
tėra tik vienas — dantų gydy
tojas Dr. Pete^r Jogminas, aukš
čiau suminėto stambaus drabu
žių krautuyės savininko sūnūs. 
Yra ir vienas, lietuvis fotogra
fas p. Jakubauskas. Yra ir (jau
giau čiagimių jaunuolių, užėmu
sių gerus darbus. Pavyzdžiui, p. 
joseph Meškausko duktė turi 
atsakingą darbą vietos banke.

Pats Chicago Heights mies
tas jau nėra taip puošnus me
džiais, ežerais ar upėmis, bet

PATARLĖS PASTABOS

kir-Ankstyvam paukščiui 
minas tenka.

* &
Dievas tankiai duoda ištek

lių blogiems žmonėms.

*

Mokslas yra įgijamas per il- 
Igą triūsą ir rūpestį. 

« & &
Teisingumas 'yra geriausia 

sąmonė.

Neregys 
spalvas.

Vaikas 
ugnies.

Blogas 
geru ponu.

negali spręsti apie

& & * 
nudegęs saugojasi

tarnas niekad nebus

jis yra turtingiausias pramonė-, 
j e. Tas ir lietuviams padėjo 
prasisiekti, — įsigyti nuosavus 
namus ir šiaip kitas reikalin
gas gyvenimui reikmenas.

Čia gyvenantys lietuviai yra 
aukštai kultūriškai pakilę. Sa
vo laiku buvo įsteigtos bent 
kelios pašalpos organizacijos. 
Dabar yra steigiama . Cicago 
Heights Lietuvių Kultūros drau 
gija. Į šią draugiją jau yra j- 
sirašę per septynias dešimt na-< 
rių. Tikimasi, kad trumpoj at
eity narių skaičius pasieks vi
są šimtą. —F. Bulaw.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELKKIR 
OF BITTER WINE

Dažnai Gelbsti

Kontestas Chicagos 
parkų policijos tarpe
Chicagos parkų tarybos pre^ 

zidentas praneša, kad 1937 
metams tapo paskelbtas kon
testas tarpe parko policininkų, 
policininkių moterų ir tarp po
licijos seržantų. Laimėjusiems 
kontestą bus išdalinti prizai.

Prizai bus piniginiai ir sieks 
šitokias sumas: 1 — $250; 2 
— $150; 3 — $100; 4 $60,
ir 5 — $40.

Prizus policininkai gaus už 
narsumo žygius, už našumą 
darbo pareiga^ einant, už man
dagumą turint reikalus su pu
blika, už įvairius kitokius pa
sižymėjimus naudingus parko 
distriktui ir plačiajai visuome
nei.

Chicagos čarterio jubi
liejus.

Praėjusį- šeštadienj, sausio 
23 dieną, tapo paskelbti deta
liai planai minėjimui šimto me
tu aukaktiivin nito to laiko. kni

(Tąsa r.uo 5-to pusi.)
i

su ta pat pagalba Lietuvoskad
liaudis galėtų ir nuo savo na
minių smurtininkų išsilaisvinti, 
arba, kitaip sakant, atgauti sa
vo pilietines teises, kurias jiem 
išplėšė lietuviški smurtininkai 
prieš dešimt su viršum metų. 
Tie lietuviški smurtininkai jau 
10 metų kankina ir žudo nekal
tus Lietuvos piliečius, ir dabar 
giriasi visam pasauliui savo lai
mėjimais, visokiais budais 
skleisdami savo fašistinę pro
pagandą. Iš tikrųjų, daroši ko
ktu skaitant tokius kazionus 
raštus Susivienijimo narių lėšo
mis leidžiamame laikraštyje. 
Tokiems raštams vieta turėtų 
būti tokiuose laikraščiuose, ku
rie gauna subsidijas iš Smeto
nos propagandos fondo. Musų 
organas “Tėvynė” subsidijų iš 
minėto fondo dar, rodos, negau
na. Galimas daiktas, kad Sme
tona gal pažadėjo Vitaičiui Ge
dimino medalį, bet tai nėra su
bsidija. šiuo klausimu apšvie
tos komisija galėtų ponui re
daktoriui kai ką patarti, jeigu 
turi pakankamai drąsos. O gal 
nenori pajudint širšių lizdo; ka
dangi dar neperseniai buvusi 
apšvietos komisija drįso musų 
organo redaktoriui duoti pata
rimų, tai visi matėm kas atsi
tiko. Todėl nėra reikalo nė aiš
kinti. Užtai dabar musų redak
torius jaučiasi visai apsaugotas. 
Na, ir storavojasi žmogus! Jei 
Kaziukas užsitarnavo medalio, 
tai, kodėl Stasiukas negalėtų jo 
užsitarnauti? No reason—why.

—M. Titiškis.

BIZNIS GERĖJA— 

^^AR JUS PASIRENGĘl^K 
Nauja gerbūvio gadynė jau čia. 

Pasaulis pilnas geresnių darbų. Mes 1 
r pasirengę jums duoti pirmos įlašės 

biznio išlavinimą, prisilaikant 
pasekmingo ir ekonomiško metųį^oų .. I 
proga jums pasinaudoti biznio grįžimu. i 
Užsirašykite bile Pirmadienį

Chicago College of ComniBrcB 
62nd Place prie Halstėd 

Telefonas Wentworth 0994
2 METŲ DEGREE KURSAI į 

Biznio Administracija, Sąskaityba, 1 
l Sekrėtoriavimas. r J
k TRUMPI KURSAI J
Bk Sekretoriavimas, Stenografija B

Sąskaityba, Mašihtaštis
Knygvedyba, Comptrometer.

Telefonuokite, kreipkitės 
arb” rašykit dėl

• paaiškinamosios /
literatur**, ..X

Virškinti ir nuo 
/

Užkietėjimo

Teito

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof \

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine & Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Pinigų Tapytojams Išmokaiii ,
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
Duodam Paskola^ ant 1-mų 

Morgičių '

M

A

Sta nda rd Federal Savings & Loa n Association of Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prež. ' Tel. Canal 1679

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Bltter Wine Co.
544 S. Wells St., Chlcanro, III. 1 
Prl siųsk
Vardas

man eampeli dykai

Adresas
Visose 

Vaistinėse

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

DAILY BUSINESS DIRECTORT
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu payelbėti musų skaitytojams susirasti, kur yaltma nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeiyu ii 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.

• ANGLYS—COAL

J332 So. Long Avė 
T«L. MHI.UC r MOS.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiai $7.40 tonas 

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.
'n 1"1 . ’ 7 tJ •'

. 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 ......... ....... r...... $6.40
Frariklin Wash Nut ..........  $5.7Š ir
Haking Kentucky Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980

ICaidotuvių Direktoriail

JUOZAPAS

REPublic 8340

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS 

<2® W«st 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modemišku Vąstuvįų Pavei 
kalų tuzinas $12.00.

Tel. Enr1ewood 6883—5840

• Turtas ir Finansai
____ Real Estate. _ and^jnaĮ1.^ - .
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

TAVERNOS

• LIGONINĖS— 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišld gydytojai, o ne 

dental, teikia patarnavimų.
Išima tansilua Ekzaminuoja akis.

r«»aumi.c h^*^*^**^ priskiria stiklus Medikai! ekzami*
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av. nacija ir gydymas. Ligoninis gydy

mas arba namuose RaudongyiHs 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAI 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL LavmdzJe 5727.

• AUTOMOBILIAI IR I 
AUTO MEKANIKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik i« 

iutomobiliii pardavėjai ir auto . me 
kanikai kurie, kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
įtaiso automobilius

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvio pardavėjas Dnirk 

it Pontiar automobilių 
DOMININKAS KURAITIS 

. 806 Wpst 31-st Street 
1696

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31ąt Street'
A. A. NORKUS, Šavinįnkas 

Tel. Victory hf>70.

•tu*

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
B, Z. TAVERN

šeštadienj ir sekmadienį, Sausio- 
Jan. 30-31 4213 So. Campbell Avė. 
Tel. Lafayette 8150. Gera muzika, 
valgiai, Burlington alus — geriausi 
degtinė. Savininkai Barbora ir Ado
mas Zablaske, kurie turi farmą prie 
Fox Riyer upės.

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

šviesus kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So.. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Bitelis yra vienas iŠ ge 
riaUsių Bitėnų ką šiandien randas’ 
ant marketo Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne 
smagumu Plačiai v a parduodama 
aptiekose ir vartojamas Tavernos* 
geras gerti stf degtine Ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio 
Canal 1183.

639

New Deal Inn Tavern 
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—• LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dutfor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

visi ir visados Saluta
Pašaukite telefoni

West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEER 
174«.17fin N. VVTNrCTRSTF.P AVR.

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

2448 West ,47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto* 
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku šilti 1 valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARV HTTTirnS TnNV lAfTTDC
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Ligoninėje Mirė 
Brightonparkietis, 

Arthttr Sperka
Rugpiučio mėnesį buvo sužei- 
. stas automobilio nelaimėj

BRIGHTON PARK — Ed- 
ward J. Hines veteranų ligo
ninėje vakar mirė 45 metų 
Brightonparkietis, A r t h u r 
Sperka.

Jis mirė nuo komplikacijų, 
kurios išsivystė iš žaizdų. Tas 
žaizdas panešė rugpjūčio mė
nesį, 1936, automobilio nelai
mėje, prie 26-tos ir VVestern 
avenue. w

Šoferis, Leo Lyons, 21 metų, 
5518 So. Talman avenue, ku
ris Sperką pervažiavo, aiški
no, kad jisai nulipo nuo gat- 
viakarių stoties ir palindo po 
jo autouiiobilio ratais.

Velionis gyveno adresu, 
4436 South Washtenaw avė.

Mirė Catherine 
Vainavičius

NORTHSIDE — Apskričio 
ligoninėje mirė Catherine Vai- 
navičius, 81 metų moteriškė, 
kuri susižeidė namuose o vė
liau gavo plaučių uždegimą. 
Ji gyveno adresu, 4711 No. 
Keystone avenue.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

ir 
t

AVilliam Petrik 26 m. ir Ma- 
ry Dusza 26 m.

Rufus Rutker 26 m. ir Clara
Marchus 27 m.-

Harold Swanson 37 m.
Patčia ^aiųlaų^kaą ^.1 .m.

Lucille- Shotkus vs.
Shotkus

Alma Chamas vs.
Chamas.

Stanley

G<eorge

Sumušė gazolino 
žiotoją.

įsve-

keturi 
Gorskį, 

avė-

šeštadienio vakare 
vyrai sumušė Paul 
1348 North MapleVVood 
nue, kurs dirba kaip draive- 
ris Feldman Petroleum korpo
racijai, ir išpylė 830 galionų 
gazolino iš jd troko. Vienas 
kompanijos savininkų paaiš
kino policijai, kad j.ų įstaigą 
pikietuoja gazolino asociacija 
už tai, jogei Feldman kompa
nija ipardavinčjanti gazoliną 
pigiau.

IŠK1LMINGAS-METINIS

NAUJIENŲ

KONCERTAS!
SAKALŲ SALĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIĖNYJ

Vasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

šiandien strėikieriai grįžta
: į darbą

Bando Išgelbėti nun Elektros Kėdės

Bus laidojama rytoj po pietų; gavo 
plaučių uždegimų

CHICAGIETIS PETER KRISOULAS KRIMINALIA- 
me teisme prieš teisėją John Prystalski su Lillian Fehl- 
berg. Moteriškė bandė išgelbėti vyrą nuo elektros kė
dės, kurion buvo pasfherktas už jos vyro nužudymą, 
Midwest teatre, prie 35th ir Archer^ avenue. ■

Ji liudijo, kad Krisoulds nužiitlė jds vyrą laikinai 
pamišę^, ir kad dabar jau pasitaisė.

Naujienų-Tribune Photo

Mirė Juliaus Mickevičiaus
Motina

• Plaučių uždegimo epidemija, j ėjd iš Medingėnų miestelio, Tel- 
kuri siaučia Chicagoj e, vakar 
nuskynė gyvybę žymaus chica- 
giečio lietuvio, Juliaus Mickevi
čiaus, motinai, Petronėlei Mic
kevičienei (Nikienei — po ant
ru vyru).

Ji mirė šeštadienį vakare. 
Velionė sirgo per ilgą laiką 
cukrine liga. Iš to ilgainiui iš
sivystė įvairioj komplikacijos, 
porą dienų yatgafeusįrgųs^ląu- 
ci’iį uždegimu — ji* užmerkė 
akis amžinai. - , •

Julius • Mickevičius, žymus ir 
vienintelis velionės sūnus, rū
pinasi laidotuvėmis. Jis yra 
Chiėagoš Lietuvių . Draugi j os 
pirmininkas, kuris tą organiza
ciją išvystė. į didžiausią lietu
vių pašelpinę draugiją Ameri
koje.
Jis pareiškė, kad laidotuvės 

įvyks antradienį po pietų. Kū
nas bus paka'stas Tautiškose 
Kapinėse — pagal paskutinį ve
lionės norą. Ten jis žada per
kelti kūną ir velionės pirmojo 
vyro. v . ..'■ ■■

• Laidotuvės prasidės iš 'velio
nės namų, kur jos kūnas yra 
pašarvotas. Ji gyveno Roselan- 
de adresu 135 East UOth. St.,

P. Mickevičienė-Nikienė pa-

šių apskrityje. Amerikoje išgy
veno apie/ 35 metus. 1 ■

Simus Julius Mickevičius ir 
jo šeimyna yra vieninteliai ar
timi’ velionės giminaičiai.

“Naujienos” reiškia gilią už
uojautą drg. Juliui Mickevičiui, 

Mickevičienei ir jų sūnui 
liūdesio valandoje. -—R.

P- 
Šioj

ji ūžmerke
VĖL RISIS SHIKINA

šiandien White City patal
poje risis Oki Shikina, neįveik
tas japonų ristikas, sti Jack 
Bf’own,u.

Jack Brown iki šiol pusėtinai 
pasižymėjo, nugalėdamas visus 
savo oponentus. Todėl galima 
tikėtis, kad jo susirėmimas 
japonu bus labai įdomus.

su

KILONIS IR RUBI

Kitą trečiadienį, . sausio 27 
d., Rainbo Fron^op svetainėj 
risis vengrų žydas Bubi su 
gūaiku Kilonis. Numatoma tik
rai įdomios ristynės, kadangi 
abu yra patyrę ir pasižymėję 
ristikaį. Ą ;

Beje, - riši'S ir jaunasis /’ran- 
kiė l^alaber, kuris, kaip dau
gelis mano, netrukus laimės 
čerhpidniaitą. Mat, Fratikie ėiiia 
savb tęvo pėdomis.

MARTA 'KNIZIK 
po tėvais .Ručinškaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 U, 1:30 vaL rytą, 
1937 m., .sulaukus pusės amž., 
gimus Šiaulių apskr., Užmin- 
Čių miestely.

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Joną, dvi dūktais: Pet
ronėlę ir Bro'nislavą, žentą Fe
liksą An nieks, ■ pusseserę Elž
bietą Balsytienę ir jos šeiiiią 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
5224 So. Paulina St. Laidotu
vės įvyks Treč., Sausio 27 d. 
8 vai.' rytą iš namų į Šv. Kry* 
žiaus parap. bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos 

. už velionės sielą, o iš ten bus 
nulydėta • į Šv.s Kazimiero kap.

Visi A. A. Marta Knizik gi- 
' minėsi, dfaugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti; 
jai. .paskiitinj patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,. s 
Vyras, dukterys, pussesere ir 

gi m iries.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
jdeikis, tel. Yards • 1741.

Likvidavo C ice f o 
Morton Mokyklos 
Darbininkų Streiką

CICERO. — Cicero mokyklų1 
taryba ! ir štreikitojaiitiėji dar
bininkai pasirašė sutartį, pagal 
kurią tr iš saVkitės užsitęsęs 
streikas likd likviduotas.

Streikas išsivysto dėl trijų 
tarnautojų prašalinimo iŠ Mor
ton High Sęhool mokyklos. Jie 
dirbo už dženitorius. Mokyklos 
viršininkai aiškino, kad juos 
atstatė už girtuokliavimą. O 
naujai įsteigtoji mokyklų tar
nautojų unija tvirkino, k'a'd jie, , { • • ■ ■ f. . t * ' / - 
buvo išmesti už darbininkų ot- 
ganizavindą.

' ■. * •. ■ . *

Pagal sutartį, vięi darbinin
kai grįš į darbą; pikietos bus 
panaikintus; į dvidešimts ketu
rias valandas « mokyklų taryba 
pradės viešą tardymą, kad nu
spręsti trijų atleistųjų darbi
ninkų — streiko kaliiriinkų — 
likimą.

Aleksas Saikus Culi 
Apskričio Ligoninėj

Aleksas Šaikus, Zarasiškių 
Kliubo užrašų raštininkas, prieš 
savaitę laiko atsigulė apskričio 
ligoninėje. Kiiūbiečiūi malonė
kite aplahkyti drg. Saikų. Jis 
randąši 15-tarn Wardę. Lovos 
nr. 26. Lahkymol valandos: an
tradieniais ir kėtvirtadieriidis 
nUo 2 iki 8 p. p. šeštadieniais 
— nuo i iki 8 vai. vafellb. 
Sekmadieniais — hūo 2 iki 4 
P° piet '

Ligoninė jftndasi prie llarri- 
son, Ogddp ir' Wood gatvių.

. « — Kliubietis.

Serga Marijona 
Šidlauskiene

Serga p-nia Mari j oria Šidlau
skienė, 718} ffip; W ent worth 
avenue. Ji susirgo j Aū apie po
rą mėnesių aitgal ir dar vis rie- 

Rahdąsi - namie 
Pažinties: 
aplanky-

pasveiksta..
daktaro priežiūroj. 
draugai yra prašomi 
ti ligonę.

— Seiidš Petras.

Banditai nušovė žmogų
Banditai naktį iŠ šeštadie

nio į sekiiladiehį atlankė ta
verną adrėšti 6147 Ogdėii rtvė- 
nue. Jie davė kbiliandą buvu
siems vietoj kostiinleriains. 
Kostumeriai išpildė jų palies 
pimą. Tačiau Charles Kalniai! 
40 metų, 3.700 So. itidgeland 
avenue, Bėrwyil, nepasiskubi
no išpildyti jtį reikdlaviihiis, 
taigi banditai riitšovė jį.

’^PETRONELE MICKEVIČIENE 
(NIKIENĖ)

Saūsio 23 d., ryte pdsimirė Petronėlė Mickevičienė 
(po antru Vyrii— Nikieriė). Velionė pūėjo iš Mediri- 
gėnų miestelio, Telšių apskričib. tilmūsi iš tėvų Onos 
ir Jokūbo' Palkdiiskų. < .

Amerikoje išgyveno ,35 metlis. Priklausė Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugijai. ; Palikb nuliūdime yyrą 
Juozą Niką, sųiių Julių, matčią Stėpaniją ir anūką Al- 
girdą-Mickevičius.

Kūnas pašarvotas randasi 135 Ę. ilOth St. (Roselan- 
\de). Laidotuves įvyks antradienį, sausio 26 d. kaip 1 

vai. po piet iš-natinį į Lietuviu Tautiškas kapines.
Visi veliones Petronėlės Mickevičienės šeimos, dran

gai ir pažįstdmi esate nuoširdžiai pHišdiiii dalyvauti 
laidotuvėse,-suteikiant, jai paskutinį atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vįp as, siutus, . marii, anūkas ir giminės.

Velibhės’ Petronėlės Miekevičienčs laidjotuvėnis pa
tarnauja laidotuvių dirkterius A. Masalskis, tel. Bou- 
lcvard.4139. . s

Springs, Ark. 
- --------- ---------

18 GATVĖS APIELINKĖ.— 
Praėjusią savaitę sugrįžo iš 
Hot Springs, Ark., p, Antanas 
Stukas^ kurs yra plačiai chi- 
cagiečiams žinomas, kaipo val
gyklų ir 

’staruojū 
verhą ir 
AVest 21

Kartu 
Balčiūnas. Jiedu šiltuose Hot 
Springs vandenyse praleido 
apiė mėnesį laiko ir turėj o 
good times.

—■ Senas Petras.

tavern biznierius. Pa
laikų? jis užlaikė ta- 
valgyklą adresu 701 
place.
sugrįžo ir p. Povilas

Vajus iškolektuoti 
vilktus taksus

u z-

Vadovaujant ClaytOn F. 
Smith’Ui, Cook kauntės tary
bos prezidentui, kauntės komi- 
sidiiiėrių taryba ima iniciaty
vą vajuje, kurio tikslas yra at
kreipti publikos dėmesį į tai, 
kad taksai būtinai reikalingi, 
idant įvairus valdžios departa
mentai galėtų Veikti tiksliai ir 
naciai. O tam tikslui 'atsiekti 

taksaireikalinga, kad užvilkti 
butų sumokėti.

Sumokėjimas užvilktų 
savo keliu palengvintų 
tų piliečių, kurie taksus 
ka į laiką. \

Tokiais pat pastangas deda 
Chicagds meras Edward J. 
Kelly, miesto aldėrmanų tary
ba, kauntės iždininkas Horace 
G. Lindheimer, mokyklų tary
bos prezidentas James B. Mc 
Cahey ir parkų tarybos prezi
dentais Kobert J. Diinham.

Kauiitės tarybos prezidentas 
Smith yra’ davęs sumanymą, 
kad įvairios valdžios agentijos 
paskirtų nuo savęs komitetus

taksų 
padėtį 
sumo“

A. t ' A.
ANELĖ’, MARTINKIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 24 d., 7:30 vąl. rytą, 
1987 m., sulaukus 41 m. ainž., 
gimus Ukmergės apskr., Gir- 
tdiriių par., Antakalnių kih.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

Vyrą Ipolitą, du suirus: Vik- 
tbrą ir Juozapą, dukterį Ane- 

Tę Šimkienę ii* jos žentą An
taną ir anūkę, dvi seseris: Ste
faniją Dambauskieilę . ir Ur
šulę Tviragienę, brolį Viktorą, 
piisbhllį Petrą Maitinkų ir 
brolienę Oną, o Lietuvoj tris 
seseris ir du broliu ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2059 Evergreen Avė., Chicagoj.

Laidotuvės įvyks Treč., Sau
sio 27 d. 8 •.■30 vai. rytą bus at
lydėta į Šv. Mikolo Archanio- 
lo, 1644 Wabansia Avė. par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
ŠV-. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Artelės Martiri- 
-kienės giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, 
Vyras, sunai, duktė, žentas, se
serys, brolis ir kitos giminės.

Patarnauja laid. dir. Juoza
pas Eudeikis ir Tėvas, tel. 
Republic ,8340.

M I H f:

taksų kolektavirho reikalais, 
jis pats savo keliu paskirs 
kauntės tokį pat komitetą. Ir 
visi tie komitetai nuodugniai 
turėtų išstudijuoti klausimą, 
kaip ši užvilktų taksų iškolek- 
tavimo problema gali būti ge
riausia išrišta. Meras Kelly jau 
paskyrė tokį komitetą. Iždinin
kais Lindheimer, prezidentas 
Dunham ir McCahey kooperuo
ja, kad kalbamą pasiūlymą pa-» 
daryti sėkmingą.

Tie, piliečiai, kurie supranta 
reikalą taksus mokėti, pilnai 
pritars šiam vajui, ba jokia 
valdžia be taksų negali gyvuo
ti ir veikliai darbuotis.

' Pavarė policininką 
darbo.

iš .

Praėjusį penktadienį Chica- 
gos parkų civilė tarnyba atlei
do iš darbo policininką Henry 
C. Arvidson, 5526 North Ar- 
tesian avenue, už tai, kad jis 
priėmė pinigus iš pergreitai 
važiavusio automobilisto. Ar
vidson draugas, kitas policinin
kas, kurs pinigų neėmė, bet ir 
neužprotestavo Arvidsono el
gesį, tapo suspenduotas trims 
dešimtims dienų ir negaus už 
tą laiką algos.

CIASSIFIEDADS
■Mara i

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knjtting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELĖMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas ■ 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

ŠTOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING ČO.
3216 Sor Halsted1 SL ' - '

___________Victery 4965___________

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sirikom. Taipgi Storu fikČerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, rėgisterįus ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatvkite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—V estuvėrps— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180, Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5800

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už tonų
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
ANGLYS!
ANGLYS! / • '

Peopleš Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su Šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale' kainomis.

Sian&atn Gflen Telctrratn* | V1mM 
PaHąulIa Dailei 

LOVEIKIS 
KVtCTKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
. ir Pagrabams 

3316 So. Halsted JSt.
Tėį. ‘BOUlevatd 7314

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 

rpįkalavimų.

CLASSIFIED ADS
COAL

POCĄRONTAS Mine Run,_ 75% 
stambumo, garantuota kokybe—to
nas —................    $7.25

INDIANA ILLINOIS, Egg, . .
Lump ar Nut .......... $5.75

SCREENINOS 2 inčių stoker $4.60 
Rūšis ir svoris garantuojama, grei
tas patarnavimas. .Kiti anglių bar- 
genai. •
, Telefonas, DE ARBORN6264

"Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA taverna pilnai įrfen- 
gta, gerai išdirbta—gera apylinkė.

Tel. Dearborn 2028.

PARSIDUODA Restaurantas pi
giai; priežastis — ligos, Bridgepor- 
to apielinkėj. Kreiptės, Box 556, 
Naujienos. 1739. So... Halsted. SL.

Help W anted—-Fėmate
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusios merginos ka
rnų darbui be virimo if skdlbiino, 
būti, $6; Hollytourt 0610

"ii. ■!»■■■ ■■     ............... . ... A     ■ n i      

REIKIA patyrusios merginos bbn- 
dram namų darbui, prižiųrSti kūdi
ki—kalbanti angliškai, būti—kūdikio 
skalbimas, liudymas, ,$7 iki $9.00.

Lakeviėw 1722

REIKIA patyrusios mef įgirtos ben
dram namų darbui be virimo —len
gvas skalbimas, 2 vaikai, būti, savas 
kambarys, $8.00. įlydė Park 4778.

"   .......  v. ;—:—*     r1" 1

MERGINA bendram ndttių darbui 
be skalbimo—vaikas 9 mėtų, geri 
namai, $6.00; Brlargate 3422.

REIKIA patyrusios veitetkdš rtes- 
taurairtui, geras mokestis—nereikia - 
dirbti nedėliomis. 4705 6d. Halstfed.

REIKIA patyrusių motetų skudu
rams rūšiuoti ir patyrusių rtibterų 
atitiatų popieriams rūšiuoti, 

Continental Gradihfc C6;
1623 Lumber St.

REIKALINGA mergifta prižiūrėti 
mažą kūdikį — gera alga. Mažai 
darbo. A. Schultz, 1409 86. Clifton 
Park Are,, Chicago. ,, .

Help VVanted—Malė i 
Darbininky Reikia

PAIEŠKAU draiverio duonai išve
žioti — rautas išdirbtas. Alga kąip 
susitarsime. Joe Kaminskas, JŽ306 
West 24tH SL Tel.. Caual. 0393, (

'įjituation Wąnte<i 
Darbo , Ieško .

MOTERIS ieško darbo taverrtoje 
arba restaurante už virėją arba Prie 
lunchiaus—tufiu daugel
mo. Atsišaukite. Naujienos, Bnx .557

Fatms ior Šate 
Ūkiai Patdaviihui

PARDUOSIU arba parenduosiu 
pusę ar visą farmą sU visais gyvu
liais, įtaisymais ir visa mašinerija.

Wm. Cesna, Daggett,. Mielu..
For Reni

RENDON 3 kambariai;, 2 miega
mi ir virtuve Marųuette Pafk apie- 
Jinkej. Geistina be vaikų. Tel. Heln- 
lock. 9258.. , ....

tteal fisUte Ėof SB>e
DIDĖLIS BARGENAS

Parsiduoda dviejų aukštų nuiro 
namas 5 ir 6 kambarių; Furhdce 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bąr- 
genų. .

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

Hemlock 0800.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fiktųriais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto ą^įfelin- 
kėje. Atsišadkite 6630 So. Taimdn 
Avė. Prospect 3938.

ĮKAINUOTAS GREITAM PAR
DAVIMUI 2 aukštų plytų budinkas: 
krautuve ir flatas, gera vieta ta
vernai ar restanrantui. Matyti 3641 
South Morgan Street. Gbrdon Real- 
ty Co., 809 W. 35th SL, Yards 4329.

e - $ \

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas 

—parduot 
—Mainyt
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybes kainos 
kįla.
Neatidėliokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidų.

4 :' --



ELEKTROS DARBININKU STREIKO PA
LIAUBOS PRATĘSTOS IKI ANTRADIENIO

.1. ■ ■ ■ ■■ ———— ■ \

Miestas ieško naujų Įplaukų šaltinių; pla
nuoja uždėti cigaretų mokesčius

Penktadieni vakare chicagie- 
čiams, kurie važiavo automobi
liais ir gatviakariais, teko susi
durti su nepaprastomis kliūti
mis. Pirmiausiai, užgeso visos 
šviesos, o paskui, jie rado be
veik visus 'tiltus per Chicagos 

up^ iškeltus į viršų.
Tai buvo reiškiniai, kuriais 

Chicagos miesto tarnautoj ai- 
elektro-mechanikai davė mies
tui žinia, kad jie streikuoja ir 
reikalauja geresnio atlyginimo.

Jie nori priversti miestų su

grąžinti tas pačias algas, ku- [ 
rias jie gaudavo 1931 metais.1 
(Po tų metų algos buvo nuka
potos apie 9%). Miestas lokio 
“signalo” reikšmę gerai supra
to, ir už. trijų 'valandų alder- 
rųonų tarybos ir majoro atsto
vai turėjo sudarę paliaubas su 
streikieriais, kuiics vakar buvo 
pratęstos iki antradienio.

Pagal pirmutinį susitarimą, 
paliaubos buvo nustatytos iki 
šio vakaro.
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Kadangi streikieriai nenori 

jokių kompromisų, tai miestas1 
bandys jų reikalavimus paten

NAUJIENOS, Chicago, HL ---------—. n   
kinti. O jeigu to negales pada
ryti, tai prašys strėikierių — 
“pasigailėjimo”.

Miestas aiškina, kad 1937 
metų biudžetas jau yra priim
tas ir jo negalima' pakeisti. O 
jeigu ir butų galima pakeisti,— 
tai iš kur miestas gaus pinigų? 
Jau dabar pergyvena didelius' 
finansinius sunkumus.

Vienintelė ; miesto išeitis iš 
situacijos, kuri susidarytų, jei
gu streikieriai nenorėtų “pasi
gailėti”, tai į yra pravesti per 
legisla'turą naują įstatymą, ku
ris leis sudaryti naųjį, priedinį 

biudžetą* Antras darbas bus — 
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surasti naujų įplaukų šaltinį.
Miestas spėja, kad vieno cen

to mokestis ant pakelio cigare
tų gal ga’ės pakelti algų išlai
das padengti. Apskaičiuoja, kad 
iš c'garėtų mokesčių susidary
tų apie trys milionai dolerių 
Įplaukų i metus.

Sustreikuodami, darbininkai 
iškėlė oran 37 tiltus, užgesino 
keliasdėšimts tūkstančių gatvių 
šviesų ir trafiko signalų.
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Suvaržys paleistus pa- 
roliui asmenis

............- -_____ 4

T. P. Sullivan, veikiantysis 
superintendentas prižiūrėjime 

! asmenų paleistų iš kalėjimo 
paroliui pareiškė, kad ateity 
paroliuoti asmenys turės as
meniškai atsilankyti ir rapor
tuoti apie save valdžios Įstai
goms. Iki šiol apie paroliuo- 
lus asmenis galėdavo pranešti 
valdžios Įstaigoms tie žmo
nės, kurių globai paleisti ka
liniai patekdavo.

Pirmadienis, sausio 25, 1937

Kraustosi iš miestelio
_ *

Shawneetown yra seniausia 
baltveidžių susiedija Illinois 
v alšt i j oje. Pa t v y n i a i p a liete ir 
šį miestelį. Vėlai praėjusio še
štadienio vakare dar krausty
ta iš miestelio moterys, vaikai 

ir seneliai, kad apsaugoti* 
juos nuo patvynio pavojaus ir 
jo pasėkoj kylančių ligų. Mie
stelio mokykloj susigrūdo 500 
pabėgėliui nuo patvynio. Valti
mis jiems pristatoma maistas 
ir kitokios reikmenės.

Šiandien Chicago Streikieriai Derėsis — Miestui Beda Su Pinigais
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ŠIANDIEN STREIKIERIŲ—CHICAGOS MIESTO DERYBOS šiandien Chicagos miesto ir elektros darbi
ninkų unijos atstovai tarsis algų pakėlimo reikalu. Darbininkai paskelbė streikų penktadienį vakare. Uzgęsiho 
šviesas mieste ir iškėlė 39 tiltus, biauriai sutrukdydami komunikacijų. Miestui sutikus derėtis, darbininkai til
tus nuleido ir šviesas užgęsino. Paveikslas parodo iškeltus tiltus per Chicago upę ties Wacker Drive.\

KIETAS RIEŠUTAS — 
Douglas .Sutherland, sek
retorius Civic Fedcration 
smarkiai galvoja Chicagos 
mokesčių konferencijoje. 
Mieštas finansiniuose “Iriu 
bČįiuošę:’’

N-Tribune Photo

BIJO KAMEROS — Gab- 
riel KlarJ suimtas New 
Yorke už nužudymų Krank 
Cicero, kuris misteriškai 
žuvo Manhattan Opera 
House benkiete. Spėja, kad 
tai rezultatas unijinės ko
vos.' N-Acme Photo

IRGU GALVOJA — .1.0. 
vRees, viešų išlaidų kom. 
pirmininkas, mo k e s č i ų 
konferencijoje. Ir jis užsi
mąstęs, ieško priemonių 
išgavimui iš piliečių užsi- 
1 ikusių mokesčių.

N-Tribune Photo

KUR ŽUVO — Provincijos pašto dėžutė, ties Erie 
Mich., prie kurio pririšęs milicininką R. F. Hammond 

. pikladaris Alcide Benoit jį nušovė. Benoit buvo suimtas 
ir prisipažino kraują praliejęs. Naujienų-Acme Photc

KĄ DARYTI?— Apskri
čio klerkas, Michacl J. 
Flynn irgi suka galvą, su
sirūpinęs dėl milžiniškos 
sumos atsilikusiu mokes
čių, kuriuos piliečiai nesu
mokėjo.

N-Tribune Photc

EžėRAS Iš AIRPORTO — Patvinę Ohio upės vandens užliejo didelius plotus že-

mes prie Cincinnati, Ohio, ir iš Lunken airporto netoli miesto, ((kairėj) padarė did- 
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žiulį ežerą. Nuostoliai milžiniški. Naujienų-Aeme Photo

Naujienų-Tribune Photo

APMUŠĖ — George Gun- 

kel, kunigo Pond parapijo- 
nas Chicagoje, kuris ap
mušė advokatą John Mol
iai! (greta), 

jo byloje už

Gunkel liudi- 

ap^meižimą,
■

APMUŠTASIS — Adv. 
John Mollan, kurį kun. 
Pond parapijonas apmušė 
teisme. Advokatas atsto
vauja Thomas J. Bouchier, 
episkopalų veikėją, kuris 
patraukė savo kleboną 
Pond teisman už apkalti
nimą nepadorumu.

N-Tribunę Photo 1

APSIVEDĖ — Garsus 
Basil Bartlett, Anglijoje 
turtingų Škotijos didžiūnų

rašytojas dramaturgas, Sir 
apsivedė su Mary Macolm, 
duktere.

Naujienų-Acme Photo




