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Potvynis Dar Plečiasi; Gal Miliūnas Benamių
68 Žmones Žuvo 

Potvyniuose
Ištisi miestai evakuojami potvyniui nuo
latos didėjant. Visa šalis sujudusi gelbė- 

ti nukentėjusius nuo potvynių.
WASHINGTON, sausio 25. . SUTRAUKA POTVYNIŲ

— Jungt. Valstijų valdžia, pre-t 
zidento Roosevelto įsakymu, 
siunčia žmones, maistą ir val
tis visomis išgalėmis padėti nu
kentėjusioms nuo potvynių 
Ohio ir Mississippi upių klo
nių gyventojams, kur dėl po- skaičius apskaitliuojamas įvai- 
tvynių nuo 506,000 iki 1,000,- 
000 žmonių yra likę be pasto
gės ir dabar kenčia didžiausį 
vargą. Skaičius žuvusių potvy
ny siekia 68.

Visas normalis gyvenimas 
Cincinnati, O. ir Louisville, Ky., t •
dviejuose labiausia nuo potvy
nių kenčiančiuose dideliuose 
miestuose, yra apsistojęs. Van
duo nepaliauja kilti Cincinnati 
greitu laiku sieks 80 pėdų virš 
normalio upes horizonto. Ge
ria masis vaiuįų^ K įlipamas
'porcijomis, bet išteks neilgiau 

v kaip trims dien^me* • ’
Louisville jata dabar yra 

tuštėjęs, bet norima iškelti 
sus gyventojus, upei vis 
biau kilant.

Valdžia įsakė iškelti visus 
gyventojus iš potvynių apie- 
linkės. Taipjau bus iškelta 33r 
500 gyventojų iš Padučah, 
Ky., 10,000 iš Wheeling, W. 
Va., 14,000 iš Cairo ir 5,000 
iš Portsmouth, O.

Valdžia deda visas pastan
gas padėti nukentėj usiems. Pa-| 
jurio ’ sargyba siunčia valtis, 
kurių trūksta potvynių zono
je. 25,000 ČCC ir 40,000 WPA 
darbininkų išakyta dirbti prie 
gelbėjimo darbų visame 1,800 
mylių potvynio fronte.

Valdžia jau yra paskirus! 
nukentėjusių šelpimui $1,000,- 
000. Raudonasis Kryžius, ku
ris veda visą gelbėjimo ir šel
pimo darbą, išpradžių prašęs 
sudėti $2,000,000, dabar tą su
mą pakėlė iki $4,000,000, nes. 
potvynis darosi didžiausiu 
Amerikos istorijoje ir pradeda 
reikalauti nepaprastų aukų.

J Raudonojo Kryžiaus atsi
liepimą -aukos plaukia iš visos 
šalies. Bet dar toli ne visa rei
kalinga suma yra sudėta. O 
reikalas yra didelis ir labai 
skubus, nes jau dabar dauge
ly vietų trūksta maisto, vai
stų ir šiltesnių drabužių. Juos 
gabenama visomis priemonė
mis, bet nespėjama prigaben- 
~ti. Nebepaisoma jokių forma
lumų, bile pagelbėti pagelbos 
reikalingiems žmonėms.

Labai/ daug gelbėjimo dar
bui padeda radio, ne tik di
džiosios stotys, bet. ir įvairių 
amatorių, kurie duoda įvairius, 
nurodymui ir persiunčia įsa
kymus, taipjau nurodo kur yra 
reikalingi pagelbos žmonės, 
nes ne visi spėjo apleisti sa
vo namus ir daugelis 
liuoti savo namuose, 
gų, ar medžiuose.

Cincinnati siautęs 
apsistojo, , bet 

pavojai kituose

Skaičius 
se 12-koj 
žmones.

Ljkusių

ŽINIŲ

žuvusių potvyniuo- 
valstijų siekia 68

be pastogės žmonių

riai — nuo 500,060 iki $1,000,- 
000. Vien Louisville, Ky., apie- 
linkėj be pastogės liko 200,000 
žmonių, v

Lietus Pennsylvanijoj ir 
West Virginijoj nepasiliauja, 
tuo dar labiau didindamas po
tvynį Ohio upėj. Ohio upė ne
paliauja kilti Cincinnati ir že
miau. Cairo ir Mississippi upę 
augšČiausias vanduo pasieks 
tik už 10 dienų ar dviejų sa
vaičių. ;

Visiems Louisville, Ky., 330,-
1 Ir,, gyventojų „ įsakytą skubiai? 

apleisti miestą, nes J neveikia 
elektros ptestis ir nėra < van
dens. 15 kalinių žuvo riaušėse 
Frankfort valstijos kalėjime.

Prezidentas Rooseveltas įsa
kė armijai, laivynui, pajūrio 
sargybai, WPA darbininkams 
ir CCC jaunuoliams padėti 
Raudoną jam Kryžiui gelbėti ir 
aprūpinti nukentėjusius nuo 
potvynio. - ’

Gaisras Cincinnati kiek ap
sistojo, pridaręs daugiau kaip 

‘už $1,500,000! nuostolių. 65,- 
000,000 gyventojų yra likę be 
pastogės. Potvynio nuostoliai 
siekia bent $5,000,000. 
dens ištekliai baigiasi.

Indianos gubernatorius viso
je pietinės Indianos potvynių 
zonoje paskelbė karo stovį. Su
mobilizuoti traukiniai ir tra
kai išgabenimui 55,000 likusių 
be pastogės gyventojų. Alie
jaus gaisras gręsia izoliuotam 
Lawrenceburg.

Bandant išgelbėti Cairo, III., 
įsakyta išdin|amituoti užtvan
kas.

Karo stovis liko paskelbtas 
Mound. City, III. ir visi gyven
tojai liko mobilizuoti saugoji
mui užtvankų Ohio upės įta
koj į Mississippi. Miss., III. ir 
Ark. valstijose benamių skai
čius siekia 60,00,0. Į 36 vai. 
benamių skaičius padidėjo 20,- 
000.

Potvyniui didėjarit, Raudo
nasis. Kryžius numato žymų pa
didėjimą šelpimo ir gelbėjimo 
išlaidų ir šaukiasi sudėti $4,- 
000,000 geljiėjinuii nukentėju
sių, šalę valdžidJ paskirto $1,- 
000,000. ;-

iš- 
vi- 
la-

yra izo- 
ant sto-

Van-

gaisras 
gaisrų 
tuose.

smarkus 
gręsia 
mies-

ŠELPIMO STOTIS KENNETH, MISSOURI VALSTIJOJ, KUR VALGYDINA- 
mi ii’ aprūpinami gyventojai ir vaikai, netekę butų dėl potvynių. N-Acme Ph.

Lietuvio komisaro 
išpažintis trocki-* 

ninku byloję
Drobnįs prisipažino talkinin

kavęs tarp Trockio ir (‘sa- 
botažhinkų”. Areštuotas M- 
divani.

Darbo sekretore 
įsakė prądėti 

derybas
Pašaukė General Motors ir uni

jos viršininkus i W|ashing- 
toną trečiadieny pradėti de
rybas dėl streiko baigimo.

sinaudoti iš žmonių nelaimės 
atsiranda nęmažan Ten įsaky
ta iškelti 5,09,0 ^likusių gyven- 
MUr fefetą van
dens, Šviesos" ir kuro.

.Nėra jokios galimybės pa
duoti visas žinias iš potvynių 
srities ir aprašyti visas tas 
baisenybes ir tuos vargus, ku
riuos tenka pergyventi liku
siems be. pastogės dabartiniuo
se šalčiuose žmonėms.
15 kalinių užmušta kalėjimo 

/ riaušėse.z . ■
Vandehs apsemtame Frank

fort, Ky. valstijos kalėjime ki
lo kalinių riaušės, kuriose ma
žiausia 15 kalinių liko užmuš
ta. Bet tikrų žinių neišduoda
ma, Gubernatorius teisinasi ir 
jis pąts nežinąs ir nežinosiąs 
iki vanduo nenuslugsiąs ir po
tvynis praeisiąs. Kalėjime yra 
6 pėdos vandens.

Pittsburghas vėl pavojuje.
Trys didelės Pttsburgho upės 

vėl grąsina potvyniu, kalnuo
se lietui Ii j ant ir tirpstant 
sniegui.
Potvynis gali užsitęsti 

sį laiko. 
\

Dabartinis Ohio upės 
nis gali Užsitęsti apie
laiko. Dabar pats didžiausias 
potvynis siaučia Upės augštu- 
mose, apie Cincinnati. Ten van
duo dar nepaliauja kilti. Pas
kui vanduo pradės slinkti že
myn, užliedamas dabar mažiau 
potvynio paliestas vietas. Ap
skaitoma, kad potvynio čiuku
ras pasieks Cairp, III., tik už 
10 dienų, ar dviejų savaičių. 
Subėgęs Ohio upės vanduo ne- 
išvehgtinai iššauks v didelį pot> 
vynį ir Mississippi upėj, kuri 
ir dabar yra patvinusi. Tad 
ims ilgą laiką iki vanduo nu
slinks į jurą ir galutinai baig
sis šis potvynis.

Paryžiuje užmuštas

/

PARYŽIUS, sausio 25. — 
Visai slaptąjai policijai įsaky
ta! išaiškintu, nužudymą Rusi
jos bolševikų v ekonomisto DU 
mitri Navačin, kuris rastas 
nušautas prie Bois De Boulog- 
ne vartų, aristokratiškoj Pa
ryžiaus daly. S

Tai piktadarybei priduoda
ma didelės reikšmės, nes ji ga
li turėti ryšių su dabar einan
čia Maskvoje trockininkų by
la. ■

buvo pasižymėjęs 
ir buvo pirmas 
sovietų Rusijos

mene-

potvy- 
mėnesį

20 žmonių žuvo bu 
_ sui nusiritus į 
//kanalą

25. -

buvusio bu- 
žmonių pr-i-

kad lūžūs 
ratui,

MIAMI, Fla., sausio 
Didelis motorinis busas apvir
to ir nusirito i kanalą palei 
Rąmiami Trail kelią, apie 30 
mylių į vakarus nuo Miami. 
Negras porteris Robert .Single- 
ton praneša, kad iš 
se 31 žmogaus 20 
gėrė kanale.

Sirigleton sako,
priekiniam dešiniajam 
busas du sykiu apsivertė ant 
kelio ir nusirito į gilų kanalą, 
kuris eina , palei kelią Ever- 
glades raistuose. Tik vienas 
kampas buso pasiliko virš van
dens. Pasak Singleton, jis iš
mušęs stiklą, pats išlindęs iš 
buso ir dar kelis
žmones išgelbėjęs. Viso 
beta 11 žmonių. Visi jie sužei
sti.

Policijos gi gautomis
mis, višo žuvo 23 žmonės.

Šalę kūno gulėjo trys revol
veriai 'ir trys poros akinių.

Navačin 
ekonomistas 
direktorius
banko Paryžiuje. Jis buvo ar
timas draugas niekurių dabar 
Maskvoje teisiamųjų trocki
ninkų. .

Patirta, kad Navačin nese
nai nutraukė visus ryšius su 
Rusijos ambasadą Paryžiuje ir 
kad jam gręsė praradimas Ru
sijos civilių teisių.

sužeistus
išgeb

žinio-

6,000 balių preziden
to gimtadieny

* Visa pietinės Indianos pot
vynių sritis yra evakuojama. 
Ten paskelbtas karo stovis ir 
visi pajėgus žmonės liko pri
statyti prie gelbėjimo ir eVa- 
kavimo darbų. ’

Portsmouth, O., policijai ir 
milicijai įsakyta šaudyti visus, 
kurie bus sugauti plėšiant gy
ventoj ų 
užlietus

450,000 evakavo 
Madridą

25MADRIDAS, sausio
Lietus sustabdė smarkų suki
lėlių artilerijos bombardavimą 
Madrido.

Apsigynimo junta paskelbė, 
kad Madridą evakavo jau 450,- 
000 civilių gyventojų.

.'NEW YORK, sausio £5, — 
Prezidento Roosevelto gimta
dieny sausio 30 d. visoje šaly
je įvyks 6,000 balių pagerbi
mui prezidento. Tų balių pel
nas eis gydymui sergančiųjų 
vaikų paraližium. Ta liga yra 
sirgęs ‘ ir pats prezidentas, bet 
jo valios stiprumas tą ligą nu
galėjo, nors jis ir dabar sun
kiai pavaigšto. Todėl preziden
tas ir rūpinasi tos zbaisįos li
gos atakomis ir sergantiems 
vaikams turi įsteigęs didelę 
prieglaudą Georgia valstijoj.

60 žuvo kasykloj

MASKVA, sausio 25. — Tei
siamųjų trockitainkų už suo- 
kalbiavimą nuversti Stalino 
valdžią prisipažinimai ivėlė ir 
privedė prie arešto Bydy Mdi- 
vani, buvusio Rusijos prekybi
nio atašė Paryžiuje, brolio pa- 
skilbusių savo vedybomis Gru
zijos princų Mdivani. Jis tapo 
areštuotas dviem teisiamųjų 
įpynus ir jį į trockininkų suo
kalbį.

Juodabarzdis J. M. Drobnis 
(lietuvis), buvęs Maskvos me
ro sekretorius, liudijo, kad jis 
(Drobnis) persiųsdavęs Troc
kio instrukcijas industriniams 
“sabotažninkams”. Planai bu
vę taip gerai išdirbti, kad nors 
ir tapęs areštuotas rugp. 6 d., 
planuota eksplozija Kuzbas ka
sykloj ištiko numatytu laiku 
— rūgs. 23 d. Trockio įsaky
mas buvęs: “Juo daugiau žmo
nių aukų, tuo geriau.”

Cbristijanas Rakovski, pasi
žymėjęs Ukrainos bolševikų 
vadas ir buvęs Rusijos amba
sadorius Paryžiuje, paskutinis 
padaręs atgailą trockininkas, 
taipjau tapo įveltas Drobnio 
liudijimų.

Dar daugiau liudijimų apie 
sabotažą ir naikinimą kasyk
lų ir geležinkelių patiekė Mi- 
chail Solomonovič Bogųšlavski, 
buvęs padėjėjas Piatakovo, bu
vusio sunkiosios industrijos 
vice-komisaro.

Anglija pritaria 
Blumo kalbai

LONDONAS, sausio 25. — 
Anglijos užsienio reikalų mi
nisterija pilnai pritaria Fran
ci jos premiero Leon Blum kal
bai, kurioj jis atvirai pareiškė, 
kad Europos taika ar karas 
priklauso išimtinai jiuo Hitle
rio ir kad Franci j a sutinka pa- 
dęti Vokietijai atsigauti ekono
miniai, jei Vokietija prisidės 
prie išlaikymo taikos ir suma
žins ginklavimąsi.

Laukiama naujo ka
ro Palestinoje

LONDONAS, sausio 25. 
Nors naujosios Palestinos ko
misijos raportas dar nėra pa
ruoštas, Londone didėja įsiti
kinimas, kad pagrindiniai 
klausimai valdymo Palestinos 
mandato tebėra neišspręsti ir 
kad todėl galima laukti ten 
naujo karo tarp žydų ir ara
bų galbūt apie Velykas. Ko
misija surinko tik daug fak
tų ir skaitlinių, bet pati nie
ko neišsprendė. Ji jau išplau
kė atgal į Angliją. '

sausio

apleistus ir vandens 
namus. O norinčių pa-

HOLLYWOOD, Cal
25. r— Mūviu aktorė ir gražuo
lė Marie Prevost rasta negy^ 
va savo apartamente. Spėjama, 
ji yra mirusi nuo širdies 
ir negyva išgulėjo lovoj 
dvi dienas.

ligos 
bent

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

Giedra ir šalta.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūrą Chicago j e buvo 18°.
Saulė teka 7:09, leidžiasi 

4:56.

ANTOFAGASTA, Cili, saus. 
58 darbininkai ir du in- 
i žuvo katastrofoj 

Chile Exploration Co’. Chuųui- 
camata kasykloj.

Be to, kaip sako pirmosios 
žinios, daug žmonių liko su
žeista.

25 V' 
Ižinieriai
Chiloi T?

FLORENCE, Italijoj, saus. 
25. — Rumunijos kronprincas 
Michael, 15 m., sunkiai susir
go peritonitis po aippendicitis 
operacijos. Jo gyvastis pavoju
je, nors ir tikimąsi jį išgelbė
ti. Karaliaus brolis Nikolai ir
gi serga škarletina.

FLINT, Mich., sausio 25. — 
Padėtis šiame mieste yra kri
tiška, General Motors bandant 
atidaryti savo dirbtuves. Vi
sas miestas yra pasidalinęs ir 
dvi griežtai nusistačiusias pu
ses — streikierius ir streiko 
priešininkus. Pastarieji atvirai 
grūmoja išnaujo pidti Fisher 
Body dirbtuves ir išvaryti iš 
jų streikierius.

Padėtis automobilių pramo
nes centruose yra tokia rusti, 
kad darbo sekretorė Perkins 
buvo priversta General Motors 
ir unijos viršininkus pašaukti 
atvykti į Washingtoną ir ten 
trečiadieny pradėti taikos de
rybas, kurios buvo nutrauktos 
General Motors prezidentui 
Sloan išėjus iš derybų. Dery
bos turės būti vedamos be jo
kių sąlygį.

Darbo sekretorė veikė sulig 
jai 1913 m, kongreso suteik
tomis g/ąliomis, kada buvo 
įkurtas darbo departamentas. 
Tie įstatymai leidžia darbo se
kretoriui įsimaišyti į darbo 
ginčus:
Negalės dirbtuvių atidaryti be 

trečiadienio.
Dėlei įsakytų derybų, Gene

ral Motors negales atidaryti 
savo dirbtuves prieš trečiadie
nį. Todėl iki to laiko ir aštres
nio susikirtimo tarp streikie- 
rių ir streiko priešininkų ne
laukiama. Bet unijos žvalgai 
dieną ir naktį daboja dirbtu
ves ir yra pasiryžę pradėti 
veikti, jei General Motors ban
dytų kurią dirbtuvę atidary
ti.

Hitleris ir Mussolini 
prižada nebesiųsti 

savanoriu
LONDONAS, sausio 25. — 

Mussolini ir Hitleris prisiuntė 
Anglijai nepaprastai vienodus 
atsakymus į reikalavimą pa
liauti siųsti “savanorius” į Is
paniją. 'Abu jie prižada tai pa
daryti, bet tik tuo atveju, jei 
tą patį padarys ir kitos val
stybės ir įves tinkamą kontro- 
>ę-

Kaip matyt, Mussolini ir 
Hitlerio atsakymas buvo pa
ruoštas bendroj Mussolini ir 
gen. Gpering konferencijoje ir 
yra parašytas taikiu tonu.

Anglija ir Francija jau pir
miau padarė žingsnių sulaiky
mui savanorių plaukimo. Tuo 
tikslu Anglija pritaikė senus 
įstatymus, o ir Francija stvė
rėsi priemonių sulaikyti fran- 
euzus nuo*- vykimo į Ispaniją. 
Rusija sutinka prisidėti prie 
yisuotino sulaikymo savanorių, 
bet nesutinka palaikyti “vien
pusišką neutralitetą”.

HOLLIDAYSBURG, Pa., s. 
25. — Teismas antrą kartą pa
smerkė mirčiai elektros kėdė
je Mrs. Margaret Karmendi, 23 
m., už nužudymą savo 3 metų 
sunaus.
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konkurso darbą. Juo bus
dytojaCHIC/4GO5

ADVOKATAI

nariai pri
nuo

SOUTH SIDE BREWING GOMPANY
Kiti Lietuviai Daktarai.

Šeštadieniais po piet

TcL Lafayette 8016

KITATAUČIAI

John Laidotuvių Direktoriai

koplyčios visose

LIETUVIAI

Reikalaukite DEGTINES
H®

NATHAN KANTER 4348

čia nesimato, 
į kitų garbes

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšieš pro
duktu ... .

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

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

DR. STR1KOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tek: Boulevard 7820 
Namu TeL: Prospect 1930.

•L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

JOSEPH J. GRISK 
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

* Res. 651K So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTt 
'Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

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
Namų telefonas Brunsvick 0507

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredouųs ii nedėk pagal sutarti 
Res. 6681 Bo. Callfornia Avesta 

Telefonas Republic 7868

1034 W. 18th St.
Valandos nuo 10 
nuo 6 iki 7;80 vai. vakaro.

Tel. CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS
DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 — 

VALDYBA:
J. MICKEVIČIUS, prezidentas
K. KAIRIS, vice-prezidentas
V. MANKUS, sekretorius

S. C. IACHAVICZ
42-44 feast 108th St. Tel PuHttan 1270 arba Canal 2515

Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

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

Urmo (Whole0ile) kairiomis pri
sėto į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. į’l'

2415 West 64th Street

Gyv. vieta: 6733 Crandon Z_venue 
namų Tek: — Hyde Park 3395

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877

Tel. Office Wentworth 6830 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slah
Moterų ir vai1
6900 So.

Valandos 1—4 po pietą, 7—8 v. vak. 
išskyrus seredomis ir subatomi*.

EŽERSKIS IR SŪNŪS
1U734 S. Miphigan Avė. s Tel. Pullman 5703

.m.. 1,4,,. ... į, I „ ...U ...I.,. ,.4<I. i ,,|^ H.I..  ....................................................

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Ganai 2515

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

Tel. LAFAYETTE 0727

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
netoli Morgan Si.

12 pietų ir

Physical Therapy 
and Mldvrife 

6630 S. VVestern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų maseage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir ma^ne- 
tic blankets irti 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

' f i * - VJSsl.

I. J. ZOLP
164š Wėšt 46th Street Phonės Boulevard 5208-841$ 

mnmbMrtrt*rtrt«rtRirtrf«rtrti^rtfcrt»rtrtrtrtrt^«iii n ^■■■■iį^rtte»wrti»w<wrtwt ■» h * *i i. »n   

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas • 

Moterišku, Vyrišku. Vaikų Ir Visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stohy Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 Vak vak. NecUk 

borais ir Šventadieniai* 16—12 
dlena»

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins airių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ats’.ti- 
kimuosp egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialu atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Tom Taylor 
r z x ' 1

18 mėnesių 
senumo

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Rez. 6609 ŠO. ARTFjSIAN AVfi. 
.7Tel. 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

GRUPĖ CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS NARIŲ, KURIEMS BU 
VO ĮTEIKTOS GARBĖS DOVANOS

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metįniąme vakare, sausio *47 d. 
1537 m., Sokol Hali, buvo įteik
tos garbės žymės šios Draugi
jos nariams nesirgusięms per 
10 ir 20 metų. Pirmoj eilėj sė
di nariai nesirgę per 20 
metų, jiems- buvo įteikta po 
deimantinę agrafą. Agrafa nu
lieta iš aukso pavidale ąžuolo 
lapuko su maža deimantine a- 
kute lapuko viduryje. Šią. aukš
čiausią garbės žymę šiais me
tais gavo devyni Draugijos na
riai: (pradedant iš dešines į 
kairę sėdi) Jonas Degutis, Sta
nislovas Buneckas, Apalonija 
Urbonavičienė, Nikodemas Šir
mulis (čia eilėj sėdi Draugijos 
prezidentas J. Mickevičius, ku
ris Įteikė garbės nariams do
vanas; jis rankoje laiko garbės 
narių sąrašą), kitoj pusėj Drau 
gijos prezidento sėdi Aleksand
ras Katkus, Izidorius Vaitkus, 
Pranas Druktainis ir Povilas 
Markūnas. Devintojo garbės na
rio, Petro Šilto, 
jis yra įsimaišęs 
narių buri.

Ofiso Tel. .Boulevard 5913
DR RERTASU
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo6:30-8:3r

Nedėliomis na irai sutarti.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVD

Tel. Kenwood 5107

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St. 
TaI. BonUvwrd 1401

I 1 A. PETKUS 
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 210®

Biznio Telęfonaą .BOULEVARD 7179 
rtrtMU.. III Uminilllrtli II hH^iįl.lOĮ.IIIilUi, <I Tli K ili

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

>241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Luvre Avę. TeL Yards 2510

Stovintys garbes nariai yra 
gavę po auksinį žiedą; jie nė
ra sirgę per dešimtį metų. To
kių garbes narių šiame pavei
ksle matosi gana didelis skai
čius, jų viso yra septynios de
šimtys keturi nariai. Vadina-, 
si, šiais metais buvo įteiktos 
gąrbės dovanos 83 "nariams. 
Gavę garbės dovanas už nesir- 
gimą per dešimtį metų yru šie 
nariai: Kostas Augustas, Karo
lis Abeči unas, Laurinas Ado
maitis, Irene Brenner, Antanas 
Baeic.ias, Martin Bryno, Vik
toras Buividas, Alex Bražulis, 
Stasys Daraškevičius, Juozas 
Erčius, Povilas Endziulis, Ka
zimieras P. Gugis, Antanas 
Gedraitis, Joseph P. Gorčius, 
Paulina Gevenas, Pranas Ga
vėnas, Benediktas Gricius, Ona 
Ivanauskiene/ Julia Jasutiene, 
Louis .Jurėnas, Nikodemas Ja
nuška, Benediktas Kaznau- 
skas, Katrė Katkevičienė, Liud
vika KnistautienS) Antanas 
Knistautas, Jonas Kazlauskas, 
Vincas Kimčius, Kazimieras 
Rančius, Antanas Klikna, An-

OPTOMETRISTAS 
Yards 1829

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Ofisas ir Akinių DirbtuvI 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

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.

putinai turim surasti. Yra iš- 
siųšta keliolika’ pakvietimų, bet 
dar negauta teigiamų atsaky
mų. Konkurso vedėjas prašo vi
sus aktyvius Draugijos narius 
stoti 
didesnis skaičius aktyvių kon- 
kursantų, juo greičiau bus Chi
cagos naujų narių kvota baig
ta^ šiam konkursu? pasibaigus, 
kito konkurso greit nebus, da
bar metas ne tiktai Chicagoje, 
bot ir Chicagos artimose kolo
nijose surašyti visus amžių ir 
sveikata tinkamus lietuvius 
Chicagos Lietuvių Draugi j on.

šiame konkurse nhujų narių 
įstojimas eis pagal dabartinių 
Draugijos įstatų
imami nuo 117 iki 48 metų am
žiaus, bet pasibaigus konkursui 
nariais bus priimami nuo 15 iki 
40 m. amžiaus, įstojimas bus

(Tąsa ant 5-to pUsl.)

Valandos
Office & residence 2519 W. 43nd

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

Kasdien išskyrus seredą.
Sekm,ądienj susitarus.

. ■ ..1 rJ.. O... *' j- ■■ ■---------- --------

. Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

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

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

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

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. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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.

TRIUMFO KONKURSAS PRASlDffi
' PIRMADIENĮ

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Room 737

Vai. 9 ryte ?.ki 5 vai. vakare, 
Ofiso Tel. Central 4490

tanina Kišonas, Klemensas Elsie Paulaitis, Juozas M. Pet
Klimas, Barney Kasinskas,
Francas Kuprevičiene, Adomas 
Kiniaiiskas, Antanas Karašau- 
skas, Alex Kišonas, Nikodemas 
Lubes, Charles Lubin, Elzbie
ta Mitchell, Antanas Marti
šius, Jonas Massas, Povilas 
Mitkus, Helen Naujalis, Jo
seph Naujalis, Joseph Neve- 
rauskaš, Auna Pulton, Anthony Elzbieta Valiulis, 
Puiton, Uršu'lc Pukienė, Anta- skas, B
nas Pocius, Walter Petrošius, kienė, Vladas žemgulis,. Tadas

Prašau vi&us Draugijos na- 
rius, kurije* sUtirikąt^ bRiti k^n* 
kursantais, tuoj apie tai pra
nešti konkurso vedėjui, kad 
formaliai butų galima įregist
ruoti konkursan ir kitą antra
dienį’ paskelbti šiame Draugijos 
Skyriuje,

Konkurso vedėjas laukia sku
bių žinių iš SpHtigfieldj Har- 
vey, Waukėgan, De Kalb ir Mel- 
rosė Park. šios kolonijos yra 
prašomos tuoj prisiųsti konkur- 
santų vardus. Kitos, visos kolo
nijos yra .įsiregistravusios kon
kurso darbut. ; į

Ghicagoj dar trūksta dešim
ties konkursantiį. šią savaitę 

žemgulis, Anastazija Žitkus, 
Petras Žitkus. Vienoj ir kitoj 
pusėje grupes stovi merginos* 
kurios prisegė kiekvienam gar
bės nariui po raudoną rožę.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIR&KTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

rauskas, Prafias Ratkevičius, 
Pranas
Stočkus, Jonas ’SBBg/ Suį 
zana Šalkauskas, Thomas Šal
kauskas, Juozas Sirevičius, Jo
nas Sinkus, Ona: Statkienė, Ra
polas Statkus, Tony Šimkūnas, 
Veronika Tumėnas, Juozas‘Tu
mėnas j Elzbieta Valiulienė, 

Julius žilin-
I. žolynas, Agnės že-

GERKIT TIK GERĄ ALŲ 
umbros;/#

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

7_—8:30 p. p.

Marqu2tte Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ, 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir 
i*i i 

IKlŲSPEČIALISTAi

K. P. bu GI S
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N., Dearborn St. 
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—8323 So. Halsted St.
Valandos vakahiis nuo 6 iki 8:80. 

Tėl. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

S. P. MAŽEIKA
8819 Lituanicą Ąvęnue . Phone Yards 1188

J.LlULEVtClŲS--~
Californią Avenue Phone Lafayette 3572 

iaru, I A*!»I ...... . ....................... . ................ ......... ..................-

; r, AV MASALSKIS
L8O7 Lituanica Avenue = Phone Boulevard 4139

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ radio programas 

STOTIS ,S. B. b, (12io KltOCYCLĘS)
KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

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

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

ifflTM. LiOUB COffiPMV 
' 4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 1)801 .
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

i DRAUGIJA
Atdaras ketvergais visą dieną.

P. MILLER, finansų sek*storius
J. DEGUTIS, iždininkas
P. GALSKIS, trustisas
P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

DR. MONTVIDAS, Dr-jos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas, J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

■



Antradienis, saus. 26, 1937. NAUJIENOJ .Chieago, III.
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Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

METINIS

PIRMA DALIS PROGRAMO
PRADŽIA LYGIAI 5-ta VAL. PO PIETKOMEDIJA

NORA GUGIENĖ59.00
HOOVER SOKOLFACTORY,

ONLY

SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Jos.F.Budrik
(Vardas ir pavardė)

DALIS PROGRAMO KONCERTINEANTRA(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chieago, III.

B. LIUDKEVIČIUS 
Grigalius. Ramys

PETRONĖLĖ MILLERIENĖ 
.i Mylė Rainiene

ADELĖ NAUSĖDIENĖ
Ramių Tarnaitė

VIENO VEIKSMO 
e >

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

bėgimą sulaikyti griežtonfs 
priemonėmis. Ugarrowwa at
siuntė man atgal tris pabėgė
lius. Aš pamokinau savo liku
sius vyrus, kad jie reikalautų 
pabėgėliams mirties bausmės. 
Sušaukiau visus vyrus ir ta
riau: 1 •

—Jus nusprendėt, kad pabė
gėliai butų mirčia nubausti. 
Gerai. Vienas pabėgėlių turi, 
mirti šiandien. Antras rytoj, o 
trečias poryt. Ir nuo šios die
nos, kiekvienas vagis ir pabėgė
lis, kuris apleidžia musų eiles 
ir stato į pavojų kitų gyvybę, 
turi mirti. >(

Trys grąžinti pabėgėliai tu
rėjo traukti liosus, kuris jų tu
ri mirti šiandien. Pirmutinis, 
ištraukęs liosą, tuojau buvo pa
kartas. Kitą dieną aš pasikalbė
jau su Rashid, zanzibarų virši
ninku, ir paklausiau:

—Ką mes darysime su dviem 
likusiais pabėgėliais?

—Visi budai yra geri, — jis 
atsakė, — bet geriausia palikti 
juos gyvus gailėtis už savo pra
sižengimą.

Aš vėl sušaukiau visus vy
rus, o prasikaltėliams tariau:

•Na, mano vyrai, ką turite 
pasakyti pirm negu susijungsi
te su savo broliu, kuris žuvo 
vakar?

Visi tylėjo. Vėliau vienas jų 
kreipėsi i Rashid tardamas:

(Bus daugiau)

Grunow ratlio, vertės $90.00, 
už '

Pasiklausykite nedSlioj gražaus 
programo, W. C. F. L., 970 k. 
7 iki 8 vai. vakare.

Tie jo žodžiai mane nudžiu
gino. Jo stiprus vyrai mums 
pagelbėjo atlikti sunkesnius dar 
bus, nes daug mano vyrų sirgo.

š-ioj apylinkėj mes radome y- 
patingą padermę žmonių. Ir to
kių žmonių-.žmogiukų čia buvo 
tirštai apgyventa. Aš i.šmiera- 
vau vieną merginą. Ji buvo 33 
colių, aukščio, apie, 17 metų am
žiaus, turėjo visas merginos for
mas. Jos kūnas dailus ir veidas 
gražus, — kaip iš šlapio k'aulo 
dirbtas. Jos akys didelės,—per- 
didelės dėl tokio mažo kūno. Ji 
buvo visai nuoga ir savo nuo
gumu didžiavosi ir tartum no
rėjo, kad stebėtų ją.

Vienok susirast maisto mums 
buvo sunku. Rytą, spalių 10 d., 
aš suvalgiau paskutini indėnų 
korną. Pietų' metu skaudėjo 
mano*pilvas; jis norėjo bet ko
kio maisto. Atnešė mali suslėg
tų ir išvirtų bulvinių lapų. Jie 
nebuvo blogi. Bet mano pilvas 
vis dėlto skaudėjo ir norėjo so
tesnio maisto. O tuo tarpu vy
rai iš mano eilių vis bėgo ir 
bėgo. Ir pabėgdami nešė viską, 
ką tik sugriebė. Aš nutariau1 tą

4307 ELEGANTIŠKA IŠĖJIMUI- 
SUKNELĖ. Bus pigi ir graži jei 
pasisiūdinsite iš naujoviško krepo 
materiolo. Sukirptos mieros 14', 16, 
18, 20, taipgi 34, 36, 40 ir 42 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir . aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali-

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............

Mieros '.... ........ per krutinę

29.£0
liampos, vertės $15.00,

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

9.95

INCORPORATED

3417 So. Halsted St
Tel. Bouleyard 7010

(Tęsinys)
—Turįu pripažinti, kad mano 

pasekėjai beveik viską yra su
naikinę, bet aš manau, kad su
rasime jums maisto ir padary-
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NAUJIENOS
The Litheanian Baily Newe

Published Daily Egcept Sunday by
The Lithuaniaif Nęw« Pub. Co., Ine

1739 South HąlaM Street
Talephąnę CĄNal 8500

Subscription Rates: .
88.00 per year in Canada
85.00 per year outside of Chicago
88.00 per year In Chicago 
3c per copy.

. &

Entered as Second Class Matter 
Marcb 7th 1914 et the Post Office 
of Chicago, iii. under the act of 
Marcb 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
UI Telefonas Canai 8500.

• • i

(JlMkyM kalasi
Chicagoje — paltą;

Metams ______ ",___________
kPų»ei metą

Trims meąesiamg
Dviąm mląesiaips
Vienam p&nesfod

Chioągoj pęj ISneSiotOjųi:
Viena kopija --------------------
Savaitei ------
Minėsiu! v

SuvUnytosę Valjįtij'Mįt, ąe Chicago),

Metams 85.00
Pusei ąietą
Trims mSnesiams 1,50
Dviem maneliams .... ... . 4.00
Vienam mėnesiui ___________ ..75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
(Atpiginta)

Metams .....
Pusei metų
Trims mėnesiams ... 2.50
Pinigus rpUrfa siąati pąšto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

18.00

Ateivių įvertinimas

FRANCI JOJĘ SOCIALISTAI mą Ispąnijos valdžios pagalbai, 
, STIPRĖJA . . . .

.(Jruoįžio 27 d. buvo atstojo 
rinkimai į parlamentą užpildy
mui vąkansijos iš Uąpallsse 
dls/trikto. Sociąjistų kandidatas 
šį kartą- gavo 10,049 balsus, 
kuomet visuotinuose rinkimuo
se už 'Socialistą buvo paduota 
9,740 b. O komuništų balsai 
nupuolė 'nuo 3,459 ant 2,282. 
' Buvo renkamas taip pat at
stovas užpildyti vakansįją, pa'* 
sidąrįusią dėl mirties • Roger 
Salengro, kuris buvo vidaus 
reikalų ministeris Blum’o ka
binete. Išrinkta mirusiojo jau
nesnysis brolis, Henri Sąlengro,

Šiandie “Naujienose” yra įdėtas įdomus demokra
tų partijos nacionalinio komiteto sekretoriaus straips
nis apie ^naujuosius amerikiečius”. Nebūtu nieRo nuo
stabaus tame, kad politinės partijos viršininkas pasakė 
gražių komplimentų svetimkalbių grupėms, kurios sa
vo daugumoje rėmė tos partijos kandidatą į J. V, pre
zidentus, x

• ■ .

Bet p. Lawrence Wood Robert, Jr, nurodo vienų 
ateivių nuopelnų, kurio “tikrieji amerikonai” seniau ne
matydavo. Jisai sako, kad daugelis musų ateivių buvo 
^^miuja-dalybininkai”, pirma, negu Jungtinėse Valstijose 
prasidėjo Naujoji Dalyba. Nes jie, jau atvykdami į šią 
šalį, atsivežė socialinio teisingumo tradicijas.

Europa ėmė rūpintis socialinio teisingumo reikalais 
— pagelba bedarbiams, senatvės apdrauda, darbininkų 
apsauga —* daug anksčiau, negu Amerika. Daugelis 
žmonių, atkeliavusių į šią šalį iš Europos, tas idėjas 
stengėsi ir čionai paskleisti.

Seniau Amerikoje į tokius dalykus buvo 'žiūrima 
nepalankiai, ir ateiviai, kurie savo spaudoje ir savo or
ganizacijose kalbėdavo apie tai, kad reikia kovoti dėl 
saugesnio rytojaus užtikrinimo darbo žmonėms, užsi
traukdavo ant savęs senųjų amerikonų šnairavimą ir 
net neapykantą. ' . %

Bet šiandįe , jau ir valdžia mato, kad įsteigti socia
linį saugumą žmonių masėms yra vienas pagrindinių 
josios uždavinių. Taigi ateiviai, kurie tą principą gynė, 
šiandie gali su pasitenkinimu pažymėti, kad jie ne' tik 
savo fizišku darbu, bet ir sąvo idėjomis prisidėjo prie 
šio krašto pažangos.

N® TAIP BAISŲ
* '-"--A /

Ęrancuzljoą pąrUmęutąs pri
ėmė įstatymą, kuriuo premje
ras Blum yra įgaliojamas suT 
stabdyti . savanorių rekrųtavi-
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Pagąį tą įstatymą FrąncujĮįjos 
valdžią gąjės bąusfi sąvo pilie* 
čius, kurie stos į Ispąnijos m* 
miją, ąybą kurie ieškos kąrei* 
vių tąi armijai Francuzijos te* 
ritorijoje. Įstatymas veiką per 
šešis mėnesius.

Fastebėtina tai, kad šis įs
tatymas buvo priimtas vienbal
siai atstovų bute ir senate — 
taigi u® jį balsavo visos parti
jos, neišskiriąnt fąšį4ų ir ko- 
munietų. Cįą' pasirodė^ kad ko
munistai, kurie sąvo mitinguo
se kėlė pirmiaus daug triukšmo 
prieš premjero politiką, dabar 
tai politikai' visai nusilenkė.

Kai kam tačiau atrodo, kad 
tas įstatymas labai kenksmin
gas. Bęį reikia' atsiminti, kad 
valdžia pasižadėjo jį vykinti 
tiktai nuo to laiko, kai kitos 
ivąiatybė^ (Vokietija, Italiją) 
sustabdys “savanorių” siunti* 
mą į Ispaniją. V
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y NAUJIEJI AMERIKIEČIAI IR NAUJOJI 
DALYBA
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neprabilo, kaip prezidentas 
Franklin Delano Rooseveltas,

Yra įdomu ir reikšmingą pą-r 
brėžtu kad pe mažiau kaip

« (Svetimšalių laikraščių ir 
periodinių leidįnių ^teikr nuo
širdžią ir entųziąatišką paramą 
prezidentui Rooseveltui 1936 
rinkimuose, nežiūrint to, kad 
ėpozięŲa dėjo, visas pastangas 
pabraukti juos savo pusėn, , 

Italų, vokiečių, franeuzų, ŽY’ 
dų, rusų, švedų, lietuvių,, gtfai* 
kųf ispanų, čekų, slovakų, <!&“ 
rių, syrijiečių > ir kitų tautinių 
grupių laikraščiai, neišskiriant 
nei keleto' kitų leidžiamų armė* 
nų ir kinų kalbomis, lenktynia
vo tarpusavyje palankiais Nau
jajai Dalybai pranešimais ir 
redakciniais straipsniais, 
laikraščiai 
rinkimuose iškeltų klausimų 
suprdtimą, kad jie aiškiausiai 
įrodė, jogei intelektualinis nau
jųjų amerikiečių' lygis yra auk* 
Štaš, ir jog jie vis daugiau ir 
daugiau susigyvena SU naujo
mis sąlygomis ir darosi neat
skiriamą' musų visuomeninio ir 
politinio kūno dalis. Svetimkai- 
įgs musų piliečių grupės suti
ko rinkimų rezultatus su entu
ziazmu ir džiaugsmu, kuris 
aiškiaųs negu kada nors paro
dė jų didelį susidomėjimą Ame
rikos reikalais ir jų tikrą atsi
davimą šiam kraštui.

Tie
parodė tokį gilų

Rašo Lawrence Wood Rpbert, Jr

(Ši įdomų straipsnį paraše ir prisiuntė Demokratų 
Nacionalinio Komiteto Sekretorius.) z

Syątimkąlbės grupės Jungti
nėse Valstijose visai nėra “sve
timus”. Jos nėra svetimos Ame
rikos tradicijoms ir idealams it 
joms netrūksta supratimo apie 
dabartinę demokratijos princi
pų atgijimą ir priemones prisi
taikyti prie kintančių visuome
ninių ir ekonominių sąlygų , ir 
patenkinti., paprasto žmogaus

Hart, Mich.

Blum’o pasiūlymas
Pereitą sekmadienį ministeris pirmininkas Eeon 

Blųm viešai pasiūlė Vokietijai ekonominę pagelbą, jei* 
gu Vokietija sutiks darbuotis kartu su kitomis Europoj 
valstybėmis tarptautinės taikos sustiprinimui.

Francuzijos premjeras kalbėjo dideliame socialistų 
baųkiete Lyons mieste, į kurį jisai nuvyko lydimas 16 
ministeriy, kad jo kalbai butų priduota didesnio sva* 
rūmo, \

Frąncužijos premjeras pakartojo Britanijos užsie
nių reikalų ministerio Edeno žodžius, kad -taikos užtik* 
rinimas Europoje šiandie priklauso daugiausia nuo 
Hitlerio, Aišku, ką šis pareiškimas reiškia: jeigu Vokie
tijos diktatorius liausis ruošęsis karui, paliks ramybėje 
Ispaniją, grįš } Tautų Sąjungą ir pasižadės laikytis 
tarptautinių sutarčių, tai karų nebus, nes nė viena kita 
valdžia Europoje karo nenori,

Bet jeigu Hitleris tęs ir toliaus dabartinę savo ag* 
resjjos ir militarimo politiką, tai ant jo ir Vokietijoj 
kris atsakomybe Už visas josios pasėkas!

Socialistas premjeras padarė labai drąsų ir protin
gą žinksnį, Jam kreiptis su taikos ir pagelbos pasiuly* 
mu į valdžią, kuri Žudo socialistus ir begėdiškai trem^ 
pia kojomis vi«W Žmoniškumo, padorumo ir teisės įstą* 
tymus, buvo, žinoma, nelengva. Bet Blum žino, kad 
Hitleris nėra Vokietija. Vokietijos liaudis taip pat ne
nori karo, kaip ir Francijos liaudis.

Jeigu Hitleris Blum’o pasiūlymą atmes ir nutars 
savo kraštą stumti į naują tautų skerdynę, tai Vokieti
jos Žmonės pamatys, kur juos jų ^fiureris” veda.
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Jeigu tai tiesa' t

kad još pamątė kintančių są* 
lygų žymes pirmiau ųž .kitus, 
Jau 1932 metais svetimšaliai 
dideliais būriais susispietė apie 
vėliavą, kurią iškėlė tuometinis 
New Yorko gubernatorius (da
bartinis J. V. prezidenįaj^.

Tvarkydamas* savo valstijos 
reikalus, jis parodė didelį susi- 

reikalus. Musų naturalizųotįeji ^.4fr^StO
Aw v gėrovė ir ateitimi nuskriaustų*

jįų,;tane Sieko. kito. ; neturi,- 
kaip tik daibo j'ėgą ir kuriems 
novisųomet yra užtikrintą rin- 
ka ta's savo jėgas parduoti, 
Naudingi darbininkams Istaty* 
mąi, planai visuomeniniam sau* 
gumui įsteigti, 'nedarbo apdraih 
da ir senatvės pensijos reiškė 
idėjas, kurios yra ypatingai 
brangios naturalizuotiemš pilie* 
čiams. Jie daugumoj yra darbo 
Žmones,t ūkininkai ir kitokį ne* 
turtingi elementai musų gyVep* 
tojų tarpe. ’ Negana tp, touaų 
naujieji piliečiai ir* neseniai 
imigravę gyventojai daugumo
je atsitikimų atsivežė sų, savim 
tradicijas viešų darbų ir sočia* 
linių reformų, kurias valdžios 
vykina paprastųjų piliečių nau
dai, ypatingai krizių lajkaisįųir 
tradicijas vairių priemonių ap
saugojimui beturčių, . senelių, 
bedarbių ir c šiaip vargstančių 
žmonių, Kelios Europos šalys 
buvo pionierėms tokių sociali
nių reformų- ir beturčių šelpi- 
mo ‘srityje, ' v .

Tokiu būdų daugelis musų 
ateivių, kurie jaute, kad darbo 
Žmonių teises ir neturtingųjų 
apsauga pilnai sutinka su pa
matiniais Amerikos principais,, 
jau buvo “įi'aUja(įalybipinkai”, 
pirma negu Naujoji Dalyba su* 
giformavo į programą kon
struktyvių įstatymų, kuriuos, 
pirmoji RooseveltO administra*. 
ei ja įgyvendino, duodama pra
džią naujajai erai. Nežiūrint 
galimų kalbos kliūčių, musų 
naujieji amerikiečiai labai grei
tai ir ryškiai suprato Naujo
sios Dalybos mintis ir žodžius. 
Nes, galų gale, <tėra tiktai Vie
na žmoniškumo kalba, Jr šiais 
laikais niekas į kitąs pąsauJyje 
taip aiškiai A Įr įspūdingai ja

išsprendimu Amerikos proble* 
mą, kad laike rinkimu, kurie 
neseniai praėjo, man dažnai 
prisimindavo reikšmingi godžiai 
velionio prezidento Woodrow 
Wilson. Kalbėdamas susirinki
me žmonių, susidomėjusių imi
gracijos problemomis, W. WiL 
sonas kartą pasakė, kad imi
grantas jau parodė "ameriko? 
nizmo dvasią”, apleisdamas są
vo tėviškę ir vykdamas į toli
mą ir nežinomą kraštą sukur
ti naują laisvės gyvenimą sau 
ir savo vaikams. Pionieriaus 
dvasia ir drąsa, kuri skatino jį 
nugalėti visokias kliūtis nau
jose gyvenimo sąlygose, savo 
esmėje yra amerikoniška tuo 
atžvilgiu, kad joje pasireiškė 
pasiryžimas, ištvermingumas ir 
noras pabandyti ką nors naujo. 
Panašią mintį pareiškė ir pre
zidentas Rooseveltas, dalyvau
damas iškilmėse, kurios buvo 
surengtos paminėjimui penkią 
dešimčių metų sukaktuvių nito 
laisves Statu tos pastatymo 
New Yorko uoste,

Amerika suteikė didžiais} 
paakstinimą ir įkvėpimą vi
soms kovoms dėl laisvės, ku- 
rios įvyko Europoje' ir kitose 
šalyse moderninės istorijos lai
kais. Musų broliams Europoje 
Amerika reiškė, naujų gyvenk 
mo kebų sykjįmes, Kai Iftjįv^ 
ir lygybės vaizdas 'musų šalyje 
buvo šięk-tięk apsiniaukęs,, tai 
ateivių grupės pačios pirmuti
nės stojo ginti, pagrindinius'tei
singumo ir lygybės principus^

Tiesą pasakius, musų svetim- 
kąlbės grupės bUVo tąįpi biįd- 
rios ir taip tolį; nužengusios 
moderniško gyvenimo kelių,

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
,• .V
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(Tęsinys)
Kita vaizdavo triumfuojančią, 
mefistofelišką šypseną. Tiesą 
sakant, aš visada patirdavau 
domiausius pergyvenimus. 

Taip, dabar, kai pažiūri į pra
eitį, pąts netiki, kud iš tiesų 
visą tąi ; buvo. 1

Michail Ivanovičius atsikėlė 
ir susijaudinęs pradėjo po 
kambarį žingsniuoti.

— Būdavo stovi štabe išsk 
tempęs, stebi, 'kaip neapken
čiamos rankos pirštas šliaužia 
per žemėlapį, klausais, kaip 
tau teigia: “Būtinai . reikią 
gauti tikslių žinių aį)ie priešo 
veiksmus šiame rajone” 
šo!.
O balsas skamba toliau: “Jus 
turite įgyti jų štabų didesni 
pasitikėjimą! Jokiomis prie
monėmis nesivaržykite! Jeigu 
reikią — papirkite! Mėtykite 
pinigus! Kada reikia — nugir- 

Užmegzkite meiliškus 
su moterimis! Ap* 
rašomuosius stalus, 

reikalams vartojamas 
o svarbiausia 

širdis,

Prie-
Jie tai man — “priešai”.

Susitvėrė Amerikos Piliečių 
Lietuvių Klubas

Prieš kiek laiko čia susitvėrė 
Amerikos Piliečių Lietuvių Klu
bas. Pirmame susirinkime įsi
rašė penkiolika narių, — pilie
čiai ir nepiliečiai. šio klubo vy
riausias tikslas yra tas, kad 
butų galima nepiliečiams padėti 
pilietybę įsigyti.

Į antrą klubo susirinkimą jau 
atsilankė prokuroras Oceana 
kauntės, adv. Meeham, ir pasa
kė kklbą; Jis 'pagyrė lietuvius 
už tai, kšid jie įkūrė tos rūšies 
klubą< ir rupihasi pilietybės įsi
gijimu, Nepiliečiams jis pasiža
dėjo be jokio atlyginimo patar
nauti pilietybes popierių įsigi
jimo reikalu, Jau keli klubo na
riai išpildė aplikacijas piliety
bei gauti,

Klubo susirinkimai įvyksta 
kiekvieno menesio pirmą pirma
dieni pas Juozą Didulj, R. 1, 
Kart, Mich.

Į klubo valdybą įeiną šie as
menys; pirm, Oh, Matulis, vice- 
pirm, J, Ridulis, iždininkas ir 
sekretorius Vincas Kutųlis. 
Kiekvienas narys per mėnesį 
moka b centus.

čąrterio gavimu rūpinasi klu
bo valdyba bei susirinkimo pa
skirti padėjėjai, būtent, Vytau
tas Orentas ir A. Kutulis.

Šis klubas yra tikrai remti* 
nas. Ypač jį turi remti lietu
viai ateiviai, kurie dar nėra įsi
giję Amerikos pilietybės, O juk 
Amerikos pilietybė kiekvienam 
yra reikalinga. Jeigu jau męs 
es'a'me pasiryžę šiame krašte 
baigti gyvenimo dienas, tai tu
rime būti ir šio krašto piliečiai.

Kiekvienas juk žino, kad šio 
krašto piliečiai turi teisę rinkti 
tokius valdininkus, kokię Jiems 
patinka. Taigi, kai mes busime 
piliečiai, tai iš dalies galėsime 
prisidėti prie' to, kad butų iš
rinkti tinkami valdininkai. į 

^■Vietinis,
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Klebonas, pritrukęs 
pinigų, pralošė 

karvę
Iš Kėdainių

įgykite 
Supai- 

kad ne-

dikite!
romanus 
žiūrėkite 
tarnybos 
spintas,
kitę į sielas, 
daugiau . pasitikėjimo! 
niekite visą žmogų! O 
kiltų abejonių, tai prisimeski- 
te esąs draugas ir vienmintis. 
Įrodymui to parodykite šiuos 
planus. Sakykite, kad išvogė 
juos jūsų slaptoji “agentūra”... 
Ar tai man reikėjo “apsimes
ti“ jų vienminčių! Bet — nie
ko! Tylėjimas! Tylėjimas! Iš
tverme! Ramumas! Niekšiškas 
balsas, kuris siunčia išdavy
stei, nutyla, žemėlapis įduotąs. 
Slepiu tą popiergalį, pinigus, 
pą$ą ir traukiu sienos link, 
žjpoma, čia jau viskas stato
ma anV kortos: arba ponas, 
ąrba žuvęs...

— O jus tvirtinote, jog to
je profesijoje nčra nieko bąi* 
saus..,- įsiterpė džiovininkiš* 
ko tipo palinkęs ądyokatas.

— Taip, nieko baisaus ne
buvo. Tai buvo didžiausio azar* 
to minutės.
tempti, kaip 
tempti, jog, 
grieš dantys,

Visi nervai 
stygos. Tiek 
rodosi, tuoj 

O kumštys

toje profesijoje ieško
jo usmo, kuris yra pa* 
baimę, tai malonėki* 

ir &a tas žodis “bai* 
Tas jaus-

, arba, geriau sakant, 
atsiranda 

rengiasi 
žinomų 

daiktas, 
slepiasi

IS* 

iš* 
su
su*

gniaužtos geležiniam smūgiui. 
Ne, čia — ne baimė, Jeigu jus 
būtinai 
te tokio 
nąšus į 
te. Bet
mė” nebus tikslus, 
mas 
panašumas | jį — 
visai nę dėl to, kad
sutikti jau’ iš anksto 
priešą. Suprantamas 
žvalgybininke visada 
baimė, (kad jį kąs pažins. Tą

darbą dirbant kiekvieną minu 
tę tenka laukti, kad kas neti 
kėtai jūsų profesiją įspės, i 
tada viskas baigta. Supranta 
ma, galas vienas: kančios i 
mirtis. Bet blogiausias daly 
kas yra tas, kad kiekvienas i 
musų voratinklio ryšiais yr 
susipainiojęs ir susiejęs su dau 
geliu žmonių, organizacijomis 
rezidentu, agentais, konspirf 
toriais, žinių perdavėjais. J( 
vienas lieką išaiškintaš — ži 
va keliolika, kelios dešimty* 
O darbe visur tas pe 
—• vieną x taisyklė ir viena 
įstatymas: kas seka, tą sek: 
Čia žmogus visada kabo ar 
prarajos. Vienas netikslus žii 
gsnis, kartais gestas, karta: 
vienas nereikalingas žodis - 
baigta! Be to, jus galite eb 

Ktis taip, kad niekas niek 
jums neprikiš, o vis dėlto įs 
painiosite. Viskas pareina nt 
to, kas su jumis dirba, čia v 
si yra sekami'. Galimas dail 
tas, kad taip pasijunta vilką 
kuris nakties metu užklysta 
kaimą. Visur tyla, visi d: 
miega; rodosi, jokio pavojau 
bet viena akimirka — ir št 
staiga iš šonų, iš priešakio, 
Užpakalio pasirodo išsišiej 
šunes, žmonės su spragilais 
kuolais. Jie šaukdami apsp 
iš visų pusių, ir nebėra nei i 
ei ties nei išsigelbėjimo. Pav 
jingas dalykas!

- Michail Ivanovičius susto 
kambario viduryje, įsikišo ra 
kas į kišenes, kelis kartus p 
silingavo ir, tarsi vėl žiurėd 
mas į akis pačiam pavojui, p 
čiai mirčiai, kiek primerkė ak 
ir tęsė savo kalbą:

'-y-r Kiekvienas iš * musų - 
kaip tamsoje lektarna, kuri 
visų -pusių yra patamsių a 
supta. Mes -apšviečiame kel 
saviškiams, bet kiek smarke 
nis vėjo pustelėjmas — ir švi 
sa užgęsta! O juk aplinkui 
tiesų patamsės ir sunku to 
tamsoje atskirti saviškį m 
svetimo, išdaviką nuo dra 
go.^

Jis staiga išsitiesė ir prad 
jo smarkiai kumštimi mušti 
krutinę. Pasigirdo skamb 
mas: tai buvo gera • krutin 
štai kada, pagaliau, aš pam 
čiau tą žmogų — būtent, 
minutę. Jo kreivose lupose 
nuskustame veide buvo galin 
pastebėti didžiausia paniek 
nepaprastas pasitikėjimas s 
vimi, šaltas fanatizmas, n 
permaldaujamas pasiryžime 
Ir vėl aš atsiminiau: “tu gi 
smaugti.,, tu smaugei“.

(Bus daugiau).
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(IŠkirpkit šįaą eiles ir pasidėkit atnunimuT Ilgainiui sujaiysit 
grąžų eilių rinkinį),
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Visi 17 teisiamųjų Maskvos byloje “prisipažino”, 
kad jie nusidėjo tuo', kuo juos kultinu Stalino prokuro
ras. ’

Vyriausias kaltinamųjų, Kari Rądek, per keturias 
valandas pasakojo teismo salėje, kaip jisai ir jo drau
gai darė sąmokslą prieš valdžią ir prieš SSRS, Jisai sa
kė, kad jie slaptai tarėsi su Vokietijai ir su Japonija, iš 
anksto sutikdami atiduoti Hitleriui Ukrainą, o japo-

nanis Sibiro pajurj — kad tik šios fašistiškos valdžios 
padėtų sąmokšliniųkairis nuversti Stalinu.

i O visos šitos pragariškos konspiracijos įkvėpėjas 
ir diriguotojas buvęs Trockis. ' Z' ;

Mes čia į Radeko “prisipažinimo” detalius nesigiJ 
linęįme. Tik pastatysime vienų klausimų: Jeigu viskas 
tiesa, kas Maskvos byloje pasakojama, tai kokios IŠVA- 

Įįzmų?
■ ■ ■■ f ' '

š tiesa, kas Maskvos byloje pasakojama, tai J 
| DOS tenka padarytį ąpįę Rusijos bplšę^izi

ĮlJ '

KAUNĄS.
praneša, kad jų apskrity vie* 
nąs klebonas Kalėdų progą 
smarkiai lošęs kortomis, bet 
jam Ubai /nesisekę lošti ir prą» 
lošęs visus pinigus, Pritrukęs 
pinigų, klebonas pralošęs pąvp 
karvę. Ta ptoga “XX amžius” 
rašydamas N. Metų linkėjimus 
tam klebonui linki z “pasigąįĮę* 
ti ir\ nepralošti be*nt varpinėj 
žvirblių“.

i

Ęik, žyejy, Žvejonė 
laukia jau tinklų*- 
eik, daili kelionė 
bus tąu ant bangų. 
Eik, tenai valtelė 
laukią pakrąntyj.., 
ir nari žuvelė— - 
tamsiam vandenyj. 
Palaidinę leisi, 
užmesi tinklus— 
su našta pareisi 
į savo namus. ’ ■ 
Eik. palikk grotelę!... 
Puiki bus naktis! 
o namie dukrelė z • 
tinklus pataisys.
Eik, žvejy, jau - metasi 
Laimė sėjęs tave! 
/Eik, užteka' sveikatos! 
Lauks tavęs . duktė!

', n. 
žvejys nenorėjo , 
eiti iš namu, ‘ 
mat, mintis užėjo, 
kad nebus ramu. 
Dar užvakar - diena 
žuyo trjs draugai 
žmonės. rado viena, 
o du—amžinai... 
Nesinpr’ žvejęliui 
galas sau jieškot*,

Žvejys.
bet—vis tię vargeliai! 
“Nėr’ duonos už feargą!” 
Užsisagstę dailiai, 
pratarė- “sudiev”’ 
nusišypso meiliai 
išblyškus, duktė.
“Daug tur tėtė vargo”— 
mjslij’ sau viena— 
“Nėr duonos už bargą!” 
Ir ji dirb’ liūdna.

III. ■
Žvejui nepavyko, . z 
atspėjo širdis— 

x vėjas, 
nerami

. Pakilo 
sužibo 
supyko 
vandens špk’. stabai!

, Kasasi, kiek gali, 
iš visų spėkų — . 
bet viinjs atgal jj 
mėto ant stabų,.. 
Jūrelė vaišinga / 
priėmė gražiai. 
Vilnyse jis dingo— 
dingo amžinai... 
O jaunai" dukrelei 
plyšt* pusiau širdis— 
kelintų naktelę

’ tėvo Ihukia vis!
y. K* Kačkauskas

mat, išdyko, 
naktis.

audrelė, 
žaibai— 
jūrelė,

-A ■■
J- " - , A i

..■ v V- A
,*į
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NAUJIENOS, Chicago, 111.

MILŽINIŠKA PUBLIKA CHICAGOS EIHTIiVIIJ DU JOS VAKARE

šiame paveiksle matosi mil
žiniška publika Draugijos me
tiniame vakare, sausio 17 d. š. 
m., Sokol Hali. Tiesa pasakius, 

' *
čia atvaizduojama tiktai dalis

skąitlingos publikos, nes. foto
grafo aparatas neįstengė vienu 
kartu visos publikos atvaizdai 
nuimti. Kas metas Draugijos 
parengimai darosi vis skaiflin-

TRIUMFO KONKURSAS
PRASIDĖS PIRMADIENĮ

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
kur kas aukštesnis, negu da
bar kad yra.- Konkursantų par
eiga bus apie <tai paaiškinti sa
vo prospektams. Konkursan- 
tams dirva plati ir derlingą, 
pareigos svarbios ir kilnios — 
būdavot! savišalpos ir kultūros 
organizaciją.

Chicagcs ir kolonijų darbuo
tojai į darbą — nuo jūsų pas
tangų, gražių norų savai orga
nizacijai priklauso Draugijos 
šviesi ateitis.

CHICAGO HEIGHTS, 
ILL. 

—-
Chicagos Lietuvių Draugijos 

narių susirinkimas Chicago 
Heights įvyksta sekmadienį, 
sausio 31 d., kaip 1 vai. po 
piet, p. Kazlausko svetainėje, 
284 E. 14th £t. Visi nariai pra-, 
šomi atvykti į šį susirinkimą.

Bus formaliai įkurtas Chica
gos Lietuvių Draugijos sky
rius, būtent, Chicago Heights 
Lietuvių Kultūros Draugiją, 
taipgi išrinksime valdybą šiems 
metams; galėsite užsimokėti 
mėnesines duokles, taipgi čia 
bus proga vieniems nariams su' 
kitais arčiau susipažinti.

TADAS BLINDA 
SCENOJE

' Cicero Lietuvių Kultūros 
Draugija, sekmadienį, sausio 
31 d., Liuosybės svetainėje 
rengia gražų vakarą; bus per
statytas garsusis veikalas — 
Tadas Blinda. Po teatro eis šo
kiai, pasilinksminimai. Pradžia 
6 vai. vakaro.

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai Ciceroje, tąipgi ir 
Chicagos, kurie turėsite atlie
kamo laiko atlankykite drau
gų ciceriečių šį parengimą.

Lietuvių Kultūros Draugija 
bu‘s skaitlinga. Vietinių dar
buotojų dėka čia pačioje šios 
draugijos įsteigimo pradžioje 
bus pasiekta iki keturiasde
šimt narių.

Draugijos atstovas, p. B n-’ 
lavv, St. Charles aplankys 
penktadienį, sausio 29 d. ' * • •

WAUKEGAN, ILL.
šokiai, pasilinksminimai

n.....f » . •

VVaukegan Lietuvių Kultūros 
Draugija rengia šokių ir pasi
linksminimo vakarą sekmadie
nį, sausio 31 d. Prasidės 7:30 
vai. vakaro. Įžangą 25 centai. 
Visi Waukegah ir‘ apylinkių 
lietuviai prašomi skaitlingai 
susirinkti, smagiai laiką pra
leisime.

. Suzana L. Gabris.
» ... ■ rl.1., . .... i,, i..r. ,. . m tiįTĮT,, į.

JUOKAI
(Du vanAii šnekasi) Pirmas: 

Ar tu žinai, kad motina nupir
ko man bubną ?

Antrasis: Taip, bet kodėl tu 
nepraktikuoji bubnuoti?

Pirmas: Tėvas man davė pei
li perpjauti ir pažiūrėti kas 
padaro triukšmą kai ąš jį mu
šu. 

XXX
Teisėjas (klausia žmogžudį): 

Ir kur buvo tavo pati brželio 
dešimtą dieną?

Kaltinamasis: Ji buvo žvė
rinei u j ir valgė riešutus, 

X x x
Jurgis: Ar tu .žinai, kad ma

no pati yra triksininke?
Petras: Ne, o kokie jos trik- 

sai yra?
Jurgis:7Ji gali padaryti iš 

mažiausio dalyko didelį barnį.
x x x

Mano pati yra labai taupi. 
Vakar buvo jus keturįų/dešim
čių metų sukaktuvių diena. Ta

gespi, biznio komisiją yra su
sirūpinusi gavimu pakankamai 
erdvios, patogioje vietoj, sve
tainės, kaij kitais metais pu
blikai nereikėtų kęsti nuovar
gį susigrūdime. , \

... 1.....

čiau ant gimtadienio pyrago ji 
uždegė tik dvidešimt žvakučių.

x x ■ k
Juozas: Tu turi daug rūpes

čių, kai eini į skrybėlių krautu
vę.

Antanas; O kodėl?
Juozas: Todėl, kad tu neturi 

galvos.
Surinkit John Faiza Jr.

/ . X X X
Vytautas: Aš mokinuos skai

dyti. . , ■
I

Maikis; Geriau bus, jei užį- 
imirši tą dalyką.

Vytautas: Bet jei aš išmok
siu skaityti, tai galėsiu per
skaityti tą laišk^j kurį gavau 
penkiolika metų atgal.

XXX
Mokytojas: Vieną kartą bu

vo trijų dešimčių metų karas... 
Jonai, kaip ilgai tas karas tę
sėsi?

Jonas: Aš neatsimenu-
X XX

Jurgis: Ar tų žinai, kad ligo
ninės yra nesveikos ?

Antanas: O kodėl?
>•

Jurgis; Todėl, kad jos yra 
pilnos sergančių žmonių.

XXX
Pacientas; Ar daug tamstai 

pavyko Išgydyti žmonių?
Daktaras: Tik du.
Pacientas: <0 kįek ligonių 

tamsta esi turėjęs iki šįo laiko ? 
. Daktaras: Tamsta esi tre
čias.

$ & *
Pda X pasitiko ponią Y. Po

nia X sako:
—O kaip gražiai tamsta esi 

pasirėdžius!: naujas paltas, 
nauja kepuraitė. Aną kartą 
skundeis, kad vyras nedirba,' 
neturi drabužiams nupirkti pi- 

įUigy.
P-ia Y aiškina:
—Nugi laimė pasitaikė, vy

ras nusilaužė koją, tai iš ap- 
draudos nusipirkau drabužius,

V. Fąiza.

. Iš laisvamanių 
veikimo . *

ROSEDAND, —, Jau netgli 
du' mėnesiai kai prie.šmetinįame 
susirinkime buvo Išrinkti du 
vietos Raisvamanių Ętihės KuL 
turos Draugijos > 1 kųopps ko
respondentai Misevičius nuo 
“Vilnies”, Dilius nuo “Naujie
nų”. Tiesą, <fVilny’’ tįlpo. Reler 
tas laimelių prieš centrąlini 
komitetą, bet tokie rašiniai ne
turi jokios vęrtės, nes jie no
rą oficialus kuopos pareiški
mas, o t'.k pavienių narių pa
laidos mintys, Daug geriau* bu
tų, jei toj vietoj.butų buvę 
pranešta apie kuopos veikimą.

Taigi, nors kai kas gal bus 
ir pasenusio, čia papasakosiu 
apie kuopos veikimą,.

Kuopos pirmininką^ yra “tie
siosios linijos’ šalininkas. Pasi
rodė vijai negabus sus’rinkL 
mams vesti. Taigi sekretoriaus 
pastangomis tapo pravestas su
manymas, kad kiekviename su
sirinkime butų renkąmąs tvar
kos vedėjas. Ir, suprantama, 
pasitaikė visokių vedėjų.

PrieŠmetįhiame susirinkime 
gruodžio 8 dieną tvarkai vesti 
buvo išrinktas Kirkus,, kur| vi
si tavorščiai laiko geriausiu 
parlamentaristu, na ir vedė jis 
to vakaro tvarką! Jeigu kas, 
gavęs balsą, buvo ne jo plauko 
žmogus ir nekaip^ kalbėjo, kaip 
jis norėjo, tai saukė: sustok, 
aš turiu amerį!

žinoma, kalbėtojas; turėjo su
stoti.

Tarp kitko prieita prie Val
dybos rinkimo. Pirmininką tvar 
kos vedėjas paklausė: ar busi? 
Taip, O K. Ažuot paklausti raš-

Malvaz yra malonus gaivinantis Malt maistas, turintis savyje 
puikiausį koki galima gauti Muitą ir kitus sveikus grudus, pada
rytas tiksliausiai ppžiumnęj temperatūroje.

aludariai
MONĄRCH

MALVAZ 
daro

KAINOS:
24 bonkų dėžė

?2.75
Nuolaida 50c ųž grą
žintas tuščias Lenkas.

Į2 bonkų dęžė $1.40
9l5(3 nuolaidos už grą- 

Šintą^ Lenkas.
II Ull llli Jin II II lU

Paleiskim, kad jus pabandytuniet luobą ant musų 
rizikos. Pašaukit Canal 6500. Išgerkit po bonką 
kasdien per keletą dienų. Mes manome, kad jus 
pąporęsit pasilaikyti ir daugiau užsisakyti.

Jei tai neįrodys esant sveiku daiktu—mes nori
me, kad jus leistumėte sugrąžinti jūsų pinigus ir 
atsiimti siuntinį.

Kai tik vakar Gydytojas pasakė, kad Malvaz yra 
tikrai gaivinantis Malto Maisto Gėrimas ir ste
bėtinas Atgaivintojas.”

ĘEĘR

2. J/. 1$ ■ 4-9- Pitone. CohoJ. 6500

tihinką “ąr busi?” ėmė pats į 
. spyčių rėžti, . kad nemokąs ne 
skaityti, nė rašyti, su visais su
sipykęs ir t,t, Pirmininkas per- 
stąto savo plauko moteriškę, 
kitas vėl perstata Misevičių, ir
gi tos pačios krypties; vienas 
pastebėjo: q kodėl nepaklausi 
senojo raštininko gal jis ap- 
siijna (toliau tarnauti,

—=Aš turiu amerį, kai tjms^ 
ta turėsi, tai galėsi savotiškai 
tvarkyti, t— pastebi pirminin
kas, bet nusileidžia sakydamas 
—:na, kad taip norite, tai klaup
siu: ar busi, senasis?

I
Senasis aitsako, kad ne, ta

čiau kandidatūrą palaikys. Dar 
vienas perstatė V, Kučinskunę.

Dina prie balsavimo, Balsavi
mas slaptas, korčiukėmis.

Tvarkdarys paaiškina, kokį 
numeri kuriems pabriežti. Su
skaito balsus. Jo peršama kan
didatė gauna 6 balsus, Misevi- 
čia 4, senasis 8 balsus, o U. 
Ručinskienę gauną 12 balsų. 
Kujalįs pupt į stalą — skyma's 
neišdegė. /■

Kyla klausimas apie duokles. 
Mat, vienas kiltą gal ir be žino- < 
jimo prįra'šė. Knygoj įrašytas,; 
gaj atėjęs triukšmą kelti, o 
naudos iš to jokios, Visi, kurie 
laikosi “tiesios linijos,” rėkia':; 
nereikia duoklių, nereikia!

Taip jr paliko, Bet sausio 121 
dienps susirinkime ščįrųjų daug | 
neatęjo, o aktyvesnieji nariai 
veik vienbalsiai nutarė metines 
duokles mokėti po $1.20. Už 
$1 nariai gaus “Laisvąją Min
tį,” o 2O.čentų liks sekretoriaus 
išlaidoms. Moterys, kurios kuo
pai priklauso kartu su vyrais, 
mokės tik 20 centų.' Išrinktas ir 
finansų sekretorius vienbalsiai 
—tai; buvęs' užrašų sekretorius.

Ar esate nusilpę—nervingi— 
rnetętės-H-neg-ąlit atsigauti — 
neturite , apetito — negalite 
miegoti.

ŠTAI ~ IŠGER
KIT ŠIA,. ENER 
GIJOS'iONKA 

i'11*11 1111 į 1 >i1    i r i in■■ rm»|in,

Ar jus greitai pavargsta!—sau žingsnius skaitot—ar greitai 
supykinami;? . /

Tad, kažin ar nepasidarytumęt laimingesni patyrę, kad Mal
vaz yra kai tik tas, ko JUS reikalingi?-

Tbdėl visi šios kuopos nariai 
yra prašomi kitą susirinkimą 
vasario 7 dieną ateiti ir užsi
mokėti duokles, o kuriems at- 
atvažiųoti pertoli ar laikas ne
leidžia, tai tie gali pasiųsti duo
kles per paštą $1.20 ir paduo
ti savo pilną vardą, pavardę ir 
antrašą. Duokles prašomi pa
siųsti finansų sekretoriui seka
mai: A. Jocius, 135 East 114 
place, Chicago, III. O kurie tu
rite “Laisvąją Mintį” jau užsi
prenumeravę, tai pažymėkite 
kada baigiasi prenumerata ir 
tik 20 centų prisiųskįte nuo as
mens.

Turime ir apšvietos Remisiją, 
kuri jąų sureųge dvejas pre- 
Įekcijas, Pirmosios prelegentas 
buvo T. Kučinskas, antrosios

(Tąsa ant 6-to pusi.)

DEL GEROS PRADŽIOS
NAUJUOSE METUOSE!

NAUJUTĖLIS

PHILCO

tik ką paskelb-
Philco console

• šis didis, 
tas naujas 
modelis jus
te džiugins per daugel radio t
metų .. metai prikrauti su ra
dio netikėtinumais. Pirkit 
naują Philco ir užsitikrinkit 
geriausiu kas yra pasauly!

Dykai namuose išbandyti1.
Be prievolių.

skaitome kiek aukštesnęPadengimui palūkanų ir kitų išlaidų i ‘ 
kainą už radio, perkant ant iš mokesčio.

COMMON WEALTH EDISON

ELECTRICSKOPS
DOWNTOWN-^72 W. ADAMS STREET-132 S. DEARBORN STREET 

Telephond RANdolph 1200, Local 979

4833 Irving Pa r k Blvd.
4562 Broadway
11116 S. Michigan Avė.

a I V KM

4834 S. Ashland Avė. 3460 5. Stale St.
2733 Milwaukee Avė. 2950 E. 92nd St.
4231 W. Madison St. 852 W. 63 rd St.

F E D E R A L CO U PO N S

.SKAUSMAS DINGSTA 
KAIP 2AIBAU

Taip pasadaro vartojant 
n’s kad erosą Plaute- 

onai pardųpjąina koį- 
na meta, todėl, kad nėra 
kitų tdkių gvdųolip kaip šioj, 
palengviną greitai. Švarioj 
malonios. Veikia kol dar 
yrą užteptos. Niekas jų nę? 
pastebi. Nėrą jokio nemalo
numo. Nieko daugiau nerei
kia.
Pastebjkit Raudoną Kryžių 
ąnt Pląsterio kada pirksit

be aerial
Su Philco didelios veik

mes aerial 
*74.95

Imainykit savo seną ra
dio. Duodam gerą nuo

laidą perkant naują 
\ Phiko
LENGVUS < 

IŠMOKĖJIMAI
Mokėkitės su savo mė

nesine elektros hila.

ST. CHARLES, ILL.
‘St. Charles mieste greit bus 

įsteigta Chicagos Lietuvių 
Draugijos Skyrius. Pas vietos 
lietuvius musų atstovas F. Bu- 
ląw rado tikrai gerą paramą. 
Aktyvišku darbu daugiausia 
prisidėjo Louis Novogrudskis, 
Joseph Dombroski, Itanuald P, 
Griciunas ir keli kiti lietuviai. 
Jų pastangomis tapo įrašyta 
per dvidešimt narių. Paskiau
sia įsirašė Joseph Shąrpįtis. 
Petronėlė Sharpitis, Ąlbert Ja- 
nųpas, Apalonija Silkaitiš, Pau
lina S. Silkaitiš, Peter Vilkas, 
Ąl, Shimas, John Janiūnas, 
Frances Sharpa, Anelė Munt- 
widas ir Della A. Novogrud- 
shi. z \,
t Tas parodo, kad St.- Charles

PETERI PEN
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Susikaupsime Valandėlei
-Į" l» «į‘

“Naujienos” ruošiasi 
sukaktuvių paminėjimui. Tam įspūdingas ir 
tikslui rengia iškilmes, kurios tas draugiškas 
įvyks netolimoje ateityje. . šeimyniškas ūpas, kuris pasi-

Tokios iškilmės yra rengia
mos kiekvienais metais, pa
brėžimui “Naujienų” naujo 
žinksnio pirmyn Amerikos 
lietuvių gyvenimo kelyje..

Kartu su “Naujienomis” tas 
metines iškilmes šįmet š>ų^ir 
visi pažangieji organizucni 
Chicagos lietuviai ir tūkstan
čiai draugų, kurie gyvena 
Chicagoje, 'išsimėtę po visus 
musų didmiesčio katnpUs- 
kampelius.

“Naujienų” metinis parengi
mas yra ir kaip stotis, kdrioj 
po vienų metų planavimo 
pastangų ir darbuotės, did
žiulė Naujįeniečių šeimyna 
susirenka į daiktų 
nuveiktus darbus peržiūrėti, 
perkratyti; gauti naujų min
čių, kad po kelių linksmų įr 
gražių valandų, vėl g/įžti.prie 
darbo.

“Naujienų” parengimuose 
svarbus, kaip svarbus ir vi
suose kituose parengimuose, 
yra programas. Jį iškilmių 
rengimo komisija bando pada
ryti kuo gražiausį ir įdomiau
si. Bet nemažiau svarbios yra 
ir tos kelios valandos, kurias 
susirinkę naujieniečiai pralei
džia pasikalbėjimuose prie 
stiklo alaus; atnaujindami

bendrai

Pasikalbėjimas _ 
Trijų Cicero 
Parapijonų

ebi

pra

kak
JJo-

Antradienis, saus. 26,
broliukų pasielgimų su to biz 
nieriaus seseria*? ;

—Taip, Jonai, tu čia papasa- 
*koj ai tiesiog neįtikėtinų daly
kų. Aš niekados nemaniau, kad 
taip gali padaryti tie Dievo ir 
artimo meilės skelbėjai su silp
navalėmis moterėlėmis, ir mer
gelėmis. Aš girdėjau, jogei jie 
per išpažintį prikalbinėja mote
rėles, męrgęles ir senus davat
kas vytus, kad stotų į jų vienuo
lijų kaipo tretininkai ir treti
ninkės darbininkai. Ir už tai ža
da, kaip visada, nukaršinti ir 
po mirties nesuskaitomų dau
gybę mišių u» jų sielas laiky
ti. O dabar, kaįp pasirodo, tai 
kada tos vargšės pasensta arba 
suserga, jei tik galima, jie at
veža ir atgal primeta giminėms 
jas nukaršinti. Tai iš tikrųjų 
gražus toks “krikščioniškas”, 
pasielgimas —nėra kas sakyti.

—z^Taigi, ot mes dėlto pas ta-, 
ve, Jokūbai, ir užėjome pasikal
bėti — pridėjo Petras. — Aš, 
sakiau Jonui, kad eikime pas 
Jokūbų, papasakosim jam apie 
tų atsitikimų, o jis gal parašys 
į “Naujienas.” Ir, sakau, gal 
tuo bud u nors keletu kitų nelai
mingų apsaugosim nuo tokio 
suviliojimo ir išnaudojimo.

—Na, tai gerai, Petrai, aš 
jau pasistengsiu apie tai pa
brėžti į “Naujienas”, jei tik su
skubsiu ateinanti sekmadieni.

Petras jau buvo besirengiųs 
eiti, bet Jonas dar užklupo ma
ne su keletu klausimų. / 

' —Sakyk, Jokūbai, ar tu ne
galėtumei mudviem paaiškinti, 
ar iš, tiesų yra mirtina nuodė
mė, jeigu apleidi šventadieny 
mišias ? Mat, per praeitas misi
jas koks ten misionierius, kad 
jau šaukė, kad rėkė buk visi, 
kurie šventadieniais apleidžia 
šventas mišias, eis į pragarų- 
peklų.^ Taipgi aš norėčiau, kad 
tu mudviem išaiškintumei, ar 
jau reikia taip dažnai eiti tos 
išpažinties, kaip tas misionie
rius šaukė?

—Klausyk, Jonai? tu čia už- 
davei man du labai didelius 
klausimus. Kad juos tinkamai 
išaiškinti, tai reikėtų datig. lai
ko. O jau, kaip matote, yra pu
sė po vienuoliktos, žinote kų— 
judu ateikite kitų subatvakarį. 
Mano boba bus išėjusi į bažny
čių dėl tos išpažinties, tada mes 

pas mane, įstūmė į krautuvę ir galėsime pasikalbėti. O aš, kiek 
__ Tai' galėsiu, judviem paaiškinsiu * ir 

apie mišias, ir apie išpažintį.
Ir tąip Petras su Jonu, pa

spaudę Jokūbui dešinę, išsisku- 
nes laikrodis jau

Užmirštas ir senas 
ir svarbus 

vieningas ir

pažintis.
yra

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

reiškia, kai vienų ar panašių 
minčių žmonės susirenka į 
d&rbų. i

Tikrai, “Naujienų” Metinis 
Parengimas nėra toks vaka
ras, kuriam nusipirkai bilie
tų, išklausei programų ir tuoj 
išdūmei namo. “Naujienų” 
Metinis Parengimas yra šven
te, kuriai .atėjus, mes sustoja
me valandėlei gyvenimo ke
lionėj pagerbti idealus ir tik
slus, kuriuos lietuvių pažan
gioji visuomenė ir “Naujie
nos” atstovauja ir, susikaupę 
dvasiniai, malonioj iškilmių 
atmosferoje, utnaujinaine ne
nuilstančiai pasiryžimų per 
ateinančius metus pirmyn žen
gti prie tikslų įvykinimo.

“Naujienos” yra pažangios 
Chicagos lietuvių visuomenės 
tikslų simbolis ir gyvybės šal
tinis'. Tad, “Naujienoms” 
švenčiant naujas sukaktuves, 
jas kartu švęs ir visi Chicagos 
lietuviai, kuriems “Naujienos” 
rodo tiesesnį kėlių į laimingų 
ir gražų gyvenimų.

Šių metų “Naujienų” 23-čias 
metinis
Chicagos Sokolų svetainėje, 
vasario 7 d. Apie programų 
pranešta kitoje vietoje, šia
me dienraščio numeryje. —R.

ir

Anthony- Babarsky 47 m. it 
Agnės Paliulis 44 m.

Joseph Jarmusz 22 ,m.
Eleanor Ragaišis 20 m.

Julius Baran 22 m, ir Con- 
stance Misevičia 20 m.

Walter Maiinowski 30 m. ir 
Gladys Britz 30 m.

Henry Zieliiiski ^29 ip. ir
bina Wanat 17 m. .' '

Edward Daryas 20
Elaine Beeriing 17 m. .

Everett Stevens 26 m.
telle Jonaites 21; m.

Paul Kavalauskas 28
Sfella Žukauskas 21 m.

• .« ■ x .• ..** ' : •

Skirybos duotos.
Valeria Klimas vs. • 

Klimas-.

Al

m

ir

m ir

Frank

parengimas įvyks

taip nusilpnėjusį, kad iškarto 
nebuvo galima su ja susikalbė
ti. Tik po ilgų klausinėjimų 
šiaip taip supratau, kad broliu
kai jų iš savo vienuolijos išva
rė. O ji man prislėgtu balsu sa
ko: broliukai mane atvežė pas 
tave, kadangi tu prašiai mane 
i svečius Ir sakiai, kad senatvė
je mane užlaikysi, tai todėl gir
di, broliukai mane ir atvežė. .

“Tada, — sako biznierius, — 
aš supratau, kaip gudriai tie 
broliukaį/mano seserį apgavo. 
Kada ji buvo dar sveika ir tvir
ta darbui, tai jio prikalbėjo ją, 
kad stotų į zokonų, išviliojo iš 
jos pinigus ir pažadėjo ja rū
pintis ir maldauti jai iš Dievo 
malonės dangaus karalystėje. 
Bet kada ji paseno ir dar pasi
darė ligonė, tai jie atvežė jų

. Liūdnas laiškas 
iš Lietuvos

-------------

Walter Dulewich, 812 West 
33 Street, Chicago, aplaikė lai
škų iš Lietuvos, kuriame pra
nešama, kad jo motina persi
skyrė su šiuo pasauliu sausio 
6 dienų 1937 metų.

Vi'št< rija Dulevičienė ' gyve
no Kraušiškių kaime, Vaškų 
parapijoj. Tėvų pavarde buvo 
Viktorija Dževičkaitė ir paėjo 
,įš Pamaneių kaimo Vaškų pa
rapijos. '

Čia Amerikoj paliko1 nuli ve
dusį Walterį Dulewich ir mar
čia Agotą Dulewich.

Pažįstami 'arba pažįstamos 
prašomi pasakyti amžina atil- 
si-

'Sūnūs W.

North Side
Mirė Josephine Ragaišiute- 

Beršiitskienė

lietuvį biznierių, 
prie pat bažny- 

i ■■ ,

labai gerai jį pa-

paliko man ja rūpintis.
matote, draugai, kokia yra di
delė Dievo ir artimo meilė pas 
Romos katalikų broliukus, — 
baigė savo pasakojimą Jonas. bin<> namo,

Petras irgi' pridūrė, sakyda-1 mušė dvyliktą.
mas:

—Matai, susiėdė Jokūbai, ko
kie įdomus įvykiai randasi mu
sų garsioje Ciceroje. Na, ir kų

Tik ka pradėjęs skaityti 
“Naujienas” po vakarienės, gir
džiu, kas tai barškina 
Priėjęs klausiu, kas čia3
jok, sako, leisk: tavo /raugai 
Jonas su Petru.

—O, judu! Na, tai gerai, 
šau į vidų.

.. ‘
Jiems įėjus, pradėjome 

bėtis. Pirmiausia prabilo 
nas. ' '

—žinai, sako, Jokūbai, kodėl 
mes pas tave taip netikėtai už-’ 
sukome ?

—Nugi nežinau. Kas atsitiko, 
gal kų svarbaus turite pasaky
ti?

—Taip, sako Jonas, žinai, tų 
senų Cicero 
kurs gyvena 
čios?

—G, taip,
žystu. Aš pas ji kas metai per
ku malevų namams malevoti. ’’

—Na, tai klausyk. Anų vaka
rų užėjau pas jį ir štai ką- iš
girdau: “Apie 12 ar dąugiau 
metų atgal,” pasakojo biznie- 
riifs, “mano sesuo Kazimiera į- 
sirašė į lietuvių broliukų zoko- 
nų ir buvo išvežta j zokono ūkį 
—farmų, kur tai netoli' nuo 
Chicagos miesto. Ji ten dirbo 
visokius sunkiausius ir papras
čiausius darbus. Anksčiausiai 
kėlė, o vėliausiai ėjo gulti. Už 
tokį didelį pasiaUkavimų ir 
sunkų darbų broliukai dievobai
mingai prižadėjo užlaikyti jų 
iki gyvos galvos. Kolei galės, 
tai dirbs, o kai pasens ir nebe
galės dirbti, tai broliukai duos 
jai duonų, ir kai mirs, tai išikl- 
mingai palaidos. Gi jau po jos 
mirties tai tų mišelių šventų 
bus laikoma gausybė. Broliukai 
pažadėjo mišeles laikyti už to
kių vargšių sielas tol, kol tas 
broliukų zokonas gyvuos.

“Tai taip jie sakė ir užtikri
no mano seserį kada ji stojo į; 
zokonų. Bet kas dabar atsitiko? 
Dabar, kada ji paseno ir dėl ne
pagydomos ligos nebegali jokio 
darbo dirbti, tai broliukai atve-Į 
žė jų pas mane, įstūmė j mano 
krautuvę pro duris ir man nei 
žodžio nesakę sėdo.j savo, ma- 
kabilių ir nudundėjo.

Aš gi, pamatęs savo 
klausiu kas atsitiko ? 
liukai bijojo net 
Kodėl jie tave tai 
čia jstumė, Bet ji

.4 ' ■' ' ---------- .

savo seserų, 
> ? Kodėl bro- 
} vidų Įeiti? 
grubi joniškai 
nabagė buvo

tu manai, Jokūbai, apie šitokį

tM»w«

T*?

—Cicero Jokūbas.

Naujienų Koncertas 
’r ” ’ 1937

mes jų visuomet taip vadino
me.

Gaila mums jos, bet dar gai
liau jos yra sųnui Juozui, vy
rui Petrui Beršinskui ir sesers 
dukteriai Bronei Valuniehei.

Paliko veliones gipiinių Lie
tuvę j ir Amerikoj.

. • . —
Josefinos Beršinskienčs ne

tekę mes pasiliekame nubudi
me, o ji tegul ilsisi ramiai.

—* A. Miščikaitienė.*
"' ? į—; .•7

S.L.Ą. 313 kuopos 
parengimas

. - ---

Svetainėlėj adresu 2121 No. 
Westėrn avenue praėjusio še
štadienio vakare Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoj 313 kuopa 
turėjo bunčo ir kortų vakarė-

Iš Laisvamanių 
Veikimo

kaip pavyzdžiui p
“blaivi-

313 kuopa tai jaunosios, 
Amerikoj .gimusios ir augu- 
sios liėtuyių kartos arba, kaip 
mes paprastai sakome, jaunuo
lių kuopa. Kadaise Chicagoj, 
rodos, buvo ir daugiau jaunuo- 
lių kuopų; joms pirko lazdas 
*ir uniformas, kad galėtų bolę 
mušti.’ Tačiau nė lazdos, nė 
uniformos,, atrodo, neprigijo, 
ir šiandie negalėčiau pasakyti, 
ar tos kuopos gyvuoja, ar jų 
nebėra jau.

Gi 313 kuopa gyvuoja — gal 
dėka rūpesčio SLA valdybos 
narės ir darbuotojos panelės 
E. Mikužiutės pastangų, o gal 
dėka tikslesnio susigrupavi- 
mo. . • ■ ;

313 kuopa yra nedidelė. Ją 
betgi sudaro grupė arti drau- M .
gagančių jaDaų vyrų ir mer
ginų. Ji yra netik savišalpinės 
organizacijos kuopa, ji atrodo, 
tikrai fraternalė grupė. Ir tas 
glaudumas tur būt sudaro jos 
ištvermę ir jėgų.

štai ir šiame parengime for
malių perstatymų, kad ve ši-

čia “ponas M., o čiap-le X.”, 
nebuvo/ Ba it nereikėjo, nes 
visi jautėsi namie, savųjų tar
pe žinodami, kad jeigu čia ran
dasi, tai ir yra reikalingi.

Atsilankė į parengimų taip
gi senių. Buvo pp. čepukai, 
RyįikeviČiai, būrelis ponių, o 
prie jų vienas kitas senas “jau
nikaitis”,
■Sarpalius, Ručinskas, 
ninkas” P., žinoma Dr. Mont- 
vidaš, jaunasis Montvidas, na 
ir kur čia visus surokuosi.

Well, kortas lošėme •— beb v .ar kas lošė bunčo, tai nežinau. 
Ir Jtoks skirtumas, ar lošiama 
“bridge”, ar pinoklis, ar še
šios dešimtys Šešios? Svarbu 
tai, kad sulig sveikatos depar
tamento ir gydytojų skyriaus 
“'Naujienose” patarimai^ Ivisi 
mes seniai turėjome gulėti, o 
tikrenybėj mes lošėme kortas, 
šokome, sėnvičius valgėme, 
pasakas pasakojome, tik nė 
manėme važiuoti namo.

Toks jau1 žmonių* būdas 
ir taip jau jie elgiasi, kad
tekę į malonių draugijų užmir
šta laikų ir namo važiuoti ne
siskubina. —- Vp*

ar 
ne-

yra 
pa-

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ k 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
* > .

V.“ Andrulis. Pirmasis kalbėjo 
klausimu, kų davė žmonijai kri
kščionybė; antrasis apie tai, iš 
kur atsirado tikėjimas. Andru
lis, baigdamas savo kalbą, davė 
gerų kreditą laisvamaniams ir 
ragino nekelti politinių kivirčų 
organizacijoj, nes politiniams 
ginčams, sako, turime politines 
organizacijas, o laisvamanių 
darbas esąs grynai kultūriškas. 
Pabaigoj buvo 
T. Kučinskas 
“Naujienų” ir 
tie dienraščiai 
žiniai šlepių
Romos slaptas sutartis su įvai
riomis valstybėmis. Andrulis 
tiksliai atsakė, kad nė “Naujie
nos,” nė “Vilnis” neturi tikslo, 
nė noro, kokias žinias slėpti, pri
silaiko tik tam tikrų patvarky
mų, o kai kurių žinių, ir gauti 
negalima'.

Publikos pirmoj prclekcijoj 
buvo viso 12 žmonių, antroj 23. 
Mat, turime du korespondentu, 
tai jie gerai išgarsino; ne vie
name laikrašty nebuvo nei pra
nešta. ' \

—Laisvamanių tėmytojas.

kiek diskusijų, 
užsipuolė t ant 

“Vilnies,” buk 
netalpina ir su- 
nuo darbininkų

Garsinkitės “N-nose
Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR ■ 
OF BITTER WINE JL

Dažnai Gelbsti .
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wine Co.
M4 S. M’elh St., Chicago, IIL 
Prisiųsk man sąmpeli dykai
Vardas _______________________

Adresas
Visose 

Vaistinėse

DAILY BUSINESS DIDECTORY
Sausio 17 dienų mirė Jpse- 

phine Ragaišiutė-Beršinskienė 
ir sausio 20 die'hų palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

Northsidiečiams velionė ^e- 
rai buvo žinoma, nes Chica- 
goj išgyveno apie ,30 metų. Tu
rėjo daug giminių ir draugų.

Gyvų gėlių vainikų buvo apie 
20. Nemažas būrys giminių ir 
draugų palydėjo jį į kapines.

Velionė bitfvo gimusi ir au
gusi Vištyčio miestely, Vilka
viškio apskrities, /Lietuvoj. Bu
vo linksmaus budo, nuoširdi, 
visiems gero velijanti moteris, 
tad mus ir sujudino liūdna ži
nia, kad musų Tėtuke mirė, nes

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų, skaitytojams* susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8d00, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• aNGLYS—COAL

F «52 Sp. Long Avr
TKt fttniSMC MO1 ,

P » I
Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas

Smulkesni $7.15 tonas

ILaidotuvių Direktoriai! • Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

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
pkitės.

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

Lietuviškas Krupnikas
bandytą Receptą—80 Proof

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

• PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So? Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Pinigų Taupytojams Išmokam |
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

‘ Morgičiij

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

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- 
ktj Tel. KEDZIE 3882.

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

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksaą Ex press 4405 S. Fairfield A v.

• AUTOMOBILIAI' IR
AUTO
šiame skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingi patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvi* pardavėjas Buick 

ir Pontiač automobilių. '
DOMININKAS KURAITIS 

806 We«t 31-Rt Street 
Vletnrr 1686

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street \ 
A. A. NORKUS, Salininkas 

Tel. Victory 9670.

Garsinkitės “N-nose’

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel Enrlewood 5883—5840

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGERBEER
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ.

1753-1759 N. DAMEN AVĖ
, CHICAGO.

TAVERNOS
SVEIKATOS KLINIKAS 

Kompetentiški gydytojai, o ne etų* 
dentai, teikiu patarnavimu.

Ilima tansilus. Ekzaipinuoja aidu, 
priskiria stiklus. Medikai! ekzanri- 
nacija ir gydymą*. Ligoniniu gydy
mas arba namuose. Raudon gy«lė« 
gydymas iivirkltimu, kyla ir vari 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPIl’AL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavrndale 5727?

Salutaras Drug & 
. Chemical Co.

f

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ką šiandien randasi 
ant marketo. _ Jis žinomas kaipo ge
ro gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir Visados Šaluta- 
tas Biterio. Pašaukite telefonu 
Ganai 1133.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILL. x

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

šviežius kasdien.
GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753

New Deal Inn Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND

,k CIGARETTES
BilI Dudor and Gene Pietro

Haymarket 1378 . Chicago, III.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažjstamiems, 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, vypas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

Tel. Yards .5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

■ - ...... ■ -.................

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, • , 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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Uošve į Namus
Tylos Nebebus

CICERO STREIKO PALIAUBŲ PASIRAŠYMAS
''i* MV

Nenusiminkite. Tai ne ko- šios 
kia liūdna tragedija, bet visi
škai linksmo ūpo komedija. 
Turėsime progos pamatyti ją 
scenoje, kaipo pirmą dalį 
“Naujienų” metinio parengi
mo, 7 d. vasario, 1937 m. So- 
kolų svetainėje.

VAIDINTOJAI:
Zigmantas, (tik šeši mėnesiai koncertas. Pildys jį ponios Ge- 

vedęs)....... Algirdas Rulis novaitė Giedraitienė, daininiri-
Mylė, jo žmona .... Petronėlė kės:

...................  Millerienė
Katrė, jų tarnaitė ....... Adele

...................    Nausėdienė
Grigalius, Zigmanto

dėdė ........ B. Liudkevičius 
Kiimštienė, Mylės Motina

Zigmo uošvė) ........... Nora
• ............... ............Gugiene

Nedalig ką galima nė pridė
ti, nė atimti nuo šio sąrašo. 
Rodos, jis kalba pats už save.

Patartina tik nesivėluoti, 
nes lošimas prasidės lygiai 5 
valandą po piet, nes pagei
daujama, kad publiką turėtų 
malonumo pergyventi visus

Mašinoms Susidau 
žius Sunkiai Nuken 

tėjo Lietuvaitė
Automobiliai paslydo, įvažia

vo į šaligatvį ir į vienas
• kitą.

NVESTSIDE — 23 metų lie
tuvaitė buvo sužeista, kai va
kar anksti rytą du automobi
liai susidūrė netoli Roosevelt 
ir Ashland gatvių.

Nukentėjusi yra Sue Jakai
tis, gyvenanti adresu, 738 W. 
61st Street. Ji važiavo automo
bilių, kuris pęiklajųsė, . ,*Bru^io 

‘ Masihinui, $įĮ7JVVest Pįrsįiih^ 
*Roau. Mašiną ' valde Vienas 
Bob McGowan, 2314 West 21 
Street.

Vengdami nelaimės šoferiai 
bandė automobilius sustabdys 
ti, bet to negalėjo padaryti. 
Gatvė buvo aptraukta ledu. 
Stabdžius uždėjus ant ratų, au
tomobiliai slydo stačiai į ša
ligatvį ir nuo jo atsiftiušu- 
sios stisidaližė.

Antrąją masiną valdė Cario 
Wallone, 1653 V7. Polk Street. 
Apart lietuvaitės, daugiau 
sužeistųjų nebuvo.

Spėja, Kad Elektros 
Streikas Chicagoj

Neatsinaujins

■M

***

Miestas prašys Jegislaturos tei
sės pakelti la'snių mokesčius

Darbininkus konferencijoje 
atstovavo biznio agentai, Mi- 
chael J. Boyle ir SamUel Guy, 
o miestą — Jacob M.1 Arvey ir 
keli kiti aldermonai. -

•F-*

PARSIDUODA moderniškas plytų 
2 flatis, naujai išdekoruotas, užda
ryti porčiai, pleisteriuotas beismen- 
tas, gatvė.ir iela išmokėta, 2 karų 
garažas, didelis lotas, paaukuos už 
$5950.00. Kreiptis 5138 So. Albany 
Avė. Agentai nesikreipkit.

kaina $6900.00 
kaina 6800.00 

ir Albany ....... kaina 6500.00
ir Artesian....... kaina 5000.00

DOMBROU,
1615 Wesf 51st Street 

Grovehill 0300

Vakar j vyko pasitarimas tarp 
miesto aldermonų ir elektros 
darbininkų unijų atstovų. Kaip 
žinia, miesto elektros darbinin
kai pereitą penktadienį išėjo j* 
streiką, kad priversti miestą 
sugrąžinti jiems 1931 metų al
gas. (Jos buvo apie 9% aukš
tesnės už dabartines.)

Atstovų konferencijos rezul
tatai nėra žinomį, bet spėjama, 
kad streikas nebeatsinaujins. 
Painformuoti asmenys miesto 
rotušėje sako, kad miesto val
dyba kreipsiu j Springfieldo le- 
gislatjetfą prašydami teisės ar
ba pakeiti tavernų mokesčius 
iki $500 pusmečiui, arba uždė
ti vieno cento mokestį ant pa
kelio cigaretų. *

SUSIRINKIMAI
' i ’

II U i liu. ■

- A
Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadieny, sausio 

27 dieną, Fellowship House patalpose, 831 West 33 place, 
ir prasidės 7:30 valandą vakare. Visos naTcs kviečiamos 
atsilankyti. —-S. Woodman, rast

momentus”, nuo pradžios jki 
laimingos pabaigos.

Įdomus koncertas* — antra 
dalis» pYogt'amo.

Po linksmos komedijos ir 
penkiolikos niiiiutų pertrau
kos seks gražus musų gerai 
žinomų pirmaeilių artistų

Liliu Raben-Micevičienė, 
smuikininkė; p-lė Josephine 
Aleksaitė, šokėja, p. Franas 
Jakavičius, dainininkas, sve
čiai dainininkai iš Rockford’o 
(kvartetas). Taipgi dalyvaus 
dar mums mažai žinoma, bet 
gražią balso medžiagą turinti 
ir rimtai besilavinanti daini
ninkė, p-lė Genia Lukaitė.

Pažinant šių artistų talentus 
ir išsilavinimą, nėra abejonės, 
kad turėsime tikrai gražiai ir 
įdomią koncertinę dalį šiame 
parengime. Apie koniertinę 
dalį programo — vėliaus.

—N. G.

Juodveidis Atėmė 
Žiedą ir Pinigus Nuo 

Lietuvės

Juodveidis piktadaris sek
madienio vakare apiplėšė mo
teriškę, Mabel Beilis, 6238 
Chaniplain sjreet. Jis atėmė 
nuo jos $250 deimantinį žiedą 
ir kelis dolęrius pinigais.

Žiedas ir pinigai buvo ridi- 

ris ištraukė moteriškei iš ran-« 
kų. Apiplėšimas įvyko prie 
moteriškės namų. Piktadaris 
atrodė apie 20 metų amžiaus.

t

Skaudžiai Sužeidė 
Juozą Ascila t C

Nežinomas užpuolikas perskėlė 
jam galvą

BRIDGEPORT__ Nežinomas
užpuolikas sekmadienį vakare 
prišoko* prie Juozo Ascilos, 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
name, ir perskėlė jam galvą.

Įvykio liudininku buvo jau
nas dentisterijos studentas, 
Stanley Jakubka-Jacobs. Jis su
teikė sužeis tą j am pirmą pagal
ba. »

Ascila gyvena adresu 3322 
Lexington street ir yra aktyvus 
narys įvairiose lietuvių organi
zacijose.

Pražuvo Victoria 
Petročius

BRIDGEPORT — šeštadienį 
iš namų pražuvo 18 metų lie
tuvaitėj Victoria Petročius. Ji 
gyveno adresu, 92b West 34th 
street. Margaitės ieško Estelle 
Rukus, gyvenanti tuo -pačiu 
adresu.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

trr

Mezgimo Dirbtuvės
____ —-Knitting Mills

CICERO MOKYKLŲ ATSTOVAI IR STREIKIERĮAI, KURIE PASIRAŠĖ MOR- 
ton mokyklos streiko paliaubas, Illinois Industrini Commission raštinėje. Sėdi, Pe- 
ter J. Augsten, komisijos pirmininkas, stovi (iš kairės) ’Joseph A. Ricker, William 
L. McFetridge, William G. Murray, Adolf Vlk, J. J. Ccrny, Joseph F. Mrizek ir Ru- 
dolph Novy. . , • N-Tribitne Photo

“Užburti turtai”
Pamėgimas kurio 'tikslo, 

darbas jam atsiekti ir patyri
mas toli veda. Tokią pamoką 
teko išsinešti praėjusį sekma
dienį iš Lietuvių auditorijos, 
kur tapo suvaidinta melodra
ma “Užburti turtai”.

Žymiausias roles vaidino 
p-nios Milerienė ir, Gulbinienė, 
Paškauskas, Liutkevičius, 
Stasiūnas, Jusas, Tarutis ir 
Kaunas. Pirmieji šeši yra lie
tuvių dramos mylėtojai ir vai
dintojai daugiau kdip dvide
šimtį metų. Nors neturėję for- 
malio arba mokyklos primo
simo, tačiau pamėgę vaidini
mą ir vaidindami porą desėt- 
kų metų su viršum jie įgijo 
lokio patyrimo ir pasiekė to
kio tobulumo scenoj, kad at
rodo lygus vadinamiems pro- 
fesionaliams aktoriams. Dau-

net,.— g< 
sionąlų tarpe 
jiems lygių. P-nas Tarutis — 
jaunosios kartos atstovas; be 
to, jis scęnpj dalyvauja kaip 
amatininkas, profesionalas. 
Kiek menkesnė rolė teko Vai
dinti p-nui Kaunui. Jis pasi
rodė Chicagos scenoj pirmą 
kartą, bet galima buvo nu
žiūrėti, kad jis greitai7 pereis 
prie žymesnių rolių, jeigu tik 
įdomaus vaidinimu ir jei mu
sų dfamėtinių veikalų persta
tymas rodys atgimimo ženk
lus ir toliau. ’

Pats pastatymas, .suderini
mas veiklos, pritaikymas sce- 
nerijų ir kitko buvo atliktas 
taktiškai ir su geru skoniių ir 
Už tai kreditas tenka p-riiai 
Milerienei, kuri netik vaidino 
rolę4 bet ir režisicriavo “Už
burtiems turtams.”

Bendrai, kaip scenos įvykis 
musų lietuviškos Chicagos gy- 
venimev “Užburtų turtų” pas
tatymas teigiamai atsižymėjo 
visų kitą ir kitokių scenos

MORTA KNIZIK 
pb • tėvais Ručinskaitė

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
Sausio 24 do 1:30 VaL rytą; 
1937 itu sulaukus pUsėh amž., 
giliaus Sinklių apskn, Už min
čių irtibstoly.

Amerikoj išgyveno 25 metus 
Paliko dideliame nubudime

■ vyrų Jonų, dvi dukteris: Pet-
• ronelę ir BrOftišlavų, žentų Fe, 

liksų Atlnieks, pUssesėrę Elž
bieta Balsytienę it jos šeimų 
ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas randasi 
H 5224 Šoi Paulina St. Laidotu- 

. vės įvyks Treč., Sausio 27 d.
8 val» rytų iš namų į šv. Kry
žiaus parai), bažnyčių? kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos < 
tįž Vėiionės sielų, o iš ten bus 

; nmydėta į šv. Kazimiero kap.
Visi A, A. Morta KttiĘik gi

mines, draugai' ir pažįstami 
esat nuoširdžiai, kviečiami da- 

IlyVauti >laidotuvese ir nuteikti 
įai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame?
Vyras, duktOrys^ pusseserė ir 

g|ipinės» ?
Patarnatija laid^ djr. J. F. Eu
deikis, tek Yards 1741, 

veikalų tarpe šiemet. Nežiū
rint to fakto, kad “Užburtus 
turtus“ teko niatyti jau nebe 
pirmą ktn'tą, žmžogus j dūlei 
tikrą smagumą' dar kartą į 
juos žiūrėdamas.. Ir veiklai 
besivystant, su kiekviena sce
na vaidinimas darėsi reikš- 
iningesnis? simpatingesnis ir 
pagalios pabaigoj sukėlė pub
likoj tikrą entuziazmą.

Tokioih scenos jėgom, ko
kias turi Dramatiškas Ratelis, 
kurs suvaidino “Užburtus tur
tus”, rodosi, reikėtų dažniau 
pasirodyti. Bet pasirodymams 
reikalingas y^a įvertinimas iš 
publikos pusės. Deja, praėjusį 
sekmadienį žmonių atsilankė 
nedaug. O tai buvo ne kažin 
kaip stimuliuojantis akstinas 
darbuotis Toliau ir energin
giau.

Kodėl ||ieatsilankė tiek

profe-
ar ■ parinkti

ALEKSANDRAS ANDRIJAU- g

Persiskyrė su šiuo pasauliu g 
Sausio 25 d., 1937 m., sulau- n 
kęs pusės amžiaus, gimęs Tau- | 
ragės apskr., Kražių parap..

Amerikoj išgyveno 25 metus |
Paliko dideliame nubudime | 

motėrį Marijaną po tėvais | 
Budrikaitę, 2 dukteris: Oną ir K 
Adelę ir ,2 sunuš: Stanislovą k 
ir Bronislovą ir žentą Charles g 
Wasik, ir daug kitų, giminių, g 
o Lietuvoj brolius ir seseris. E 

Kūnas pašarvotas 4409 So. | 
Wood St. Laidotuvės įvyks | 
Ketvirt., Sausio 28 d., 8:00 v. i 
rytą iš namų į šv. Kryžiaus $ 
parap. bažnyčią, kurioje atsi- K 
bus gedulingos pamaldos už g 
velionio sielą, o iš ten bus nu- | 
lydėtas i šv., Kazimiero kap.

Visį A. A. Aleksandro And- E 
rejausko giminės, draugai ir | 
pažįstami esat nuoširdžiai.! 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse g 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris, dukterys, sunai ir- 

'kitos gimines.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikip, Tel. Yards 1741.

PETRONĖLE MICKEVIČIENĖ
(NIKIENĖ)

Sausio 23 d., ryte pasimirė Petronėlė Mickevičiene 
(po antru vyru — Nikienė). Velionė paėjo iš Medin
gėnų miestelio, Telšių apskričio. Gimusi iš tė^vų Onos 
ir Jokūbo Palkauskų.

Amerikoje išgyveno 35 metus. Priklausė Lietuvių 
Brolių ir Seserų Draugijai. Paliko nuliūdime vyrą 
Juozą Niką, silnų Julių, marčią Stepaniją ir anūką Al- 
girdą-Mickcvičius. , '

KurUis pašarvotas randasi 135 E. llOth St. (Roselan- 
de). Laidotuves įvyks antradienį, sausio 26 d. kaip 1 
vai. po pię| iš namų į Lietuvių Tautiškas kapinęs.

Visi velibb.es Petronėlės Mickevičienės šeimos, drau
gai ir pažįstami esate nuoširdžiaF prašomi dalyvauti 
laidotuvėse, suteikiant jai paskutinį atsisveikinimą.

z Nubudę liekame,
siutus, tnarli, anūkas ir gimines.

Veliones Petronėlės Mickevičienės laidotuvėms pa 
tarnauja ^laidotuvių dirkterius A. Masalskis, tel. Bou 
lėvai’d 4139/

publikos, kiek galima buvo ti
kėtis? Gal oras dalį žmonių 
sulaikė, gal kiti parengimai 
kai kuriuos sutraukė pas save. 
Tačiau tur būt sulaikė nema
žai publikos ir tas faktas, kad 
“Užburti turtai” jau nebe 
pirmą kartą įstatyta scenoje. 
Kalbėsime šiaip ar taip, o nau
ji veikalai, arčiau pYitaikyti 
moderniško gyvenimo • temo
mis, bus veikiausia vienas pa
grindinių reikalavimų publi
kai suįdominti teatru. Pravar
tu butų didesnių vakarų ren
gėjams turėti tatai omeneje.

Bridgeportas
P-lė Helen Laščauskaitė, 7 

duktė’pp. Laščauskų, 3358 So. 
Union avenue, išėjo už jauno

A. j- A.
. ANjEL^ A, (MARTIN KIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
. Sąusio 24 d., 7:30 vai. rytą, 
1937 m., sulaukus 41 m. amž., 
gimus Ukmergės apskr., Gir- 
vainių par., Antakalnių km.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Ipolitą, du sūnūs: Vik
torą ir Juozapą, dukterį Ane
lę Šimkienę ir jos žentą An
taną ir anūkę, dvi seseris: Ste
faniją Dambauskienę ir Ur
šulę Tviragienę, brolį Viktorą, 
pusbrolį Petrą Martinkų ir 
brolienę Oną, o Lietuvoj tris 
seseris ir du broliu ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
2059 Evergreen Avė., Chicagoj.

Laidotuves įvyks Treč., Sau
sio 27 d. 8:30 vai. rytą bus at
lydėta į šv. Mikolo Archanio- 
lo, 1644 Wabansia Avė. par. 
bažnyčią, 
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Anelės Martin- 
kienes 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 gimines.

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

kurioje atsibus ge-

ligoninės slau

su iškilmingo-
Gerb. vargoni-

gražaus vyro, šliubas buvo 
duotas praėjusį šeštadienį, saru
sio 23 dieną, šv. Jurgio para
pijos bažnyčioje 10 valandą 
ryto.

P-le Laščauskaitė yra baigu
si /šv. Bernardo 
gėms kolegiją.

Šliubas duota 
mis apeigomis,
įlinkas Pocius grojo melodijas 
artistiškai. Be to, dainavo p-le 
Melvina V. Dulevičiutė, duktė 
pp. Dulevičių, 812 West 33rd 
street?-taipgi baigusi šv. Ber
nardo 1 ligoninės slaugėms ko

 

legiją; p-ĮėDulevičiutė yra dai
nininkė i muzikantė, dalyva
vo šv. Jurgio bažnyčios cho

 

re, mokinasi groti smuiką ir 

 

priklausė šV^.Bernardo nursių 
orkestrai.
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F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

S l’OGDENGYSTfl
Mes dengiame ir pataisome visokio* 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPGRT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted SL 

Victory 4965

FunGture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčĖ 
RIUS. visokio didžio su Coil Baksafr 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerfas dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice bakaus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykitf 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

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

PARSIDUODA Tavern—netoli ka
rų barnūs. Priimsiu teisingą pasiū
lymą — priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite tuo jaus. 6818 South 
Ashland Avė.

MODERNINĖ plytų krautuve, fla- 
tas viršuj, 2 karų plytų garažas už 
pusę originalūs kainos. 6515 South 
Ashland Avė.

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietamš—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882 
ANGLYS! \ ' 

. ANGLYS!

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios i 

rųšies gėrimų. . J 
. Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 

nusipirks wholesale kainomis.

Slunkiam OSleo Telerrema | VIbm 
Pana alio Dalia 

LOVEIKIS
KVHSTKININKAS

Gėlės Vestuvėms: Bankietamš 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
Tel. BOUleVard 7314

OCIAL SECURITY 
kANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

P. Varkala
3241 So. Halsted St

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

reikalavimų.

COAL
 Anglys

POCAHONTAS Mine Run, 75% 
stambumo, garantuota kokybe—to
nas ......... :.................   $7.25

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

SCREENINGS 2 inčių stoker $4.60 
Rūšis ir svoris garantuojama, grei
tas patarnavimas. Kiti anglių bar- 
genai.

Telefonas DEARBORN 0264
■ ■■■    .................................. į,mi, į i, ,

Help VVanted—Mate 
Darbininkų Reikia

REIKALINGAS patyręs bučferis 
nuolatinis darbas —gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus. 2543 W. 69th 
St., Tel. Hemlock 0496.,

Help VVanted—-Femate 
Darbininkių reikta

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui, prižiūrėti kūdi
kį—kalbanti angliškai^ būti—kūdikio 
skalbimas, liudymas, $7 iki $9.00.

Lakevievv 1722

RElfclA patyrusios merginos ben
dram namų darbui be virimo —len
gvas skalbimas, 2 vaikai, būti, sfavas 
kambarys, $8.00. Hyde Park 4778.

REIKIA patyrusių moterų skudu
rams rūšiuoti ir patyrusių moterų 
atmatų popieriams rūšiuoti.

Continental Grading Co. 
1623 Lumber St.

REIKALINGA mergina prižiūrėti 
mažą kūdiki — gera alga. Mažai 
darbo. A. Schultz, 1409 So. Clifton 
Park Avė., Chicago.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, būti, $7—$8, nėra virimo. 

Austin 1398.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo ir skalbimo^ mėgti vaikus 
2811 Lunt,' Ist, Briargate 9393.

REIKIA merginos 18—23— be 
skalbimo lengvam namų darbdi, 2 
metų vaikas, būti. Jacobs, Colųm- 
bus 8673.

REIKIA patyrusių moterų sku
durams sortuoti. J. Chapman and 
Sons, 2531 West 18th SL

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui — 1 vaikas, būti, gera 

’dlĮęai^hėra^virimo, lengvas skalbi
mas. Regent 0779.

Real Es tą te For Sr ie
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar
genų.

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

Hemlock 0800.

BAKGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Aye. Prospect 3938.

, ĮKAINUOTAS GREITAM PAR
DAVIMUI 2 aukštų plytų budinkds: 
krautuvė ir flatas, gera vieta ta
vernai ar restaurantui. Matyti 3641 
South Morgan Street. Gordon Real- 
ty Co., 809 W. 35th St., Yards 4329.

NIEKAD NEBAMATYSIT tokių 
bargenų dviflaČiuose moderniškuose, 
plytų budinkuose. 
62nd ir Talman „ 
61st 
54 th 
44th

DABAR LAIKAS .
Pagarsint ‘Farmas

—PARDUOT 
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kjla.
Neatidėliokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimu kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų hud- 
laidų. .

velibb.es
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Antradienis, saus. 26, 1937

ŠIANDIEN TEISMAS SVARSTYS J. P 
EWALD0 BANKROTO PETICIJA

J - y •• x ,

ArgumentaięĮvyks prieš tarpininką (re-
feree) Sullivan

Pereitų mėnesi J. P. Ewal-’svarstoma. Argumentai vyks

šia ndien

žmona tų tarj 
teismui bankroto po- Sullivan,

pas kurį bus sušaukti visi k re-
i

bus ditoriai ir kiti peticijos palies-

SU

Bankroto peticijos yra gry (Šiandie Po piet Lab 
dalykas ir šti spulkoįriis, kii- dojama Juliaus Mic- 
rioms p. Ewaldas sekretoriau- ■"** "•
ja, neturi nieko bendro.

Skolų pp. Evvaldai padavė 
$22,227, o turto $5,579.

Stambiausi kreditoriai yra 
keli stambus Bridgeporto ir 

18-tos apielinkes biznieriai—

kevičiaiis Motina
Jq pakas Tantiškose Kapinė
se; dainuos Stasys Pinikus

Runas bus pakasias Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

Laidotuvių procesija prasi
dės nuo veliones namų, adre
su, 135 East 1101h Street. Ton 
kūnas yra pašarvotas.

z Prje grabo namuose įvyks 
trumpos gedulingos ceremoni
jos, kui’ios bus užbaigtos ka-

žymus sūnūs, Julius. Mickevi- teisėję 
čius pirmininkauja. Ta drau
gija parūpino ir grabnešiųs. 
Laidotuves prasidės apie 1-mų 
valandų po pietų. Patarnauja 
direktorius, A. Masalskis.

p. Ewaldui dideles asmeniškas 

paskolas.

šiandien 1-mų valandų po’Pin^e pirm kuna nuleidžiant 
|pietų bus palaidota Petronėle, i duobę, 
j Mickevičiene\

niaus chicagiėČi.o, Julio Micke

vičiaus, molina.;

Nikicnė, Ceremonijoms pirminin
kauk drg. V. B. Ambrose, vei
klus narys Chicagos Lietuvių 
Draugijos,' kuriai velionės

Vakar Atsinaujino
Frank V. Zintako

Byla
Kriminaliame teisme, prieš

Epštein vakar atsi
naujino iFrank V. Zintako by
la. Tai bus antras iš eilės byl
os svarstymas, nes po pirmo 
svarstymo džiurininkai nega
lėjo prieiti prie nuosprendžio.

Zintak yra , teisiamas už iš
eikvojimą apskričio superior 
teismo užrankinio fondo pini
gu

Per kelias dienas bus renka
mi džiurininkai. Liudijimai Ne
praši dės apie saviates pabaigą. 
L m r ■ ..-.-..-i---------—-........... ..........

Garsinkite^ Naujienose
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“SALOS” DIDŽIULIAME EŽERE — Iš lėktuvo traukias vaizdas Cincinnati miesto, Ohio valstijoje, kurį už
liejo patvinusi Ohio> upe. Puikus dangoraižiai miesto centre kyla kaip didžiulės salos is niilzinis’KO patvinusiu 
vandenų ežero, kuris dengia beveik visa miestų ir apie linkės. Bumai yra No. 1.—Union Central Lite Ii|su- 
ranče Tovver, No. 2.—Carcw Tower, No. 3.—Union Gas and Electric, No. 4.-^Bcll Telephone.

Na u ji enų-Acme P h oi o

taip ir visosVISUR VANDUO, VANDUO — Kaip

Gatvės atrodo kaip kanalai, kuriais lais N-Acrne Photo

TURTINGIAUSIA P A - 
šaulyje — Grafienė Rhon- 
dda, skaitoma turtingiau
sia moterimi pasaulyje. 
Serga New Yorke. Yra an
glė. N-Acme Photo

i

STREIKO PAVOJUS PRAĖJĘS — Vaizdas Chicagosgavtėje, penktadienio vakare, laike trumpo miesto elek
tros tarnautojų streiko, kuris tų patį vakarų pasibaigė laikinomis paliaubomis. Vakar miestas su darbininku at
stovais buk susitaręs. Naujienų-Tribune'^hoto^ Y

GELBĖJA ir GYVULIUS 
—Raudonasis kryžius ir 
kitos įstaigos, gelbėja po
tvynių srityse žmones, ir 
gyvulius. Daktaras duoda 

vaistų katei, kad apsaugo

ti nuo ligų.

Naujienų-Acme. Photo

VAISTAI POTVYNIO AUKOMS — Tarnautojai 
Chicagos Airportc krauna vaistus ir apdangalus į lėk- 

kuris kenčia nuo po- 
NaujĮenų-Acme pilototvyuiip

TYLU, RAMU — Žaidimo aikštė Cincinnati mieste 
kur siaučia potvyniai. Miestas 
65,000 jų —‘ be namų.

iŠįijgį

SUIMTA -±- Washington, 
D. C. gyventoja Agnės 01- 
son Jo’nsOn, suimta už 
$300,000 brangenybių va
gystę nuo turtuolių, Bug- 
her šeimynos. _ • ,

Naujienų-Acme , Photo

f 
turi 425,000 gyventojų, 
• Naujienų-Acme Photo

ŽUVO — Charles Kali
mai), klientas' žuvęs laike 
apiplėšimo Cicero alinėje.

N-7'rib'iune Photo

IŠTRUKO NUO POTVYNIO Louisville, Kentucky 
gyventojai, kurie laimingai ištruko nuo potvynio, at
vykdami Chicagon. Laimingieji yra Mr. ir Mrs. Joseph 
J. Krecl su šeimyna. Naujienų-Tribune Photo

.




