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Laukiama Didžiausio Mississippi Upes Potvynio
t . x. —  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------T-—-"—— «       —   —   ——   —   

Milionai Šelpimui 
Nukentėjusių

Potvynių nuostoliai siekia $300,000,000. 
Ohio upė dar nepaliauja kįlusi, bet jau 
laukiama naujų potvynių. Žuvusių žmo

nių skaičius pasiekė jau 150.
POTVYNIO ŽINIŲ 

SUTRAUKA

Gal milionas žmonių yra li
kę be pastogės. Daug naujų 
miestų evakuojama ir liekan
čių be pastogės žmonių skai
čius nuolatos didėja.

t Ikišiol potvyniuose yra žu
vę mažiausia 150 žmonių.

Potvynio sričiai vėl gręsia 
lietus ar sniegas.

Prezidentas Rooseveltas pra
šo paskirti $790,000,000 .šelpi
mui, kurių dalis bus sunaudo
ta ir šelpimui nukentėjusių 
nuo potvynių. Milionai iš kon
servacijos fondo irgi bus su
naudoti atstatymui nukentėju
sių sričių. Raudonasis Kryžius 
bando sukelti $4,000,000. sku
biam sušelpimui ir gelbėjimui 
nukentėjusių ir likusių be pa
stogės žmonių. Į potvynio sri
tį liko prisiųsta ir federalinė 
kariuomenė padėti gelbėti nu
kentėjusius.

Dviem gelbėjimo yaltims ap
virtus, vienai Paducah, Ky., 
kitai Little upėj, Ark./ žuvo 20 
Žmonių.

Karo stovis paskelbtas Louis- 
ville, Ky., kur visi gyventojai 
evakuojami, potvyniui užliejus 
didesnę dal| miesto. Elektros 
nėra, taipjau trūksta vandens. 
Ohio upė ten nepaliauja kil
ti.

Ohio upės kilimas prie Cin- 
cinnati yra veik visai apsisto
jęs. Vandens ištekliai visai 
baigiasi. Prie Pittsburgho van
duo pradėjo pamaži atslūgti, 
bet potvynis eina žemyn upe, 
užliedamas naujus miestus, 
kurie ikišiol mažiau nuo pot
vynio kentėjo. Daug miestų 
Illinois valstijoje evakuojami, 
laukiant ateinančio potvynio.

Laukiama nepaprasto, gal 
didžiausio istorijoj potvynio 
Mississippi upės klony, kada 
Ohio (upės potvynis nuslinks 
į jau ir dabar patvynusių Mis
sissippi upę.

Illinois miestai pa
lei Ohio upę eva

kuojami
WA5HINGTON, sausio 26. 

— Dar nespėjo Ohio upės pot
vynis pasiekti savo augščiau- 
sio čiukuro ir vandeniui joje 
vis dar kįlant, o jau pranašau
jamas naujas didžiausias isto
rijoje Mississippi upės potvy
nis. To potvynio su didžiausia 
baime laukia visi Mississippi 
upės klonio gyventojai. Tas 
potvynis ateis kada Ohio upės 
potvynis nuslinks žemyn upe 
ir pasieks Mississippi upę, ku
ri jau ir dabar yra neprastai 
patvynusi.

Kovoti tokį milžiniškų, gal 
didžiausį visoj Amerikos isto

i.

rijoj potvynį liko suburtos vi
sos šalies jėgos. Prezidentas 
Rooseveltas įsakė visims vald
žios departamentams ateiti pa- 
gelbon nukentėjusiems nuo 
potvynių* Reguliarė kariuome
nė su visu įrengimu ir panto- 
niniais tiltais jai? pasiųsta į 
potvynių sritį padėti vietos 
milicijai prižiūrėti tvarkų ir 
varyti gelbėjimo darbų.

Prezidentas Rooseveltas pa
vedė šimtus milionus dolerių 
iŠ žemės (konservacijos fondo 
atstatymui nukentėjusių sry- 
čiu, taipjau paprašė kongreso 
tuoj aus paskirti $790,000,000 
bedarbių šelpimui. Dalis tų pi
nigų bus sunaudota ir šelpi
mui nukentėjusių nv?o potvy
nių žmonių. Pirmųjų pagelbų 
nukentėjusiems stengiasi su
teikti Raudonasis^ Kryžius, ku
ris bando tam tikslui skubiai 
sukelti aukomis bent $4,000,- 
000.

Visur trūksta geriamojo 
vandens.

CAIRO, III., sausio. 26. — 
Visoj potvynių srity siaučia 
mirtis, vargas, skurdas, sunai
kinimas, ligos ir alkis.

Ohio upė nelaliauja kįlusi. 
Bet viena džiuginanti žinia 
yra, kad ties Pittsburghu pra
sidėjo potvynio atslūgimas. 
Taipjau ir prie Cincinnati, ku
ris nepaprastai nuikentėjo nuo 
potvynio, upės kilimas veik vi
sai pasiliovė. Bet visur kitur 
upė nepaliauja kįlusi. Ir kili
mas nepasiliaUs iki visa pot
vynio banga pamaži nuslinks 
į patvynusių Mississippi upę, 
kuri susilauks nepaprastai di
delio, gal pirmo Amerikos is
torijoje tokio didelio potvynio.' 
šis miestas, kuris yra susijun
gime šių abiejų upių, su di
džiausia baime to potvynio lau
kia, numatydamas visiškų mie
sto sunaikinimų.

Miestas jau ruošiasi prie šios 
nėišvengtinos nelaimės. Sprog
dinamos tolimesnės sienos pra- 
liuosavimui vandens, taipjau 
evakuojami visi' apielinkės Illi
nois miestai, kuriuos tik pot
vynis galės paliesti. Pačiame 
gi mieste, padedant kariuome
nės inžinieriams stiprinama 60 
pėdų paupio siena ir ji dar 
augščiau keliama.

Nors potvynio nuostolių dar 
nė negalima pradėti skaičiuoti, 
bet manoma, kad jie jau da
bar siekia virš $300,000,000.

Visoje potvynių srityje trūk
sta geriamojo vandens, nes 
veik visur vandens pompos 
yra apsemtos ir vanduo dali
namas tik nedidelėmis porci
jomis. Didelį pavojų sudaro 
ligos. Visur trūksta vaistų ir 
tarp likusių be pastogės žmo
nių siaučia influenza ir plau
čių uždegima’s. Kiek spėjama, 
visus čiepijama nuo tyfo. Kiti

POTVYNIŲ PALIESTA TERITORIJA

ŠIS ŽEMLAPIS PARODO JUNGTINIŲ VALSTIJŲ TERITŲRIJOS DALĮ, KURI KENČIA NUO POTVYNIŲ. 
Juodieji ženklai parodo miestus, kur iškilę vandens daugiausia? nuostolių ir vargo atnešė: No. 1.—Portsmouth, 
Ohio; No. 2.—Cincinnatti, Ohio; No. 3.—-Pjttsburgh, Pa.; No. d.-į-Hazlcton, Indiana, ir Louisville, Kentucky. Van
dens pakilo ir Illinois ir West Virgjnių valstijose.
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New Yorkui gręsia 
suparaližavimas 
transportacijos

NEW YORK, sausio 26. — 
Apie 2,000,000 gyventojų gali 
netekti požeminių- kelių, eleva
torių ir gatvekarių transporta
cijos. !

Vyriausioj Brooklyn-Man- 
hattan Transit Corp. elektj>os~ 
stoty darbininkai paskelbė sė
dėjimo streikų ir grūmoja nu
traukti elektros tiekimų, jei 
kompanija nepriims atgal į 
darbų du pašalintus už pri
klausymų unijai darbininkus.

Elektros nutraukimas palie
stų 10 požeminių kelių linijų 
ir 47 gatvekarių linijas, kurios 
aptarnauja 
ventojų.

Taipjau 
gatvekarių 
šalinimo iš
kų už priklausymų unijai.

Kompanijos viršininkai pa
skelbė, kad jie stengsis tuo- 
jaus pašalinti iš dirbtuvės pa
skelbusius sėdėjimo streikų 
darbininkus ir patrauks juos 
teisman sulig valstijos įstaty
mais, numatančiais 20 metu 
kalėjimo už trukdymų geležin
kelio veikimui.

“"■yisos gatvekarių linijos 
Brooklyne paųdojasi tos elek
tros stoties jėga. Jei elektros 
tiekimas apsistotų, tai -Brook- 
lynas 
ei jos 
dotis

apie 2,000,000 gy-

streiku grūmoja 
darbininkai dėl pa- 
darbo 33 darbinin-

tvirtind, ‘ kad “žmonės miršta 
kaip musės”, bet patvirtinimo 
tokių tikrinimų nėra. Tačiaus 
sergančių - xskaičius- yra labai 
didelis. ' .

žuvusių skaičius irgi nėra ... •. v j -i*'- J.,
mas. .įvairiai nuo 130 iįęj 150. 
Daugiausia žmonių žuvo Ken
tucky valstijoj. Po jos seka 
Arkansas, OhiOj Mo., W. Va,, 
Tennessee,’kurių laukia dar 
didesnis potvynis.

General Motors Vėl At- •»jhinkči^prigėrė 

si$akė Nuo Derybų 
1 ■ ,■ . s ' ■ ■■ ' ■

■ .m; , , ... .

tikrai DarbOx«ekretorėPerkins-astriarsmerkia
General Motors ir reikalauja galių priver- 

f sti jų tartis su darbininkais

SHANGHAI, sausio 26. — 
Tarp 60 ir 70 darbininkų pri
gėrė ties Hangchow, apvirįuji 
valčiai, kuria jie kėlėsi per 
Chientang upę. Visi žuvusieji, 
darbininkai dirbo prie staty
mo per l?pę geležinio tilto.

20 žmonių prigėrė 
apvirtus gelbėji

mų valtims
PADUCAH, Ky./ sausio 26. 

— 14 .'žmonių žuvo apvirtus 
gelbėjimo : valčiai, kuria plau
kė iš užlietų namų išgelbėti 
žmonės.

Gasolino tankoms sugriuvus, 
gasolinas pasiliejo ant van
dens ir miestui gręsia didelis 
gaisras.

Ligoninės pilnos sergančių. 
Mieste yra didelis trukumas 
anglių.

6 žmonės prigėrė.
LITTLE ROCK, Ark/, saus. 

26. — šeši žmonės prigėrė ap
virtus gelbėjimo valčiai Little 
upėj, arti Lėpanto. /

Arkansas laukia ilgo potvy
nio, nes jis negalės baigtis iki 
nėužsibaigs potvyniai visur ki
tur ir vanduo galėsnuslinkti 
į didesnes upes.

FLINT, (Miėh., -sausio 26. 1— 
Numatomas didelis paaštrėji
mas kovos automobilių darbi
ninkų streike, General' Motors 

<Vėl atsisakius tartis pradėti 
derybas su streikuojančiais 
darbininkais, tarpininkau j ant 
darbo sekretorei Perkins, taip
jau paskelbus atidarymų nie- 
kurių General Motors dirbtu
vių.

• VATIKANAS, sausio 26. — 
Papos Piaus XI skausmai su
mažėjo ir jis geriau pasilsi. 
Dėlei to jis jaučiasi daug stip
resnis ir gali . ilgiau pasėdėti 
saulėje.

' į

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

Giedra, biskį šilčiau,
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 18°.
Saulė

4:57:
teka 7:08, leidžiasi

su streikuojančiais
i, tarpininkaujant

, General Motors prezidentas 
Alfred P. Sloan Jr., atmetė 
darbo sekretorės pakvietimų 
pradėti derybas su unijos at
stovais jos raštinėj Washing- 
tone. Jis .atsisakė nuo derybų 
dėlto, kad streikieriai “netei
sėtai” tebelaiko užėmę Fisher 
Body dirbtuves Flint, kurias 
jie bu?vo sutikę evakuoti.

Streikieriai gi atkerta, kad 
pati kompanija sulaužė susita
rimų, sutikdama pradėti dery
bas irsu unijos priešininkais, 
kuriuos atstovauja G<eorge 
Boysen; buvęs General Motors 
boselis, dabar fabrikantas, dir
bantis niekurias automobilių 
dalis tai pačiai General Motors 
korppracijai.

Neužilgo po atsisakymo nuo 
derybų General Motors paskel
bė atidarysianti- niekurias sa
vo dirbtuves gaminimui įvai
rių dalių, 

‘‘i ' \ '■ '• t

Unija neboja atidarymo tų 
dirbtuvių. /Jos negalinčios ga
minti automobilių pardavimui 
kol darbininkui laiko Fisher 
Body dirbtuves. Q atskiras da
lis tegul sah gamina — visi 
darbininkai tąda galės pradė
ti tuojaus dirbti kai baigsis 

c- ... !-

. Streikas. Bet nebus leidžiama 
atidaryti tik produkcijos dirb

tuves. ' , ;

Rusijoj suimtas aug 
štas komisaras

MASKVA, sausio 26. — Bie- 
loborodov, buvęs Uralo sovie
tų respublikos prezidentas, ku
ris 1918 m. įsakęs sušaudyti 
carų Nikolai ir jo šeimynų, 
šiandie pats liko areštuotas ir 
atiduotas teismui kaipo troc- 
kininkas.

26. 
pra- 
apie

Susirėmimas prie Cadillac 
dirbtuvės; 5 sužeisti.

DETROIT, Mich., sausio 26. 
■— Moteris ir keturi vyrai li
kę sužeisti policijos susirėmi
me s v? pikietuotojais prie Ca
dillac Gar Co. dirbtuvės var
tų. Unijos vadai sako, kad po
licija puolė pikietuotojus.
Tariasi apie praplėtimų galių 

darbo departamento.
WASHINGTON, sausio 

— Prezidentas Rooseveltas 
dėjo skubia konferencijų
pravedimų griežtesnių darbo 
santykių įstatymų. Darbo se
kretorė Perkins, kuri griežtai 
pasmerkė General Motors at
sisakymų pradėti derybas su 
darbininkais, reikalausianti su
teikti galių, darbo departamen
tui verstinai taikinti streikus 
kur viena pufeė atsisako nuo 
derybų.

Prezidentas pasišaukė John 
L. Lewis, Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentų William 
Green, prekybos buto galva 
Harper Sibley ir kitus darbo 
ir biznio vadus apsvarstyti dar
bo sekretorės pasiūlymus ir ki
tų darbų liečiančių įstatymda- 
vystę.

Darbo sekretore sako, kad 
ji ir prezidentas Rooseveltas 
tikėjosi, jog General Motors 
tikrai priims pakvietimų pra
dėti y derybas su streikieriais. 
Bet kompanija nuo derybų at
sisakė.

“Dabar tikiu, kad Ame
rikos žmonėms paaiškėjo kodėl 
darbininkai prarado pasitikėji
mų G(eneral Motors korporaci
ja”, pareiškė p-lė Penkins.

Lewis ir automobilių darbi- 
'ninkų. unijos prezidentas Mar
tin gi be jokių sųlygų buvo 
sutikę pradėti derybas.

26.WASHINGTON, sausio
— Senatorius Guffey paprašė 
senatų ištirti išleidimų knygos 
“Devyni seni žmonės”, kuri 
yra nukreipta prieš augščiau- 
sįjį teismų ir kurioj iškeliami 
sensacingi tam teismui kaltini
mai, labai teismų pažeminan
tys.

HOLLYWOOD, Gal., sausio 
26. — Baigiama nustatyti, kad 
buvusi garsi mūviu aktorė ir 
gražuolė Marie Prevost pasi
mirė ne nuo širdies ligos, kaip 
buvo manyta pirmiau, bet dėl 
alkoholizmo.

atidurtų be transporta- 
priemonių ir turėtų nau- 
vien taksikabais.

PATRA LA RG,ELE, Rumuni
joj, sausio 26. — Rumunę kai
mietę Smaranda Radu, 
pagimdė ketveriukus 
berniukus ir mergaitę, 
ir kūdikiai esu sveiki.

37 m., 
— tris 
Motina

PEORIĄ, 111., sausio
David Likęs, 13 m., ] 
nuo įstrigusio plaučiuose kor- 
no, kurio 
išimti.

» 26. — 
pasimirė

daktarai neįstengė 
Jo motina yra kitoje 

ligoninėje, kur ji pagimdė kū
dikį.

Į Vilkaviškio kunigų 
seminariją neįleidžia 

laikraščių

BERLYNAS, sausio 26. — 
Vokietijos slaptoji policija Ge
stapo. pasidarė visagalinti įr 
jos direktoriaus Werner Best 
išaiškinimu, Gestapo policijos 
negali trukdyti jokie legalus 
procesai. Ji turi klausyti tik 
savo viršininkų įsakymų. .

SAN ŲUENTIN, CaL, saus. 
26. — Meksikietis Natividad 
Valenzuela, 25 m., liko pakar
pas kalėjime už nužudymų sa
vo jaunos žmonos. .

FORT FRANCE& Ont., s. 
26. — 2,500 miškų kirtėjų už
baigė 18 dienų streikų samdy
tojams sutikus išpildyti dau
gumų jų reikalavimų. Tarp ki- 
toko jie reikalavo pakelti algas 
ir pripažinti unijų.

VILKAVIŠKIS. — I Vilka
viškio kunigų seminarijų ankš
čiau buvo uždrausti įsinešti 
įvairus laikraščiai, pirmoje ei
lėje “XX amž.” ir “N. Romu
va”, o dabar uždraustas ir ku
nigų organas ‘‘Tiesos kelias”, 
nes jame esą, netikusiai sura
šyti pamokslai.

Dėl draudimo klierikams 
laikraščius skaityti vyskupų 
tarpe pasireiškė nuomonių skir
tumai.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

%



■*

KANADOS LIETUVIO ŽINIOS
’ • . . > - ■ , i. ' . ral

NAUJIENOS, Uhicago, III

“šmeižtlį pavidale”. Vardan
aiaikyibd glaudesnių san-

Trečiadienis, saus. 27, 1937

AR TIKRAI TAIP BUVO?
Ne kartų jaučiau norų, ką 

nors ir ,aš parašyti į Kanados 
Liet. skr. “Naujienose”. Bet 
rimtai pagalvojusi ar sugebė
siu parašyti tai, kas butų nau
dinga ir paliktų skaitytojams, 
greit nutoldavau niio r Ašinio. 
Nes rašyti taip, kaip kjs jš 
musų padangės parašo, nema
tau nei rašytojui garbės, nei 
skaitytojui naudos.

Rašyti vien taip, kaip sau 
patinka, girti ir matyti gerų 
vien Save, o kitus kaltais be 
galo skaudžiai užgaulioti 
darbas be naudos. Nors kar
tais būdavo rimto reikalo at
sakyti į užgauliojančias kores
pondencijas, bet palaikyttiui 
ramumo ne vienas užgautas 
atsakydavo sau: “palos ir nu
stos”. Neapsimoka per spau
dų peštis.

Nfe kartų aš manydavau, — 
baigsis tie skaudieji seni me
tai ir baigsis su jais visi už
gauliojimai asmenų per spau
dų. Naujieji metai ateis, at
neš mums naujų laimę, naujų 
vienybę, nors visuomeniniame 
judėjime nebusime priešai vie
ni kitiems. • *

Bet... karčiai apsirikta! Net 
Naujųjų Metų angoje, vos ke
lioms dienoms psalinkus po 
Naujų Metų, kaip skaitome 
”N-se” Kanados liet. skr. Jo- 
kubyno “Aplink pasidairius” 
didžiausį straipsnį, ieškančio 
priekabių prie asmenų iš pe
reitųjų metų.

.Jei visus tuos 
mus už obalsį 
liai” būtumei 
spaudoje dar pereitais metais, 
bučiau baigus tylėti taip, kaip 
daugelį kartų nutylėjau.

Vietoj “dairytis aplinkui”! 
patarčiau apsidairyti ir apie 
save, ir visus sustatytus straip
snyje klaustukus, pritaikyti 
nors kai kuriems savo dar
bams, bei pasielgimams. Ka
dangi aš jaučiuosi viena iš tų,

kartais ir pasisakyti po žodį 
ir pasibarti, negi sulyginsi, 
kad visi vienodai manytų, ar 
taip darytų, kaip vienas nori. 
Jtik it pas mus nekitaip-.
Jei taip įlerU, tai JaU kaput.

Kerštą ii* neapykantą prie 
asmens skleidžiate pėr spau
dą, tik todėl, kad ne taip ma
nė, kaip jus norėjote, ne taip 
padarė, kaip liepėte. Tiesa, 
yra skaudu prisiminti kaikurių 
artimų dfaUgiį bereikalingus 
užgadlibjimus$ bet aš nfematau 

— 'reikalo visuomet pykti ir 
esant reikalui viešuose susirin
kimuose, hors ten ir yra keli 
neapkenČiantys manę, aš ne
manau jų skirti, ir visus vie
nodai pavadinu “sesės ir bro
liai”. Žinokite, kad man mus 
kuopos nariai nėra nieko blo
go padarę, aš su jais gražiai 
sugyvenu, regis,

nepašitenkini- 
“sesės ir bro- 
baiges lieti

, regis, tinkamai 
jiems patarnauju ir už visuš 
jų rėmimus riidn^s aš jifeihš 
esu dėkinga. Nežiūrint, kad 
ir kartais juins kelioms negra
žiai provbkubjant mane ir ki
tus, nariai savo protu vadova
vosi ir kitaip numatė, negu 
jus nurodinėjote. Pfer jokių 
spaudų nieks iš jUsų neįrodys 
site, kur ir kam aš esu kų nors 
blogo padariusi. Todėl, jei 
neturite rimtų priežasčių, tai 
nekibkite dėl menkniekių. Jei 
nenorite būti 'sesėmis ir bro
liais, aš galėsiu padaryti 
jums išimti, ir pavadinti taip, 
kaip norėsite. Tiesa, tamsta 
sakai, kad musų darbai neati
tinka tų prakilnių žodžių, nes 
jei mes taikiutumėmės prie tų 
kilnių žodžių, tai nereikėję 
butų jums keliems boikotų ve
sti prieš išrinktąjį delegatų į 
Jubiliejinį Seimą. O vienok 
sušilę ne tik per spaudą, ne 
tik per stubas, bet net paren
gimuose turinčios “pašauki
mus” ipoterys koneveikė db- 
legatą, šalia sėdinčioms mo
terims. Čia, jūsų nuomone, 
buvo labai kilnus darbas... O 
kur tie visi baisumai man kai- 
kurių prikalbėti, kur tie grą- 
^įniimi manęs nepažinti gat-

malonu šušitikti. ....
Višhl rieiahidti ri 

žasčiiį, dėl ktirių reikėtų ‘taip tykių /tarpe inUšU; ir pager- 
škl&įšti ncąpykantą prieš as- biiho laikraščio, nuo savęs 
ihemš: rodos, Vieni kitieiris tie- pTašau Toronto korespentų 
šame padarę -nei materialėš, mažiau užpildinėti Kanados 
iiei moralės skriaudos Jr dėl liet. skr. ašmenų užgaulioji-iiei moralės skriaudos , ir dėl

da nesutiko musų mintys, ne
vartotų briti tokiems kerštin
giems, ir net dėl tokių męnk- 
hifekių; jei kas\gatVeje firmas 
nepašveikirio lieti tokius 
“skausmus” pėr spriudų -4- ne
patarčiau. Žinai, “broli”, man 
yra buvę irgi panašiai, kad šti- 
šitiiiki “šešes” ateinant; b j Oš, 
kdd galėtų išvengti pasisvei
kinimo, nudumia net į kitą 
gatvės pusę! Bet aš dėl to 
nejutau jbkib šjrdies skausmo 
ir neradau reikalo lieti jų per 
spaudą. Nenbri, nerėikįa. Aš 
visuomet štenglubši vengti ne
sudaryti joms tei nemalonumo.

Kiek mario šupratlmaš lai
džia man suprast 
nedarni pahašiąs k

indis, be rimtų priežasčių.
Jei turite gabumų rašinėti, 

galite rasti daug kilnesnių da-
(Tąsa ant 5-to pusi.)

lieti tokius
np r> ii ą Darykit 

Del" 
ŠALČIO■j

Mrs. Anelia K. Jarusz
-■ - - ■■ ■■ ■ ■ - f ............

Phone 8122
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Wcstem 
Avė., 2nd floofr 
Hemlock 9252

Patarftauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
electric' t r e a t- 
ment ir tnagnte- 

blankets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

TDvokatai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Sėredomis ir bedėk pagal subarti 

Rez. 6631 So. California Avesta* 
Telefonas Republic 7868

Tel, Oiiice Wentworth 6836 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Sušauna Slhkis
Moterų ir vaiku RffU gydytoja
6900 So. Halsted St

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. Vak. 
išskyrus seredomis ir subatomh.

veje, kpr tie, purvai išlieti &ht 
mano galvos. Jūsų stuboje 
per kitus ašmenis, kurių jus 
neužslėpsite prieš girdėjusius?

Skaudu tamstai; kad nęiiu- 
silenkia gatvėje prieš lamstų 
užgauti iki širdies gelmių.,as- 
inėnyš. .Juk tanlšla pirmas 
visut* rodai savo heaĮjykaiitų. 
Nemanau, kad aš kada nors 
tamstai, ar kam kitam neat
sakiau į paklausimus, jei ne
atsakiau — labai atsiprašau.

Jus, tai tiesa, daug kartų 
neatsakėte net į pasveikini
mus, ne tik mam bet dauge
liui. Nemažiau skaudu mo
terims prisiminti, kuomet 
“brolio” lupos drįsta dekla
muoti; “geriau jus visos pasi
karkite,!) aš tikieto į vakarie
nę nepirksiu”.

čįa kilnus išsireiškimas, ar 
ne? tlž tai reik nužemintai 
susitikus nusilenkti

Argi tų kaimiečiųNširdyS it 
jausmai kitoniški, ka joms 
viskų galima drėbti į a)<is? O 
vienok jos neraudojo per spau
dų, tik skaudžiai nusistebėjo 
nėsitikedamos to išgirsti. Kur 
daug, daug kitoniškų kompli
mentų, kurių aš dabar nemi
nėsiu. Žinoma, jei bus rei
kalas, reiks minėti. Tas pri
klausys nuo jūsų.

Reik tik apgailėti, kad tam
sta nevisų “brolių ir seserų” 
blogus išsišokimus pastebi, ir 
neduodi pastabų visiems ly-r 
giai. Buha kartais susirinki
muose ir tokių išsireiškimų, 
dėl kurių labai reikėtų pasta
bų padaryti, parodant, jog vi
sus prieš save matai lygius, ir 
“necenzuruotiems” žodžiams 
susirinkinie nevieta. Užuot 
parodęs visiems pagarbų,.. ŠU 
džiaugsmu pritari ir užgauta
jam neduoti pasiteisinti. To
kių atsitikimų buvo daug^pa- 

. -.meną., veik..
Nėjau -niekb

b thfeš raši 
r Orėspohdfen;

čijas be galo apapiikindme re
daktorius, ir kaJtil žemiiiamė 
faikraštį, yrd suriku
žinoti, kas dedasi tarpe 
asmenų; kurid pėSąši. Gauna 
kbresp'on^ėrięijų, rbdoš, gra
žiai parašyta ‘pavardėmis už
gaulioj autieji riėjya'rdiriti, b' 
prie to dar iaikčaŠčio skaity
toj as — Talpinai Kaip Veri 

.bebūtų parašyta ir pebutų pa
rašyta ir pavardžių nepairiįnė- 
ta, b mes vietiniai žinome la
bai gerai, kuo kvepia kbrės- 
pondenčija, kokiais tikslais ji 
parašyta ir kam taikoma. 
Vitiniai žmonės, skaitydami 
tokius rašinius ir gerai žino
dami, kaip yrtj tikrumoje, la
bai piktinasi ir -kartais bereir 
kalingai apkaltina laikraštį už 
talpinimą tokių rašinių. Bet, 
iš tiesų, redakįęi-iai nieko ne
kalti, jiems Idbai suriku ori- 
entiiotis, kas kaltas kas ne; 
Kalti įneš pėtyš, kad per spau
dą skelbiam ^artimo meilę

čijas be galo kp&i 
daktorius, ir karti

n

Paimkit 2
Bayer Aspirin 

tabletę su pil- 
lia stikline van
dens.

Jei skauda 
w gerkle, taip
gi, ifigargraliuokit 
įti 3 Ėayer tab-/ 
letgrtiiB % wvan
dens stiklinSj/

Greita Pagalba stt 2 BAYEll
Ašgitiii Tabiėtėnnis

Moderniškas būdas .nuraminti šalt; 
yra: Dyi Bdyėt Ašįįitih tabletes tam 
Moinehtė, kai pajusit gavi* šaltį. Pa
kartokit, jei reikia, į dvi valandas. 
Jei skauda i&tkĮė kaipo šalčio pa- 
šėkme, ištirpykite 3 Bayer tabletes 
į 1/3 vandens stiklinę ir išgarga- 
liuokit su ttfo du kartu. Bayer 
Aspirin, kuri paimsi į vidų, veiks 
kad nugalėti karštį, gėlimą, skaus- 
muš, kas paprastai seka atsišald- 
žius. Gargaliavimas veik iškarto pa
šalins Skausmus ir nešvankumą ger
kles. Jūsų gydytojas, mes jau
čiame tikrąi, tą modernišką būdą 
užgirs. Prašykit savo vaistininko 
tikro Bayer Aspirin jo pilnu vardu 
—•• ne vien tik vardu “aspirin”.

15 c
iiž TUZINĄ

2 iiiirii tikinki už 35c
ii tikrųjų po 1c tabeletė

K. B. GUGIS
ADVOKATAS .

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valatadbs vakarais htio 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal' sutarties.

JOSEPft J. GRISTI
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telepbone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9729

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos* 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calurtiet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po I piėt. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 tiowe Av«, TeL Tartis 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Craudon Avenue 
namų Tel-: — Hyde Park 3395

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
Ofisu Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930. 

__ i-------------- :——     ------ ...
v Ofiso Tel. virginia 66.36 

Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR. CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
Do'ziHpnpiifi

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

|JįW____n--. - . . -i ■ - , . ........... ' *......—'

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.
•— iw.«Ml I,I..I. n II... — III .1 II II II   —

■kkV Licttav-ifti - Pyktavai._____
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.

N ė j au - n iėkb E^yį^sriib^ ne
randate užpildymui laikraš
čio, kaip tik užgauliojimaiš 
savo buvusių draugų? Jeigu 
pešatės su žmonėmis skirtingų 
įsitikinimų, kitų pažiūrų; tai 
nieko nuostabaus; bet peštis 
su tais, su kuriais reik iš
vien dirbti ir veikti draugijos 
labui, tikėk tamsta, kad ne-

DR. A. J. MANIKAS
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p, p. 
Office & residehce 2519 W. 43rd St 

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

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAIKLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOiiŠ S; B. Č. d2ib fcttOCYCL^

KIEKVIENA

A NTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro z , 

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

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVfi. 
-ZLel. Prospect 3403 #, 5, U

Dr7A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT
, LIETUVIS

Optometriėally Akių Specialistas.
Palengvins ą&ių Įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
Svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų ą'kyą atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

vice-
*■

bet

LIETUVIAI
Reikalaukite DEGTINES

/NATHĄN KANTER

r-3A*MM-«4Mb-T» s==

l l M nn.ii.i.—

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

■i.1.11 . ..........i.

Valandos: nuo 1Q—nuo 6 iki 8 
Nedėliojus nud 10 iki 12 vai. dienos

r

■■ S. ML SKUDAŠ
7X8 Wešt IBth Strėet Phone Monro© 8877

: ' ■ ■ . •• . . _ . _  ' . , * < , f ,

11 ŽOLĖ 1
Phones Boulevard 5208-841*

z J. RIDIKAS
3854 So. Įlalštėd Street ‘ . Boulevard 4089

.. >. ... a. .1 r ■■■■:. > .............. .... .. . . .... ■ ---------------- ------------------------------

■ < >’.■ i*?..j. , ».įf;

4-' ..

1646 West 46th Street

Seniausia ir didžiausia
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 17414742 

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

Tel. LAĘAYETTE 07Ž7

Nariai Chicagos, Ciceras Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

' įl ' , . I l|l .'l Į l'............................ I „ Z

AMBUL^JCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKU
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. PETKUS ;
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akią 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St.

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

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

broliai”, tai norėčiau paaiš
kinti kodėl. Nobs geriau lin
kusi bučiau, kad šis prikal
bėjimas butų įvykęs asmeniš
kai tarpe musų, o ne per spau
dų. Bet čia jau ne mano kal
te. Tamsta, broli, pats per 
spaudų pristalei eibes klaus
tukų, į kuriuos norėjai, kad 
kas atsakytų. Atsakysiu tik į 
tai, kas yra žinoma daugu
mui. į kaikuriuos klausimus, 
jei bus reikalo ir tamsta nogė
si, tikiuosi bus daugiau kas 
atsako. (Tik aš linkėčiau, kad 
baigtųsi tuo, kiek čia atsakyta; 
nes perdaug dalinai už sdvo 
kaltes ieškoti ĮaĮsakinėti kil
tus, išeitų nemalonumų).

Aš pamenu, kuomet metai 
atgal turėjome Toronte 
iš S. L. A. centro gerb. 
prezidentų J. Mažuknij.

Norš neilga jo kalba, 
graži, — .patiko dau
Atsimenu, kaip jis į mus visus 
kreipėsi kaip į Seses ir bro
lius ir aš pamaniau, tai yra 
gražiausia, reikalui csaiit, 
kreiptis į lietuvius laikantis 
šio obalsio: dažnai pas mus 
kildavo įvairių išinėtihejimų, 
vieni už draugių-ų kili už pb- 

. nų-ių pavadinimų pykdavo, ir 
taip nežinojome, kaip geriau 
butų vadintis ištikus reikalui. 
Po gerb. Mažuknos atsilanky
mo, regis, tik keli laikėsi jo 
gražaus obalsio, kiti taip ir li
ko kas prie savo. Ir, rodos, 
kas gi čia blogo, kad naudo
jamas šis obalsis. Nejau tam
sta nematai nei vieno verto 
tų žodžių, Nėjau išbujojęs 
tas asmeniškas kerštas ir ne
apykanta diėktionict nepražus? 
Nejau tamsta nematai nei 
mažiausios kaltės ant savęs ir 
niekuomet nematysi? Juk 
neklaidingų žmonių šiandienų 
nėra; visi daro klaidas ir su 
virmik visko būna. Priseina

T**~A_ • koplyčios visose C
INZcsLl Chicagos dalyse

.............—Į... .............. . ....... ........u.. ... . .. ■ ...i,,,'.,,

Dr. Charles Sega!
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 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

STRAIGHT
KENTUCKY 

ROŪRBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE -

MUTUAL LIQUOR CUMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefoną; Yard« 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTO.RIUS

Tom Taylor ' ** . *
18 mėnesių 

senumo *

......................................................... ‘A11*1...................... * ............ .....................—..................................... ii.............

EŽERSKIS IR SŪNŪS
1U734 S; Mičhigari Avė. Tęį, Pųllman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
Ž314 West 23*a Plące Phone Canal 2515

• ” r ■ • • 7 ' / ' ' V; ’ 7 /

/ s. c, IACHAVICZ
ICISlli St. Tel. Piillman 1270 arba Canal 2515
Į„utį , J r.^l „y j,

/ s. P. MAŽEIKA
IHJ19 Lituanica Avenue ;Phone Yards 1188

U ,.,1^,^, Ž,I M ..iĮli..A...-i ...A....—i    

' A F J. LIULEVICIUS •
4348 įo. California Av<enue Phone Lafayette 3572

; : V A. MASALSKIS.
Litu^nica Avenue Phone Boulevard 4189

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

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

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

Ofiso Tel. Ddrchešter 5194
Rez. Tel. Drexel 9191 

rxT> A A Th/Ariik f t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 

▼ai., NedMiomiš ttbo 16 iki 12 
3343 South Halsted St.

TpI. Hnnlpvmrd 1401 
ufl.utuiįau..*.. r.k7 inii'i.ii į 

•—-m 1--------------------r     1    Į- - 1 - -■ I ‘

Ofiso Tel. BdtHevard 5913 

DR. BERTASH 
756 West 35th St 

Čor. of. S5th and Halsted Sts. 
Ofiso valandoj nuo 1-8 nuo8:ŠO-8:8f 

Nedėliprhia na erai sutarti.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVD; 

Tel. Kenwood 5107

Rusas Gydytojais Ir Chirurgą* 
Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visų 

chroniškų lirų.
Ofisas 6850 Stony Isiana Avė. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai Vak. Neda
liomis ir šventadieniai* 10—12

■■

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

....... Į MP.’ ..................................................... UI 'llll' I IIWI ■lil'lll«»»
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Trečiadienis, saus. 27, 1937 NAUJIENOS, Chicago, DL

Iš metinio žagarie
čių susirinkimo

Praėjusį sekmadienį, sausio 
24 dieną, J. Yuškos sa’.ėje įvy
ko lietuvių žagariečių kliubo 
susirinkimas. 'Pirmininkui P. 
Arlauskui atidarius susirinkimą 
buvo priimti trys nauji nariai, 
būtent Ona Siurvįlienė, Barbo
ra Marozas ir Joe Marozas.

Po to Sofija Ambrozaitė per
skaitė protokolų, kurs be jokių 
pastabų liko priimtas.

Revizijos komisija per R. 
Šniuką išdavė gausų raportą, 
žagariečių kliubas praėjusius 
metus išlaidų turėjo $141.25, o 
įplaukų —’ $517.15. Per 1936 
metus1 kliubo iždinė paaugo 
$375.90. Kasoj 1935 metais' bu
vo $386.30, o šiandien joje 
grynas turtas siekia $787.20. 
Pas iždininką rankose yra $25/ 

žagariečių kliubas praeitus 
metus turėjo surengęs tris va
karus ir tris gegužines; pelno 
davė $292.89. Nuo narių įplau
kė už duokles $210.95. Nuošim
čių gauta $13.31.

Per praėjusius metus žaga- 
r:eč:ų kliubas nariais padidėjo 
71. Su šia diena kliubas turi 
204 narius gerame stovy.

Mirusio nario Jono Gurskio 
pomirtinės išmokėta 50 dolerių, 
gėlių pirkta už $10. Mirus J. 
Pamparui nupirkta gėlių už 10 
dol.

Įvykusiam 20 ir 21 dd. birže
lio mėnesio Clevelande lietuvių 
kongresui pasiuntė kliubas de
legatą, apmokėdamas kelionės

Išpardavimas
Maž?i radios, 5 tūbų, ver
tės $20.00, po

9.95

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

39.00
Grunow radio, vertės $90.00, 
už

'59.00
HOOVER
FACTORY

ONLY

9x12 karpetai, vertės $55.00, 
po

29.50
Floor liampos, vertės $15.00, 
po

*6.50

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Botilevard 7010

Pasiklausykite nedelioj gražaus 
programo, W. C. F. L., 970 k. 
7 iki 8 vai. vakare.
—...  ...... ............... -J

t •

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No........ ......
Mieros .......  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

METINIS

PIRMA DALIS PROGRAMO

VIENO VEIKSMO KOMEDIJA

Morta Kumšti enėNORA GUGIENĖ

SOKOLŲ
SVETAINĖJ

ANTRA DALIS PROGRAMO KONCERTINE

4315

ALGIRDAS RULIS 
Zigman tas Ram y s •

ADELĖ NAUSĖDIENĖ 
Rainių Tarnaitė

R. LIŲDKEVIČIUS 
Grigalius Ramys

PETRONĘLĖ MILLERIENĖ 
Mylė Rainienė

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 | 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

4315—TIK KĄ GAUTA Iš PARY
ŽIAUS. SPORTO MODF^JS^Kam 
nepatiks ši elegantiška sporto^sųk- 
nelė. Kiekvienai... Sukirptos mierbs 
14. 16,' 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 
38, 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
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Ghicago, III.

lėšas, ir taip pat atliko kitas 
kongreso pareigas.

Raportą iš įvykusio sausio'17 
dieną vakarėlio išdavė p-lė Am
brozaitė. Pranešė, kad pelno li
ko $66.25, dar paaiškino, kad 
paduoti platinimui tikietai ne
sugrįžo. Taigi tikimasi, kad šis 
parengimas duos $70 arba ir 
daugiau dėka darbščios, komisi
jos, kuri susidėjo iš jaunuolių 
—Sofijos Ambrozaitės, Alekso 
Nipriko, Adolfo Ramašausko,, 
Frances Ambroz enės. Vakalė- 
is visais atžvilgiais pavyko.

Nutarta po velykų, artinan
tis pavasariui, surengti dar vie
ną šaunų vakarą. Į komitetą į- 
ėjo P. Arlauskas, O. Niprikie- 
ne ir R. šniukas. ,

PRADŽIA LYGIAI 5-ta VAL. PO PIET

Išrinkta komisija, kad paim
tų daržus išvažiavimams; į ko
misiją įėjo Emilija Radauskie
nė, J. Balčiūnas ir Arlauskas. \

Raštininkė Ambrožaite davė 
įnešimą, kad kiekvienas kliubo 
narys į vieną savo kliubo pa
rengimą būtinai įsigytų įžangos 
bilietą; tas tarimas praėjo vien
balsiai. 1

Visi žagariečiai yra' pasiryžę 
šiuos metus dar smarkiau dirb
ti žagariečių draugiškpjo kliu
do ir kartu Lietuvoj gyvenančių 
brolių ir seserų labui.

Beje, dar nupirkta nauja fi
nansų knyga, kuri lėšaVo 15 do
lerių. Lapų ji turi 583; kiekvię- 
name lape telpa vieno nario 
duoklės ištisiems 8 metams. 
Mai knygai paaukauta gražus Mziršai dėka gero žaga’riečio Ch. 
Mastausko. —R. š*
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Subscriptlon Rate«> .
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Clas* Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III, under the aCt of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove; 1739 S. Halsted SU Chicago, 
UI Telefonas Canai 8500.

Chicagojū paltis:
Metami _ ______________ _  $8.00
Pusei metą ------- L-------------- 4.00
Trims mfinėsiamš __ j__ 2.00
Dviem mėnesiams .........
Viekam inenesiUi ______  .į/5

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija 8c
Savaitei __ ____________  18c
MtSnesiui .y -75c.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui , .. ]

liethms  $5j)6
Phšei mėtą —___ ____ _ 2.75?
Trims mėnešihms 1.50
Dviem mlneMama _1.00 
Vienam mėnesiui _________  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose
• ' (Atpiginta)

Metams $8.00 
Pusei dietų 4.00
Trims mėnesiams _ ... 2.50
Pinigus reikia siąsti pašto Money

Orderiu kartū su užsakymu.

Tvanas
——11 .1   ■ I I 11 , s

Išsiliedama iš savo krantų, OhiO upė Užtvindė dau- 
gyhįę miestų, ir miestelių Vienuolikoje Vidurinių Vakarų

* valštijiį: J
Pdtvynis apima 1,800 taiylių ilgiė plotą. Vanduo vfe-, 

tomis lyra; pakilęs 60 pėdų virš norihalinio lygio.
Jau 132 žmotaėš žuvo šitoje baisioje kūtastrofoje.

Tarp 700,000 ir miliono žmonių neteko pastogės. O kiek 
yra sunaikinta turto, tai niekūs negali apskaityti, bau-: 
giausia taukentėjo Cincintaati, O., ir Lousville, Ky.

Tai bus bene pirmas toks baisus potvynis Jungti
nėse Valstijose. Kas nuostabiausia, tai — kad jisai įvy
ko ne pavasarį, bet pačiame viduržiemyje.

Apie tokius baisius potvynius Amerikos žmonės 
pirmiaus • girdėdavo žinių iš/Kinijos.^ • <

Panašaus dydžio katastrofa, įvykusi senovės lai
škais kame nors Mažojoje Azijoje, galėjo duoti pradžią 

Biblijos padavimui apie Didįjį Tvaną, kuris paskandino 
visus (to krašto) žmones, išimant Nojų ir jo šeimą!

Japonijos krizis
Pirmam susirėmime tarpe Japonijos militaristų ir 

politinių partijų laimėjo pergalę partijos. Ne parlamen
tas buvo paleistas, kaip reikalavo kariuomenės vadai, 
bet ministerių kabinetas atsistatydino.

Imperatorius galiojo atsargos generolą, Kazushige 
Ugaki Nudaryti naują ministerių kabinetą. Šis genero
las buvo Korėjos general-gubernatorius ir keturis kar
tui buvo karo ministeris. Bet jisai turi artimų ryšių 
politinių partijų vadais ir yra fašizmo priešas.

Todėl kariuomenės vadai jo nenori. Jie atsisako su 
juO kooperuoti. V

Japonijoje yra toks įstatymas (ar tokia tradicija), 
kad karo ministerio vietai turi būti skiriamas aktingo
je karo tarnyboje esąs generolas. Jeigu kariuomenės 
vadai neleidžia nė vienam generolui imti karo ministe
rio vietą, tai kabinetas negali būti sudarytas.

Negaudamas armijos pritarimo, naujai paskirtūsai 
premjeras kreipėsi į mikado. Šis dabar pasišaukė milį- 
taristų vadą, gen. Yoshnikiri Umezū, pasitarti.

Mikado (imperatorius) yra įgaliojęs gen. Ug^aki 
sudaryti kabinėtą tai, žinoma, jisai reikalaus, kad 
armijos vadai bedarytų sabotažo. Ar jie jo klausys?

Nors jafjdttąi laBcd savo imperatorių beveik lygiu 
dievui ir j6 valiai pasipriešinti butų sunkus* nusidėji-- 
mas, bet ką tiė ’rftilitai'i^tūi padarys, negalima žinoti.

Jeigu jie to^iūsilenks imperatoriui, tai pasirodys, 
kad tikL^s Japonijos valdovas šiandie yra armija. Tuo 
met naujoji Japonijos valdžia bus grynai fašistiška.

llhštohi aii&stūi Rusijoje
Tuo laiku, kūi viešažme Maskvos teisme yra teisia

mas Kari Radek, Sovietų žvalgyba masėmis areštuoja 
. kitus įtariamus Associated Press telegra

ma iš komtnfistų SOStžhės praneša, kad per keturias pir
mąsias bylos dienūs buvo suihita mažiausia 100. Sako
ma, kad jie taip fwt buvo aukštose valdžios vietose.

Žvalgyba areštuoja tuos, kuriuos įvelia savo paro
dymuose liudininkai teisme. Vieta tik pirmadienio posė
dyje tbuvo įvelti ne mažiau kaip 36 nauji asmens.

Kiėk buvo suimtų prieš pTasidėsiant bylai, nėra 
jokių tikrų žinių. Girdėt, kad sėdi kalėjime Bueharinas 
(buvęs Komin'terno pirmininkas), RakoVskis (buvęs so
vietų ataibašadOrius Paryžiuje), Rykov (buVęS liaudies 
komisarų tarybos pirmininkas) ir Rotaim (buv. “Izves- 
!tįįa” korespondėntas Washingt6ne)’ /

Atroddį kūd Staliną yra apėmusi tikra pkrdkū. Tur 
būt, kas nors teifci, iš tiesų, yrū labai rimto. Nė. vieno
je galyje valdžia su tokiu įdukimu negaudo savo buvu
sių jų aukotų tarnautojų ir bendradąrbių. >

‘Galų gale, bus veikiausia sukišti į kalėjimą Viši žy
mesnieji žmonės, kurie turėjo, “laimę”' kada nors būti 
komunistai — ir dar tebegyvena SSRS. Trockis, išnešęs' 
sveiką kudašių, gali džiaugtis!

Apžvalga
darbo Partija kritikuo

ja valdžią '
__ ______ ________— ■ .3

Anglijos Valdžia uždraudė Sa
vanoriams vūžiuoti | Išįiūniją 
padėti vienai arba, kitai kanau- 
jahčių šaliai, pasiremdama še-' 
nu įstatymu - Foreign Enlist- 
ment Act. Prieš žitą valdžios 
žinksnį užprotęsta'vo visos kai
riosios partijos, pradedant libe
ralais, 5

Darbo Partijos vadas, maj. 
C. B. Attleeį masiniamė Susi-] 
rinkime Londone pareiškė, kad 
Anglijos darbininkai žiuri į to
kį valdžios elgesį “su giliu ne
rimu”. .

“Valdžia”, tarė jisūi,
M specialiaių pliemortiųtt^-] 
drausti šūvahoriamš 'keliauti 
į Ispaniją, ; nepasirupin usi 
gauti prižadą iš fašistiškų 
valdžią, kad još Sustabdys 
paramos teikimą 'genierolui 
Franco.

“Ji padarė dabar tą pačią, 
klaidą, kaip kad buvo pada
ryta Su ginklų ir amunicįjoš: 
siuntimu, kuomet ji pasisku
bino veikti. Ji davė fašistiš- 

1 koms valdžioms tris savaites 
laiko bg trukdymo teikti pa- 
gelbą sukilėliams. Tai nėra 
nesikišimas. Tai yra* vienpu
siška intervencija,' kuri duos 

/ progos Vokietijai ir Italijai 
atidėlioti ir išsisukinėti, ,0 Is
panijos valdžiai apsunkins 
kovą dėl demokratijoj apsau-. 
gojimo.”
Nepriklausomosios Darbo 

Partijos vadas Fenner Brock- 
way pasakė, kad jisai laiko patį 
įstatymą, kuriuo valdžia re
miasi, šiam atsitikimui nepri
taikomu. Jisai klausęs . tarptau
tines teisės žinovo nuomonės ir 
sis pataręs kreiptis 'į teismą,; 
kad klausimas butų išspręstas.

* ‘ii - •
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■■1’ASIGAILĖ.TIMO nktu’ki
' Kuti:’’ ’

Toje Valandojė, k^ta Brd&k- 
lyno laikraščio redaktorius ši-J 
tuos žodžius rašė, jisai dat ne
žinojo, kokie faktai bus iškelti 
a'ikštėh Yeisme. Bet jisai teisia ’̂ 
muošius jūu pasmerkė ! ” • L

■■.. .'U J.' ’’ ' ; ’ !

Didelę klaidą “Laisve” daro, 
sakydama, k&d tą bylą sUterks 
Sovietų Sąjungos priešai. Kaip 
tik atbulai. Priešamą ji sutei
kia didžiausią džiaugsmą.

O “Vilnyje” yiejnas neišma
nėlis tašo apie- “Hear^to 'šlamš- 
itįūš”, nenusimanydamas, kuo 
jisai pats tą laikraštį paverčia.

nnn

£

atviras lAIškas 
skaitytojams

Komunistai turi šimtu nuo
šimčių būti ištikimi Maskvai,, 
nes kitaip jiems butų “kaput”.) 
Todėl visa, ką Stalinas ir jo; 
tarnai daro, jie užgiriu. * ;

Dar tik prasidedant byląt; 
prieš Radeką, Piatakovą, Sokdl-' 
nikovą ir 14 kitų buvusiųjų so
vietų valdžioš ir kominterno 
šulų, “Laisvė” jau pasiskubino 
parašyti: į

“Mes šimtu nuošimčių sto
jame už tai, kad nebūtų pa
sigailėjimo nei vienam, kat
ras prisidėjo prie socializmo 
Šalies priešų, katras sąmoks- 
iavo, katras dirbo trdekistinį- 
kontr-revoliucini darbą, ne
paisant koks tas asmuo
butų (? — “N.” Red.) bu
vęs!”

ne

Gerbiama Redakcija': SkaL 
tarit musį dienraštyje ir kėMf-' 
nistų laikraščiuose apie nuola
tinius masinius teismus jr mir- 
'čia baudimus žmonių sovietų 
Rusijoj, man jau senai kyla 
klausimas, kodėl niekas šioje 
šalyje neorganizuoja' plačių pro
testų' prieš tuos masinius žudy
mus paremtus suprovokuotais 
kaltinimais? Juk buvo ir yra 
rengiami masiniai, protestai ir 
demonstracijos prieš Hitlerio 
bei Mušsolinio teismus ir žudy
nes jiems nepatinkamų žmonių. 
Tai kodėl gi nerengti ^demon
stracijų prieš Stalino terorą? 
Butų tikrai puikus dalykas su
ruošti masines eisenas prie So
vietinių konsulatų Chicagoj, 
New York e, YV’ashingtdhė ir 
kitur) kaip , tatai yra daroma 
prieš nacius ir per prieš Lietu
vos konsujjatus. Tokios de
monstracijas atkreiptų ’dbmę 
plačią ą^ęrikįecių mūšių, ir 
joms butų,, suteikta' aiŠkešP’idi 
Supratimo apie tuos tėroristi-' 
nius teismus.

Beje, kada rengiama tokiose 
demonst fadijbs ,prieš nacius ir j 
kada miėstų policija atšfraftclaJ 
prie konsulatų palaikyfnrti ten' 
tvarkos, tai tuoja'us kOmurtis- 
tai apsiputodami rėkia, 'įęŪ&į 
mieštų valdžia gina naįidš-^a- 
šistuš, ir t. t. O kai pfUdėtunie 
rengti demonstracijas prie Š6-; 
Vietų konsulatų, tai pamatytu-: 
mėt, kaip tie patys kdmUništai. 
imtų rėkt’, kad miestų vūldžioši 
neturi tų dcmoristraėij’ų teisei;- 
kad policija turi- demonstran
tus išvaikyt ir apgint ‘Mraugin- 
gOš” šalies atstovybes! Organi
zuokime tokias dėmon^tra'cijas, 
n matysime, kad tai žemiai su
silpnins raudonųjų teroristų 
nachali’škurpą.

V. " ■ • ■ • »■
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POTVYNIO JAUNOS AUKOS
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•POTVYNIUOSE NUKENTĖJUSIŲ ŠEIMYNŲ VAI- 
kai uietuti laiko galvoti apie savo gyveninio sUnkuirtus. 
Nusikaihavę jie kietai miega ant cenientihių grihdų, 
Memphis, Tenn., gelžkelio stotyje. JĮ tą miestą suyažiavo 
didelis Skaičius pastogių betekusių žmonių.

Naujienų-Acme Photo

Ind. Harbor,. Ind.
■ I ■   ,

ŠlA fe5 kuopas susirinkimai, 
to hatijoji valdyba

- --------- IM

$LA 185 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimą saušio 
'dieną. 'Susirinkimą atidarė pir- 
min’mkūs Tadas Meškauskiš ir 
pakakę trumpą kalbą. Paskui jis 
paprašė Joną Ragelį, kad pa
kviestų valdybą. Visa valdyba 
buvo susirinkusi.

Kai visi einamieji kūėpos 
reikalai buvo atlikti ( vadihūsi, 
perskaitytas ir priimtas proto
kolas bei išklausyti kai kurie 
raportai), itai pirm. T. Meškatiš- 
kis paprašė sekretorių J. Ragė-' 
lį perskaityti naujosios vŪMy- 

1937 metams. Su rtiažomis 
pakaitomis Valdyba pasiliko ta‘ 
pati. Būtent, pirui. T. Meškaus- 
kis (šertasis), vįcė-piYm. Ignas 
(kdlaš (naujas), put. rašt R S. 
Rindokas (naujas), fin. rašt. 
Oha ValaviČiėhe (senoji), ižd.; 
’prahaš Petrauskas (naujas), iž
do globėjai: S. Klapaltauskienč' 
(šertoji) ir O. Turkevičiėne 
(hatija). Maršalkos pareigūs ei
ti liko išrinktas Antanas Vii-’ 
kas (naujas). Į komisiją kny
goms peržiūrėti paskirti Pra-. 
nas Jutkus ir Jonas Ragelis 
(abu nauji).

Tenka pasakyti, jog paminė-: 
tą valdybą SUdafo labai darbš
tus žmonės, kdrie jau per eilę 
metų dalyvaują visuomeniška
me judėjime. Tie asmenys visa
da stengiasi ko tinkamiausiai 
jiems pavestus darbus atlikti. 
Galima, tad tikėtis, kad per: 
šiuos ihėtus 185 kuopa pasižy
mi savo veikimu.

šiame susirinkime būvo pri
imta Viena haūja narė. Būtent, 
ponia Būfbork Radžiene. Musų 
kolonijai ji yrū gerai pažįsta
ma. kaip^vėikli moteriš. Tokių 
narių kuopai kaip tik ir reikia.

Beje, šaiišlo 17 d. T. Iwano- 
(vo sVėtąihėje įvyko kuopos ba- 
liUš, ktaplūpiė iiūriūi tūrėjo pro- 
gdš pakirkti lt pašiiinksminti.

. FŪOpoš lutays.

Prašo aukų nukenteju- 
M dėl

Jaineš T. Mchofedn, Chica- 
į6s fediĮdon'Ojo Kryžiaus šky- 
riaus pTrfn'ih'inkhk, ‘htsišaukė 
vakar j miešto ir ’dhicagos 
prieirtieš^ų ^yVėntbjųs prašy
damas aukų nukentėj tįsiems 
dėl patvynio. Chicagoj ir jos 
apiėlinkėš miesteliuose atida
ryta stotys, kuriose aukos yra 
priimamos. Chicagos dalis pa- 
gelbai suteikti nužiūrėta '$50,- 
000) bet juo daugiau atikų bus, 
tuo geriau. Didelės ir mažos 
aukos — Visos yra pageidau- 
j amoš ir priimamos.

Areštuoti 565 narkoti
kų pardavėjai.

i, ,. (

* 1036 metais policijos narko
tikų gaudytojų skvadas Chica
goj areštavo 565 ūsmenis už 
pardavinčjiirtą nafkotikų. Iš 
to išktačįaus 439 asinehys bu
vo rasti kalti ir nubausti ka
lėti arba pinigines pabaudas 
sumokėti.

Berliiokiį pašoVe
Į

Rudolph Devich 22 metų*,, 
*5709 S. įdbmis ^t., guli ligoni
nėje pašautas ir sunkiai sužeis
tas. Pašovė jį ddhn King, t)0 
metų, 5528. ’S. Šangaifion St. ‘

Edward Įieško 27 mėtų liudi
jo, kad jis ėjęs iš savo namų j, 
saliųną alaus‘parnešti. Devich fr 
trys josv bdhdrai mėginę iš jo," 
Leš^o, piniguš atimti. ;

Kada Lesko ėjo kitą kantą į 
sūliuną, tai jį palydėjo King. to
kai berniokai vėl mėginę jucfe 
užpulti, tai King ‘ pašovęs Dėvi- 
chą. Policija paleido Kingą.

i/i, i,j,- .............

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROJ1ANAS

• Išvertė K. AUGURAS

musų
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(Tęsinys) !
Kurčiame balse suskambėjo 

piktumas:
__ Išdavikai!.. Kur jų nė

ra? Buvo ir pas mus... Ak, 
koks tai baisumas patirti pas
kui, kad draugas, tavo patiki
mas to (artimas žmogus yra 
tas, kuris patyrė iš tavęs pa
slaptį, kuris atrodė esąs he
rojus, kuriam buvai pastoen- 
gęs melstis, geriausias ir gar
bingiausias orgapizačijos na
rys... išdavikas! štai
baisumas!* štai kada širdis pa
plukta krauju! štai kada pa
sijunti kvailiu ir keršytoju, 
vienu ir tuo pačiu laiku asilu 
ir tigru. O, tai reikia patirti! 
Tik tada galim a suprasti ug
ningą nepasitikėjimo niekuo 
prarają. Ar jus žinote, kad 
musų darbe turi būti velnio 
konspiracija? Nieko žmogiško! 
Nėra nei tėvo, nei motinos, nei 
sužadėtinės, nei sesers, nei 
žmonos. Visi gali išduoti. Ir iš 
tiesų visi išduoda. Viši...

DžioVds kamuojamas, advo- 
kūtūs susijaudinęs paklausė: 

s— Nejaugi visi išduoda?
Trūkčiojantis veidas, pilkos 

plieninės akys įtimpo:
— Tai ir yra blogiausias da

lykas, kad nevisi išduoda. Jei
gu visi butų išdavikai, tai ne
būtų apie ką ir kalbėti, ir ne
būtų kuo tikėti. Bet gali iš
duoti. Tai viena. O kai kurie 
jau išdavė. Juk ir musų orga
nizacijoje yra žmonių, kurie 
turi dvi kaukes, čia eina žai
dimas, tenka rizikuoti, nes vi
si turi šansų. Na, žinoma, nė
ra kas slėpti — viefrūš kitą 
stengiasi apgauti. Imkime nors 
tokį pavyzdį. Pirmas darbas, 
kuris mą:n teko atiikti, visiš
kai priklausė n!uo Vartūšev- 
skio. Kas jo nežinojo? Jaunas 
diėVaitis! Tvirtuolis, gražuolis, 
dvidešimt trijų metų pulkinin
kas, pltomas lakūnas... Pasise
kimas visūr... nugalėtas pasau
lis po kojomis. Nesuskaitomos 
pergales 'ofe, nūgū’lėjimaš ma
šinų, jo priklaiifeomybėje esan
čių drahgų bielų, moterų šir
džių, o tarp jų — nugalėta... 
Marija Diaman! Girdėjote? 
Kur tau! £ilikiaušia operos 
dainininkė, <!lėl kurios netek
davo galvos Amerikos milijo
nieriai, 'ekzoriški princai, pran
cūzų ‘kritikai • ir vokiečių 'folo- 
sofai. Visai 'neblogi? Tai štai 
jinai liko Vartaševskio rttuny- 
lėtinė... Dvidešimt trys metai, 
pats gyvenimas, jaunystė, lai
mė, dvigubū garbė: jinai ir 
jis,1.. Čia ir atsitiko. Naktį aš 
atvažiavau pas jį. Sutartas 
ženklas buvo —• frinktėlėjimas 
į duriš.

Michail • Ivūnovičiuš parodė : 
sulenkęs rodomąjį pirštą, jis 
šti?ktelėjo 'j duris. Ir tuo pa- 

. čiu momentu iš kitos durų pu
ses irgi pasigirdo stuksėjimas 
į duris. Aš krūptelėjau, šeimi- 
nitakas išplėtė akis. ■ Sulinkęs 
advokatas atsikėlė to apleido 
savo kėdę.

įėjo šeimininkė. Mus vadino 
Vakarienes.

— Tu nutraukei mus pačio
je įdomiausioje vietoje, — ta
rė nusišypsojęs Liubarskis, 
'kreipdamasis j toriotaą.

Michail IvanoVičitis išditiė- 
šė, suglaudė kulnis, nusilenkė, 

‘ir jo veido išraiška vėl pasida
rė iięįžvalgi.

— 'Įdomu, — 
kutęs Inžinierius 
Bdtėnt ‘— “antžmogiška”

II.

- leptelėjo p'ra- 
i... Stebėtina!..

afc 
greit. Mes valgėme neskubėja-

Vakarienė praėjo tyliai

to ranką ir išsiskyrėme. 1 
dėtas raštinėje pašnekešys 
Vo nutrauktas. Matyti, še’ 
niPkas nenorėjo jo tęsti 
dint žmonai ir vaikų auk 
nei.

B

.Męs išėjome į gatvę. Žie 
naktis buvo tyli. Mėnulio š 
sa sravėjo balta gatve. Aš i 
su Michailu Ivanoviči 
abiem buvo pakeliui eiti, 
daugi gyvenome netoliese 
gelžkelio stoties. Aš nekan 
Vau. Pašnekesys, kuris pi 
dėjo raštinėje, jo paslaptį 
irtas, jo klaikumas, nauju 
to neramumas jaudino m 
Aš tariau:

— Dar nėra labai vėlus 
kas. Gal užeisite pas man<

Michail Ivanovicius suti 
Dabar mes sėdėjome vi< 

priešais kitą, gėrėme arbat 
vis kalbėjome apie tą pat 
apie tai, kas taip suerzini 
sudrumstė mano smalsumą

— Kaip ųiatote, visa tai 
įvyksta vienu4 sykiu. Kad 
lėtum ryžtis tokiems darbi 
vis dėlto reikalingas prisi 
Šimas, — iš lėto kalbėjo
— O svarbiausia — orgai 
cija. Vienas pats nieko čia 
padarysi. Reikia čia ' tini 
ryšys, tarpusavis ✓ susiar 
mas, įsitikinimas, kad pe 
Ir, žinoma, išsitreniravii 
Jus klausiate, kaip aš pr 
jau? Bet tai prasidėjo ats 
tinai. Tiesą sakant, tatai i 
da taip įvyksta. Niekas ne; 
sta žvalgybininku. Ta v< 
reikalauja didelio prigud 
Bet aš gerai atsimenu pi 
žingsni. Tai atsitiko visai 
žvalgyboje. Taip, tai buvo 
toji organizacija, gal bus 
sliau pasakyti — karininkų 
junga. Kas vadovavo jai, 
nežinojau. Tačiau centro v 
buvo žinomi ir man. žoc 
vieną gražią dieną aš susi 
kiau paskyrimo. Man buvo 
kyta stengtis visais budais 
gauti į Petrogrado'' milici j i 
užimti ten kiek galima ai 
tesnę vietą...

Michail Ivanovicius susi 
stė. Jo akys prisimerkė, 
rodė, kad tuo momentu 
stengiasi prisiminti kažko] 
neaiškius ir klaikius vaizd

— Taip, įsivaizduokite i 
man tatai pasisekė. Buvu 
m e Maskvos rajone aš ga 
tarnybą milicijoje. Pask 
lyg ir . nuovados viršinir 
Na, turiu pasakyti, ir tai 
ba! Pirmiausia, purvas. Vi 
purvas, neišbrendamas pur 
Purvinos sienos, purvinos 
mėros, purvinos grindys, ] 
vinas stalas ir purvini rei 
lai. Ak, ką čia bekalbėti < 
kyšius! į tai niekas dagi 
rnešio nekreipė. Ėmė visi, 
visų ir Už Viską. Bet štai 
buvo ypač nepakenčiama.
— kratos. Galima prie vi 
priprasti, tik ne prie to. t 
bėtinai niekšiška savijauta! 
štai pasitaikydavo eiti tar 
bos pareigas. Naktis... trošk 
šbrugęš batų odos kvapas. J 
čiama degtinės garai, dregi 
ma... Kartus Skonis burnoje 
sunkumas galvoje. Biaur 
buvo naktys! Ir beveik ki< 
vieną kartą maždaug apie f 
mą valandą ’ryto — skaml 
tis* iš eėkos: *

— Sargyba?
Taip!

— Tuoj su buriu vykite 
Vladimiro gatvę, Nr. 6. T< 
buvusio admirolo bute, pat 
rykite kratą, o jį patį ar< 
tuokite!

Telefonas
mi, bet jaū vienuoliktą valūn-jjęš. Ir čia 
dą vakaro spaudėme vienas kr- • ’v (Bus

paliauja skaml 
prasideda rižil 
daugiau).
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SIS TAS ls šliN IK TEN
Toronto, Kanada

“Nau  jiedu” Kalėdinis numeris

Nors jau mėnuo prabėgo 
nuo praeitų Kalėdų ir tą, ką 
aš Yf6riU pasakyt, reikėjo pa
sakyt daug ankščiau, bet kaip 
žmonės sako: ^geriau vėliau, 
negu niekad. Taigi tai, ką 
noriu pasakyt, yra didis ačiu 
“Naujienoms” tiž gražią Kalė-, 
dų dovaną — “Naujienų” Ka
lėdinį numerį!

Aš nemanaū, kad kur nors 
galėjo būti didesnis leidinys 
su tiek daug ir taip įvairių 
aprašymų kaip, kad “Naujie
nų”. Iš to matos, kad “N-nų” 
štabas nesigaili nei pastangų, 
nei triųso, kad tik skaityto
jams duoti daugiau naudos ir 
malonumo. Lai gyvuoja 
“Naujienos” ir fį darbuoto
jai!

Aplankykit ligonis

Teko sužinoti, kad sunkiai 
serga Benediktas Jurcius, pp. 
Jurcių (gyvenančių 47 Ald- 
wych Avė.) sūnūs. Tai jų vy
riausias sūnūs, kuris jau per 
keletą metų dirbo Toornto 
muitinėje ir gelbėjo tėvams ir 
jo jaunesniems broliams ir se
sutėms. Linkiu B. Jurciui 
greitos sveikatos ir jo tėve
liams susiraminimo.

Pora savaičių atgal sunkiai 
susirgo p. Ant. Urbonas, 126 
Halicm st.

Pažįstami ir draugai atlan
kyki! p. Urboną ir suteikit 
jam vieną kitą linksmesnę va
landėlę laiku. Linkiu 
sveikatos.

Maryte Gaižauskaitė 
ligoninėje

Jai tapo padaryta operacija 
ausy j. Opėracija pavyko ir 
Marytė sveiksta. Mergaitės ir 
berniukai nueikit Marytės at
lankyti. Ji yra Toronto West- 
ern Hospital. Aš linkiu, 
ji greit ligą nugalėtų ir 
pradėtų lankyt mokyklą.

Didelis skirtumas

Praeitą savaitę prisiminiau 
apie koncertą, įvykusį Eaton 
Auditorijoje. šį kartą nortu 
prisiminti apie Junior Hadas- 
sah — žydų parengimą, kuris 
įvyko, sausio 17 d., Royal York| 
— Concert Hali. Programoje 
ne vien žydų jaunimas daly
vavo. Koncertinę dalį atliko 
beveik išimtinai žydai — dai
nininkai, smuikininkai, -piarti- 
stai. šokius išpildė Boris Vol- 
koff šokių mokyklos auklėti
niai. Jų tarpe įdomiausia bu
vo NUncy Anne FeatlferstUne, 
mažytė, ne daugiau kaip 6 
metų mergytė. “Sleepy Doll” 
šokį ji šoko tiesiog žavėtinai. 
Publika neleido niekam ki
tam scenoje pasirodyt, kai 
mergytė riepašoko dar antrą 
šokį.

Bendrai paėmus, vUkard 
programa buvo nebloga. Va-' 
karo vedėju buvo žinomas ra- 
dio naujienų reporteris “Jim” 
Hanter. jEsu girdėjitsi apie 
jo populiarumą visokiuose di
desniuose parengimuose ir 
ypač tafrp nioterų... Iš tikrųjų 
tai yra simpatingas, iškalbus 
ir labai mandagus vyras. Tik 
vakaro vedime jis ne tas pats 
“Jim” Hanter, kuris kalba 
mums kasdien per radio — 
storu, sultingu balsu ir taip 
greit irežnvhi makaluoja... 
čia jis kalba lėčiau, minkš
čiau, žodžiu, iki visų galhny-

j aRi

kad 
vėl

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
f X-RAY

Val.: 8 >30 iki 8:30 v.vak.
.W1 WWW W,.x.

Prieš Goldblatt kratituvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

bių sušvelnintu balsu ir ges
tais. Vienok kiek Eaton Au-.

« • ‘ 1 •

ditorijoje publika buvo rami, 
tiek Royal York salėje vyko 
chaosas. Čia ir teko pamatyti 
didelis ąkirfitmas tarp publi
kos. Svečių galėjo būti virš 
ž,o6o, nes salė kėdžių tihiį 
1,800, o vjsi pasieniai buvo' 
užpildyti stovinčių. ; *

1 — Frances.

AR f IKRAI TAIP BUVO? !

(Tąsa nuo Ž-ro pusi.) 
lykų, tik apsidairykite apie 
geras puses. AsibeniŠkus ir 
neužtarnautus užgauliojimas 
aš jums “sese ir broliai” patap
čiau palaidoti ant “St. ęiair” 
į tą giliąją duobę, kurios man 
nuo širdies kai kurie linkėjo. 
Aš dar norių gyventi ir nie
kam nepavydžiu ilgai, ilgai 
gyventi. .

Peštis mums bėra ko, nes 
gyvenimas Irittšų ir taip pilnas 
kartumų; be to, ir neperiigiau-, 
sras. Ir to taip TrUmp'O gyve
nimo riieš berandame progų* 
sunaudoti tikrai broliškai. Tie
sa, išauklėjimo mums trūks
ta, bet neišauklėsime viens ki
lo šmeižtais Tr užgaulio j ibiais, 
jei ,fUs gabesni ir daugiau au
klėti, raskite kitus kelius, o 
mes Visdomdt 'imsime pavyzdį. 
Bet, jei ir ateityje, nesiliausi
me tižgaulihti kitų, ir niekuo
met nematysime savo klaidą 
bei hesijahsiriie kaltais — vie
nybė nepamils niusų, bet ša- 
lirisis dar labiau nuo riiuSų. 
Juk viskam yra ribos ,kodėl-, 
gi jus negalite, rasti jų ir nė- 
nustojate kabinėtis. Ištisus 
metus buvo tylėta, niekuomet 
nemaniau eiti į spaUdą dėl to
kių menkniekių, bet kuomet 
nesirodo galo užgaulioj linams, 
atrodo, jog patys prašyte pra
šote nurodyti ir jūsų klaidas, 
nes patys jų nematote.

Baigdama dar kartą prašau 
baigti užgauliojimus ne mano,

ŠIS PAVEIKSLAS TRAUKTAS-Iš ŽEMAI SKRIDUSI O LĖKTUVO PARODO DALĮ LOUISVTLLE, 
Kentucky miesto rezidencinio kvartalo. 330,000 gyventojų apleidžia miestą, nes beveik visos gatvės ir na

mai užlieti, hera šviesų ir trukkfa vapdens. ' f r ; Naujienų-IIN. Photo.... ------ ---------- --- u,*, m -—C,,. '..i......' .j,.;,, .—.į—. .... .....—-....  '...—,—:——---- :----- -—\—,——

Darbuotės
š. m. sausio 5 d. T. L. K-tas

L. D. A. turėjo posėdį, kuria-

...... ,w „ „ -■ f      .„wv   .

pianėša, klih niinejimas 17 
gruodžio neturėjo nieko ben
dro su kalą dieną įvykusiomis 
prakalbomis. Negalima rpi- 
kalauti ir laikraščiė, kad j!is; 
gerai ar blogai aprašytų pa-, 

betnie tarp kitų kla'usirrių buvo Tehgimus ar minėjimus, 
apkalbėta ir hlitarta parašyti galima ’p'rėišyti ir tikėtis, kad 

ateityje butų atskiriama vie
nas dalykas nuo kito.

Paminėjimas pavyko labai., 
gerai. Kalbėjo du kalbefojaį, 
kurie savo kalbose hušviete 
to minėjimo reikšmę. Tapo' 
nemažai įšpldtinta protesto at
viručių, kurias su protestuo
jančio parašVi bus pasiųsta A. 
Smetonai. Išiiešta gribžta pro
testu rezoliucija prieš Lietu
vos liaudies engėjus.. Rezoliu
cija ‘L. B.” tilpo. _ -

Tame pačiame k-to posėdy 
buvo nutąr!tąn..ruoštis paminė
jimui 16 vasapio. Paminėji
mą manoma ruošti Šu prakal
bomis ir Sū perstatymu tinka
mo veikalo.

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
Toronte jau išplatinta apie, 
150 protesto atviručių. Jeigu 
kas beturite minimų alviru- 
čių 'ir norite 'įsigyti — prašo- 
ine kreiptis į komitetą.

Kad šio k-to darbuotė butų 
visiems žinoina, liko išrinktas 
korešpoiidentas, kurio pareiga 
bus pranešinėti, per spąudąį 
kas bus veikiama. <

—V. Dagilis, -
T.L.K-to L.D.Ą. korąsp,; 

. ? ... ~

paaiškinimas į spaudą apie 
minėjimą 17 d. gruodžio.

“Liaudies Balse”, kur tik 
‘buV6 kalbama apie minėjimą, 
visur buvo maišoma su antro 
vakaro prakalbomis. Kad ne- i 
susidarytų skaitytojai blogos 
nuomones apie surengtą . mi
nėj imą 17 gruodžio, komitetas

ir naudingais rašiniais —- ži
noma, ir darbais.

Jei matysite klaidas, dary
kite tuojau vietoje pastabas 

_ , .ir nesusipratimus likyiduoki-
bet visų Toronto lietuvių ge- ine tarp savęs, o ne per spau- 
$)vei. Linkiu šių metų isto- dą. Bus sveikiau visiems, 
rijos lapus užpildyti kilniais — O. J,

Anglių StreiKasI
GKiįSIA —,‘ISVENGKIT KAINŲ PAKILIMO ' C

. . . THE HERITAGE COAL CO. I
pripildys jūsų anglines ,Dabar i 

kas Trūksta likusiai žiemos daliai ir leidžia per 

5 Mėn. Išsimokėtil
NEREIKIA IMOKĖJIMO '
i .jį, ii,' n r '.'.im1

GRŲSI.A f --
, f , r VULJ A AJLJA1A 4 • > . J

PRIPILDYS JŪSŲ ANGLINES DABAR i

šerfei
Užtikrintas Kuras—-Specialiai Žemos Kainos f 

Cash kainą—10 t ' 
tonų ar daugiau1®?

UŽ TONĄ, f 
$9.50 f

$8.75 | 
$7.90£

POCAHONTAS, Reforked XrUegg 
SOLVAY COKE 
PETROLEUM COKE 9 (sfariibųs)
POCAHONTAS. Mine Run STA&0>

Truputis brangiau už mažesnius užsakymus ir skolon
DVIEJŲ VALANDŲ PATARNAVIMAS—PUSĖ TONO AR LODĄS

iieritage
MlCrflGAN AVENUE PRIE 63 GATVĖS ,

ĖNGLEWO0D 26W
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Nepasitenkinimas

šokiais budais aukos, bet at- nėra reikalo. Kasti nk gynimo 
skaitų dar niekad ir niekas demokratijos, tai gali būt kiek 
nėra-matęs. Sakysite, leidžia tiesos, bet paskutinių dienų 
laikraštį. Taip, leidžia, bet įvykiai parodė, kad tam laik- 
tas nepatenkina aukotoją. Jis raščiui žodis demokratija yra 
hęri tikrai.žinoti, kur ir kaip labai baisus. Visa simpatija

reikalo pranešti, jog laikraštis 
tokiu savo atsiliepimu pasta
tęs k-tą į nemalonią padėtį. 
Po V. D. korėsp6hd^ticijos 
“L. B.” redakcija pridėjo pas
tabą : “Teisybė, kad pirmos 
prakalbos Tiko neaprašytos, 
bet tai ne laikraščio kaitė, o 
pačių korespondentų”.

Atrodo, kad redakcija nusi
plauna rankas ir suverčia visą 
kaltę korespondentams. Bet 
dalykas visai kitah’ huvo ir 
redakcija turėtų ^prisihnfi Ne
mažą kaltę Už tki, kad Viso
kiais budais niekindama as
menį khris kalbėjo afttrame 
vakare, nesiteikė atskirti vie
no vakaro prakk'hnį hdo ant
ro. Įšika’rSčiaVę tik fyy- 
kusių prajcalbų vicnahie “L. 
B.” ėditoriale rašo: **Dr. P. 
'Grigaitis per du vakartis tei
kėsi Toronto lietuvius įtikinti, 

įkalbėdamas nešamorfėš hįfne 
I Sovietų Sąj'ttngą ir demokra
tiją”. Neturėdamas po r&hka 
to laikraščio, gal žodis į žodį 
ir 'neta'ip parašiau, bet ih'frftis 

i parašytą ta ^kti. ’() ką fau 
kalbėti apie atskirų kočešp. 
raštus, kuriuose btivo reiŠkia- 

j ma didžiausia ‘heapykahta 
Į atsilankiusiam kalbėtojui, o 
redakcija nesiteikė ♦pnsta’bų 

i padaryti, kad minėjimas 17 
! gruodžio pavyko gerai ir kad 
' nebūtų sujungta su antro va
karo prakalbomis. PO Šitokio 
redakcijos pasielgimo kiekvie
nas išsirciškia, kad jam tei
sėtumas nerupi, kad Taikraš- 
tis leidžiamas vien tik nieki- 

. nimui kitokių {^tikinimų as
menų. — Jurgis.

yra sun&ūddjapii jo suaukoti I demokratijai tik dėl to, kad (DAUGIAU KANADOS -LIE-
centai. Praeitais metais bu
vo “D. 2.”,. dabar “L. B.” va
jus “tiriame sukėlė per 4,000 
dol. Už tuos pinigus žadėjo 
nupirkti linotypą. Bet kaip 
kurie kalbą, kad už linotypą 
yra įmokėta vos l;000 dol., o 
kur kiti /pinjgtii? Ne iš gero 
vienas, kuris vos šiokią tokią 
korespondenciją nulipdo, nė
jo darban,jiors bosas iš dirb
tuvės pas jį platį buvo atva
žiavęs ir prašė grįžti. Ir kas 
norės fandrėj;.-rūkti, kuomet 
čionai prie laikraščio niekeno 
nekonlroJiuojamą algą ])asi- 
iihi. ^Pagai žmonių skaičių, 
kurie prie laikraščio dirba ir 
algą gauna, ne* savaitinį, bet 
kasdieninį gąlc tų' ap d irb t i.
i Komunistai mėgsta kabinė

tis net prie tų laikraščių, ku
riuos leidžia bendrovės, o apie 
jų leidžiamą vien tik iš su
aukotų pinigų, niekas neturi 
teisės prisiminti apie atskai
tas.-’. .<■ ' - ... ■

Iš buvusio “Darbininko žo- 
džio” staiga virto “Liaudies* 
Balsas”, nelyginant kaip 17 d. 
-gruodžio perversmas. Apie 
keitimą vardo niekur nebuvo 
prisiminta ar yra reikalo var
das keisti. Redakcija teisi
nasi, kad visi laikraščiki tai
kosi prie liaudies, tai ir mums 
reikia neatsilikti, ypač kada 
pagyvėjo bendras darbas at- 
šteigimui ‘LidtuVoj demokrati
nės santvarkos. Bet kur re
dakcija suranda Kanadoje lie
tuvių liktldį? Kana'doje yra 
tik kanadiečių liaudis, bet ji

mato tam tikrą naudą. “L.B.” 1 
sakosi kovojanti už demokra
tiją, bet tikrus dempkiLlįjos 
kovotojus'su dumblais sumai
šo.

“Liaudies Balse” Nr. 155, •T. L. K. L. Deni. Atst. koresp.;
V. Dagilis aprašydamas, kas 
yra komiteto veikiama, pa-1 
brėžė, kad minėjimas 17 d. • 
gruodžio “L. B.” buvo maišo-“ 
ųias su antroje dienoje įvy
kusiomis prakalbomis, 
rašo koPespondenas, lai 
losi, kad net komitetas rado

ma-

TUVIŲ ŽI*NIŲ 6-TAM PUSL.)

Patikėtinas Įlnimentas, 
palengvina ’gėlimtis ir 
skausmus nuo ištampy- 

inų ir išsinarinimų. 
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. >

/’ h vir 6*r i s. r*A- m o u į
Ą ’ Ll N I M E N T

BIZNIS GERĖJA

Po Torontą‘ vaikšto gandai,, 
bėt*karlais gandai virsta tik- 
rėhybe. J Jaučiamas kaip ip 
Jrynrmasis. Daugelis iš rė
mėjų “L. B.” nusiskundžia, 
tarphsavy šnibžda, bet viešai 
niekas neišdrįsta žodį ‘kitą iš- 
Šitarti hpie atskaitas. Jau ke
linti ihetąi kaip yra< leidžia- lietuviškų “gazielų” neskaito, 
nias’Ihiktašlis, renkamos “i- Todėl prie jos taikintis visai

WEŲ--

&^<E.. 
s^o\e/

iiiiiii* rfilHM

AR JUS PASIRENGĘ? IK
Nauja gerbūvio gadyne jau čia.

F Pasaulis pilnas geresnių darbų. Mes w 
pasirengę jums duoti pirmos klases ’ 
biznio išlavinimą, prisilaikant greito, 
pasekmingo ir ekonomiško metodo... 
proga jums pasinaudoti biznio grįžimu.
Užsirašykite bile Pirmadienį

Chicago College of Commerce
62nd Place prie Halsted

Telefonas Wentworth 0994 ,
2 MELŲ DEGREE KURSAI 

Biznio Administracija, Sąskaityba, 
Sekrėtoriavimas.

i TRUMPI KURSAI j
ik Sekrėtoriavimas, Stenografija JĮ
||k Sąskaityba, Mašinraštis . JM

Knygvedyba, Gomptrometer.
Telefonuokite, kreipkitės ‘

ar^a ra5xWt dei /
paaiškinamosios ■■

literatuos. .dSP



NAUJIENOS, Chicago, &

Kanados Lietuvių 
Žinios

Malonus pasikal 
bejimas

Atsitiktinai man teko apsb 
lankyti pas .drg. J. Petravičių. 
Pasikalbėjime perbėgome ke
letu svarbių šios dienos klau
simų^ Plačiau išsikalbėjus, pa- 
sigiriu, kad Toronte susitvėrė 
socialistų kuopa. Jis labai, 
maloniai atsiliepė ir pridūrė,] 
kodėl jo nepakvietė. Mano 
draugas, su kuriuo nuvykau, 
pasiskubino pasiteisini, kad 
buvo manoma steigti “Naujie- 
niečių Kliubų”, o kuomet su-i 
sirinko ir. daugumas pareiškė 
tai tokiu budu ir liko nepa-' 
kviestas. Taipgi drg. J. Pet- 
ravičius pareiškė, kad Toronte 
noro steigti soialistų kuopų,; 
buvo susitvėrus socialistų kuo
pa, kuri gyvavo vienus metus. | 
Tai buvo 1917 m. rugsėjo 30, 
d. įsteigimas 126 kp., o 1918 
m. rugsėjo mėn. Kanados val
džia uždarė. Tuo laiku drg. 
J. Petravičius buvo sekretorius, 
ir išsikalbėjus atnešė protoko
lų ir narių sąrašų, knygas, ku
rios gana švariai užlaikytos 
ir audėklo viršeliais. Matyt, 
tuometiniai draugai manė 
steigti socialistų kuopų nevie
niems metams. Taipgi pa
reiškė, kad turi nemažų nuo
savų knygynėlį, kurio dalį pa
sižadėjo paaukoti dabartiniai 
kuopai. Paprašiąu, ar jis ne
galėtų savo įgytų įspūdžių ir 
praeities atsiminimų aprašyti 
spaudoje. Jis sutiko, bet ne 
ankščiau įstojimo į dabartinę 
kuopų. Iš drg. J. Petravičiaus 
galima tikėtis gabaus veikėjo, 
nes yra nemažai susipažinęs su 
socializmu ir per daugelį metų 
buvo jam ištikimas.

— Vikšras.

Toronto, Ont
Socialistų kuopos susi

rinkimas

Sausio mėn. 31 d. 949 Dun- 
das st., W. 2 v. p. p. šaukia
mas Toronto lietuvių socialis
tų kuopos narių susirinkimas. 
Nariai ir simpatikai kviečiami 
atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų. Tuo patim 
pranešame, kad musų kuopos 
susirinkimai bus visuomet da
romi paskutinę mėnesio sa
vaitę ir taipgi 2 v. p. p. aukš
čiau nurodytu adresu.

— Valdyba.

laikraštis

General motors streikas vis 
dar užima pirmų vietų pramo
nės kovose šioj šaly. Daugiau 
detalių paduodama spaudoj apie 
General Motors* imperijos tvar
kų. Ir štai keletas jų:

William S. Knudsen, General 
Motors ekzekutyvis viceprezi
dentas nurodė, kad vidutinis 
korporacijos darbininkas 1935 
metais uždirbo $1,150, o 1936 
metais $1,490. Tačiau
“Nation” sako, jogei nepriklau
somi nuo korporacijos tyrinėji
mai rodo, kad vidutinis Gęne- 
ral Motors darbininkas 1935 m. 
teuždirbęs apie $900.

Antrų vertus, laikraštis “Na
tion” parodo kokias algas ėmė 
General Motors viršilos 1935 
metais, štai jos: Alfred P. Slo- 
an, Jr., prezidento alga buvo 
$374,5Q5; Wflliam S. Knuds.en, 
ekzekutyvio vice-prezidento al
ga buvo $325,869;
Brown — $249,862;

Donaldson 
John L. 

Pratt — $2^9,862; John T. 
Smith — $245,437; William A. 
Fisher $224,107;' Edward F. 
Fisher — $221,347, ir t.t. Dvi
dešimt septyni stambesnieji 
General Motors viršilos paėmė

ČIA ŽMONĖS GYVENO važiavime Indianapolis mieste 
nutarta išvystyti programų, 
kurio tikslas bus pastatyti tūk
stantyje atskirų' miestų po' vie
nų namą pigia kainap kaipo pa
vyzdį naujos gadynės namų, 
šie namai bus statomi prisilai
kant federalės valdžios n'a’maips 
statyti patvarkymų.

' THE TENNESSEE Valley 
Authority, Jungtinių Valstijų 
valdžios projektas elektros jė
gai gaminti, pastaruoju laiku 
paskelbė, kad bus pakeltos al
gos to projekto darbininkams, 
kurių yra tarpz15,OOQ ir 20, 
ooo. ’ “

CHICAGOS CLEAR-I 
ING HOUSE 

PREZIDENTAS
Pirmas Clear- 
ing House isto
rijoje atsitiki
mas, kadnevi- 
dumiesčio ban
kininkas butų 
išrinktas tos or
ganizacijos pre 
z i d e ntu. Juo 
yra Dr o v e r s 
National B a n- 
ko, D r o v e r s 
Trust and Sa
vings Banko ir

Safcz Deposit Co. 
Mr. Cuininings.

Clearing House tai didžiu
mos Chicagos Bankų organi
zacija. Jos tikslas ‘ tiekti ban
kams—nariams žinias 

l 

čekius, kurie yra ant 
šomi ir prižiūrėti tų 
veikimų.

Mr. Cummings 
Banko štabe išdirbo

c.

Trečiadienis, šaus. 27, 1937
; .i-'

vyko kitur ir panašiai. Vie
ta, kaip ten, ndbutų reikės

Tad, jei dar nesi pasiren
gęs, skubėk pasinaudoti pro
ga. Chicago Collegc of Com- 
merce jums padės, šiandien 
telpa Naujienose jų skelbi
mas, atidžiai persiskaityk ir 
apsilankyk. Jos antrašas: 62 
Place prie Halsted gatvės.

ši mokykla veikia jau per 
27 metus. Kas pilnai užtikri
na, kad verta jų lankyti. Kvie
čia apsilankyti ir tėvuš.

—Re p. x-y.

ingtone vasario 1 diena. Kon
ferencijos tikslas busiąs nusta
tyti bendrų akcijų reikalavimui 
pakelti geležmkeilų darbininkų 
algas. , :

ŠIAME NAME, KURĮ POTVYNIO VANDENS, NETO- 
Ii Cincinnati baigia apsemti, gražiai gyveno ūkininkų 
šeimyna. Vandeniui pradėjus kilti, gyventojai pabėgo į 
saugesnes vietas. Bet kai sugrįž namo turbut nebebus, 
o jeigu tebestovės, tai nebus tinkamas gyvenimui.

N aujienų-Acme. Photo *

algų 1935 metais $4,192,773; i 
tų sumų neįeiųa jų pajamos 
gautos už korporacijos serus.

—o—
PHILADELPHIA. — Prane

šama, kad 8,000 Phil'adelphijos 
moteriškų rūbų siuvėjų gavo į- 
sakymus išeiti į streikų sausio 
20 dienų, jei samdytojai nesu
tiks unijos reikalavimams.

—O—'.

READING, PA.—6,500 Berk
shire Knitting Mills darbininkų 
streikuoja jau pusketvirto mė
nesio. Praėjusia savaitę strei- 
kieriai atsišaukė į senato komi
sija, kuriai 'vadovauja Robert 
La Follette, prašymu padaryti 
tyrinėjimų streiko eigos. Darbi
ninkai nusiskundžia kompanijos 
puolimais streikierių.

.----- o-----
FRANKLIN, MASS. — Kuo

ne du tūkstančiai audėjų, Uni
ted Textile Workers of Ameri
ca unijos na'rių, Shuster Hay- 
vard audinyčiose Franklin, Mill- 
bury, East Douglas ir Man- 
chaug miesteliuose streikuoja 
daugiau kaip menesį laiko.

—o—

' LONG BĘACH, Califomia — 
Harvey C. Fleming, Oil, Gas 
Well and Refinery Workers of 
America unijds prėzidentas, 
paskelbė planus suorganizavi
mui 1,000,000’ aliejaus laukų 
darbininkų, šie darbininkai, pa
sak Flemįngo, bus organizuo
jami industriniu pagrindu. Uni- 
j a,, be to, kreipsis į Idįngrėšą, 
jei matys reikalų, kad* laimėti 
36 valandų darbo savaitę ir 
mažiausią algą 5 dolerių die
nai. Organizacinis vajus prasi
dės nuo 1 dienos balandžio me
nesio šių metų.'

Išsiuntė pašalpą į pat 
_ vynio vietą.

and

viems Amerikos piliečiams, jei
gu jie sumanytų kovoti, kad 
darbo sąlygas pagerinti.

—o—
CHICAGO. — Laundry

Dye House Dri'vers unijos lo- 
kalas 712 atnaujino sutartį su 
skalbyklų savininkų asociacija. 
Sutartis padaryta dviems me
tams. Nuo 1 dienos sausio mė
nesio 1937 metų trokų operuo- 
tojams pakeltos 1 algos dviem 
doleriais savaitei, o nuo sausio 
1 dienos 1938 metų algos bus 
pakeltos dar vienu doleriu. 
Darbo laikas sutrumpintas vie
na valanda dienai.

. —o—
CHICAGO. — Soptynius me

tus darbininkai kovojo, kad jų 
unija butų pripažinta, ir dabar 
mašinistų unijos distrikto aš
tunto Daisų ir Tulmeįkerių 
skyrius praneša’, kad General 
Household Utilities, Gompany, 
Manufacturers of *'(Sunow Ra- 
dio and Grunow Radiators, pri
pažino dirbtuvėse mašinistų 
uniją ir sutiko dzrjtis su ja 
čjšl darbo sąlygų.

—o—
INDIANAPOLIS, 1ND. — 

Asociacijos pramonininkai, už- 
interesuotų statyba, planuoja 
visą eilę konferencijų savo dar
buotes šakose. Tų konferencijų 
tikslas bus demonstruoti (pa
rodyti) galimyb? statybos ma- 

i žų namų pigia kaina, bet su

NEW YORK. — P-ia Roose- 
velt, prezidento žmona, regu
liariai rašo straipsnius žinių 
sindikatui. Reiškia, ji yra žur
nalistė. šiomis , dienomis ji įs
tojo į ra’šytojų gildiją, t. y. 
Amerikos laikraštininkų uniją. 
Bet spaudos atstovų konferen
cijoj ji pareiškė, kad nesitiki 
dalyvauti lokalo mitinguose, nė 
pikietuoti streikų metu. Ji pri
klauso New Yorko lokalui.

Vp.

■ fL.v I

“Canned i goods”

apie 
jų isra- 

bankų

Drovers 
per 40

apylinkėj. Sūnūs karėtų ir ve
žamų dirbėjo. į bankų įstojo 
1897 metais. 1910 metais buvo 
išrinktas Drovers Trust and 
Savings Banko prezidentu. Gi 
išrinkimas šiems metams į 
viršminėtų įstaigų, galima sa
kyti, yra jo ilgos bankinės 
tarnybos vaisius. (skelb.)

Biznio reikalai 
gerėja

R uos kilęs atsakom i nyiem s 
darbams

Dabar dar laikas ruošties 
atsąkomingiems darbams. Biz
nio reikalai tik pradėjo gerėti 
— darbai didėti. Bus parei
kalavimas specialistų. Tai su
prantama, kodėl: vieni per 
blogmetį suseno, nebegrįš į 
senų darbų, kiti išmirė, ar iš-

Chicagos raudonojo kryžiaus 
skyrius išsiuntė vakar, sausio 
25 dienų, traukinį iš 14 vagonų 
į Evansville, Indiana, kurs yra 
nukentėjęs'nuo patvynio. Pa
siųsta iš Chicagos maistas, val
tys, lovos ir antklodės. Jau ir 
pirmiau iš Chicagos buvo pa
siųsta į patvynio įvairias vie
tas laiveliai, antklodės, maistas 
ir kitokios reikmenės.

Geležinkeliečiai reika
laus algų pakėlimo

Vėl eina1 žemyn Long 
Distance telefono mokes- 

> tis — aštuntas nupigini* 
mas ' į paskutinius de
šimts metų. Naujieji mo
kesčiai, įsigalioję Sausio 15 
d. numažina daug tarp
valstybinių dienų, naktų 
ir sekmadienių pašaukimų 
kainas nuo 5 centų iki 
$1.00, pagal tolumų.

( I » „ •

Mažai kainuoja palaikyti 
ryšius su draugais ir biz
nio bendradarbiais kituo
se miestuose telefonu.

Chicagos geležinkelių darbi
ninkų tarpe yra žinių, kad 16 
geležinkelių unijų 'atstovai, re
prezentuoją 800^000 darbininkų, 
susirinks konferencijai Wash-

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dažnai Gelbsti 
i ’

Virškinti ir nuo
Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wine Co.
544 S. Wells St., Chicago, I1L 
Prisiųsk man sampeli dykai
Vardas ____ ______________ _____

'Adresas
Visose 

Vaistinėse

Kaip vakar Chicagoj, StevenSį 
viešbuty, prasidėjo 30-tas me
tinis suvažiavimas atstovų or- 
nizacijos vardiji National Can- 
ners Associatiop. ši organiza
cija yra’ susivienijimas Ameri
kos pramonininkų, kurie mari

nuoja (kenuojajt blekinėse įvai
rias maisto r^iį$menes.

Pasak organizacijos atstovų,' 
trys septintadaliai visų maisto 
ręikmenių Amerikoj pasiekia 
virtuvę blakinėse ‘a’rba genuose. 
Kaip daug įvairių reikmenių 
kenuojama, liudijąs pavyzdžiui 

' faktas, kad tik viena kenuoto- 
Ijų firma išleidžia dešimtį tuks- 
! tančių įvairių kenuotų produk
tų sudedamų į 2,800 skirtingos 
išvaizdos ir didžio kenus. Jos 
produktai siekia nuo mažiukių 
dėžučių aspirinui iki didžiulių

DAILY BUSINESS DIRECTORY
• i «

Laikraštis “The New Repub- 
lic” paduoda sekamų ištrauka 
iš garsinimų spaudoj gazų: 
“Fabrikų savininkai! Ar yra 
matomi ženklai neramumų jūsų 
dirbtuvėje? Ar jūsų darbinin
kai nerimauja? Kodėl neimti 
Akcijų dabar, pirm negu pasi
darys' pervėlu, ir kodėl neapru-1 įrengimais, kurių reikalauja fe- 
pinti dirbtuvę ašarinių gazu deralė valdžia, 
(parankia šautuvų ir bombų for- butų tinkami 
iria), kad išvengti vargų atei- moms gyventi, 
ty?” Šitokias “vaišes” ruošia’ Neseniai įvykusiame Retail 
kai' kurios kompanijos Jais- Lumber Dcalers asociacijds su-1 viedrų arba kubilų taukams.

kad tie 'namai
Amerikos šei-

vaišes

Lietuviškas Krupnikas
f

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Ii''

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

i ; ’ • * ’

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas ' /

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

. ' ■'. Y-
t v.»X^

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktųf intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių Čia skelbimų » 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tikėjų bus galima gauti.

i ____ ______________________ • -. . . _

• ANGLYS—COAL

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

Smulkesni $7.15 tonas
MM—■ — I I Į II -II ..............— . M ■ «n»................................. — ■ —— «. » . I ■■ i I - «r—»

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

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

už toną:
BLACK BAND ...................... $8.60
Illinois Lump ...... .............   $6.40
Franklin JVash Nut ........a. I___
Haking Kentuckv Lump ...... $8.10

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

ILaidbtuvių Direktoriail • Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublk 8340

v CONRAD AS
PHOTOGRAFAS 

420 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 srražii 
dovana. Modernišku Vestuvių Pavei 
k«lu tuzinas $12.00

• Tel Fnrlpwood

• LIGONINES- 
HOSPTTALS

SVEIKATOS KLINIKAS
X * Kompetentiild gydytojai, o ne atn* 

q dentai, teikia patarnavimu. 
' Hima tansilus Ekzaminuoja akis. 
, priskiria stiklus. Medikai! ekzami* 
’ nacija ir gydymas. Ligoninis gydy 

-—. ma> arba namuose Raudongyriės• AUTOMOBILIAI IR i gydymas jivirkitiniu. taria ir vari* 
AUTO MEKANIKAI vein*

dentai, teikia patarnavimu.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai,; kurie kiekvienam 
teisingų patarnavimų ir 
pataiso automobilius.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavmdale 5727.
auto me- 
užtikrina 
geriausia

Pinigų Taupytojanis Išmokam
' ' ' . ■ •' .' •. -■■ '■ ' ' ••-.L’- *' * ■’•' ' ' '•'

Kiekvieno Asmens Pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorv 1696

• RĘST AUR ANT AI

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

Universąl restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant mariceto. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar kitu ne
smagumų. Plačiai vra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1138.

639 West 18th St.
CHICAGO. ILD. I

Garsinki tęs “N-nose’

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- 

j f’Sc
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVF.
CHICAGO.

• tavernos

New Deal Inn Tavern 
117 SO. HALSTED STREET 

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

CIGARETTES
BilI Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

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

2448 West 47th Street

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

Tel. Yards 5299 
3827 SO. EMERALD AVENUE

■ . -.................. U. ,
KEPTA ŽUVIS |/en n .

Coleslow—Potato Salad. Turime virš S K elbimai naujienose
40 rušiu sendvičiams mėsos. Viskas naiirln /JAI4-oruSi<I Viskas duoda nauda dėlto,

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. 

Pristatome
Morgan Street

Boul. 8758
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

.1; ' . v ' . 1 ... <" *i-s-
'fr'



Pradėjo studijuoti 
šokių, dailę būdama 
jaunutė mergaitė rir pir
mas jos dalyvavimas 
tarp lietuvių buvo kai
po solistės šokėjos Jau
nojoj Birutėj.

Paaugėjus, prisirašė 
prie Birutės Choro ir 
lenais dalyvavo kokį 
laikų, turėdama apleis
ti Birutę iš priežasties 
stokos laiko lankant 
augštesnę mokyklų.

šokių studijas lahkė 
per šešis metus, turėda
ma Chicagos geriausius 
mokytojus, kaip ponių 
Bissart, p. Tsoukalas 
ir dabartinį jos moky
tojų p. Novikoff, kuris 
ilgų laikų buvo vyriau
sias direktorius seno
sios Chicago Civic Ope
ros baleto.

Praeitų metų prad
žioje, p-lė Aleksiutė tu
rėjo savo recitalę Ma
žajam Teatre, vidur- 
miestyje, ir pati viena 
išpildė visų programų, 
susidedantį iš devynių 
numerių. Atsiliepimai 
šių recitalę buvo yps 
gražus.

Dabartiniu laiku p-lė-Alek
saite studijuoja medicinų Chi
cagos Universitete, kur kursus 
lanko jau antrūs metus. P-lė 
Aleksaitė yra maloni, įdomi ir 
pilrta energijos jaunuolė. Kaip 
ji man pasakojo, jos mamytė 
turėdavo priversti jų lankyti 
šokių mokyklų, kuomet buvo 
mažiulė mergaitė. Tačiaus pa
augėjus ji suprato vertę tokio 
išsilavinimo, naudų kurių pa
tsai turi ir kitiems suteikti 
dalyvaudamas visuomeniniam 
veikime. Ji dabar, lankydama 
net ir universitetų, iš kurio

apie

t

Puota 20 metų sų- 
JcaktuVėms - ** 

mihėtit

j

1
ENGLEWOOD. — Sausio 23 

dienų įvyko parė, kad atžymė
ti pp. Stanley it Adelės Em- 
pakarių, 713 Wė^t 81 Strėet, 
dvidešimties metų vedybinio 
gyvenimo sukaktuves, kadan
gi pp. Empakariai turi plačių 
pažintį tarpe Chicagbs lietu
vy; tai ir į šią jų puotų susi
rinko daug svečių, kurie prie 

’ skanios vakarienės ir ragau
dami alučio bei degtines tu
rėjo good time.

Už taip dt-ąugiškų atsilan
kymą ir suteikimą gražių do
vanų pp. Empariai visiems šios

*'

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadieny, sausio 
27 dienų, Fellowship HoitSe patalpose, 831 Wešt $3 įlace, 
ir prasidės 7:30 valandą vakare. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti. —S. Woodmarf, rašt.

Kensington Lietuvių Bendrovės šėrininkų metinis susirinki
mas įvyks ketvirtadiehy, sausio 28 dieną, 7:30 valandą , > • • • 4-
vakare A. Nakroshis svetainėje, 311 Kensington avenue. 
Bus išduotas metinis raportas apie bendrovės stovį ir teks 
nutarti daug svarbių reikalų, taipgi išrinkti valdybų šiems 
metams. Visi nariai kviečiami atsilankyti. —Direkcija. v

Namų savininkų ir Piliečių Kliubo metinis susirinkimas .įvyks 
ketvirtadienio vakarų, sausio 28 d. šv. Kryžiaus patap. 
svetainėj, 46th ir Wood gt. Kviečiame visus nanių savinin
kus atsilankyti. —Kliubo Valdyta. i

Marųuette * Bark Lietuvių Piliečių Kliubo metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 3V d. 2 vai. pb piėt Gimimo' Ba
ndės šven. parapijos svetainėj. Bukite visi pažymėtu lai
ku; yra daug svarbių reikalų aptarti. Taipgi stiprinkime' 
savo jėgas, prirašydami kuodaugiaVsiai riaujų narių į šią 
bepartyvę ir naudingą organizaciją. —F. A-nis. ;

Bridgeporto Bučerių ir Groserhinkų Sąjunga laikys metinį su
sirinkimų sausio 28 d. 7:30 vakarė, Ūkelio salėj, 3436 
Lituanica dve. Bus svarstoma’ svarbių reikalų-, taipgi nitu-' 'S . ' » *
jos valdybos rinkimas. Todėl nepamirškite atsilankyti.

Valdyba;

-jį

Trečiadienis, saus. 27, 1937 NAUJIENOS, Chlcago, m.

Dalyvaus “Naujienų” Koncerte Gražios vestuves

For Rent

504 WEST

i

COAL 
Anglys

Mezgimo Dirbtuves 
__ Knitting Mills

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

Continental Paper Grading Co. 
1623 Lumber Street.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo—geri namai, būti, nuojat, 
$6.00; Sheldrake 7265. '

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

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
REIKIA merginos 18—23— be 

skalbimo lengvam namų darbui, 2 
metų vaikas, būti. Jacobs, Colum- 
bus 8673.

RENDON arba pardavimui krau
tuvė su 5 kambariais gyvenimui 
Clearinge. Pašaukite Tel. Repuplic 
7148. 5716 W. 64th St.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo—7 metų vaikas, gera 
alga—geri namai, South Šidėj.

Radcliffe 2979.

, RĖNDON kampinė krautuvė 
su flatu, karštu vandeniu šildoma, 
gatvekario ir eleveitoriaus transpor- 
tacija, pigiai. 2058 West 21st St. ’

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 3?. Halsted St 

Victory 4965

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 

•DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486. 
33-rd STREET

CLASSIFIEDADS
k*

J O SEP H INE A LEKSA1TĖ—ŠOKĖJA

pareiha kas vakaras šu glė
biais knygų, Be kurių, ji ihan 
sako, nežinotų ką daryti,, tę
sia dar savo šokių mokyklų, 
yrd narė Pirmyn ChoFo ir pa
vyzdinga natė, kuri visuomet 
lanko repeticijas ir nuošird
žiai dalyvauja visame šio cho
ro veikime. Ji suranda dar 
laiko dalyvauti ir kituose mu
sų parengimuose.

Naujienų progFame ji pildys 
net du skirtingus numerius. 
Vienas jų bus “Čigonų šokis 
(Herberto) ir antras 
monda,” Ispanų liaudies 
kiš. Pianu akompanuos 
p-lė Josephinė Schultž.

—N

Ray- 
šo- 
jai

G.

puotos dalyviams taria Širdin
gų ačiū. , ; L '

Sfenaš Petrasi ^

WPA reikalavo algų 
pakėlimo

Du šimtai juodveidžių W. 
P. A. darbininkų antradieiiy 
■susirinko prie Merchaūdise 
Mart trobesio, kur randasi W. 
P. A. ofisai, reikalauti įiūkė- 
iiiifo algų 20 nuošiifc&y. Susi
rinkusieji darbininkai išsiškir- 
štė rainiai, kai valstijos WPA 
administratorius Charles Mi- 
ner patarė jiems pasimatyti 
su Martinu Bičiuliam, valsti
jos darbo santykių direkto
riumi, 10 East lltli strbet.

BRIGIITON PARK. — Sau
sio 20 dienų skambėjo vestu
vių varpai p-lei Adelei Wistar- 
taitei ir Williamui Wright. 
Jaunieji šliubų ėmė laisvą 
Crown Point miestely, Indiana 
valstijoj. •

Vestuvių puotą įvyko jauno
sios namuose adresu -4141 So. 
Rockwell street. Po vestuvių 
jaunavedžiai tuojau išvažiavo 
vedybų kelionei į rytines val
stijas automobiliu. Jįė mano 
atlankyti Pittsbiirgh, \Pa., gi- 
inin'es ir Nėw Yorkų, o vėliau 
važiuoti į sadletų -Fldridą ir 
ten apšigyventi.

P-has Wright užsiėmimu yFa 
selsmanas, o" p-lė Wišlartaitė 
yra gimusi Pittsbu’rghe, Pa., 
gi mokyklas, pradinę ir augš- 
tešri'ę, 1'ankiuši ihiestė Žieglėr, 
Illinois, kasyklų srity.

P-lė Adelė, o dabar p-nia 
Wright, taipgi yra Chicagos 
Lietuvių Draugi j Ūš ūfirS. P- 
hi'os Wright tevaš, velionis 
Aleksandras Wis’tartas, buvo 
“Naujienų” Šėrininkas ir skai
tytojas nuo jų pirmo numerio 
pasirodymo. . . . L

Vestuvių puota rūpinosi p- 
lės Adelės m'otinū.

Senas Petlas.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

JoAlbert Gurski 23 m. ir 
sephine Griksas 21 m. '

Frank Jūricic 27 m. ' ir 
teile Deligianas 22 m.

Charles Stankas 27 m. ir Ge- 
neVieve Sukalec 23 m.

Henry Poos 31 m. ir Matilda
Paznokaš 25 m.

Čhude Boėse 33 m. ir Mary 
Maczauskis 30 m.

% Skirybomš bylos iškeltos

Bagdonas
t

Plėšikas fceiitiiiiaristas
A-' ..' .■ ,...4'. 4

Policija - areštavo Wilfredą 
ir Winfredų Gbddardus, 20 
metų amžiaus dvynius brolius, 
7255 Greenlėaf avenue. Tre
čias areštuotas yra Wiliiam 
Frost 13 metų, 6858 Oriole 
aventie. Areštuotieji vaikinai 
yra kaltinami vagystėmis.. Jie, 
pasak policijos, prisipažinę 
joms. Vienas areštuotųjų, bū
tent \Vilfre(l (y'oddard, yra se
minarijos mokiiiys. Jis savo 
šora, iŠ vagysčių vartojęs mok
slui apmokėti įr knygoms ti
kybos klaušimUis pirkti.

Pati, arba politika.
Birmadienį Circuit teisme 

Waukėgane laukta' įdomios by
los pradžios.

Mrs. Rose Amundsen 54 me
tų, žmona Fox Lake mibštelib 
mero Arthur J. Amuhdseno 57 
metų, iškėlė 1936 metų vasarą 
bylą, reikalaudama.skirybų nuo 
vyro, arba kad vyras pasitrauk
tų iš mero ofiso.

Ji skundžiasi, kad vyras gir
tuokliaująs ir esąs žiaurus. To
dėl ji reikalauja arba kad vy
tas pasitrauktų iš mero vietos/ 
ąrba kad teismas duotų jai ski- 
rybas nuo vyro.

Naujienų Koncertas 
Vasario 1 & 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2Š43 SOUtH KEDZife AVENUE

■ ---........... ■, .. :................................................................................................ ........................................... .

įį'Hlln'li i llliu ‘ •. įi , .iiii 11.14 III!...................../| ' U I>R| -i .i... .

” GRĄNDOPENING ,
Mr. Siibaitis ir Mrs. Kasky ’< Tavern. 

{Vyksta Sausio 30 d., 1937 m;
Kviečiaihe Visus draugus. pažjsta,mus ii* apielinkėg lietuvius j mū

šų NAUJOS UŽEIGOS ATIlJARYMĄ. Bus Vęltui užkandžių, grieš 
gera muzika, linksmiiišiiiiSš Viši iki ahkštyvo Vyto;

KVIEČIA ŠAVININlUi: , ? , ■ i
ADAM SUBAITIS IR MARIE KASK Y

2001 Cahalport Ayenue.

MAISTAS POTVYNIO AUKOMS

PAVEIKSLAS PARODO, KAIP POTVYNIO “JKA- 
iirijti’; žniohes PortsmOuth, 6hio mieste, apsirūpina maiš
tu. Valgomų jų daiktų pardavėjas savo krautuvę perkėlė 
į laivų, kurijn įsikrovęs prekių 
buto.

Apie Joniškiečių 
vakarėlį

Fiaęitą, sekmadienįPiaeitų sekmadienį West 
Side Tlall, Joniškiečių kliubas 
patiekę scenoj dvi komedijas 
r— '“Be Šulo”, ir “Aš Nemi
riau”, Pirmoj vaidino N. Mic
kevičiene, A. Baltienė, J. Vai
tiekūnaitė, B. Vaitekūnas ir K. 
Baltas. Viši saVo rolėse Ųuvo 
tinkami ir lobė gerai. Antrojoj 
vaidino J. Balakas Jr., S. Mic
kevičiūtė, BJ" Povilaitis ir V. 
Povilaitis. Jaunuoliams, išsky
rus p*lę <Mickevičiūtę, nors jie 
lošė gah5 ’gfeffi1, truko * aiškios 
lietuviškos t&mės, o tai kaip 
tik ir kįupdČ; vaidinimų. Visgi 
reikia pagirti' kad čia augęs 
jaunimas' prib’ progos neatsisa
ko ir dąly^llj’a su senaisiais 
patyrusiais . aktoriais.

Dėdė Vaitekūnas tūrėjo ge
rokai padirbėti koliai priruošė 
ir sūmokino.' žinoma, jeigu ne 
jis, tai s nebūtų tokio įspūdžio 
padaryta. Joniškiečiai gali bū
ti dėkingi rudiškiečiui, kad jis 
nepasigailėjo darbo, o jei ku
rie atsilankiusieji sirgo nervų 
liga, tai,, tikrai pasveiko, nes 
Visus prijuokino iki ašarų.

Tik šį kartą; joniškiečiai tur 
būt mažai meldėsi Dievuliui, 
kad mažai žmonių teatsilanke 
į jų vakarėlį. : Jeigu ne kaimy
nai. žagdriečiai su savo buriu 
jaunuomenės, tai butų prisi
ėjęs ; pasitenkinti f vienu ar 
dviem tuzinais svečių. Tiesa, 
pusėtinai atsilankė ir pačių 
Jphi^kiečių, ypač biznierių ir 
šiaip gerų Joniškiečių kliubo 
priedelių, k. U E. ir S. Chep^ 
hai; K. Stuparas, p-ia Kaniu-

Down-
p--1--
šienė,; Simonavičiai iš
ing Grove, Ilk, B. ir M. Motu
zai, dainininkę . p-lė Ančiutė, 
Bubniai, p-ia Nastariene ir ki
ti. : B ' ■' C’’

Joniškiečių kliubo pirminin
kas J. Gasparaitis vedė pro
gramų, o Keturakio muzika 
grojo šbkįkąmš, J

Reikiapašąkyti, kad prie 
bufeto; tikrai linksnius visi bu
vo, ir užkandžiavo- ir bravar- 
sko pusėtinai patraukė. Sma-

važiuoja nuo buto prie 
Naujienų-Acme Photo

> gūsis Benis savo garsingu bal
su, kitiems pritariant, šauniai 
dainavo. Tai tokios naujienė
les iš šio Joniškiečių parengi
mo. — R. s.

Vieši Kurorte
Par-Hot Springs National 

ke, Arkansas valstijoje atosto
gauja ir gydosi chicagietė, 
Emma Parnialis. Ji rašo nau‘- 
įieniečiams, kad ten labai ge
rai > ir smagu gyventi.

Iš patvynių srities atvy- 
kstdVi Chicagą.

Pirmadieny kiekvienas 
traukinys atvažiavęs iš Obio 
klonio srities, kur siaučia po
tvyniai, atvežė pabėgėlių nuo 
palvinio. Atvykusieji iš Ohio 
žmones turi Chicagoj giminių 
ir pažįstamų, pas juos ir atva
žiavo jie prisiglausti.

Ir ją išmokino
sod-

ranką j

Brookfieldo zoologiniame 
ne neseniai bezdžioniukė vardu 
Cappy nusilaužė kairiąją ran
ką. Daktaras įdėjo 
plasterį.

Tačiau nespėjo jie paleisti 
bezdžionkę po operacijos, kai ji 
ėmė ėsti plasterį. Kas daryti?

Daktarai turėjo dėti kitą 
plasterį ir uždėjo, bet perdėm 
išmirkytą chinino j. Bezdžionkę 
kando vėl kartą, kitų plasterį— 
ir liovėsi. Mat, chininą pasiro
dė net jai perkarti.

ALEKSANDRAS ANDR1JAU- 
.. V SKAS.

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

Amerikoj išgyveno 25 metus
Paliko dideliame nuliudime 

mptėrį Marijoną po tėvais 
Budrįkaitę, 2 dukteris: Oną ir 
Adelę ir 2 sūnūs: Stanislovą 
įr Bronislovą ir žentą Charles 
Wasik, ir daug kitų giminiu, 
o Lietuvoj brolius ir seseris.

Kūnas pašarvotas . 4409 Sp. 
Wood St. Laidotuvės įvyks 
KetVirt., Sausio 28 d., 8:00 v. 
rytą iš namų į šv. Kryžiaus 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
būk gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kažimiero kap.

Visi A« A. Aleksandro Ąnd- 
rejausko giminės, draugai ir 
pažįstami t esąt nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jam paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, ihiktei-ys, sunai ir 

kitds gimines.
Patarnauja laįd, diri J. F. Eii- 
deikis, Tel. Yards 17111.

Miscellaneous for Sale
Įvairus Pardavimai

TYPEWRITERIUS RENDUOJAM 
IR PARDUODAM PIGIAI. Atdara 
vakarais. M1D CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE, 944 West 63rd Street. 
Wentworth 5305.

FūFiutūre & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKOE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Štoru fikčerius de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksua. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

PARSIDUODA dvi geros geleži
nes lovos su matrasais. 3416 South 
Wallace St. Birmos lubos iš priekio

Business Chances
Pardavimui Bizniai

Restaurantas pi- 
-* ligok, Bridgepdr- 

Krciptes, Box 556,

PARSIDUODA 
giai; priežastis 
to apjelinkėj. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

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

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

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
■ Phone LAFAYETTĘ 5800

PRISTATYMAS MIEST 
MIESčlUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILUNOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už tdną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel Kedzie 3882 
ANGLYS! 
ANGLYS!

IR PRlfc-

Peoples Liųuor Store
2646 West 63ra Street

Tel. Republic 88417 ’ 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųŠies gęrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Bltinčiain GSle* Telegrama | Visu 
Paimtilto Dali* 

LOVEIKIS 
KVrETKiNINKAS 

.Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
Ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevard 7814

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

3241 So. Halsted St
Phonc CALUMET • 7858

Teikia informacijas įr užveda sys-. 
temas pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.

REIKIA MERGINŲ patyrusiu 
prie šteam table $12.0Ū pirštinių 
taisytojų $16.00, Bindery $16.00, ko
telio mergina $50.00, mašinos ope- 
reitorė $16.00—$20.00, veiterkų $8— 
$10.00. A. J. McCOY and ASSOCIA
TES, INC., 140 South Dearborn St. 
kambarys 1130. į

MERGINA namų darbui be skal
bimo. patyrusi virėja—savas kam
barys, $8.00. Briargate 4454.

MERGINA 20-30 bendram nahių 
darbui be virinio,—lengvas skalbi
mas, savas kambarys,s liudymas, $6 
iki $7. Bitterswęet, 9497. ’

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui .. .

PARSIDUODA nebrangiai ^di
delė farma Wisconsino valstijoje— 
su staku. 200 mylių niio Chicagos. 
Pardavimo priežastis, mirtis šeimy
noje. Atsišaukite 5335 So. Halsted 
Street.. - . . - -. .

Real Estate Z
$3500 _ GERI NAMAI IR PAJA

MOS — 2 flatai, 5 ir 4 kambariai, 
kaip nauji. Artesian ,arti 47tos. 
Tikras pirkinys! Pamatyti rytoj, 
kreipkitės. 2532 _W. 63rd St. Hem
lock 8300.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Futnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųbar- 
genų.

Z. S. MICKEVICĘ and CO.
"6816 So. Westerū Avenue

Hemlock 0800.

BAKGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnj 
namą. Randasi Bridgeporto ąpįelin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

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

NIEKAD NEBAMATYŠIT tokių 
bargenų dviflačiuose moderniškuose, 
plytų budinkuose.’ 
62nd ir Talman 
61 st 
54 th 
44th

.... kaina $6900.00 
ir Troy .............  fcaiha 6800.00
ir Albany ........ kaina 6500.00
ir Artesiahs....... kaina 5000.00

DOMBROU,
1615 West 51st Street 

Grovehill 0300

PARSIDUODA moderniškas plytų 
2 flatis, naujai išdekoruotaš, užda
ryti porčiai, pleisteriiiotas bėismen- 
tas, gatvė ir iela išmokėta, 2 karų 
garažas, didelis lotas, paaukuos už 
$5950.00. Kreiptis 5188 So. Albany 
Avė.- Agentai nesikreipkit.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT
’ —MAINYT

Pavasaris nebetoli.
Nuosavybes kainos • 
kįla.
Neatideliokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
Pašaukit Mus tuojau

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodamfe gerų uub- 
laidą.
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Darys J. P Ewaldų 
Turto Tyrinėjimą

Tardyme dalyvavo Universal State Banko 
receiverio advokatas ir J. Zalatorius

Vakar rytų prieš federalio 
teismo paskirtų tarpininkų 
(roferee) įvyko pirma sesija 
J. P. Ewaldų bankroto petici
jos svarstymo.

Iki to laiko, kreditorių ad
vokatai, Universal State Ban
ko receiverio atstovas, ir kre
ditoriaus, J. Zalatoriaus, advo-

■ kalas darys Evvaldu turto ty
rinėjimų.

Iš kreditorių į sesijų atsi
lankė ' tik J. Zalatorius Su 
žmona. Kiti nebuvo ir nepri
siimto nei advokatų.

advokatas J. J. Gonnan.
Nuo Ewaldų buvo advoka-

tas Chaveriat.
Į liudijimus buvo įtrauktas 

čiuose ant rytojaus po pasi
davimo į bankrotų. Tame pa
reiškime p. Evvaldas 
jog eina bankrotai! 
kad banko receiveris 

pasakė, 
dėl to, 
reika

lauja iš jo kelių tūkstančių
dolerių. Vienu laiku Ewaldas

Kreditorių advokatai posė 

atrodo faktas, kad J. P. Ewal- 
dai dabar gyveną labai puoš

kukliai. -

Kvočiamas, J. P. Evvaldas 
pareiškė, kad dabartiniu lai
ku jo mėnesine alga iš Kcis-

, r- • .., ■ . • c. ‘ • .K,‘. t... .?• •_
- ' ' ’ ' ~ j - - - -r - - • - - - •• .< , r •Z?
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Milionas Be Namų-- Siaučia Ligos ir Badas
■ . V «. ' • . ' ‘ f f . • r • 1- « . •• • J a.
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lučio spulkos yra $50, bet kad SustteikaVO pop 1 e t O S
pirmiau gaudavęs apie $3,000 
į metus. t

J. P. J£waldiene sesi joje 
dalyvavo.

ne-

Siūlo medicinos 
pagelbą

Šiuo laiku Chicagoj daug kal
bama ir rašoma apie pavojų 
visuomenei, kurį sudaro paleis
ti iš kalėjimų, pa'roliui krimina
listai. Kai kurie asmenys eina 
taip toli, kad pataria visai'pa
naikinti parolių sistemų.

Praėjusį sekmadienį, sausio 
24 dienų, Dr. Brownstein davė 
įdomų patarimų. Jis būtent s*a- 

’ko, kad daugelis kriminalistų 
yra medicinos 'vadinamų “pa- 
reties”. Tokie asmenys esą lin
kę papildyti aktus priešingus 
visuomenes arba draugijos ger
būviui. Išleisti juos iš kalėji
mo, sako daktaras Brownstėin, 
b irtų paVb j i nga. •-. • \ '

Bet kaip juos pažinti?. Jisai 
aiškina,4 kad užtenka paimti Įš 
jų nugarkaulio skysčio; įr išęk- 
zamįnuoti jį. Skystis parady
siųs, ar galima kalinį paleisti dymui.

y Joliet miestely sustreikavo 
Star-Peerlcss Wallpaper kom
panijos darbininkai ir darbi
ninkės. 200 darbininkų pir
madieny pikietavo dirbtuvę, 
ši vieta yra viena didžiausių 
tos rūšies dirbtuvių šaly.

Dauguma išleistų paro- 
liui pasitaisę r ■

Kai -Jiin'ie išleisti pąroliiii 
kaliniai sugrįžta Vėl krimina
liam amatui. Taip. Bet W. C. 
Jonės, Illinois vdlšHjos: pate
lių tarybos pirmininkas, pas
kelbė skaitlines, kurios rodo, 
jogei nuo 85 ik,i 87 nuošim
čių išleistų parolilii kalinių 
pasitaiso ii- .krimįpaliai• karje-

A ‘V.' r; -?7. ' ;

Visi tiesieji keliai į pietinių 
valstijųkui'brtuš pėr Illinois 
ir Įn d i a n a į va Ls t i j as tapo n u- 
trinjįcti. Patvyniš užliejo juųs.* 
^ęnaupiftlpkai yra siiinčiaipi. 

. ų į Jvięškęįįūs,; kurie veda pidt-
:ma { ligonines gy-. ryčių link per AVashingtonų,

paroliui, ar negalima. ' ■
Anot daktaro,,v dėka šitokio 

ekžaminavirdp Jk&Hhių; nužiūrė
tų paroli ii i, žymi dalis krimina-

Padarė holdapa dakta 
ro ofise.

Jaunas augalotas vyras įėjo į ;jr gafvių Chicagoj 
~ ~ ~ A/I 1\/T/-vw»'n-n A-fi*on n A— _ •__ ._ .1 •__* • 1D-rd James M/ Moran ofisų ad

resu 1553 Wėst Madison st, 
' —Dentistas’? —- paklausė įė

jęs vyras buvusį ofise dakta- 
rų. ‘ ■

—Kitoj koridorio pusėj — 
paaiškino daktaras Moram

dVis' viena — tarė nepažįs
tamasis ir pridūrė: —- Tai yra 
hoidapas! • .- / į \

Grūmodamas revolveriu ban
ditas atėmė iš daktaro $5, su
rišo jį, užklijavo jo burnų plas- 
teriu ir išėjo iš ofiso,. pakabi
nęs ant durų daktaro įspėjimą 
pacientams:,. “Out - Back at i 
5 o’clock.” '

Keleivių dėmesiui

Slydumo aukos
Boliai slydumo šalygatvių 

j praėjusį 
pirmadienį įvyko eilė nelai
mių. Kai kuriose jų žuvo 
žmonės. Tarp kitu užmuštas 

komisionierius Louis Petor- 
son 51 metų. Jo automobilis 
Cicero avenue, prie 67 gat
vės, slysdamas atsimušė į ma
šina, kuria opervao Albert 

3830 West Ofttii st. Garsinkitės Naujienose

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas^Samdylojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekvienų samdomų darbininkų. Mes 
jums galimo patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Clearingo policijos viršinin
kas tapo užbnuštas, o Phillips 
ir jo žmona išliko gyvi.

24,000 mokinių gaus 
diplomas

Šiandien, sausio 27 dienų, 
24,122 viešųjų Chicagos mo
kyklų mokinių gauna diplo
mas baigimo mokyklų kurso.
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LOUISVILLE, KENTUCKY MIES
TO VAIZDAS, TRAUKTAS IŠ AMER
ICAN AIRLINES LĖKTUVO, KURIS 
VAKAR PERSKRIDO 
DENS UŽLIETO 
UPES-KRANTO.

VIRŠ VAN-
MIESTO PRIE OHIO

Louisville turi apie 350,000 gyven
tojų. Du trečdaliai jų jau išsikraustė' į. 
kitus miestus. Vanduo jau iškilo iki 56.3 
pėdų ir vis dar kyla.

Miestas neturi elektros, jokios

munikacijos ir vienintelė susižinojimo 
priemonė yra radio.

Žmonės labai vargsta, .nes daugelis 
neturi pastogių ir nėra maisto. Prieš Ii- . 
gas kovoja būriai daktarų, Raudonojo 
Kryžiaus 4slaugės, valdžios kariuomenė

ir krantų apsaugos laivynas.
; Nuo potvynių iš viso žuvo 105 žmo

nės, o apie milionas neteko pastogių.
Šis potvynis skaitomas pragaištin

giausiu Amerikos istorijoje..
American Airlines Photo
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