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Iškels Mississippi
Klonio Gyventojus
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500,000 Mississippi klonio gyventojų bus 
iškelti i saugesnes vietas. Louisville Siau

čia ligos; 200 žmonių jau mirė.
OHIO UPS PALIOVĖ KILUSI. • *

CAIRO, III., sausio 27. — Vanduo patvynusioj Ohio upėj 
Šiandie paliovė kilęs ir tas gimdo vilt/, kad potvynis bent Ohio 
klony greitai užsibaigs ir gal Cairo išsigelbės nuo viską naiki
nančio potvynio. Tegaus dar neprasidėjo atslūgimas ir ims dar 
kelias dienas iki augščiausia pakilęs prie Cincinnati vanduo pa
sieks Cairo.

LOUISVILLE RASTA DAR 160 LAVONŲ.
LOUISVILLE, Ky., sausio 27. — Gimsta baimė, kad vien 

Čia potvyny žuvo šimtai žmonių. Ta baime gimė policijai iš už
lietų namų išgriebus dar 160 žuvusių žmonių lavonų. Kaip jie 
žuvo, miesto valdžia atsisakė aiškinti.

Upė jau 13 valandų stovi vietoj ir vanduo paliovė kilęs, 
pasiekęs 57 pėdas virš normaliu upės lygio ir užliejęs miesto 
gatves iki 30 pėdų gilumo.

žuvusieji žmonės • laidojami augštesnėse vietose esančiose 
kapinėse broliškuose kapuose. Kadangi daugelis lavonų yra la
bai apipuvę, tai sanitariniais sumetimais, nė nebandoma juos 
identifikuoti.

Miestas desperatiškai kovoja su gosiančiomis ligų epide
mijomis. Jau virš 300 žmonių mirė nuo ligų.

WASHINGTON, sausio 27. 
— Jungt. Valstijų armija Ii-* 
ko, sumobilizuota iškelti gy
ventojus iš 150,000 ketvirt. 
mylių ploto Mississippi upės 
klonyje, nes tame klonyje nu
matomas didžftlu8+^9->upOtyynis, 
kąda vanduo iš dabar jąatvy- 
nusios Ohio upės įsileis ir į 
taip jau patvynusią Mississi
ppi upę. Abejojama, ar galės 
atlaikyti upės sienos tokį mil
žinišką vandens spaudimą. Jei 
sienos neatlaikys, tai visas klo
nis liks staigiai užlietas van
dens. Tad ir norima iškelti vi
sus to klonio 500,000 gyvento
jus į saugesnes vietas, kol dar 
tebelaiko sienos ir kol potvy
nis nėra pasiekęs savo čiuku
ro.

Bus iškelti visi gyventojai 
per 50 mylių iš abiejų upės pu 
šių. *

Jau dabar dėl Ohio upės po
tvynių jau daugiau kaip milio- 
nas gyventojų yra likę be pa
stogės. Prie jų prisidės dar 
500,000 Mississippi • klonio gy
ventojų, kuriais teks rūpintis 
Raudonajam Kryžiui, su ku
riuo kooperuoja visos valdžios 
įstaigos.

Planai evakuoti 500,000 gy
ventojų Mississippi klonio yra 
sąlyginiai ir jie bus vykinami 
tik tuo atveju, jei tikrai pa
sirodys didelis pavojus. Te- 
čiaus pasiruošimai jau daromi, 
kad nelaimė neužkluptų išne- 
tyčių, nepasiruošusius.

Ligos siaučia potvynio 
srityse.

LOUISVILLE, Ky., sausio 
27. — Didelis Ohio klonis per 
tūkstantį mylių, nuo . Pitts- 
burgh, Pa. iki Cairo, III., yra 
pavirtęs į vieną milžinišką 50 
mylių platumo ežerą, šis klo-
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Chicagai ir apielinkei fede- 
ralio oro biuras šiai pienai pra
našauja:

Galbūt lietus ar sniegas; 
maža permaina temperatūroje.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 35°.

Saulė teka 7:08, leidžiasi
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JAUDINANTIS PAVEIKSLAS, TRAUKTAS JEFFERSONVILLE, IND. 
miestelyje, kuris yra užlietas. Draugai, sulipdę “lovą”, neša šergantį žmogų į 
traukinį, kuris važiuoja ligoninėn. Kįartu eina ištikimasis ligonio šuo (kairėj) 
nuo jo neatsitraukia. Naujienų-HN Photo
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Prezidentas už val
džios valdomas 
elektros imones

WASHINGTON, sausio 27. 
— Prezidentas Rooseveltas ai
škiui pasisakė už praplėtimą 
valdžios valdomų elektros įmo
nių, įsakymas Tennessee Vai
ky Authority nutraukti dery
bas apie sujungimą valdžios 
ir privatinių elektros įmonių

Reikalauja platesnių 
galių darbo depar-

• tamentui
’i f

Darbo sekretorė paprašė kon
gresą skubiai suteikti jai ga
lią verstinai taikinti strei
kus.

WASHINGTON, sausio 27. 
— JDarbo sekretorė Frances 
Perkins paprašė kongresą kaip

Tennessee klony. Derybas jis galima greičiausia suteikti jai 
galią verstinai taikinti strei
kus. Ji prašo kongreso suteik
ti darbo departamentui galią

įsakė nutraukti, kadangi 19 
privatinių elektros kompanijų 
gavo labai platų teismo injunc- 
tioną prieš TVA.
/----------------
Visa Vokietija turės 

nutilti Hitleriui 
kalbant

BERLYNAS, sausio 27. — 
Visa Vokietija turės nutilti 
trims valandoms ateinantį še
štadienį, Hitleriui kalbant savo 
“reichstagui” ir visi turės per 
radio klausytis, tos jo kalbos.

pašaukti deryobms abi puses 
kur tik iškyla ginčai tarp dar
bo ir kapitalo.

Reikalą tokių įstatymų iš
šaukė General Motors virši
ninkų atsisakymas atvykti į 
darbo sekretorės kviečiama 
konferenciją su streiko va
dais.

Ir prezidentas smerkia 
General Motors.*

Prezidentas Rooseveltas, ku-

nis tahkiai būna užliejamas, 
bet dar niekad nebuvo tokio 
milžiniško potvynio, dėl kurio 
toli virš 1,000,000 žmonių liko 
be pastogės ir kuris jau da
bar yra pridaręs virš $300,- 
000,000 nuostolių.

Nors; ir r stengiamąsi suteik
ti visoikią pa^elbą ir tam nau
dojamės visokios galimos prie
monės, vistiek likusiems be pa
stogės gyventojams tenka kę
sti neapsakomą vargą, taipjau 
šaltį ir alkį. O dabar likusių 
be pastogės žmonių vargą ėmė 
didinti siaučiančios ligos.

Vien Louisville nuo plaučių 
uždegimo, tyfo ir kitų ligų per 
pastarąsias kelias dienas mirė 
200 žmonių. Be to 20 lavonų 
liko išgriebta iš vandens gat
vėse.
' Vanduo gi gatvėse siekia 30 
pėdų gilumo, nors potvynis, dar 
nėra pasiekęs savo čiukuro ir 
vanduo ‘dar nepaliauja kilęs.

Tūkstančiai žmonių guli ligo
ninėse, kurios yra taip, perpil
dytos, kad nebegali sutalpinti 
ligonių. . '. r '

Trys. ligoninės Portsmouth, 
()., yra perpildytos ligonių, ser
gančių influenza, kokliušu ir 
vejarauplemis. !

Canneltown, Ind., miestui 
liko paskelbta kvarantina dėl 
siaučiančios ten škarletinos.

Veik visi Evansville, Ind.. 
gyventojai apleido miestą, van
deniui vis kylant ir visai pri
trukus geriamojo vandėns. Ten 
potvyny žuvo mąžiausia 9 
žmonės. 7

Paducah, Ky., yra visai izo
liuotas ir tik ariiatoriaus radio 
stotis prisiunčia šiek tiek, ži
nių. Lėktuvai numetė miestui 
serumo ir kitų vaistų.

Didžiosios radįo stotys pot
vynio miestuose veikia dieną 
ir naktį, duodamos visokiausių 
nurodymų gyventojams, taip
jau ir gelbėtojams » kur yra 
reikalingiausios pagelbos vie
tos^ ' A ,

Raudonasis Kryžius sako, 
kad nuo pasaulinio karo dar 
nebuvo tokios didelės nelaimės 
ir prašo visos šalies gyvento
jus skubiai sudėti $10,000,000 
gelbėjimui nukentėjusią. Jis 
įsteigė 123 koncentracijos sto
vyklas ir 39 laukų ligonines.

Potvynių srity dirba ir 50,-
. 000 WPA darbininkų.

Įvairios žinios iš po 
tvynio šryčių

Harrisburg izoliuotas.

HARRISRUąG,; JĮl^ąusio 
27. H ar risburg 'mieštas1,; ku
ris yra dž 22 mylių nuo Ohio 
Upės, yra potvynio izoliuotas ir 
jo susisjekimas su pasauliu 
yra atkirstas. Didesnė puse 
miesto apsemta. '

..
Paducah irgi izoliuota^; T

PADUCĄH, Ky-, sausio 27.
— Veik visi 'gyventojai aplei
do šį miestą ir su juo galima 
susisiekti . tik', per trumpų ban- 
jų radinį;’į Ag;..

3 zuyė paskendus valčiai.
GOI.C0S*i)A, III., sausio . 27.

— Tryąziribitės žuvo motori
nei valčiai' / prakiurus ir pa
skendus Ohio upėj.

fluntington dujų pavojuje.
HUNTINGTON, W. Va., v s. 

27. — .Vandens apsemptame 
H'untingtohę. daugely vietų 
pratruko’.gaso pervhdo ir iš 
zanderis pradėjo veržtis gasas. 
Dėlei naujo pavojaus, visose 
tokiose vietose griežtai uždrau
sta rūkyti;' ar briežti degtuką, 
gyventojaiiš pavojingų vietų 
^vakuojanti. .

■*.' . •’ '

Cincinnati vanduo paliovė 
'.-kilęs., ■ <

ęiNCINNĄTI, O., sausio 27.
— Miestas atgavo viltį, Ohio 
upei paliovus kilti. Vanduo 
upėj pakilo iki 80 pėdų virš 
normalio upės lygio, bet vakar 
ir šiandie paliovė Kilti. Iš to 
spėjama, kad greitu laiku pra
sidės potvynio'.atslūgimas, jei 
vėl neprasidės naujos liūtys.

■ ■ ' • ■ .■'■■•i- .. \

: Geriamojo vandens mieste, 
yeik ‘ višaį nebėra ir skubiai. 
gręžiami šuliniai. z

' • • ...
Cairo evakuojamas.

CAIRO, III., sausio 27. —į 
Nors Ohio Upė jos augštumo- 
se ir paliovė kilti, o apie Pitts- 
burghązir W. Va. jau prade
da atslūgti, bet tai nė kiek ne
sumažina pavojaus upės žemu* 
muse esantiems miestams, ku
rie vistiek turės susilaukti mil
žiniško potvynio, atėjus van
dens bangaHištupės augštumų.

.’AiTJ’• ■ .A; n-..-/;

Didelio potvynio laukia ir Cai
ro, kuris yrą prie Ohio upės 
įtekėjimo į Mississippi. Gyven
tojai skubiai' evakuojami, o ki
ti dirba prie sustiprinimo mie
sto vandens sienos. 1 

' ■ A
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: Chicagos policija* siunčiama

CHICAGO. — Prašant Lou
isville, Ky., merui visus mie
stus Skubiai prisiųsti atlieka
ma policistųs,. ą/ ten liko išsių
stą,, ir 50 (iChicagos pplicistų. 
Taipjau išvyko ir didelis bū
rys gydytojų. Visi jie išskrido 
lėktuvais, nes traukiniais /Susi
siekimas yra veik visai nega
limas.

Numato “pasaulio galą”.
SHORT GREEK, Ariz., saus. 

27. — Kuomet Europos dik
tatoriai ruošia armijas karui; 
tai vietos izoliuotos poligamų 
kolonijos “diktatorius” ir sek
tos vadas Barlow dabartiniuo
se potvyniuose mato besiarti
nantį 
tikrai

Vokiečiai ir japonai 
Įvelti trockininkų 

byloje

Visos industrinės ir komer
cinės įstaigos ture£ užsidary
ti, o jų darbininkai turės su
sirinkti prie radio arba pačio
se dirbtuvėse, arba artimiau
siose nacių salėse. Visos san
krovos irgi turės užsidaryti, 
nes laike fuehrerio (vado) kal
bos negali būti daroma jokio 
biznio.

Per'

“pasaulio galą”, kuris 
ateisiąs visai neužilgo.

dvi dienas 80 vag. 
kiaulių į Rusiją

MASKVA, sausio 27. — Da
bar einąnčion'■ 17 trockininkų. 
bylon Iiko įvelti ^okietijos ir 
Japonijos agentai.

Vienas vokiečių inžinierius 
liudijo, kad Vokietijos agentai 
įsakę jam sunaikinti Rusijos 
kasyklas, pasitikint tuo budu 
atgauti pirmesnę vokiečių įta
ką ir galią. Rusijoje.

Trys kaltinamųjų geležinke
lių viršininkų prisipažino sa- 
botažavę geležinkelių veikimą 
ir daužę traukinius, 
darę“ Japonijos agentų 
mais. Kaip Vokietijos, 
Japonijos agentai liko 
ti byloje.

Portugaliją šaliną 
svetimšalius

LISBON, sausio 27. — Por
tugalijos valdžia, susilaukusi 
kelių bombų, kurių viena bu
vo padėta ir karo ministeri
joj, įsakė patikrinti visus 
timšalius ir jau pradėjo 
geistinuosius svetimšalius 
linti.-

sve- 
ne- 
ša-

Tai jie 
įsaky-

įvardy-

sausioMARSHALL, Minu.,
27. —'Laike šermenų, į kurias 
susirinko 50 žmonių, įgriuvo' 
namo grindys ir visi žmonės, 
Išartu su karstu ir lavonu su
krito į namo rusi. 4 žmonės 
liko lengvai sužeisti.

RAMAH, Colo., sausio

Influenza Varšavoj
VARšAVA, sausio 27. —- Ap

skaitoma, kad Varšuvoje in
fluenza serga 130,000 žmonių. 
Daugelis biznio įstaigų užsida
rė, susirgus ^visiems patarnau
tojams.

KAUNAS. — šiuo metu vy- 
ksta itin gyvas kiaulių išveži
mas Sovietų Rusijon. Veik kas
dien ilgos virtinės Vagonų pa
kraunamos gyvų kiaulių, ku
rios tranzitiniais traukiniais 
pro Obelius tiesiai gabenamos 
į paskyrimo vietą. Vien per 
dvi dienas —■ gruodžio .19 ir 
21 — buvo pakrauta ir išga4 
benta Rusijon apie 80 vagonų 
gyvų kiaulių. r. ■

27.— 
Mrs. Virginia Ashley, 17 m., 
klebonijoj peršovė ir sunkiai 
sužeidėz savo vyrą, evangelikų 
kunigą, kuris ją įtarė neišti
kimybėj ir tada nuėjusi į na
rutis pati nusišovė.

■■ , ■ • •. ■
Pašalino mokinius

------- --- z . I, 
^ŠIAULIAI. — Gruodžio 18 

d. valdžios berniukų gimnazi
jos pedagogų taryba nutarė' 
pašalinti iš gimnazijos už ak
tingą '■ veikimą ateitininkuose 
Šiuos mokinius: Čepaitį K.,’ 
Paškuri^ ir. MekįV .* •' *4* * •

LOS WGBLE3S; Gal., Wus.> 
27. — Californijos šalčiai bent 
laikinai ^žšįbąigė, pridarę mil
žiniškų nuostolių pietinės Cali- 
fornijodF lemonų ir orandžių 
sodnams.
A ’
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12 žuvo lėktuve
' v'

BRIUSELIS, sausio 27. — 8 
pasažieriai ir keturi įgulos na
riai žuvo Belgijos pašto lėktu
vui nusileidžiant
Alžire, gryštant iš 
Kongo, centralinėj Afrikoj.

. J ................................. , ------- --------

12 žuvo juroje

prie Oran,
Belgijos

s.
TERRE H AUTE, Ind., saus. 

27. . -—Terre Haute gatveka- 
rių darbiąinkai po kelių dienų 
streiko laimėjo algų .pakėlimą 
ir streiką užbaigę.

. chAmbersbuik;, pa., s. 
50 mylių atstume nuo

CUXHAVEN, Vokietijoj, 
27.— žvejų valtis Uhlenhorst 
prapuolė siautusioj savaitė at
gal audroj. Spėjama, laivas pa
skendo (kartu su visa 12 žmo
nių įgula.

Lietuvos Automobi 1 i ų

Oi;

27. — 50 mylių atstume nuo 
Čia krumudse rasta sušalusi 6 
mėtų Jean Seville, kuri pra
puolė sausio 11 d. Suimtas jos 
patėvis, kuris buk jau prisipa
žinęs prie žmogžudystės.

NEW YORK, sausio 27. —' . • ‘ r. h . , . .

Joseph' Sterzinį, per 30 pietų 
narys Metropolitan operos, li
ko, netyčiomis peiliu lengvai 
sužeistas į’ranką laike repeti
cijos. Už’ penkių valhndą £o to 
jis pasimirė. Sužeidė jį gartfUk 
dainininkas Lawrence Tibbett, 
kuris *betgi nebus V^i^as.

;A.' ( «■_ U Ml

neįleis j Lenkijos 
teritoriją.

■(

KAUNAS. — Užsienių radio 
paskelbė oficialią atšalęs Šiau
rės rytų Europoje. Lenkijos 
telegramą agentūros “Pato” 
žinią, kad * nuo šių mėtų pra
džios paskelbtas {specialus įsa
kymas, kuriuo nebusią Lietu
vos automobiliai ir motociklai 
leidžiami į* Lenkijos teritoriją. 
Draudimas,' esą, lygiai busiąs 
taikomas ir tranzitiniams Lie- 
tuvos automobiliams bei moto
ciklams. . , . / "

ris visuomet bešališkai laiky- 
dayos streiko metu ir niekad 
nereikšdavo savo nuomonės kol - 
streikas nėra užsibaigęs, pirmą 
kartą parodė savo nusistatymą 
streiko laiku, pasmerkdamas 
General Motors prezidentą 
Sloan už jo atsisakymą atvyk
ti į konferenciją ir pradėti de
rybas su streikieriais.

Prezidentas taipjau tariasi 
apie pravedimą minim.Um algų 
jr^gg^ą^unum darbą. valandų 
'statymų, kurie apsaugotų dar
bininkus visose įmonėse.

46 žuvo paskendus 
dviems laivams

OSLO, sausio 27. — Angli
jos laivai per radio praneša, 
kad siautusi šiaurės juroje au
dra paskandino du žvejų lai
vus,' su kuriais žuvo ir 46 žmo
nės. •

Francuzų žvejų laivas Lo- 
rette paskendo su 30 žmonių, 
o ant anglų laivo Amethyst 
žuvo 16 žmonių.

__________________ t

Hamburgas nebėra 
laisvas miestas

BERLYNAS, sausio 27. — 
Išdidus Hamburgas prarado 
per šimtmečius išlaikytas lais
vo miesto teises ir patapo pa
prastu nacių valdomu miestu.

Laisvus miestus nutarė pa
naikinti Hitlerio kabineto su
sirinkimas. Tad laisvų miestų 
teisių neteko garsusis Lue- 
beck, Eutin, Cuxhaven, Birken- 
feld ir k.

CARSON CITY, Nev’., saus. 
27. — Luther Jonės, 32 m., 
kuris laike $40 plėšimo nužu
dė keturis žmones, vietos ka
lėjime liko nutroškintas nuo
dingomis dujomis.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted S t.

. . Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, saus. 28, ’37
misijų raportai, iš kurių paaiš-t 
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MIRe APTIEKORltJS JUOZAS BARTKUS,
NAMŲ SAVININKŲ ORG A NIZ ACIJ A.

MAžŲ 
MIES

TO TAPYBOS NARIAI PASIKĖLĖ SAt) ALGAS. 
— KALBAMA APIE NAUJO LAIKRAŠČIO STEI
GIMĄ. t i

Automobilių leidimai
Nuo* kovo 10 d. bus išduoda

mi-automobilių leidimai. Tačiad 
kiekvienas automobilistas, be< 
to, . turės gauti ir specialų vai
ravimo leidimą.

Plinta ligos
• .ji

Dr. Knapp, miesto sveikatos 
komisionieriusj įspėja gyvento
jus, kad jie butų sargyboje. 
Esą pastaruoju laiku pradėjusi 
(smarkiai siausti skarietina.^Dėl 
tės ligos jau tekę 200 namų už-

Mirė senas aptiekorhis
Sausio 10 d. mirė Juozas 

EaYtkus, sulaukęs 55 metų am
žiaus. Per daugelį metų jis sir
go nervų paraližium. Paliko 
Clevelande žmoną ir vieną se
serį. Prieš susirgimą velionis 
laikė vaistinę adresu E. 140 St.

Velionis buvo laisvų rriirrč’ų 
žmogus ir prieš niirtį pareiškė, 
kad norįs boti sudegintas kre- 
matorijoje. Žmona išpildė tą pa
skutinį jo prašymą.

Laidotuves įvyko sausio 14 
d. Paskutinį ‘atsisveikinimo kal
bą pasakė adv. Keršis, velionies 
draugas dar iš mokyklos laikų.

’Y j, •

Kiek man žinoma, velionis 
mokėsi ir baiga Valparaiso uni
versitetą, tad jis buvo gerai 
pažįstamas senesniems lietuvių 
profesionalams.

Mirė Kostancija 
Pastamokienė •

Sausio 19 d. mirė Kostancija 
Pastarnokienė (6726 Bayass j 
Avė.). Palaidota ji liko sausio 
23 d. su bažnytinėmis apeigo
mis. Būtent, išlydėta i kapines 
iš šv. Jurgio parapijos bažny
čios 10 vai. ryto.

Paliko vyrą, tris dukteris ir 
vieną sūnų. ■ ■

k ėjo, jog^’ šįs- ‘ bei' tas, veikią 
vardii plačiai rąjfcft

vo adv. Chešnulis. Iš Jo rapor
to paaiškėjo, jog kai kutios di- 
.desnės tautos negavo nė tiek, 
kiek llfetiiViM gąVp iš federalės 
valdžios darželiui įsteigti. Po-

• • ' , ■ . 'ji ■

nia Michalich padavė , sumany
mą, kad reikia prašyti para
mos iš Lietuvos Saldžios. Bu-

k ’’ ' į •' . -i ‘ai.

ten t, kad ji prisiųstų kokį bius
tą ar paremtų pinigiškai. ,Juo 
labiau, ka$ darželio sąjftnga to
ri skolų, kurios, šiaip ar taip, 
turės būti, padengtos.- Ji įnašai 
kė maždaug taip: jei Lietuvos 
valdžia turi piiiigą visokiems 
delegatams siųsti į Ameriką, 
kad jie čia palaikytų lietuvybę, 
tai kodėl negali paremti musų 
k ui turinį dafrbą? r

4 ' ■ . t. •

Nors kai kurie tam sumany
mui ir priešinosi, vierlojc dau
gumas pasisakė už. Liko nutar-

Ž

UŽKIETĖJIMUI
SUSARGDINTI

' ... ■ *' -L . «• ’ • > ■ ■ ■

bušiąs katalikiškos krypties, 
maždaug tokio" didumo, kokio 
buvo p. Šukio savo laiku leis-

Pono Šukio leidžiamas laik- 
‘ 7 . •'« ■ ' ■ ' • * • I '

rašiukas buvo nedidelio fdrma-

Daug nelaimingų atsitikimų
Policijos raportas rcdo* Jkads 

per ID^i^tus .ę^e^d^Vy-

ap-

ne- 
už-

8,356 pasitaikė» nakties metu, 
būtent, tarp septintos valandos 
vakaro ir penktos valandos ry
to. Ir tai daugiausia tose gat
vėse, kurios yra menkai 
šviestos. .

Raportas rodo, kad tose 
laimėse 216 žmonių buvo
mušta, — iš jų 123 nakties me
tu. . -...Y. ‘ '*■ -,'4'

Miesto taryboje dabar kilo 
sumanymas, kad visos gatvės 
reikia’ tinkamiau apšviesti. Mat, 
manoma,- kad tuo budu buš ga
lima išvengti daugelio nelai
mingų atsitikimų.

Ąpdfigė šeši žmonės
. WILLARD, Ohio. — Netoli 

nuo šio miesto, farmoje, įvyko 
didelė nelaimė: šeši Žmonės pu
sėtinai ■ apdegė nakties metu. 
Eidami miegoti jie paliko lėm- 
pukę, kuri kažkaip apvirto ir 
uždegė namą. Kol farmerib šei
mos nariai išbudo, tai gaisras 
jau buvo pusėtinai įsigalėjęs. 
Besigelbėdami jie tad pusėtinai 
ir apdegė.<•
Mažų namų savininkų or

ganizacija sparčiai auga .
Mažų namų savininkų orgd-

dafyti. Ypač tėvai turį būti at
sargus:. kai tik pas vaikus pa
sireiškia karštis ir viduriavi
mas, jie tuoj turį šaukti gydy
toją.

Policijos kapitonas 
nubaustas

Buvusiojo policijos kapi'ono 
Harwcod byla jau baigėsi. Jam

I paskirta bausmė nuo dviejų iki 
dvidešimt metų kalėjimo. Jo 
nusikaltimas buvo tas, kad jis 
ėmė kyšius iš įvairių raketie- 
rių. "Prohibicijos laikais jis bu
vo Susidėjęs su butlegcriais ir 
protegavo juos, žinoma, už tam 
tikrą atlyginimą.

SLA 362 kuojos linksmas 
pobūvis.

SLA 162 kuopa rengia links
mą pobūvį (“kortų parę”) su 
šokiais Kunchio svetainėje, ■’ 
15612 AVaBerloo Rd.

įžangos tikietai ?bus geri ne 
tik pobūviui, bet' ir“ dovanai. 

■'Kas' tarės' laiihikį/ taN ’ de
šimt dolerių. •.r'rA'

LKD Sąjungos susirinkimas
Sausio 13 d., LKD Sąjsnga 

laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Palyginti, susirinkimas 
praėjo be didelių nesusiprati
mų. :Butų gerai, kad ir ateity
je vaidai nebepasikartotų.

Pirmiausia buvo išduoti ko-

valdžią,,? -
Kai susirįnkįmas jau baidė

si, tai p.; šaukevičitis kreipėsi į 
pirmininką, kad tasai paklaus
tų, ką J, Jarus turėjo galvoje, 
kada jis rašė “Keleivyje,” jog 
kai kurie ponai netinki- būti 
sąj angos valdyboje. Matytį tuo 
budu jis tikėjosi Jarui “užkur
ti pirtį.”

Tačiau, kaip sakoma, atkan
do dantis. Adv. česnulis, sąjun
gos pirmininkas, atsakė, jog 
niekas niekam negali drausti į 
laikraščius rašyti. Jei Jarus ką 
papeikė, tai, esą, jo biznis ir 
sąjungos susirinkimas su tuo 
nieko bendro negali turėti.

Tokiu budu Jarus paliko 
nuplaktas.”

v Koncertas
Sausio 31; d. Lietuvią svetai

nėje įvyksta šaunus koncertas, 
kuriame dalyvaus p-lė A. žel
vytė, Oberlin konservatorijos 
gabiausią1 smuikininke. , Lietu
viams tikyaį >bu& ^alę^ uį Ją <iš- ^sti. DatyvSttš mįi'pat ir Kf 
ti, tpasįžyęĮŽj< j
tai: Julius Krasfuckas, p-lė 
Kaličiutė ir visas “Lyros” cho
ras. .

žodžiu, tai bus tikrai šaunus 
-koncertas, kuriame turėtų da
lyvauti Visi lictuviai.-Mes turė
sime ne tik malonumo, bet tuo 
pačiu metu 
liūs, atseit, 
menininkus.

ne -

nizacija pradeda sparčiai augti, 
šiems metams ji užsibrėžė pu
sėtinai didėlę programą. Ji jau 
sudarė glaudesnius santykius 
su stambiomis šio miešto tos 
rųšies organizacijomis ir ben
drai su jomis kovoja dėl page- 1 
rinimo tų savininkų būklės. Bū
tent, kovoja, kad mokesčiai 
mažesniems namams butų su
mažinti, kad vandens biloš ne
būtų didelės, kad butų sute‘k- Į 
ta tinkama policijos apsauga ir j 
t. t.

Jei šiai organizacijai visi na-1 
mų savininkai priklausytų ir 
vieningai kovotų <!ėl savo tei-: 
šių ir darytų spaudimą į viso-' 
kius politikierius, tai mokesčiai 
tikrai butų sumažinti. Maža .to, 
politikieriai taip pat nedrįstų 
švaistytis iš žmonių surinktais 
pinigais. ’ -? « '

. Darykit ką nots ir darykit tai 
šiandien. Galite'Ahntį begales pi
li ulių, bet atsiminkit tai, kad ĮsJ i sė
li ėjęs vaistų .ėmimą, yra ne
sveikas ir dažnai netenka savo įta
kos. į ? 'r ■

■ ; Taiš^kii' paprastą užkietėjimą na
tūraliu' budu, jimant ganėtinai vi
taminų B ir Hrūpumb,> j savo dje-

Kellogg’s ALIrBĘAN .parūpina vi
taminų B ir “rupumo”. Kūne jis 
sugeria dvigubai savo svorio van
deny ^ir mąrikšto ir valo kdi sii kem
pine sištemą, , 1 \

Paliuosuokit iįdt^ą Uilb nupdų ir 
pamatysit kiek1 geriėUš1 jus jausitės. 
Mėgirikįt Kellogg. AMrBRAN per 
savaitę. Jei nepatenkinti, Kellogg 
Bendrovė grąžins Jums'^pinigus. Val
gykit po du kupinu šaukštu kasdie
ną kaip' javinius, sų jpįenų ar vai
kiais arba vėrdatit'/' 'Smukesniais at
sitikimais su kiękvienu valgiu?

Parsiduoda pas. į ^rosėminkus ir 
Kellogg in Battlė Creek garantuotas.

dalinamas' nemokamai

parėmsime jaunuo- 
musų ■' jaunuosius

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis §
LAlUOTUVlŲ DIREKTORIUS V

ambulAnce I 
. PATARNAVIMAS N
DIENA IR NAKTĮ . N 

Visi Telefonai YARDS 17414742 
4605-07 So. Her mitage Avė. N

4447 South Fairfield Avenue N
Tel. LAFAYETTE 0727 1 N

f j ■ - ! |\

T-"^ —. —1i ♦ koplyčios visose v
J—1 esi 1 Chicagos dalyse
i ■ • w.. , .
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Pasikėlė ^an algas
Y ■ ;Y-A;, -Y' 0? ‘ ‘ ■ • • i

Miesto tarybos nariai pasikė
lė sau algas. Pirmiau jie gau
davo po aštuoiiioliką šimtų do
lerių per metus, p dabar pakė-( 
le iki trijų tutstančįų. i

Daugelis, piliečių, dėlei to la- 
.bai nepatenkinti.. Mat, susidarys 
per 40 tūkstančių dolerių ekstra 
išlaidų, kurias teks iš mokesčių 
padengti. Jau prasidėjo ir bruz
dėjimas: yra renkami' parašai 
po peticijos, kad butų užkirstas 
kelias algų pakėlimui.

■ ‘ - -U- - ' - < /

i(* Piliečiai prieš aigų pakėlimą 
ypač yra nusistatę todėl, kad 
kiekvienas tarybos narys turi 
kitą darbą .ir. <nė visą laiką ati
duoda miešto reikalams. Fak
tiškai, tiems reikalams jie visai 
nedaug laiko tbį'ą'sVenčia. Aš- 
tuonilika šimtų jpėr. metus už tą 
sugaištą 'įaikąjy^a" visai geras

• at|yginimas? Tai^ ? bent mano ( 
daugelis piliečių. ' ■ ‘

Y i O M M ; ė ■ , '' *■

Komer persikėlė į naują 
vietą

Pe'tras Komer persikėlė į liau
ją vietą. Jis yra anglies ir mal
kų pairiavinėjTVi^‘biznyje. Pas 
jį kainos yra gana'prieinamos. 
Adresas naujos 1 biznio vietos 
yraį toks: 1409* Kast 92nd St/ 

' ■ ■ ’ / '■ •
Kalbama apie laikraščio 

leidimą
Musų kolonijoje katalikiškos 

srovės žmonės daug kalba apife 
laikraščio, leidimą. Laikraštis

VO

Jei laikraštis pasirodys, «tai, 
Hera abėj ones; jis pasidarys 
rimtas konkurentas dabar ei
nančiam savaitraščiui. Ypač 
varžytynės eis dėl spaudos dar
bų.< ‘ 7 /

Biznis pagerėjo
Per pereitus metus pardavi

mo mokesčiais, (salės tax) buvo 
surinkta 55 milionai dolerių, o 
metai prieš tai (1935) tik 43 
milionai. Tai įeiškia, kad biznis 
žymiai pagerėjo, žmones dau
giau pirkb ir daugiau pinigų 
praleido.

žmonių pinigais 
nesivaržoma

C0LUBMUS, Ohio. — Net 
tarp politikierių kilo nepasiten- 

guberpatorius 
: $8,000 

Žino- 
įgytas

■ i /

Mrs. Anelia K. Jarusz
‘ Physical Therapy

and Midwite
6630 S. Western 
AveM 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų mąssage 
ejectric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Pitone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 

Seredomis ir nedėL pagal sutarti 
Rez. 6631 Sb. Callfornia Aveuui

Telefonas Republic 7868 .

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesiij 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
, .DEGTINE.

S0°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE 7 NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS piSTRIBŲTORIUS

kinimas, kad t 
Davey nutarė įsigyti už 
1A1 viršum automobilių, 
ma, automobilius bus ••v 
valstijos pinigais.

Kai kurie politikieriai 
jog ir daug pigesnis automobi
lis gubernatoriaus reikalams 
atsakytų. Esą, toks iš žmonių 
surinktais pinigais nesivaržy
mas tik erzina piliečius.

šaunus bankietas
Sausio 17 d. įvyko bažnyti

nėje svetainėje šaunus Lietu
vių Kultūros Darželio Sąjun
gos bankietas, kuriame dalyva
vo apie šeši šimtai žmonių. Bu
vo atsilankę ir keli miesto val
dininkai. Kiek numatoma, iš 
bankieto liks keli šimtai dole
rių pelno. O tai daugiausia dėi 
to, kad visą maistą dovanojo p. 
Juozas BJįaąį#vičių& Gėrimai 

‘ taip pat buyo vietos lietuvių 
biznierių sudoyąnoti. Tokiu bu
du išlaidų ir nebuvo ir kiekvie
nas doleris ėjo į sąjungos( iždą. 
O sąjungai pinigai tikrai reika
lingi, nes reikia skolas mokėti.

Kitą kartą parašysiu apie kai 
kurių musų politikierių veiklą 
darželio gerovei.

—Jonas Jarus.

ADVOKATAI
J-~ - -_ —_ —

K. P. GUGIS
‘ ADVOKATAS • 

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kaą»b. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPiF l GRISU
LIETUVIS advokatas 

Telephone: Boulevard 2800 
t631 SOUTH ASHLAND AVENUF 

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

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

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

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

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

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

4157 ARCHER AVENUE t
Ofiso valandos: 

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

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

sako,

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

:?U S. Haisted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po plet. Vakarais nuo 7 iki 9 
t Rezidencija:

3407 Lowe TeL Yards 2510

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai.

st

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS v

III W. VVashington
Room 737

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

Gyv. vieta: 673?. Cra.tdon Z_venue 
uamų Tel: — Hyde Park 3395

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. NedSl. nuo 10 iki 12 a. m

DR. S. NAIKELI S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas . ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St

CHICAGO. ILL.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d.. 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos. 

. • i • .
< . ' - O'-■ ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTŲ 
Turime Koplyčias Visose Miestu Dalyse.

A. PETKUS
tO(I Soiiih 491 h Caiirt Cicero Phone Cicero 210$ J

L.:......................................................................  -- ■ - ■ Y..........................  I I I II—I

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

i(»46 West 46th Street Phones Boulevard 520B-841JR

y' < SKUDAS yy v Y
Wėst 18th Street Phone Monroe 8379

!■. 1 > /ii' ' i ...............n.,■ ..... | . .

EŽERSKIS IR SŪNŪS
lu734^ S. Mičhigan Ave#; Tel. Pullman 5703

I ■■ ■■ I, -I.H.I I    I ■ Į Į     ■ —H« II ——■■■■■H » I IBM.I ♦

' .» - /i' "'L'-“ ’ 1 '' s
LACHAWICZ ir SŪNUS

2.(11 West 2M Place ’ . ' > Phone Ganai 2515
,C* F" f«.»l ■ I A ■ ■■» ■ p-*1 .. . ■— . .

’ S. C. I ACHAVICZ ■
42-4‘4 East lOSth St. Tei, Pullman 1270 arba Canal 2c ’f 

n,     /nniu^.-^,.. ,,,, , ■■—. ... ».

j^Š. P. MAŽEIKA
v319 LitųaničaAvenue Phone Yąrds

j,-,, ,,,„   „   , fti»,—i>imb

, V',,4. MULEVIČIUS
J4348 ?o. Califoriiia Avęįhiė
|L;----------------------------- --—: .u,.,..-,----------------- ---------------------------------------------- ---- ------------------ --------------------------------------------------

' A. MASALSKIS
M07 Litu^nica Avenue Phone Boulevard 418?

. ■ •'*’ K-/ ■ . » i u • i. v i j v j i .

Phone Lafayfctte 3572

CIement J. Svilow
ADVOKATAS.

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

i Marųd^tte Park Ofisas:
6322 FOIJTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais irufedŠt*adięhiais "po piet-

AKIU SPECIALISTAI

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—S; 7—8:30 p. p.
Oftice & residence 2519 VV. 43rd 

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10. ryto, 5—6 p 
y* t Kasdien- išskyrus seredą.

. Sekmadieni, .susitariu,.
. . ......h. —
Rez. 6609 SO. A'RTESIAN AVĖ. 

Tel. Prospect 3403 
Dr, A. J. Shimkus 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuc 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
OFIS AS

4300 S. Fairfield Avė.
Tfel. Lafayette 8016

St

0

vaitush?*opt: 
s LIETUVIS 

Optometricalb Akių Specialistas.
Palengvins akių itenųūmą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotU 
md, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsei
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 akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
fi - kaip pirmiau.
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS

Tel.
OPTOMETRISTAS
Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių DirbtuvėOfisas ir

756 ŽWėst 35th St.
kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10—a nuo 6 ikiValandos: nuo 19—a nuo 6 iki 8 
Nedelibmis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos! Narisfl

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunsvrick ’ 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos ntio 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., Nedaliomis/ nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
1401

e

Ofisn Tel. Boulevard 5913
DR BPRTASH 
756 West 35th St.

Cor. of 35th and Halsted Sts 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:9' 

N^delinmis nasrai sutarti.
<910 SO. MICHIGAN. BLVD

Tel. Kenvvood 5107 '
Bez.

KITATAUČIAI

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 3t. 

metus kaipo patyręs Rydytojaa chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija:
1034 W. !8th St., neloli Morgan Si.

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal 
OFISAS 

1729 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. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191 

DR. A. A. BOTII 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visą 
chroniškų ligųy

Ofisas 6850 Stony Island Avė. 
balandos: 2—4, 7—9 vaL vak. Nedi- 

linmifi Ir Ivenf<»d<*»n1aia 10—12 
dlaną.
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Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie- 

I nu” neturėtu bilti.
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NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia įdedu 15 centų ir prašau

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

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Ketvirtadienis, saus. 28, ’37

Mero Kelly praneši 
mas apie miesto vai 

džios darbuotę
Viešųjų darbų departamento 

veikla

Viešųjų darbų komisionie- 
riaus Oscaro E. Hewitt ra
portas merui Kelly rodo, kad 
1936 metais privačiai namai 
ir pramonės įstaigos Chicagoj 
suvartojo 
lionų vandens. Iš viso 1936

«n ■■ i^»

dų, o išvalyta 806,500 pėdų, 
grotams baseinų išvalyta 28,- 
000 mašinomis ir 32,585 basei
nai rankomis.

Kuone šeši milionai žmonių 
1936 melais naudojosi miesto 
žaismdvietėmis ir įrengimais 
pramogoms. Visas skaičius 
žmonių, kurie naudojosi paė- 
žerio maudinėmis, buvo 9,- 
629,000.

Gatvių biuras praneša,- kad 
per vienuoliką mėnesių 1936 
metų 1,277,250 ketvirtainių

Nudurė. Operoje

386,720,000,000 ga- jar(|ų gatvių nuvalyta; išvaly- 
Iš viso 1936

metais Chicagoj vandens pri- njaį jarc(|aį
i dvidešimt septyni j§Vežta daugiau kaip dupumpuota < 

ir pusė biliono galionų dau-į 
giau, negu 1935 metais. Į 

Didžiausias kiekis vandens 
pripumpuota liepos 14 dieną,1 
būtent 1,365,000,000 galionai.
Vidutinis gi kiekis pumpavi
mo per metus buvo 1,057,000,- 
000 galionų dienai.' 

✓
Viešųjų darbų skyriaus van

dens biuras praneša, kad 
1936 metais už vandenį iško- 
lektuota $14,017,518. ši suma 
yra daugiau kaip milionu do
lerių didesnė, nei suma iško- 
lektuota už vandenį 1935 me
tais.

Kai dėl vandens 
tai pradėta 
duo soutsidės* 
Dunne Grib. 
vandens taipgi

svarumo, 
chlorinu ot i van- 

kubile vardu 
Chlorinavimas 

įtaisyta Ccr-
mak pumpavimo stoty, 
duo , ktirį chicagiečiai 
jo 1936 metais, pilnai

i varto- 
išlaikė 
depar- 

normastamento nustatytas 
sveikatos atžvilgiu.

Vandens dūdų 1936 metais 
pravesta 27 mylios. Patikrin
ta 223 mylios senų dūdų.

Kad išlaikyti tinkamą sru- 
tams_nuovadų tarnybą, išplau
ta 7,759,950 pėdų tų nuova-

MADOS

2771

ta alėjų 53,893,007 k et vi r ta i-
i. Per metus laiko 

mi- 
lionai kubiškų ^jardų išmatų, 
pelenų ir šiaip šiukšlių.

Padaryta studijavimas dvie
jų šimtų keturių dešimčių, sep
tynių pavojingų skerskelių.

Kuone penki milionai ket
virtainių jardų gatvių patai
syta, t. y. bruku nuklota arba 
cementu ir asfaltu atnaujinta.

Miestas prižiūrėjo 
100,000 clektrikinių 
gatvėms apšviesti; be 
prižiūrėjo 4,900 gazu 
mų liampų ir 
liampas. 795 
kinės liampos

beveik 
liampų 
tb, jis 

šviečia^
573 gazolino 
naujos elektri- 
įtaisyta, 
pastatyti 
elektrai

539 
ir 

vielų c

var-
1,363* *

2771—LENGVA ‘ SPORTO SUK
NELĖ. Ji jums ilgai tarnaus ir bus 
patogi užsivilkti bile kada. Sukirp
tos mieros 12, 14, 16, 18, 20, taipgi 
30, 32. 34 , 36, 38, 40 ir 42 coliai 
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., Chicago, III.

/

JOSEPH STERZINI, Me
tropolitan Grand Opera 
Company dainininkas, kurį 
laike repeticijų netikėtai 
nudurė solistas Lavvrence 
Tibbett.

(Žiūrėk žinią pirmam 
puslapyje).

663, 652 pėdų 
pravesta.

Panaikinta 289 gatvių 
dai; Chicaga dabar turi 
gatvių vardus.

Informacijų > biuras, įsteig
tas miesto salės koridoriuje, 
1936 metais davė kasdien po 
5,000 paaiškinimų.

Statybos departamentas
Statybos kornisionierius Ri- 

jhard E. Schmidt raportavo 
merui Kelly, kad 1936 metais 
medinių ir mūrinių namų Chi
cagoj pastatyta du . kartus 
daugiau, negu 1935 metais.

Kai dėl senų išgverusių na
mų, tai statybos departamen
tas keletą tukstahčių jų pri
žiūrėjo. Departamento ragi
nami daugelio tų namų savi
ninkai padarė pataisas, atre
montavo 2,045 seni trobesiai 
nuversti. Bendrai, sako sta
tybos departamento raportas,  t
statybos biznis Chicagoj yra'Bendrai, kalbėtojai išreiškė 
?an veiklus ir greitai progrer pasitikėjimo, kad John T. Zu- 
suoja pilnam atgijimui. < Chi- ris, atsiekęs aukštą valdžioj 
•agiečių saugumui statybos vietą, suteiks garbę Amerikos 
departamentas nuolat apžiūri- lietuviams ir tolesniai veikda- 
nėja teatrus, šokių sales ir ki- mas galės praskinti kelią ki
tokias susisirinkimams patai- tiems asmenims į .valdžios urė- 
pa.s. Miestas taipjau samdo dus. " 
18 elevatorių inspektorių.

Bankietas Pagerbi 
mui Teisėjo Zurio
Įvyko Del Prado viešbutyj, 

Sekmadienį

Sekmadienį, sausio 24 dieną, 
Lietuvių Vaizbos 
Prado viešbuty 
kietą pagerbimui 
rio, kuris buvo 
sėju. /

Susirinko apie' 
mišrios publikos 
j e profesionalai
Vakarienės laiku pasakyta daug 
komplimentų teisėjui 'Zuriui.

Butas Del 
surengė ban- 
John T. Zu- 
išrinktas tei-

pOrą šimtų 
— daugumo- 
ir biznieriai.

Bankiete dalyvavo ir Muni- 
cipalię teismo vyriausias teisė
jas John J. Sonsteby. Jisai sa
vo kalboje užgyrė lietuvių vie
ningumą politinių partijų 
grumtynėse. Jis taipgi pareiš
kė pa’sitikėjiųio teisėju Zuriu 
sakydamas, “aš matau teisėjo 
John T. Zurio gabumus ir esu 

M. Persky 33 m. ir Ida Ma- tikras, kad jis bus kompeten- 
is 24 m. ,

John Rossi 30 m. ir Anna ’
Skupas 21 m.

Edward Peterson 22 m. ir 
Anna Moskal 19 m.

George Lūkės 26 m. ir Lau
ra Rėmus 21 • pa.
/ Lester Spitzer 23 m. ir Lou- 

ise Klauba 23 m.
Louis Banis 42 m. ir Martha 

Shimkus 41 m.
Užvedė Divorsų Bylas:

* .. A'

Phyllis Begu'n prieš Ben Be- 
gun. i . "

LIETUVIAI IR LIE 
TUVAITĖS PA P. M E 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

tiškas savo -pareigoms”.
Po kalbų ir vaišių tęsėsi 

kiai. Publika 
vėlumos.

linksminosi
šo- 
iki

F. Bulaw.

Paskyrė Globėjus 
Chicagos Eleveite

rių Linijoms
Vasario 25 d., svarstys ban

kroto peticijų

Federalis teisėjas Wilkerson 
vakar paskyrė du
Chicagos Eleveiterių Linijoms,

litu iiV'i'iirm'iii.'.iihiiiii.i'iM.MMhi l>
. ig„NAUJIENOS, Chicago, IB.

Miestas Prašys Tei- 
sės Įvesti Daugiau 

Laisnių
Gfali pakelti dabartinius alinių 

laisnius

Miesto aldermonų taryba 
ruošia įstatymo projektą, kuri 
dus į »’legišlaturą užtvirtinimui. 
To projekto tikslas yra suteik
ti miestui galią įvesti naujus 
aisniuS ir pakelti kai kurių 
dabartinių laisnių kainas.

Pavyzdžiui, eina kalbos, kad 
alinių laisniai busią pakelti ikį 
>500.00 metams.

f. • ’ f i ‘ » ■

. Miestas nori tokiu budu su
gelti pinigų pakėlimui ' algų 
elektros darbininkų, kurie pe
reitą savaitę sustreikavo? j Jei- 
;u miestas jiems pakels algas, 

iurėš panašiai pasiekti ir 
kitais? darbininkais

Washington Heights

jBarčių namas, jįs buvo pęr- 
Į^Įdytas svečių. Gi: per'pildy- 
toaš nekenkė svečiams, neš jie 
ir nepajuto kaip atėjo sekma
dienio rytas.

' Vakarienes laiku pasakyta 
daug gražių linkėjimų pp. KeĮ* 
turhkiains sulac.cti auksinio 
jubiliejaus.

’ Vyriausias šio vakaro muzi
kantas? buvo jaunasis Balakas 
Su savo nauju akordionu. Ne 
mažiau malonu buvę visiems 
thi, kad svečiai muzikantai su
važiavo si? ; savo ;>instrlimentais 
ir sudarė tokią kapelį ją, kokią 
nedfežhai pasitaiko girdėti. La
bui puįikū, , kad jų tarpe yra 
tękia .sutartis, vienybė. Tad' gy- 
viioiilte šftntg metų!

’ -V'. • .i ' . — D.

ai
1U I-

North Side
North West Lietuvių Mote

rų Kliubas laikė suširiiikimą 
sausio 19 d. P. Valiulių, butk, 
3247 Beach Avė. L. Prusienėr 
Vice-pirmihinkė, vedė Susirin
kimą, nes pirmininke O. Ado
maitienė negalėjo atsilankyti.

Šiame susirinkime į kliubįį 
įstojo nauja narė Elzbieta Sta
siūnienė.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
kliubas finansiškai gyvuoja ge
rai ir jų parengimai būna la
bai sėkmingi.

Valdyba sekantiems metams, 
išrinkta iŠ sekančių narių: P. 
Kairienė pirmininkė, ponia 
Prusienė yice-pirminįnkė, Be- 
nikaitienė sekretorė, E. Sta
siūnienė finansų raštininkė ir 
p-nia Sliauterienė kasierė^

Po susirinkimo ponia Valiu
lienė pakvietė nares prie už* 
kandžių. Pasirodė, kad tai bu
vo netik užkandžiai, bet pui
kiausia vakarienė.

• «i ’ l > * % ' . L ■.

šis North West Moterų Kliu- 
bas yra sutraukęs visas North 
Sidės pažangesnes; moteris, kiK 
rios įneša daug gyvumo į mu
sų koįioniją. j,-.r

Kadangi sekantiems. metams 
valdyba susideda iš rimtų ir 
energingų moterų; tai galimą 
tikėtis, kad kliubas savo vei- 
kimu pralenks ir vyrų organi
zacijas. '

Praeito pirmadienio naktį 
naujas automobilis, važiuoda
mas į vakarus 103 gatve, at
simušė į C. & E. I. priekinį 
traukinį važiavusį skersai 103- 
Čią gatvę prie. Normai A venine, 
Fernwood Statįon. . .

Prie skerskelio' yra užleįd- 
žiami vartai, pravažiuojant 
traukiniams. Yrą^ ir vadinamas 
“flagman”. Tassargas • mėgi
no mosikuoti automobiliui rau- 
dona šviesa, bet ^automobilistas 
neįstengė sustabdyti slystantį 
automobilį; jis kliudė sargą, 
kuris tapo sužeistas. Nulaužė 

' vieną šoną vartų ir atsišliejb
globėjus į važiuojantį traukinį.

? Traukinys taip sulankstė tą ( 
kurios eina bankrotan. Tie glo- automobilių,, kad po nelaimės, 
bėjai yra, Briton I. Budd ir vargu kas butų tikėjęs, jogei 
A. A. Srague, kurie iki šiol vei- išliko jame gyvas žmogus. Bet, 
kė kaipo tų linijų receiveriai. įvažiavusieji automobiliu trys 

Vasario 25 d., teismas pra- vyrai tik tapo apibraižyti, o 
dės .nuodugniai nagrinėti lini- Įcryžkelio sargas buvo nuvež- 
jų peticiją, kurioje prašo jas|tas ligoninėn 
perleisti per bankrotą.

- E. Bočiuniene

Cicero
Sidabrinis jubiliejus

Pabrango daržovės ir 
vaisiai Chicagoj -

šąlnos Kalifornijoj padarė 
nemažai žalos vaismedžiams. 
Todėl vaišių ir daržovių atga
benamų į Chicagą kainos pa
kito. Pakrikimas susisiekimo 
deltoi potvynių sutrukdė vai- 
siiį ir daržovių gabenimą./Pa
sukos yra tokios, kad Kalifor
nijos apelsinų skrynia Chica
goj pirmadieny kaštavo $6.35, 
o kaina citrinų pakilo iki $8.4Q 
skffiiikį.
į -----_L_ /

Klaidos pataisymas
“Naujienų” No. 22-me, sau

sio 27 dienos laidoj, žinioj ant
rašte, “Gražios vestuvės” buvo, 
pasakyta, kad vestuvių, varpai 
skambėjo p-lei Adelei Wiestar- 
taitei ir kad šliubą ji ir p. 
Wri^ht ėmė Crown Point, In- 
diatia* (f turėjo būti pasakyta 
— Vestuvių varpai skambėjo 
p-lei Hildai Wiestartaitei ir 
Šliubą ji ir p. Wright ėmė'Val- 
paraišo, liid.

-i . ..
gai yra jų depozitai, užkliuvę 
barikuose, kai bankai užsidarė.

čekiai tokįomis sumomis, 'ku
rios priklauso kiekvienam iš 
buvusių de^ozitorių, buvo iš
siuntinėti ’depozitoriams sulig 
adresais rastais bankuose, ta
čiau jie sugrįžo nepasiekę ad
resatų, , Gal kai kurie asmenys 
nė nėžino, kad pas valstijos au
ditorių randasi jų pinigų. To* 
dėl žemiau paduodama tų žmo
nių pavardes, kurios atrodo lie
tuviškos. Jei jūsų arba jūsų mi
rusio giminės pavardė bus pa
duota čia, tai kreipkitės pini
gams 'atsiimti į auditoriaus ofi
so dividendų skyrių adresu: 7 
South Dearborn St., 2 aukštas, 
Chicago. Lietuviškai skamban
čios pavardės yra sekamos:

Adamovicz, Ilelen, 4801 Sq. 
Lincoln S t. ,

‘į. . • ■ ' *• /

Andrilis, Lotus, 4359 South 
Maplevvood Avė.

Arciszauskis, Balt., 
Rockvvell St.

Bagdonas, Bernice, 
California Avė.

Bagdonas, Richard, 
Wood St.. -I

Ballak, Anna, 5251 
tenaty Avė.

Balnis, John, ’4353 S. Wash- 
tenaw Avė. i

Berdis, John, 909 W. Madi- 
son St.

•Blazewicz, Sylvester, 4344 S. 
Hermitage Avė.
: Brandis, Stefan, 2013 West
4.7 St. . ‘

Butvites, Anton, ^1746 Sey- 
niour Avė.

v.. ■ , . .

ButkieMcz, Anton, 12401 3. 
Racinfe ,,Ave.v

Byczynsky, Viktorla, 4837 S, 
Kolin Aev.

Cebulški, Julia. 1512 W. 47 
Street.'

Danilowski, Alex, 5017 So.
Throop St.

Dombrowski, F., 3332 S. Em- 
erald Avė.

Dombrawski, Julian, 5124 So. 
Ashland Avė. > V

Drukstenis, A., 6929 S. Win- 
chester Avė. į

Gailanas, John, 5338 S. Laf- 
lin St. \

Gajewski, Walter, 4846 May 
Street.

Gakowski, Jozefą, 4915 So. 
Maple\vood Avė.

*

r

Praėjusį šeštadienį pp. Bar
ei ų name, 1333 So. 48 court, 
įvyko netikėta Sueiga pp.. Ke
turakiams pagerbti ir atžymė
ti, kad jau sukako 25 metai 
jų vedybinio gyvenimo. O tai 
juk yra ne menkas laikotar
pis žmogaus gyvenime.

Sueigos kaltininkė ir sama
ny td j a buvo p-nia Barčienė. Ji 
aiškino: susirinksime, girdi, 
kelios šeimynos, smagiai laiką 
praleisime, savo užuojautą Ke
turakiams parodysime, kai be
širdė mirtis išlėšė iš gyvųjų 
tarpo jų sūnų.

'Tokiems gražiems motyvams 
kas nepritars ? O prie Uo, Ke
turakis, kaipo muzikantas, yr& 
linksmaus budo žmogus, turi 
plačią pažintį ir galybę drau
gų. ,Tad, nors ir erdvus yra pp,

4233

6.507

5239

So.

So.

S. Wash

DON’T
NEGLECT 

k ACOLD J

v

KiuL.net skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytojų, nursiu ir 
vo’alininkų.

GERKIT TIK GERA ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Atsiimkit pinigus, 

kurie buvo uždary 
ti bankuose

Valstijos auditoriaus Edward 
Ji įarrett ofise yra sąrašas 85 
itukstančiiį ir adresų' tp žmonių, 
■15iiriettiš priklausę pinigai su
kelti , likvidavimui tųrfo uždą- . 
rytų valstijos bankų. Tie pini- ' 

i į • .v . . i ‘r • v-4 / ; > ’
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Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

Urmo (Wbolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas- Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą. v ■

2415 West 61 th Street
7 ‘ ‘ - ■ ■ ■ ■

Biznio Telefonas BOULEVARD 7179
U M. NORKUS

Rea. HEMLOCK 6240

——

PASKUTINĮ KARTĄ CHICAGOJE
Sausio 29,1937

1 ' Pradžia 7:30 vakare

LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 S. HALSTED STREET

SUAUGUSIEMS 35c. — VAIRAMS 15c.

BROLIAI: M. IR K. MOTUZAI RODO

MILLIONS OF POUNDS HAVE HEEN 
USED BY OIJR GOVF RNMCNT ,

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse

Don b/e TestedfDouh/eAdionf

Šame Price Todayas 45 ^orsAtjo 
25 ounces for 254 

Full Pack • •• No Sląck Fillind

-in. n

Sp&dcduti, -urfurmate.

< ii 11111 f 11111 kji || imlu; llllli

SPALVUOTOJE FILMOJE IR GARSAIS
Štai dalis tų įdomių paveikslų, kuriuos pamatysite:

KELIONĖ. JURA, KAUNAS' (miestas nuo Vytauto kalno. Vytauto Didž. muzelus ir
bažnyčia, Nepriklausomybes paminklas, modemiški namai, valstybės įstaigos, pra
monės įmonės, KARIUOMENĖS SU VISUOMENE SUSIARTINIMO ŠVENTE. A. A. 

‘ AVIACIJOS KAPITONO P. NAKROŠIAUS LAIDOTUVĖS. KAUNO PILIS. MARl- 
AMPOLĖ, ALYTUS (dzūkai turguje), BIRŠTONAS. KERNAVĖ (Mindaugo sosti
nėj), UKMERGĖ, ZARASAI (Lietuvos Šveicarija. Tautos diena). OBELIAI. ROKIŠ
KIS, SKAPIŠKIS' (važiuojam kermošium). PANEVĖŽYS. KUPIŠKIS CSenovės diena 

senos moterys Šoka, dainučja ir rauda. Ona Mažeikienė*77 m. amžiaus šoka so- 
JoX BIRŽAI. ŠIAULIAI, MAŽEIKIAI. TELŠIAI (žemaičiu turguje pilna mediniu 
klumpių), PLUNGĖ, TAURAGĖ. KLAIPĖDA, PALANGA. NIDA (Lietuvos Sacha
ra), NEMUNU ^Raudondvaris, Zapiškis. Kulau(ūva). GAIŽIŪNU POLIGONAS (ka* 
riuomenės stovykloj palapinių mieste muzikantai, kareiviai valo ginklus ir dab 
nuoja, sthtd'tiltus, raudonieji puola mėlynuosius).

KARO AVIACIJOS ŠVENTĖ. .
ŽEMĖS ŪKIO PARODA (mašinos, galvijai).
GAMTOS IR ŲKIO DARBU VAIZDAI (gandrai, trobesiai, akėja, aria, iavu 

varpos, piauna, griebia, veža, verpia, rankdarbiai, sodai žydi ir t.t. ir t.t. iki pat 
rudens.

TENEPASILIEKA NEI VIENAS LIETUVIS NEPAMATĘS ŠIŲ PAVEIKSLU!

PRIEDAS: PASAULIO LIETUVIŲ KONGRESAS KAUNE 1935 M. Chicagos Lietu
vių Sportininkai ir Vandens Sporto šventė.

Niekutis.

KiuL.net
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Brooklyniečiai minos Lietuvos nepriklau
somybes sukaktį

Chięagos lietuvių draugijų komiteto nutarimas 
bendrai minėti Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvęs 
padarę įtakos į: panašų komitetą ir Brooklyne. “Laisvė” 
savo šeątądienio'numeryje įdėjo tokią žinią:

“Vasario 19-tą Grand Paradise^Salėje, Brpok- 
Jyjie, kaip praneša Amerikos Lietuvių Kongreso at- 
steigimui demokratijos Lietuvoj Brooklyno ir Apie- 
linkėg organizacijų komitetas, bus surengtas vie
nas didžiausių Lietuvos nepriklausomybės ąpvaikš- 
čiojimų, ką Brooklynas iki šiol dar nėra matęs.”. 
Tame parengime kalbėsią “Keleivio” redaktorius ir 

“Laisvės” redaktorius. , ‘
Tai bus pirmas kartas, kad lietuviai komunistai da

lyvaus Lietuvos nepriklausomybės sukaktuvių “apvaikš- 
čiojime”. Pirma jie tokius parengimus laikydavo “bur- 
žuaziškais” arba “social-patriotiškais”.

Ėmė 19 metų, iki jie suprato, kad tautos pasiliuo- 
savimas nėra priešingas proletariato reikalams daly
kas. ' '

Dabar, kai komunistai, galų gale, Lietuvos nepri
klausomybę pripažino “de jure” ir “de, facto”, butų ge
rai, kad jie savo laikraščių skaitytojams paaiškintų, jo- 
gei tautine laisvė darbo žmonėms dažnai yra dagi svar
besnis reikalas, negu buržuazijai, kunigijai arba dva- 
ripinkijai,

Šita tiesa buvo seniai žinoma socialistams. Todėl 
juk tautų apsisprendimo obalsį pirmiausia ėmė skelbti 
tarptautinio socializmo judėjimas, — nors įvairus bur
žuazijos pakalikai pasakoja, kad internacionalizmas 
“nepripažįsta tautos”. Tą principą, kad kiekviena tauta 
turi teisę spręsti savo likimą, prezidentas Wilsonas įdė
jo į savo garsiuosius “14 punktų”, siūlydamas mūšių 
paliaubas Pasaulio Ęare.

* Daugelis į tai pažvelgė, kaip į nepaprastai revoliu
cingą idėją. Tuo gi tarpų tasai principas jau seniai bu
vo įrašytas į daugelio' Europos socialistinių partijų pro- 
gramus. >

Bet tautinės laisvės svarbumą darbo žmonėms ge
riausia įrodo Lietuvos tautinio atgimimo istorija.

Kuri Lietuvos partija pirmutinė pasisakė už Lietu
vos nepriklausomybę? s ’

Darbininkų partija — Lietuvos ’ Socialdemokratų 
Partija.

Krikščionys demokrątaį (kunigų vadovaujama par
tija) dar net 1905 metais iš to socialdemokratų reika
lavimo juokus krėtė — girdi, tai “socialdemokratų sva
jonė”. , . / < / „

Pasaulio Karo metu Lietuvą buvo taip kietai pri
slėgta po vokiškų okupantų letena, kad jos visuomenės 
balsas ilgoką laiką bUvo visai nuslopintas. Bet kai tik 
ji atgavo žadą, papūtus revoliucijos vėjui iš Rusijos, tai 
dąrbo žmęnių ideologai Lietuvoje vėl prabilo apie Lie
tuvos nepriklausomybę.

Amerikiečiai išgirdo apie tai pirmiausia per “Nau
jienas”, kuriose tilpo garsieji Vilniečio (drg. St. Kai
rio) laiškąi. Socialdemokratai vėl pasirodė pirmose eilė
se kovotojų dėl Lietuvos išsivadavimo įš svetimo jun
go, 

.t x

Pradžioje ir dabartinių, komunistų vadai ėjo tuo 
pačiu keliu, k^P socialdemokratai. Juk Kapsukas su 
Ąngariečiu savo laiku įrgi buvo socialdemokratų parti
jos nariai. Bet Rusijos bolševikams užsimanius iš Mask
vos diriguoti viso pasaulio revoliucijai, komuųistąi tą 
seną socialdemokratų obalsį atmetė.

Suprantama, kodėl. Jie manė, kad Rusijos revoliu
cija greičiau išvaduos Lietuvos darbininkus ir biednuo- 
sius valstiečius, negu tie darbininkai ir valstiečiai ga
lės patys išsivaduoti. :

Tai, žinoma, buvo didžiausia klaida. Kiekvienos ša- 
lies darbo žmonės tijrj savo jėgomis iškovoti sau laisvu.
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Apžvalga
KATALIKAI IR ISPANIJA

Anaiptol ne visi Amerikos 
katalikai’ aklai remia Ispanijos 
sukilėlius. ’ .■ \ '

: William F. Montavon, Natio
nal Calholic Welfare Confer- 
ence teisių patarėjas, daVė “in* 
terview” spaudos atstovams, 
kuriame jisai sako, kad katali
kų bažnyčia nesanti priešinga 
Ispanijos respublikai ir nere^ 
miąnti gen. Franco pastangų 
sunaikinti demokratijų. ?

Tuo tarpu mūsiškiai broliai 
Marijonai ir jų Organas “Drau
gas” taip karštai remia Ispani
jos fa&įstuš, kad jiė seniai jau 
ir Madridą “paėmė”! j '

MARKSAS IR ENGELSAS
APIE TERORĄ

. Rusijos bolševikai ir jų akli 
garbintojai komunistai darz vis 
bando įtikinti publiką, kad jie 
esą tikri “marksizmo” (K. 
Markso idej ų) sekoj ai.

z Svarbiausias bolševikų val
džios ramstis yra. teroria® — 
priešų žudymas. Seniaus bolše
vikai žudydavo kitų pa’rtijų 
žmones, o dabar jau žudo sa
viškius — pirma, žinoma, juos 
išbraukdami iš partijos ir ap
šaukdami “išdavikais”. Taigi 
be teroro jie dabar jau nebe
suvaldo nč savo partijos.

Ar marksizmas rekomenduo
ja vartoti terorą?

Nieko panašaus. Paduosime 
čia porą ištraukų iš paties 
Markso ir jo artimiausio drau
go, Friedricho Engelso, raštų, 
iš kurių patys skaitytojai pa
matys, kaip tuodu socializmo 
mokslo steigėjai į terorą žiurė
jo.

Laiške, rašytam Marksui 
(187.0 m.), Engelsas pasakė 
šitaip:

“Manoma, kad teroro vai- 
džia' tai viešpatavimas žmo
nių, kurie gąsdina; priešin
gai, tai yra viešpatavimas 
žmonių, kurie patys yra nu
sigandę. La teiTeur tai dau
gumoje atsitikimų bereikar

Kitos tautos darbininkai gali jiems padėti, bet negali, tą 
kovą ątlikti už juos. -

Šiandie jau ir Rusijos komunistai ima suprasti šitą 
tiesą. Juk ne be reikalo jie atsisakė nuo “pasaulio revo
liucijos” ir ėmė skelbti, kad reikią visur ginti demokra
tiją. Demokratija kaip tik yra tokią tvarka, kurioje 
darbo žmonės gali, kuo mažiausia trukdomi, kovoti dėl 
savo galutino pasiliuosavimo.

Chicago Siunčia Vandenį Užlietus Miestus

CHICAGOS UGNIAGESIŲ MAŠINA PUMPUOJA GEBIAMĄ VANDENI Į GEL- 
žkelio tankus. Vanduo gabenamas į potvynio užlietus miestus, kur sterilizuoto 
vandens nėra, ' Naujieiių-'l'ribuue Photo
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lingi žiaurumai, kuriuos var
tojo žmonės, patys persigarit ’ 
dę, ramindami save. Aš esu 
jsįtikiiięs, kad kaltė dėl 1793 
metų teroro siautimo (Di
džiojoje Franci jos Revoliuci
joje; ■— 0N.” Redl) krintą 
kuone išimtinai ant persigan
dusio, patriotiškai skerečiof 
jančįo buržujaus, bsmulkaus 
miesčionpalaikio ir chuligta- 
nų gaujos, dąriųsios biznį i$ 

. teroro.” -f ",;
Persigandę miesčipnpalaikiai 

ir chuligianai 7
Taigi, kaip matome, Markso 

artimiausias draugas kalbą apie 
teroro varto j imą su1 didžiausia 
panieka. Vyriausiais kaltinin
kais dėl’ t€jrbro*-siautimo Fran
ci jos rėvoliucij^je jisai laiko 
“persigandusius miesčionpalai- 
kius”‘ir chuliganų gaują”! * 
. Engelsai atmeta su panieka 
ir tą teroro pateisinimą, kad 
valdžia, - kuri vartoja terorą, 
gąsdinanti savo priešus. Mat, 
kiekviena valdžia nori, kad vi
si jos klausytų. Jeigu ji negali 
numalšinti nepaklusnius ele
mentus geruoju, tai ji juos 
gąsdina — teroru.

Nieko.panašaus! — sako En
gelsas. Valdžia, kuri vartoja 
terorą, yra pati nusigandusi. 
Ji šaudo ir galabija žmones 
dėl to, kad jai kinkos dreba. .

Kad Markso nuomonė šita
me klausime pilnai sutiko su 
Engelso, kiekvienas gali įsiti
kinti, skaitydamas jo knygelę 
“Pilietinis Karas Prancūzijoje”, 
kurioje jisai aprašo garsiąją 
Paryžiaus Komuną (1871 m.).

Tame veikale Marksas aš
triai smerkia Versalės vyriau
sybes kruvinus keršto darbus 
prieš Komunos gynėjus, prieš
pastatydamas jiems žmonišku
mą ir susivaldymą, kurie pasi
reiškė revoliucinės Paryžiaus 
darbininkų; valdžios elgesiuose. 
Vienoje vijoje autorius sako:

“Nuo kovo 18 d. iki to lai
ko, kai / Versalčs kareiviai 
įsiveržė į Paryžių, proteMri- 
nė revoliucija nebuvę susite-

pusi jokiais smurto darbais, 
kuriais būna taip gausios1 
‘aukštųjų klasių’ revoliucijos, 
o ypač kontr-revoliucįjos.” 
Taigi Marksa’s čia aiškiai sa

ko, kad smurtas nėra proleta
rinės' (darbininkiškos) revoliu
cijos įrankis. Jeigu proletarinė 
revoliucija vartotų smurtą, tai 
ji susiteptų.

Smurto vartojimu, teroru, 
pasižymi, anot jo, tik “aukštų
jų ' klasių” revoliucijos ir 
kontr-revoliucij os.

....<

Išvertė K. AUGŲKAS

Paslaptis ir Kraujas
gOM AN A'Sv

na moteris. Uždarau duris, pa- 
Ąįšku; krąta dąj?0p|ą tąrn, kad silenkiu ir jai į ausį kalbu: 
įųtp gąljm Omrtl fcoippromo- 
tųojąnčįų VMina-
Sį — Q jėį^ų ęąviš-
kisf tąį ' wfcią . I? . vi"
|ąi ne. žmopįškųpio ^ųirieti- 
ipaįs. NĮekų pąpaĮaųfy Tįesięg 
todėl, kad rąstj popięrgaliai 
ga|į įtikinti prgani?aci- 
ją. Jus suprąptąte, kąj yiaų 
S^jmigoą narių nįehs ii mu
sų lįęžmp, o jeigu admi
rolas turi.. įkripimųojąnčių do- 
kumentų? - Užsimaunu kepurę 
ir apeinu *pųpyąįos kamba
rį ųsuąči u Dįdvrii, visi ipįegą! 
Tadaę’iš lętų/išeinu į kiemų, 
paskui į gųtvę, tarsi prasivė
dinti... Neįąuku.^ Ąpsįdąirai 
aplinkui ir smarkiai žingsniuo
ji, beyęik hėgtie bėgi — į Vla
dimiro gatvę, Nr. 6. Prisiar
tini ir jau*ti, kaip plaka r šir
dis. Gerai, jeigu vartai neuž
daryti ir nereikia skambinti 
sargui. Na, o kas tada, jei jie 
uždaryti ? žadinti sargą, eiti į 
viršų, paskui išeiti, o po pus
valandžio grįžti su buriu mi
licininkų ir vėl skambinti ir 
saukti sargą, — žinoma, ne
įmanoma ! Tai reiškia — pa
gimdyti labai pagrįstą nužiū
rėjimą. Jus žinote, kad vienas 
kitu nepasitikėjo. Išdaviku ga
lėjo būti kiekvienas, o juo la
biau sargas. Bandau tvoros duk
reles. Laimė — jos atidary
tos! Begu į viršų, beldžiu j 
duris. Atsakymo nėra. Prade
du skambinti — tyla! Vėl bel
džiu... Pagaliau, 'žingsniai. Mo
ters balsas klausia: 
r — Kas ten?

—■ Atidarykite! Iš milici
jos... ;

Girdžiu grandinės žvangėji
mą, rakto pasisukimą, durys 
atsidaro. Su plakančia širdimi 
žiuriu: prieš mane stovi jau-

Tąsyk

— Tylėkite, nesibijokite! Nu
siraminkite! '

O paskui staiga:
—K Admirolas namie?
Moters akys reiškia didžiau

sią baimę, jos rankos j dreba, 
krūtinė smarkiai kilnojasi. 
Trukčiuojančiu balsu ir beveik 
alpdama j i atsako:

r— Jo čia nėra.
— Parodykite jo kambarį!
—štai!
—< Įeinu. Tamsu.
— Užžiebkite šviesą!
Ji pasuka jungtuką, 

aš uždarau duris ir paimu jos 
ranką. Ji krusteli. Jos žvilgs
nis kažkoks pamišęs, ji trau
kiasi atbula. Aš jaučiuosi su- 
siėrzinęs:

— Supraskite pagaliau, 
aš atvykau įspėti jus. Po 
valąndžio pas jus įvyks 
tą. Suprantate? Ir atvyksiu su 
milicininkų buriu aš. Tuojau 
sulaikykite popiergalius! 
g u admirolas namie,, tai 
pasislepia!

— Jc nėra namie!

kad 
pus- 
krą-

Jei- 
tegul

o as

atmesta, 
stengiasi 
krutinės

Ji taria tuos žodžius, 
matau, jaučiu, kažkaip instink
tyviai suprantu, kad ji nepa
sitiki manimi, tiki ir netiki, 
nori ir negali, o jos veidas tai 
nušvinta maloniu raudonumu, 
tpi mirtinai išblyška, ir aky
se vis tas pat — įžeidžiantis 
ir džiuginantis klausimas:

— Draugas ar išdavikas, 
pražudys ar išgelbės?

Tąsyk aš pasiimu1 jos ran
ką, pritraukiu prie lupų ir dar 
kartą sakau:

— Nusiraminkite ir dėkoki
te Dievui!

Ir ji iš karto nusiramina. 
Kada ji atidaro man duris, jos 
lupos tyliai šnabžda:

— Ačiū, ačiū!
Jos galva vos-vos 

susisarmatijusi ji 
pridengti viršutinę
dalį. Jos veide žaidžia šypse
na. Tuo momentu ji atrodo 
stebėtinai graži ir laiminga. Ji 
toki paklusni ir dėkinga, kaip 
gali 'bu’ti dėkinga tik išgelbė
ta moteris.

Bėgu i nuovadą. Susirūpini
mas ir abejonės neduoda ra
mumo: ar tik peišbųdo, ar tik 
nepastebėjo mano pasišalini
mo? Bet — nieko! Visi mie
ga. Aš sėdu prie stalo. Man 

ikia palaukti, kol admirolo 
Linuose bus prisirengę kra- 
i. Aš žiuriu į laikrodį: pusė 
ačios. Aš atsistoju, budinu 
lones, ir mes einame. Na- 
as apsiaustas. Smarkiai 
ambinąme varpelį. Sargas 
siskufoi ir vilkina. Kada, pa- 

aš šau- 
balsu: 
budu ir 
Pašauk i- 

pirminin-

liau, jis pasirodo, 
i piktu viršininko
— Miegate! tokiu
svę pramiegosite...
namų komiteto 

t K .
Jis ateina.
— Veskite į butą Nr. 3... 
rodykite, kur užpakalinis iš- 
mas!
Iš lauko, prie pakopų, prie 
rų, prie įėjimo į virtuvę aš 
statau milicininkus su šau4-

vis

- Nieko neišleisti, o visus 
katančius areštuokite! 
įgaliau, viskas padaryta, 
vėl snaarkiai skambinu ir 
žiuosi į duris. Tuoj pasi
ja greiti, lengvi žingsniai, 
is atidąro be jokio vilki- 

Tarpduryje aš matau 
pačią moterį su aukso 
plaukąis. Ji apsivilktf- 

vis tą pat kimoną, bet jis
ajdaį užsagstytas. Aš grei- 

žvilgsniu ąpžipriu jps figu- 

tą

rą, jos veidą ir pastebiu visai 
pedįdelį neramumą.

— Mieloji, — sukasi tas žo-

Ketvirtadienis, saus. 28,

Si

tu

I Skaitytojų Baisa
PRALAIMĖTOS LAIŽYBO

dis mintyse, bet aš garsiai šau 
kiu:

— Ar čia gyvena ądmirola 
N.? Kad jis tuoj man čia bi 
tų!

Moteris atsako, kaip ir an^ 
syk:

— Jo nėra namie.
žinoma, jo dabar nėral 

prantama! Aš tatai žinau 
riaų, negu ji, bet kalbu vis
pačiu komanduojančiu ir ru; 
čiu tonu:

— Ak, nėra? Jus šakoti 
nėra? Gerai! Bet jeigu mes 
surasime, tai ir jis ir Jus tu< 
busite nugabenti į Gorochov 
ją gatvę... supratote?

As žinau, kad tuo momen 
moteris tiki manimi, ji ja 
čia, kad aš žaidžiu, kad mai 
balsas ir tas grūmojantis t 
nas bei bauginantys žodži 
nieko blogo nereiškia. Ir v 
dėlto ji jaudinasi. Aš jaučiu 
si susikrimtęs, aš noriu ga 
šiai pasakyti tą žodį: “mie] 
ji”, bet aš surištas, aš dab 
bejėgiškiausias žmogus paša 
lyje. Aš vis rūsčiai kalbu:

,■— Parodykile jo kambai 
Pradekite tuoj kratą! <

Ir štai mes apeiname vi 
kambarį. Mes išverčiame spi 
tas, stalčius, peržiūrime vis 
popierius.

(Bus daugiau).

Gerbianjoji Redakcija:
Pereito rudens rinkimui 

lietuvis Žiuris statė savo k: 
didaturą į Municipalinio Te 
mo teis«ėj us.

Mums, balsuotojams, instri 
torius apie balsavimą aiški 
kaip reikia baĮsuoti, ir sa 
kad jeigu balsuosime, pagal 
nurodymą, tai žiuris gaus 
vieną padėtą ant balioto kryž 
ką dešimtį balsų.

Aš, parėjus namo, k i tie 
pasakiau, kad paduodami bs 
už demokratus, jeigu parašu 
rpe kryžiuką viršuje bąli 
blankos, tai lietuvių kandį 
tas žiuris gaus nuo kiekvii 
balsuotojo po dešimti bai 
Man namiškiai atsakė, kad t 
negali būtį. Bet aš, gavusi i 
savo mokytojos tokį paaišk 
mą, kad dž 'vieną kryžiuką 
lioto viršuje p. Žiuris gaus 
šimts balsų, ėjau į laižybas 
dėjau $10 prieš $1.

Klausiau visur, pas jvair 
žmones ir visi atsakė, kad 
vieną paduotą balsą hiekas 
niekuomet negali gauti deš 
ties balsų. Taigi mano dešin 
nė žuyo.« i

Dabar atsiklausiu “Nau 
nų”, ar tiesa, kad už vii 
kryžiuką baliote kandidatas 
Ii gauti dešimti balsų? Aš 
riu atsiimti savo pralaimėtą 
šimkę. —Balsuptoja.

Nėra vilties. Teisėjų rir 
iriuose kiekvienas kandida 
gali gauti tiktai po vieną 1 
sa nuo kiekvieno balsuoti 
Jeigu balsuotojas padeda- k 
Žiūką balioto viršuje, ties p 
tijos vardu, tai tatai reišl 
kad jisai balsuoja už visą 
partijos sąrašą.

Pereituose rinkimuose bi 
renkama į Municipalinį Teis 
13 teisėjų — vyriausias tei 
jas ir 12 “associi te judge 
Visi 13 kandidatų, buvusių 
mokratų partijos sąraše, 
tarpe ir p. žiuris, gavo po i 
ną įPlsą nuo tų balsuotojų, ] 
rie parašė kryžiukus bąli 
viršuje ties demokratų parti 
vardu.

Jeigu kas parašė vieną k 
Žiūką ne balioto viršuje, 
ties p. žiurio vardu, tai viei 
jo* balsas teko tiktai žiuriui 
kitiems kandidatams ne.

“NAUJIENŲ” REDAKCL

Naujienų Koncert;
Vasario 7 d., 193'
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Lietuviškų Valgių MOTERŲ KOVA UŽ PRIPAŽ1NI-
Receptus i

Begyvendamos Ame
rikoje, mes užmiršome 
apie tuos skanius lietu
viškus valgius, kuriuos 
sėkmingai gaminome 
Lietuvoje. Ar atsime
nat, kaip skanus buvo 
kepsniai, koldūnai, sriu
bos, tortai, babkos, deš
ros, šaltbarščiai ir tt.

Moterų Skyriaus skai
tytojos didžiai įvertins 
jūsų kooperavimą.

Rankdarbių Eksper 
čių Atydai

Kiekviena lietuvė mo
teris savo liuoslaikį pra
leidžią prie kokio nors 
idomaus rankų darbo. 
Tos, kurios mezga, iš- 
siuvinėja arba .sugalvo
ja ką nors naujo, pra
šomos prisiųsti savo pa
tyrimus j Moterų Sky- 
rjų. lęąd kitos moterys 
iš jųsų sumanumo galė
tų pąsįpipkįnti,
IŠTVERMĖS IR

PASISEKIMO

Ištvermės ir nenuilstamo no
ro dirbti- užsibrėžtam tikslui, 
nuoširdžiai linkiu “Naujienų” 
Moterų Skyriaus įkūrėjoms!

Šiandieną, trečiame “Naujie
nų” Nr. skąjtau su pasigerėji
mu Moterų skyriaus puslapį, 
kurį puošia gražus rašiniai ir 
žymios rašytojos Žemaitės pa
veikslas. .

Kadangi visas puslapis yra 
vedamas moterų - profesionalių 
su pasišventimu, todėl ir mums 
Kanados lietuvėms moterims y- 
ra labai naudingas pasiskaityti. 
Jame galime rasti daug gyve
nime naudingų i5amokinimų bei 
patarimų. ,

Lai Moterų skyriaus puslapis 
puošia “Naujienas” ir teikia di
delio pasisekimo jo vedėjai įr 
bendradarbėms per ilgus ilgus 
metus.

—O. Indrelienė.
Toronto, Kanada.

Kiškio Palikimas
Parinko ir sutrumpino

V. Byanskias

Ganėsi miežiuose kiškis ir pa
matė jį medžiotojai. Sukvie 

te šaulių pulką, atsivedė šunų 
gaują, apspito kiškelį iš visų 
pusių ir ėmė visi šąukti:

—Šiandien kiškiui galas!
persigando kiškelis, nežino 

kur dingti. Pavojus po nosia* 
neištrūks. Tačiau sumanęs sa
ko :

—Vyručiai, matau, kad jau 
neištruksiu gyvaš, tad klausy
kitės: kai aš numirsiu, mano 
kąilį atiduokit kailiadirbiui, 
plaukelius — kepurninkui, ko
jeles nupiovę — bet kam ši uos
tykit, auseles — vaikeliams 
Žaisti, galvelę — skalikams, mė
są — ponams, kaulelius — šu
neliams, o širdelę — mano pa
telei. šermenis kelkite jus, po
nai, triubos teesie man vargo
nai, valgydami i3 širdies atsi
dūsėkite ir mane minėkit.

MA MUZIKOJE
NORA GUGIS

tokių Bee-
u-

Dažnai girdime klausimą 
“kaip tai yra, kad nėra atsižy
mėjusių moterų kompozitorių?” 
Kad randasi nemažai moterų, 
kurios rašo muziką, tai neuž
ginčijamas faktas. Lyg ir pasi
gailėjimo išrąįška pasirodo’vei
duose tų, kurie su šypsena sa
ko, kad kompozicijos ir tų mo
terų, kurios yrą publikai žino
mos, yra nedideles svarbos. Aiš
ku, tiktai tie, kurte) pcsusipaži- 
nę su dalyku, gali taip kalbėti. 
Jeigu vien vyrai* turėtų' galimy
bės sukurti didelius darbus, tai 
kodėl nėra d
thovenų, Mozartų, BacInT? 
bertų ir Wagnerių, — paminė^ 
jus tiktai kejis iš svarbiausių?

Yra reikalinga pažvelgti at
gal, į seną praeitį, kad supras
ti, kodėl moterys turį tiek 
dąug vąr£Qc* kąd patekti į pir
mas eiles muzikoje, ypatingai 
kompozicijoj,

Atgimimo (rennaisance) pe
riode, moterys buvo laikomos 
vienuolynuose. Mes skaitome, 
kad yiepuojės Italijoj turėjo 
savas orkestras. Tas buvo taip 
anksti, kaip šešioliktam šimt
metyje. Kartu su tuomi ir to
se dienose, jau nemažas skai
čius muterų^ kūrė taip vadina
mus madrigalus (kompozicijas 
dainų dėl keturių arba daugiau 
balsų). Jeigu jos nebūtų atsižy
mėjusios, tai jų vardai nebūtų 
išgyvenę per šimtmečius.

Galima eiti ir į dar gilesnę 
praeitį, į tuos laikus, kuomet 
moterys, kurios rašė muziką ar
ba eiles, buvo tiesiog pasidi
džiavimu tų miestų, kuriose jos 
gyveno. Kaip žavėjanti yra ap
rašymai diskusijų “Vilią Alber
ti” arba prie “Portai S t. Nicco-
lo” * Florencijoj 1339 metuose, (Tęsinys sekantį ketvirtadienį)

kur žmonos dalyvauja diskusi
jose ‘apie filozofiją, mediciną, 
muziką, ir taip roliąu!

Tasai senas teisių mokytojas, 
Biaggio Pęlacain iš Prato, daž
nai pasakodavo apie išmintin
gumą ir sumanumą motetų, 'a-' 
pie kurias jis kalbėdavo. Tuom 
laiku jau radosi moterų rašyto
jų, skulptorių ir tapytojų. Ra
šytojas Medičį sako, kad mote
ris turi pažinti literatūrą, mu
ziką, tapybą, viską, bet nęda-j 
ryti to, kas nėra rafinuota. 
“Butų labai negražu,” jisai ra
šė, “pamatyti moterį grojant 
fleitą arba tromboną.” Pietro 

'Heoįbo rašė savo dukteriai Ele
nai, Kuri mokinosi Venecijos 
vienuolyne, sekamai: “Apie ta
vo troškimą išmokti groti ‘mo- 
nochord,’ aš turiu pasakyti tam 
kad išsireikšti^ muzikoje yra 
geidimas tiktai tuščios mote
ries, ir aš trokštu, kad tu pa
liktum kukli moteris. Jeigu 
skambinsi blogai, tas nesuteiks 
tau daug malonumo, jeigu 
skambinti gerai, reikės pašvęs
ti dešimt arba dvyliką metų ta
vo gyvenimo tam ir neišmokti 
nieko kito. Užteks, jeigu pa
žinsi literatūrą, ir busi kaip įr 
namie su kitomis dailės sriti
mis, ir turėsi supratimą šeirni- 
ninkystės.”

Todėl, nors ir visi Italijos 
Vienuolynai turėjo orkestras, 
visvien buvo tėvų, kurie nesu
tiko, kad z butų pašvęsta tiek 
daug laiko studijavimui muzi
kalių instrumentų.

Yra legenda, kad Miriam 
(Mozės sesuo) buvo labai mu- 
zikališka. Ji vedė moteris, ku
rios mušė cimbolus ir grojo ki
tus instrumentus beinant per 
Raudonas Juras.

RJuJia Zymontienė-žemaitė

: Prakilni Meįlė
"■■■■■■■■■■■aHaiaaiHaHHfflHaKBiaiaasiHDinsiaaaji

Tęsinys.)
Bet ir čia ne pyragai: nie

kas nepriėmė, nepasitiko su 
išskies»tomis rankomis; kai sa
koma: plikam visur šalta. Vie
nok tarpe saviškių- truputį šil
čiau.

Per pažintis, protekcijas, Jo
kūbas gauna Vietelę su pasto
via, nors maža alga'. Čia padir
bėjęs gauų^ geresnę ytejtą ir di
desnę algą, nebekankina badas...' 
Vandutė irgi ne sėdi rąnkąs su
sinėrusi. Gauna uždarbį laikraš
čio redakcijoje, gali sau užlai
kyti švarų butą ir tarnaitę prie 
Onytės.

Mąžiąų vargo, magiau rųpes-

. Kai kiškelis viską pasakė, iš
virų pusių ant jo supuolė: ska
likai lojo, tarnai triubyjo, ponai 
rankomis mojo, šauliai šovė, o 
kiškelis, kol jie visi žiopso j ę 
sujudo, ir sveikas į girią nubė
go: “nėr čia jo, nėr čia jų.”

—o—

Tiems, kurjųos žadina gim
tas kraštas, lai šios senovės 

pasakos netik primena jaunystę 
Lietuvoj, bet ir suteiks progą 
šias pasakaites paskaityti savo 
vaikams ar anūkams, kad jie 
išgirdę pamylėtų ir nepamirštų 
lietuvių kalbos!

—V. Byanskienė.

Bukim
Gražios

• / t ‘ ‘ , '/.•

? •• _______________ ' ____________

M AISTAS
Veda DORA VILKIENĖ

VIRTA ŽUVIS SU 
DARŽOVĖMIS

Rašą Valerija Bruchas

plaukai

Gražus plaukai yra' kiekvie- 
pos moters neįvertinamas tur 
tas. Pamatinė jų svarba remia 
si tuomi, kad plaukai butų švei 
ki. Nesveika galvos oda, per
daug’ aliejuota', sausa ar pleis 
kanuota bendrai kenkia plau 
kams.

Laiką nuo laiko čiupai suteįk 
sime paturimus, 'kaip išvengti 
kenksmingų apsireišlwfų. Sy.ei 
ka galvos oda, reiškia’ sveikus, 
švarius, gyvus ir blizgančius 
plaukus.

Patartina i plaukus plauti 
(shampoo) kas savaitę ir ne 
rečiau, kaip kas dvi savaites. 
Pirm plovimo, pirštų galąis ge
rai išmasažuokit galvos odą, 
kad paliuosaVusi pleiskanas. Ro
tam šepečiu gerai iššukuokit 
Ištirpinkite *kostilišką! muilą 
(castile soap) į vandenį, kad 
pavirstų į skystį (lįųuid sham- 
poo). Muilo skysčiu pašlapinkit 
plaukus du ar tris kartus, iš
trinkite getai galvos odą ir 
plaukus. Po kiekvieno muijini- 
mo išplaukite neskubėdamos 
vandenį. Plaunant, į kvortą 
vandens įspa'uskite pusę citri
nos (lemon) ir perplaukit. Tas 
panaikina užsilikusi muilą ir 
padaro plaukus žibančius. Nie
kuomet paėmusios gabalą mui
lo netrinkite į plaukus. Privelti 
muilo plaukai sunku išplauti.

Kartu išplaukite savo varto
jamas šukas ir šepetį. Nešvarių 
niekuomet nevartokite ant pjau- 
kų. '

3 nedideli svogūnai
3 šaukštai taukų ąrb£ sviesto
3 smulkiai supjaustytos bul

vės
5 /smulkiai supiaustytos mor- 

kvos
3 puodukai verdančio vandens
1 sv. šviežios žuvies
1 šaukštas mijtų
1 puodukas saldžios arba 

rūgščios Smetonos (žiūrint, kas 
kam geriau patinka).

Pakepinkit suraikytus svogū
nus iki patus. Pridėkit bulves, 
morkvas ir supilkit karštą van
denį. Kai daržovės išvirs, pri
dėkit supiaustytų žuvį. Kai žu
vis išvirs, sumaišykit miltus su 
Smetona ir supilkit prie žuvies 
ir daržovių,! duokit užvirti.

Geriausia vartoti angliškai 
vadinamą “haddock.” Lietuvoje 
mes neturime panašių žuvių, to
dėl paduodu ją anglų kalboje. 
Lotyniškai ši žuvią vadinasi — 
Melanogrammus aeglefinus.

AVIENOS KEPSNĮS
Mėsos Pramonės taryba Chi- 

cagoje rekomenduoja šeiminin
kėms rytoj ir šeštadienį pirkti 
avienos (lamb stake) nuo pe
ties.

Iš avienos galima pagaminti 
skanų kepsnį.

VĖLIAUSIOS MADOS PAVASARINIS SIUTAS MOTE
RIMS. Šį SIUTĄ IR JAM PANAŠIUS GALIMA GAUTI 
CIIICAGOS KRAUTUVĖSE (Modelis, artistė Wini 
Shaiv).- Naujienų-Acme Photo

Madų Patarimai
Veda Paryžietė.

Flanelė yra naujausias au
deklas, siuvėjų vartojamas dėl 
madniausių suknių, Ypatingai 
gražios yra flanelinės suknios 
pasiųtos įvairių pastelinių spal- 
yu- ’ .

kurie

nio Burbams, o tarpe jų rodos 
d*ar didesnė ir gilesnė meilė iš
sivystė. Nė jokios paslapties, ne 
kokio užtylūjimo prieš viens ki
tą. Visas svajones, visus užma
nymus* troškimus pasakojasi, 
kas patinką, kas —- ne, kuomi 
džiaugiasi, kuomi —biaurisi; 
kiekvieną mintį, kiekvieną žo- 
delį viens antram atvirai at
kartoja, viens aųtram pdtarią, 
aiškiną... Ne tik vyras su pa
čia mylisi, bet kaip tikri arti
miausi draugai, kits kitą veda, 
abudu lavinasi, aukštyn keliasi.

Jokūbui rodosi, jog niekas 
taip gerai ir teisingai jam ne
pataria, kaip Vandutė. Vandu
tei rodosi, jog niekas taip-gerai 
neišmaųoir neprotauja, kaip 
jos Jokubutis. Ką ji parašo, ką 
sumano, viską jam rodo, skaito, 
patarimo ar pataisymo prašo... 
Jokūbas taipgi mažiausio dar
belio ar užmanimo, be pasitari
mo su Vandute, savo žvaigždu
te, nedaro.

Ant ją laimės, Onyte, ta jų 
paukštytė, kaip ant mielių au
ga, sveika, linksmi, smagi.. Pil
ni kambariai jos gyvumo, pilni, 
garso jos kvatojimo, kojelių* 
trepsėjimo.

(Bus daugiau)

Ką Moterys

- Veda — V.-B.
VIENNA, Austrija’.,— Aust

rijos^ spstiučj Viepuoj šiomis 
dienomis susiorganizavo Pasau
linė Mųterų Draugija, kurios 
tikslas yra išnaikinti neapykan
tą pasauly ir. palęngvinti žmo
nijos skurdą ir vargus.

ši organizacija jau turi 36 
tūkstančius narių pačioj Aust
rijoj jr 6,000 kituose ’ Europos 
miestuose.

—Ot— j.

RHILLIPJNE Salos.— Trys 
šimtai ^tūkstančių Filipiniečių, 
gyvenančių ant šių Pacifikos 
salų, balandžio 80 d. turės pro
gą visuotinu bąjsavimu nuspręs
ti, ar įqs ateityje nori turėti 
bal^ą rinkirtiuųse taįp pat, kaip 
vyrai, a‘r ne.

(Tąsa ant 6-t,o pusi.)

Pirkite savo apielipkėb
; krautuvėse

GROŽIO BALIONAS

VALU RIA
VALERIA BRUCHA'S Sav* 

Kainos Prieinamos.
Patarnaviin^ Mandagus 

2940 W. 63rd Street 
Tel. HEMLOCK 4949

* mm Lr '•* ' t / • • • •

*
Žinorpa Paryžiaus siuvėja, 

Mme. L. Paray, vartojo juodą 
bengalinį (šilkinį) 'audeklą dėl 
visų savo prieš-sezoninių vasa
rinių paltų, ir tai reiškia, kad 
šią vasarą vėl pasirodys šilki
niai paltai.

vyriškai pasiutais arba grynai 
sportiškais kostiumais.

&

Jeigu turi kaliošus,
tinka tik batams su aukštais 
Užkulniais, nedėvėkit juos su 
batais, kurių kulnai .žemi, neį
dėjus į kaliošą tam tinkamai 
išplautą paduškaitę. Tokiu budu 
netik apsaugosi kaliošus nuo 
ankstyvos mirties, bet kojos at
rodys dailiau. Paduškaitę gali
te pačios išsikirpti iš bile ko
kios medžiagos arba nusipirk
ti kartu sų kaliošais.

/ Be to, prieinamomis kaino
mis galima pirktis jautienos 
(pot roast).

štai lengvas būdas pagamini
mui avienos kepsnio:

Nuvalyk ir nuimk visą taukų 
paviršį nuo avienos, nuo peties. 
Mėson įtrink druskos ir pipirų. 
Pakepink abi puses iki parus, 
po to įdėk į puodą, pridėk pu
sę puoduko vandens, tvirtai už
daryk ir įdėk į vidutinio karš- 

; čio pečių (apie 350 laipsnių, 
Fahrenheito). Lai kepa per pus
antros valandos.

Prie mėsos galima pridėti 
smulkiai supiaustytų daržovių, 
kaip cibulių, morkų ar ropių. 
Tą riekia padaryti paskuti
niam kepimo pusvalandyje.

Mėsai padaryk dažaią. Tam 
reikia naudoti du šaukštu 
miltų.

X %
Rankų išsiuvinėtos dekoraci

jos, kurios praeitą sezoną pasi
rodė ant įvairių pirštinių ir ri- 
-likiulįų, šiomis dienomis yrą 
naudojamos ant visų naujausių 
skrybėlių ir suknių.

Vyriško stiliaus skrybėlės, 
kurios pasirodo skrybėlių pa
sauly pereitą pavasarį vėl 
bus dėvimos ir šį pavasarį, šio 
stiliaus skrybėlė tinką tik su

MOKYKITĖS. GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit daugiau už mažiau 

pinigų pas

SELAN’S ■
PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
, JŪSŲ APYLINKĖJE

Jus gausite daugiau praktiško 
lavinimosi, ant kostumerių negu 
bile kokioj mokykloj. Štai delko 
daugiau reikalaujama musų mo
kinių.

Prasykit musų gražios 24 pus
lapių knygos.

SELAN’S SYSTEM
SOUTH—-6404 S. Halst-ed Street 
NORTH—-2744 Wilwaukee Avė.

m n.i iii , n......  . ... ..——■mn

GERIAUSIA 
RŪPI IR PLYKYTA 

RUGINĖ DUONA 
ALEKSA’S 

BAKERY 
3339 S. Morgan St.

Phone YABDS 7258

DR. J. ANDERSUNAS
Gydo Visokias Kojų Ligas 
Chirurgiškai ir Medikaliskai 

1636 W. 63rd St. 2-ras aukštas 
ž. vak. kampas Marshfield Avė.

Tel. PROSPECT 0917 
Atdara 10-12—1-5—6-t). 

Trečiadieny io v. r. iki 5 p. p.

ĮB^ĮBĮlįmi

JEI KASDIEN VARTOSI NAUJAI
IŠDIRBTUS KOSMETIKUS NIDA

NIDA Liąuid Cream.....-......    4 oz.
NIDA Wave Sėt .........................   8 oz
NIDA VEIDO PUDRĄ (Face Powder) ......
NIDA VEIDO DAŽUS (Rouge) ..../.............. .
NIDA LUPŲ DAŽUS (Lipstick) Z.... ..... .

Nida Laboratories, Not Ine
A. G. KARTANAS, Vedėjas

10c 
50c 
50c 
50c

2555 West 69th St., Tel. Heinlock ($18
CHICAGO, ILLINOIS
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ŠTAI JUMS SVEIKATA

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo

Adresas

zikos

DAILY BUSINESS DIRECTORY

NGI.YS-COAL

A. Zabukiene

kliu

• TAVERNOS

komisija visuomet

Chemical Co

• RĘSTA URANTAI

draugą pažinsi tik

nu

Visose 
Vaistinėse

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Tikrą 
laimėje.

BREATH

auto me- 
užtikrina 
įtariausia

LIGONINES— 
HOSPITALS

skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

malonu matyti 
su savo vaikais, 
vaikai su tėvais

SUKAKTUVIŲ
VAKARĖLIS

© A different, delicious 
flavor! Tinie-honored in- 
gredients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined- in a 
new way. Tryit! «

Sausio 24 d., Vingiliausko sa
lėje įvyko Brighton Parko Mo
terų Kliubo 2 metų sukaktuvių 
vakarėlis.

— nusidir 
ęsate nėr

Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance___

,Bosses Woo't 
Kire People with 
Halitosis

pirme-smeji paren- 
ir šis bus jaukus

Jis yra teisingas iki pat 
garkauliui.

loję prie Ituri. O kai pasveiks, 
jie irgi seks mus taip pačiais 
keliais.

“Nusiųsti trisdešimtį vyrų į 
pagalbą kapitonui Nelsonui ir 
nuvešti 400 kornų galvų dėl 
jo vyrų. '

tuo taku 
laukus, 
ryžių. Toliau, žiūrime, arabų 
namukai. Akys visų atšvito, 
nudžiugome!

ar niums buvo klausi- 
gyvenimas ar mirtis? Ar

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

HANSA. • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

JUOZAPAS
UDEIKI

[R TĖVAS
REPublu 834d

Preferred by> 
millions 

to mayonnaise

ARIZONA, Suv. Valst 
ki šimtai moterų Arizonos val
stijoj sudaro slaptą draugiją, 
kurios pavojingas ir milžiniš
kas tikslas yra išnaikinti da
bartinę purviną politiką ir tuos 
papirktus valdininkus, kurie 
sudaro didžiumą musų valstybi
nės ir federalinės valdžios.

New Deal Inn Tavem 
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIŲUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
BilI Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, III.

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

Oood Hou.eb
* ”ure*u

Pricahontas Mine Run Screene^ 
5 tonai arf daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas

“Suteikti kapitonui Nelso
nui -ir Dr. Parke ir visiems 
sergantiems vyrams, kurie ne
gali dirbti laukų darbus, už
laikymą, kol sugrįš ekspedici
ja nuo ežero Albert.

Jephsoną paskyrėm vado
vauti ekspedicijai prie kapito
no Nelsono ir Dr. Parke. Ta 
kelionė per tankias girias bu
vo nuolatinė kankynė.

Y

(Bus daugiau)

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
B. Z. TAVERN

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

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 
• ir Pontiac automobilių.

DOMININKAS KURAITIS 
806 West 31-st Street 

Vtctorr 1696

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Breinen ar Hamburgo.

** 4 ' z į. . ? t

Mes jums pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

Šiame skyriuje skelbiama Ūk tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavimą ir 
pataiso automobilius.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

75P West 31st Street 
A A, NORKUS, Savininkas 

Tel. Victory 9670,

dvi savaites 
sunkiai sir- 
ant jo kojų 
pasidarė to

kia, kad plaukti jokiu būdu 
negalima. Kapitonas Nelson 
ir dar penkias dešimts du 
zanzibariečiai nebegali toliau

CONRAD AS 
photografas

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 graži’ 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavel 
kslų tuzinas $12.00

Tel. Enrlewood 6883—5840

People who get and hold jobs 
keep their breath agreeable

fZlth thfc best to chocse from thcfte days, em- 
ployers favor the person who is most attrac- 
tive. In business life aa in tho sočiai world, 
halitosis (unpleasant breath) is considered the 
worst of faults.. .

Unfortunately everybod cuffers from thie 
offensive condition at some time or otner—

Greitas darbas niekam 
tinka.

HAMBURG-AMĖR1CAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Tai yra teisingiausias pasiulijimas 
okį mes galime sau Įsivaizdinti.

Kainos: 24 butelių kartonas — 
Mes užmokesim jums 50 centų 
sugrąžinsit butelius. 12 butelių kar
tonas $1.40. *Mes numušim 25c už 
sugražintus butelius.
MALVAZ DARO MONARCH BEER 

. ALUDARIAI

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUŠ

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiiki gydytojai, * o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas jivirkitimu. kyla ir vari- 

vpItib

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawnda!e 5727.

Kitus yežimus turėjome palik 
Ii puąiaukelyjc.

Dab 
mais 
tikrai yra ta arabų stotis, kur 
mes einam? Net ir ofięieriai 
buvo skeptiški. Patyrusius vy> 
rus išsiunčiau ieškoti maisto. 
Prižadėjau gerą atlyginimą, 
jei surąs. Jie turėjo pereiti 
per1 tankią ir kalnuotą girią. 
Jie nusilpo ir jų širdįs smar
kiai plakė iš didelio nuovar-

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING 
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVF.
CHICAGO.

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS— ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, infaisų ir reikmenų.' Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujumas, Ganai 8500. ir klauskite Biznio Patarėjo 
Čia jus gausite informacijų, jeigu til jų bu f galima gauti

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

• Vietos gyventojai, Mahyue- 
ma, priėmė mus draugiškai. 
Ret aš jąis nepasitikėjau. Tie 
arabai nusivylė, kai pamatė; 
kad musų karavanas neužlek- 
tinai turtingas; nedavėm jiem 
užtektinai dovanų. Jie pradėjo 
įkalbinėti mano vyrams, kad

e ■ 1 1

jie parduotų savo marškinius,

tuomet pareiškiau:
—Užtenka, vyrai. Imkit sa 

vo žmones, jų gyvybė yra j u 
sų. Bet atsiminkit, kad atei 
tyj nusikaltėliams mirtis — 
virvė ant kaklo. ,

Aš pats taip susijau.dinau, 
___ ____ _____ __j / riedėjo 
mano veidais. Visi vyrai iškė
tė rankas į aukštą ir sušuko:

—Iki musų - baltas kapito
nas bus palaidotas, nė vienas 
neapleisime jo! Mirtis tam, ku
ris apleis Buda Matari! Rodyk 
kelią į Nyanza! Vesk pirmyn, 
mes seksime paskui!

Kaliniai irgi verkė. Pribėgo 
prie manęs, apkabino kelius, 
su ašaromis prašė pasigailė
jimo. Aš paspaudžiau jiems 
rankas ir pasakiau:

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

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

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

Gražios publikos prisirinko 
pilnutėlė salė. Susirinkę links
minosi iki vėlumos, šokdami, 
dainuodami ir vaišindamiesi 
knistais, kugeliu ir pyragai
čiais. Buvo ir programėlis. K. 
Mileriutė ir E. Zabukaitė pašo
ko “tap” prie John D‘aVis mu-

, peilius, diržus -ir 
taip toliau. Tai buvo jų nuch 
savybė ir a& nieko negalėjau 
sakyti.' Bet jie pradėjo, iriainy- 
ti amuniciją ir šautuvus į mai
stą. Vėl reikėjo vartoti griež
tas priemones, kad tokį mai
nikavimą sulaikyti. Su atabais 
pyktis negalėjau, nes jų pa-i 
galba mums buvo reikalinga. 
Per porą dienų aš su jais su
sitariau taip:

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ką šiandien randas’, 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai v»-a parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Šaluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 Wesf 18fh St. 
CHICAGO. ILL.

LUGKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi įvai
riausios rųšies degtine, 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

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trincr’s BItter Wine Co.
044 S. VVellH St., Chicago, III. 
Prieiusk man sampeli dykai
Vardas —-------------------- --------------

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

šviesus kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome *- Boul. 3753

Jei jaučiatės pavargę — be apetito 
bęs — naktimis negalite miegoti — 
viškas ir negalite rasti sau poilsį.
Leiskite mums jums pristatyti kartoną 
MALVAZ ant musų atsakomybės. Išgerkit po 
butelį kasdien per keletą dienų. Jis jums pa
gelbės — jis jus palaikys geroj sveikatoj. Jei
gu nepadarys ką* mes žadame, mes ji atsiimsim 
’r sugrąžinsim visus jūsų užmokėtus pinigus.

Mes atsiskyrėm. Aš ir Nelso
nas manėm, kad musų persi
skyrimas tęsis tik keletą die
nų. Vienok išėjo penki mėne
siai, kol mes vėl susitikome. 
Su sergančiais vyrais taipgi 
pasiliko ir Dr. Parke.

Musų ekspedicija prasidėjo 
iš Yambuy 
389 vyrai ir 236 vežimai

ANGLYS! 'ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kaindmis 
Podahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksąs Express 4405 S. Fairfield Av.

kaip ir kiti vyrai. Eikite ir 
atlikinėkite savo užduotis, taip 
kaip ir kiti.

Kuomet viskas nusiramino, 
aš pradėjau galvoti: “Kažin, 
ai* musų karavanas pereis 
kada nors šias tamsias gi
rias”? Stipriausi ir geriausi 
vyrai serga. Sunku likusiems 
kastis pirmyn.

Per paskutines 
kapitonas Nelson 
go nuo užaugusių 
skaudulių.'O upė

STOKHOLMAS, Švedija. — 
Gruodžio 30 d. Švedijos kara
lius įžymiai kino artistei šve
dei Gretai Garbo dovanoja “Ri
teris et Artibus” medalį, kuris 
yra didžiausias pasižymėjimo karštos ašaros 
ženklas Švedijoje už literatiiri 
nį ir artisitinį darbą.

V332 So. LONG A tu
TKL OKPUBUIC 8402.

nas asiliukas. Aš pamačiau, 
kad jis visai silpnas. Nieko 
nelaukdamas, nušoviau jį. Mė
sa asiliuko atsargiai liko pa
dalinta visiems lygiai./Pašte 
bėjau, kad dėl asiliuko odos 
du vyrai susipešė. Net ir. jo 

Su manim buvo kaulus sumalėm ir suvalgėm.
Po Vien tik jo plaukai liko, kurių 

trijų ir pusės menesių tik 200 negalėjome suvalgyti.

GRAND OPENING
D. & A. MARGIŲ TAVERN 

Įvyksta Sausio 30 ir 31 d.d. 1937 m.
Kviečiame visus pažinties draugus ir Brighton Parkiečius į musų 
NAUJOS ALINĖS ATIDARYMĄ. Bus veltui skanus užkandžiai, 
grieš gera muzika; linksminsimės visi per dvi dienas.

Kviečia Savininkai: DOMININKAS IR ALĖS MARGIAI 
, 4300 Archer Avenue ir 43rd Street

Standard Federal Sa v ings & Loa n Assoc iation oi Chicago
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

-----------  —----------- —Ar jus nieko nesakysit, keliauti 
Tr-------------- j it n • kol aš tarsiu savo žodįKą Moterys Veikia

Klovainiečių kliubo 
vakarėlis

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 
g 1 •• . • \ * . 1 . -*l >

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

brush is the.cause of most casea. Decaying 
teeth and poor digestion also cause odora.-

The quiek, pleasant way to improve your 
breath is to ūse Liaterine, the quick deodorant, 
every morning and everv night.

Listerine ha?ts fermeuration, a major cause 
of odors, and overconies the odora themselves. 
Your breath becomes sweet and agreeable. It 

not offend others.
T-l you value your job and your frienda, uae 

Lifterine, the safe antiaeptic, regularly. Lam- 
bert Pharmacal Company, St. Louia, Mo.

Don’t offend others Ched' 
halitosis witb LISTERINENors dar neseniai šis 

bas yra susitveręs, tačiau pa
sėkas jau turi geras.

Dabar rengia pirmą šį sezo
ną vakarėlį, kurs įvyks sau
sio 30 dieną, šeštadienio vaka
re, 7:30 valandą, Mildos sve
tainėje adresu 3142 So. Hal- 
sted Street.

Kaip kiti 
girnai, taip 
ir linksmas

Vaišinga
svečius nuoširdžiai priima. Už
kandžiai bus veltui. G,ros link
sma muzika, o įžanga tik '25 
centai asmeniui. Taip jauni
mas, taip ir seniai turės pro
gos išmiklinti kojas, tik nepa
mirškite batus pasitaisyti.

Dar turiu pažymėti, kad į 
šį vakarėlį atsilankys garbiri*- 
gas svečias, Vilniui Vaduoti 
Sąjungos atstovas p. Vincas 
Uždavinis, kurs papasakos apie 
Vilnių ir apie gyvenančių Vil
niaus krašte lietuvių būklę.

Visi kviečiami atsilankyti— 
visi, o ne vien klovainiečiai.

— Vienas iŠ kliubiečių.

Po pasikalbėjimo su 
Nelsonu, mitarėme, kad aš 

Rashid pradėjo kalbėtis su paėmęs stipresnius vyrus 
savo draugais, o tuo tarpu be- j bandysime dasikasti iki ara- 

(Tąsa nuo 5-to pusi.)' veik visi mano vyrai pribėgo^bų stoties vadinamos Kilonga- 
iŠ tų 300,000 moterų įtiktai prie manęs ir maldavo pasi-;Longa. Nelsonas ir kiti ser- 

100,000 yra kvalifikuotų bal- gailėjimo nusikaltėliams. Aš gantys vyrai pasiliks stovyk- 
suoti šiuose rinkimuose

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas . '

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

„„„„r
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Vaišes surengė narės, Brokie- 
nė, Bruzgulienė, Dannis, Puniš- 
kienė ir Budrienė.

Komisijai patariama trijų 
metų sukaktuvėms parinkti di
desnę svetainę, nes šį kartą 
buvo ankšta.

Labai buvo 
keletą šeimynų 
Pagirtina, kad 
kartu linksminasi ir kad tėvai 
žino, ką jaunuoliai veikia.

Sausio 13 d. Kliubas buvo 
rengęs prelekcijas. Ponia 
Misčikaitienė pasakė įdomia panymoreregūUrivThanthoy thT k^Fermen- 

, ’ . ,*■ tatlon of food particles skipped by the tooth
kalbą apie moteris ir jų veiki 
mą.

Pinigų Taupytojams lšmokain
Kiekviena Asmens Pinigai 

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

' Morgičių

7 DIENOS Į LIETUVĄ
• ANT

BREMOI-EUROPA
GreitĮ traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią
Kelionę į Kauną, i

Per tris šimtus ir ĮrjsdeŠimt kepures, 
ŠęSįąs valandas jnes kentėm 
badą. Bet galų gale, iš netyčių, 
suradome pl#tų taką. Eidami 

pamatėm plačius 
psėtus kukurūzų ir

2419-49 Si.
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LIETUVIAI!
Aukokite Potvyniuose Nukentejusiems

Raudonas Kryžius Paskyrė Chicagai 
Miliono Dolerių Kvotą

Visoje Chicagoje dabar rios noti dirbti šiam kil- 
yra renkamos aukos stišel- niairi tikslui, yra prašomos 
pimiii suvirs miliono žmo- susižinoti su p. Žalpiene. Ji 
nių, kurie skaudžiai nuken
tėjo nuo potvynių.

Beveik milionas žmonių 
neteko pastoges, neturi 
maisto, rūbų, medikalės 
priežiūros, patalinės.

Nukentėjusiais rūpinasi 
Raudonas Kryžius ir kitos 
Įstaigos. Didesnę dalį darbo 
atlieka Raudonasis Kry
žius.. ’

Ta labdaringa organizaci
ja prašo visų žmonių, kurie 
gali, aukoti pinigų darbo 
finansavimui. Be pinigų 
darbas neįmanomas: nėra 
kur gauti vaistų ir daugy
bes kitų reikmenų, kurių 
nukentėjusioms verkiančiai 
reikia.

Raudonasis Kryžius yra 
įgaliavęs p-ių M. Zolpienę 
rinkti aukas tarp lietuvių ir 
organizuoti rinkėjas-talki- 
ninkes. - ’ |

Nelaukite kol ateis aukų 
rinkėja. Tuojau pasiųskite 
čekį ar “money orderį ’ iš
rašytą Raudonam Kryžiui 
American Red Cross ir pa
siųskite p. Zolpienei seka
mu adresu:

Mrs. M. Zolp,
3552 S. Halsted Street.
Moterys ir merginos^ ku-

suteiks pilnas informacijas 
ir aprūpins rinkėjas kre
dencialais, Raudonojo Kry
žiaus dėžutėmis ir kepurai
tėmis.

“Naujienose” taipgi . yra 
Raudono Kryžiaus dėžutėj 
kurioj aukas potvyniuose 
nukentejusiems galima pa
likti.

Lietuviai, aukokite!

lių ir iškeltų vieškelių, tam 
tikslui naudojant eleveiterių 
tiltus, ten kur linijos neneša 
pelno;. •

7. Visiiš kilnojamus Upių til
tus pakeisti pastoviais.

Majoras mano, kad tits per
mainas galima įvykinti isu 
$67,000,000, kurie randasi mie
sto trailsportacijos fonde, ir 
su valstijos ir federalės vald
žių pagalba.

Plano autoriai yra nuomo
nės, kad gatviakariai eina iš 
mados ir todėl nori juos visus 
pakeisti autobusais;

50 Policistų Išvyko Į 
Apsemtą Miestą

Chicagos ugniagesiai ir dak
tarai skuba nukentejusiems 

į pagalbą.

RENKA AUKAS

M.. ZOLPIENĖ, “RAUDO- 
nojo Kryžiaus” įgaliotinė, ku
ri tarp, lietuvių renka aukas 
potvyniuose nukentejusiems.

Planuoja Didelius Pagerinimus Chi- 
- cagosSusisiekimo Pagreitmimur
Majoras reikalauja vieškelių, požeminių 

kelių ir daugiau autobusų

Vakar lėktuvais į Louisville, 
Kentucky išskrido 50 policis
tų, į pagalbą nusikamavusiai 
vietos policijai, kuri nebepajė
gia tvarką palaikyti.

Louisville miesto majoras 
Miller antradiehį vakare atsi
šaukė į visų Amerikos mieštų 
majorus " prašydamas ateiti 
pagalbon. Jis prašė 500 poli
cistų. Kartu su Ghicago ir ki
ti miestai tiesia pagalbos ran
ką Louisville miestui,

Bet Chicago pasiuntė pot
vynių sritin ne vien policištus.

Vakar į pietinę Illinois dalį 
išvyko 5 ambulahsai, su dak
tarais ir ugniagesiais, kurie 
laikinai eis “slaugių” pareigas.

Bę to, po visą Gliicągą eina 
aukų rinkimas mjkentėjusių 
Šelpimui ir aprūpinimui vais
tais ir kitais reikmenimis. Au
kas renka Raudomis Kryžius, 
Salvation Army ir kitos labdą- 
ringos organizacijos.

Tarp lietuvių, Raudonam 
Kryžiui aukas renka Chicagos 
Lietuvių Motetų Piliečių Ly-

(žiūrėk ^i^i^kįfebjė Viėto- 
'' ' - O-.

Raudonasis Kryžius Chicd- 
goje randasi. atlrėsU; 616 S6. 
Michigaii avėnde.(

Nori vieno “fėro” ir vieno “transferio”

Chicagos aldermonų tarybos 
transportacijos komisija va
kar pradėjo svarstyti svarbų 
planą Chicagos susisiekimo 
pagerinimui.

Tą planą pagamino susisie
kimo inžinierių komisija, ku
rią sušaukė majoras1 Kelly.

Planas yra 45 puslapių ilgio 
ir jis reikalauja sekamų 
stambių permainų:

1. Vieno “fėro” ir vieno 
“transfėro” visoms miesto su
sisiekimo linijoms;

2. Prie pirmos progos laips-

niškai pradėti keisti gatviaka- 
rius autobusais;

3. Pagerinimui susisiekimo 
tarp miesto centro ir tolimų 
miesto dalių ir priemiesčių 
įvesti ekspresinius autobusus;

4. Po miesto centru iškasti 
požeminius kelius automobi
liams ir traukiniams;

5. Nuversti eleveiterių 
kuris eina apie miesto 
rą, sudalydamas taip 
namą, ‘‘Kilpą”—“Loop”;

6. Pastatyti Chicagoje visą 
naują tinklą papuoštų vieške-

Išrinko Džiurę NaiP 
jam Zintako Bylos 

Svarstymui
Šiandien prasidėsią liudijimai

tiltą, 
cent- 
vadi-

SLA 178 kuopos valdyba kviečiama atsilankyti ant kuopos val
dybos susirinkimo penktadienį, sausio 29 d. 8 vai. vak. F. 
Žilinsko svetainėn, 3244 W. 111 St., pagalbai nukenteju
siems nuo potvynio aptarti.

Penktadienio vakare, sausio 29 d., Universal Klube, 814 W. 
33 gt., įvyks Amerikos Lietuvių Daktarų Draugijos, meti
nis susirinkimas, kuriame dalyvauti yra mielai kviečiami 
ir ne nariai daktarai (D. D. S. ir M. D.), čia, prie tinkamų 
skanėsių ir harmoningo žodžio, sustiprinsime senus, ir 
darysime naujus, draugingumo ryšius, kad tinkamiau 
sirengti draugijos Sidabriniam Jubiliejui.

Drj J. J. Kowar, Sekr.
Kensington Lietuvių Bendrovės šėrininkų metinis susirinki

mas įvyks ketvirtadieny, sąusid 28 dieną, 7:30 valandą 
vakare A. NakroshiS svetainėje, 311 Kensington avenue. 
Bus išduotas metinis raportas apie bendrovės stovį ir teks 
nutarti daug svarbių reikalų, taipgi išrinkti valdybą šiems 
metams. Visi nariai kviečiami atsilankyti. —Direkcija.

Bridgeporto Bučerių ir Groserninkų Sąjunga laikys metinį su
sirinkimą sausio 28 d. 7:30 vakare, Ūkelio salėj, 3436 
Lituanica avė. Bus svarstoma’ svarbių reikalų, taipgi nau
jos valdybos rinkimas. Todėl nepamirškite atsilankyti.

Valdyba.

pa-
pa-

Vakdi’ advokatai ir proku
ratūra kriiriindliame tfeisme 
baigė rinkti dvyliką džiurihin- 
kų Frank V. Zintako bylos 
persvarstymui.

Spėjama, kad kaip šiandien 
prasidės liudijimai. Svarsty
mas eis prieš kriminalį teisė
ją, Benjamin P. Epštein.

Džiurę sudaro sekami asme
nys:

George Cameron, 25, 6933 
Eggleston avenue, plieno dar- 
binmkasi Martin Even, 23, 
1112 Pitiier aveiitie, Evanstoh, 
telefonistas; llarold C. Stany- 
er, 39, 1306 W. 02nd stręet, 
bučeriš; Ętank V. Dė Long,
34, 619 So. Kėeler avenue, šo
feris; Mbrley J. Frank,' 29, 
705 Glareiice avenue, Oak Pk., 
geležinkelietis; Leo J. Fahėy, 
2103z Šo. 51-st Street, Cicero, 
telefonistas, Georgę F. Bruns^
35, 306 Dės Plaihes avenue, 
Forest Pairk, motormonas; Ar- 
chie Estep, 64, 5108 W. 22iid 
ĮjJace, Cicero.

.John L. Moore, 41, 3023 Ir- 
ving Park Blvd., pardavėjas; 
Julės P. Rošcnthal, 31, 6204 
N. Hockweil Street, pardavė
jas, Ąlvin Ernst, 47, 918 So. 
KenihvUrth avenūe, Oak Park, 
moloritionas, ir Joseph t). 
Frank, 177 Interocean a vende, 
Ghieagb ileightš*
I Zintdk teisiamas už -išeik

vojimą apskričio teismo pini
gų. Jis buvo to teismo klerkti.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDŽtfc AVĖNUT

“Užrubežis” Smarkiai
Ruošiasi Chicagpn

Rockfordiečiai siunčia į “Naujienų” Pa
rengimą ne vien artistus, bet ir 

patys atvažiuoja
^Naujienų” Molinis Paren

gimas sbsilaUks ne vien artis
tų iš toiiniųjų Ghibagdš apie- 
linkiųj bet ir didelių burių

Paimkiniė* štdi, kad ir Rock- 
fordą.

Kiek, laiko atgal “Naujienų” 
Metiniame koncerte sutiko 
dalyvauti garsusis Rockfordo 
Lietuvių uRadid Kvartetas”. 
Kvartetus pasirodė tokiu dide
liu “nla^riėtu” Rdckfordie- 
čianls, kad jie pašisanidė spe 
ciąlį autobusą if organizuoja 
ekskursiją į Chicago. Ėkskur- 

: si jos sųthanytoju yra S. J. 
Petrauškaš ir p. BacėVičius.

Jie atvyks kaip tik į laiką; 
šekmadienį, vasario 7 d., kad 
galėtų dalyvauti Parengime, 
kuris įvyks Ghicagbs Sokolų 
svetainėje.

kahąšiai, į “Naūjiemj” Me
tinį Parengimą ruošiasi ir ki
tų Chicdgos. apielinkių lietu
viai. Daugelis jau davė žinią, 
kad rengiasi važiuoti. Kol pri
siartins p-areiiginio diena, tai 
gteiČinusiai nebus kolonijos, 
kuri nebu^ susiorganizavusi

mašiną ir vasasio 7 d., bus 
Chicagos Sokolų svetainėje.

Kruta ir. jau ruošiasi kon
certai! ir būriai chicagiečių. 
Jiems turbut nebūtų labai 
Smagu, jei iš “užrubežio” at
vykusieji viršytų juos skai
čiumi. “Užrubežinis.”

Įsakė Pastatyti Gelž- 
kelio Tiltą Per 

103 St.
Panaikins Nickle Plate gelžke- 

lio begiiį kryžkelį.

Illinois Commerce Coinmis- 
sion vakar įsakė Nickle Plate 
gelžkelių linijai iškelti ant 
tilto bėgės, kurios perkerta 
103-čią gatvę.

Tą patį turės padaryti ir 
Western liidiana and ' Bėlt 
Railway, kurios bėgės eina 
greta pirinosibs linijos bėgių.

Melrose Park, III.

CLASSIFIED ADS
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COAL 
Anglys

X
I Help VVanted—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 patyrusių moterų skudu
rams rūšiuoti ir patyrusių motterų • 
atmatų popieriams rūšiuoti. .

Continental Paper Grading Co. 
1623 Lumber Street.

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

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

— — -     — -F3—    

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

F. SELEMONAVICH 
SVĘJERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. * 
Telefonas 

VICTORY'3486.
504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 1 
daujama.

BRIDGEPORT ęoofing 
3216 So. Halsted St 

Vieton 4965

pągei-

CO.

Furiutufe & Fixtures
RakandaLĮtaisąi

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

✓

REIKIA MERGINŲ patyrusių 
prie steam table $12.00 pirštinių 
taisytojų $16.00, Bindery $16.00, Ko
telio mergina. $50.00, mašinos ope- 
reitorč $16.00—$20.00, veiterkų $8— 
$10.00. A. J. McCOY and ASSOCIA
TES, INC., 140 South Dearbom St. 
kambarys 1130. ■

MERGINA 20-30 bendram namų 
darbui be virimo,—lengvas skalbi
mas, savas kambarys, liudymas, $6 
iki $7. Bittersweet 9497.

For Kent
RENDON arba pardavimui krau

tuvė su 5 kambariais gyvenimui 
Clearinge. Pašaukite Tel. Republic 
7148. 5716 W. 64th St.

i Kiek daug. jcaibOs, juokų ir 
smagumo, kai iš tolimų kam- 
ųų.^aujlen^' pareiigimMjęiu. 
važiavę draugai ir pažibami 
pasimatymo po kelių mėne
sių, pusmečiu ąt nietų riesi- 
matymo.''1 ■

Štai, roękfordietis pasakoja 
pažįstamam Jndianaharborie- 
čiui apie 4bd.ęįjiiną savo mies
te ir darbus. Indianaharborie- 
tis pasakoja susi domėjusiam 

■ rockfofdiČ^k^rSpiS ‘’lft-iėn^li^- 
jyklas ir darbininkų orgąhiza- 
vimą į unijas, Harvey. pilietis 
aiškina melrošfeparkiėčiui 
kaip smagu yfa gyventi jo 
mieste, o męlroseparkieliš gi
ria savo apiėlihkę ir pasakoja 
kaip gražiai lietuviai ted i su
gyvena. Mount Greenwobdie- 
tis pašak'oja .savo bėdas cice- 
riėčiui, 6 tasai užsidegęs aiš
kina apie mokyklos streiką, 
kuris sukėlė tiėk daug sujudi
mo jo mieste. Waūkėganietis 
giriasi apie savo kolonijos 
veiklumą, bet kenoshietis tVir 
tiha, kad jų mieste visko kur 
kas daugiau negu Waukega- 
ne. ,

Visur girdisi šauksmai, 
“Sveikas gyvas, senai nematy
tas!” Visur linksmos kalbos, 
juokai, įsmagumas.

Taip, per metus laiko nesi
matę “Naujienų” šeimynos 
nariai ir naujieniečiai pralei
džia kelias malonias ir netižo 
mirštamas valandas, apie ku
rių patyrimus jie kalba ir pa
sakoja ilgų laiką savo koloni
jos gyventoj ams, kuriems 
“Naujienų” Metiniame Paren
gime nėtekO dalyvauti.

Bet atrodo, kad šįmet to
kių nebus daug. Kas tik ga
lės, sės į autobusą ai’ savo

šioj a’pielinkėj randasi nema
žas skaičius lietuvių, nors jie 
gyvena trijuose miesteliuose.

Darbai pastaruoju laiku kiek 
pagerėję.

Lietuviai veikia politikoj, biz
ny ir kitokiuose užsiėmimuose. 
Veikmas, atrodo gan sėkmingas.

Turi lietuviai ir keletą pašal
pom draugijų, kaip pav. didelę 
šv. Jono draugiją ir Lietuvių 
Provizo apygardos susivieniji
mą, kun nutarė rengti gražų 
^ąąiljgtojpmimo .vakarą. Paren- 
gimaš" fvyk'^ šeštadieny, sausio 
30 dieną, E'a'glęs Hali, 145 
Broadway. Pradžia 8 valandą 
vakare. Rengėjai kviečia visus 
atsilankyti ir paremti pąšalpi- 
nes draiigija's. — Nary S.

CLASSIFIED ADS

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
KlUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Storų fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk* 
les. registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur

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

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

RENDON kampinė krautuve 
•su flatu, karštu vandeniu Šildoma, 
gatvekario ir eleveitoriaus tranšpor- 
tacija, pigiai. 2058 West 21st St.

REIKIA patyrusių moterų dėl 
siuvinėjimo darbų namuose ant 
rankų darbo odinių pirštinių. Kreip
tis 8:30—9:30 rytmečiais tiktai.

iROSENTHAL, 922 Eastwood Avė., 
Phone Longbeach 7812.

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

MERGINA bendram namų darbui 
—patyrimas nebūtina, $8—$10, būti. 
Artimore 3302.

kO.

Misceilanėous for Sale
■ Įvairus Pardavimai

TYPEWRĮTEUlUS RENOtJOJAM 
IR PARDUODAMI PIGIAI. Atdara 
vakarais. Mlb CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE, 944 West 63rd Street. 
Wentworth 5305.

PARSIDUODA traktoriai ir trai- 
leriai arba HiainO sttj 2 mėtų kon
traktu—priverstas parduoti dėl li- 
gos. Canąl, • ... . .

for Sale 
UkiaiPardaTimui

PARSlDtlODA nebrangiai , nedi
delė farina Wisčonsino valstijoje— 
su staku. 200 mylių nuo Chicagos. 
Pardavimo ptiežašti?, mirtis šeimy
noje. Atšišatikitė 5335 So. Halsted 
Street. •

GERE. Naujienų skaityto 
joa ir skaitytojai prašonhii 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiam 
Naujienose.

A. A. POVILAS GRIGALIŪNAS
Persiskyrė sn šiuo pasauliu Sausio 26 d., 1937 m., 2:15 vai. po 

piėtų, sulaukęs piisčs amžiaus. Gimęs Upytės parap., ilgai gyveno 
Panevėžy.

Paliko dideliame nuliudime žmoną Barborą, tėvų pavardė Turs- 
kiute, dvi dukteris—Nanėy (savininkę Beahty Parlor Lietuvių Audi
torijoj) ii? Antaniną; du žentu: Frank Speeehet ir Nelson Meeker, 
broij Ambrozą. seserį Elzbietą, o Lietuvoj© • broli Petrą, sesefį Ag
niešką ir gimiiies. '■ •

■ / * a ' .r

Kutiaš pašarvotas PAVLAVIčlAUS koplyčipjė, 6823, So. Westem 
(Aveliue. Laidotuvės |vyks šeštadienį, Sausio*30 d-, 8 viii. ryto. Kū
nas bus išlydęUs iš koplyčios į Gimimo Pam šv. parapijos bažny
čią; kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą/o po pa-, 
maldų — į šv. Kazimiero kapines. 'r

Visi velionio JPbvilo Grigaliūno giminės, draugai bei pažįstami 
riuoširdžiai praginti atvykti į šermenis ir dalyvauti laidotuvėse, su
teikiant paskutinį atsisveikinimą ir patarnavimą.

/ Nuliūdę įiekar , / ' - ■ - ■ ' .
ŽMON^A, DUKTERYS, ŽENTAI, BROLIAI IR SESERYS.

■s Laidųtuvėso ’ patarnauja Pavlavičia Undertaking Co., Tel. PROS- 
: PECT 3242. s. Mitchelį, Dir. ' . .

' , * i l .i-

Business Chaoces 
Pardavimui Bizniai

PARDUOSIU taverno biznį arba 
priimsiu į pusininkus—nėra skirtu
mo: vyras ar moteris. 2113 South 
Halsted ■ St. ‘

REIKIA patyrusios merginos virš 
25 bendram namų darbui, virti, bū
ti—1 vaikas, $7—$8. South Shore 
4938. . ♦ i

TAVERNAS, parsiduoda Marquet- 
te Parke — visai nauji fikče^iai. >

Pašaukit Republic 13417
G832’ S6.5 MapkąvoOfL“AVenuc. 1 

>7 ■ 't . ,

PARSIDUODA Re s taurautas pi
giai; priežastis — ligos, Bridgepor
to .ąpielinkej. Kreiptos, Box 556, 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

MERGINA lengvam namų dar
bui, be skalbimo—mažas apartmen- 
tas, būti, geri namai. Sunnyside 
4089. _________

Reai Estą te For Spie
$3500 -ę*’ GERI NAMAI IR PAJA- 

2Z flatair 5. ir 4 kambariai, 
kaip nauji. Artesian arti 47tos. 
Tikras pirkinys! Pamatyti rytoj, 
kreipkitės. 2532 W. 63rd St. Herh- 
lock 8300;

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

DIDELIS BARGENASi-----
Parsiduoda dviejų aukštų niuto 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų ©ar
gonų.

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

Hemlock 0800.MODERNINĖ plytų krautuvė, fla- 
tas viršuj, 2 karų plytų garažas, už 
pusę briginalės kainos. 6515 South 
Ashland Avė.

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE. ,, 

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS ‘

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

Tel. Kedzie 3882
ANGLYS!* 
ANGLYS! 1.

BAKGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielih- 
kėje. Atsišaukite 6630 Sb. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ĮKAINUOTAS GREITAM .PAR
DAVIMUI 2 aukštų plytų budinkaš: 
krautuvė ir flatas, gera vieta ta
vernai ar resiautantui. Matyti ,3641 
South‘Morgan Street. Gbrdbo Real- 
ty Co., 809 W. 85th St., Yards 432b.

NIEKAD ^EBAMATYSIT tokių 
bargenų dviflaČiuose modernišktlosė, 
plytų bud inkuose. 
62nd ir JTalman .. 
61st 
54 th 
44th

kaina $6900.(j0 
kaina ,6800.00 
kaina 6500.00 
kaina 5000.00

VMMKaanMHBamBHraai

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rūšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo ' apgarsinimu, 

■ nusipirks ,wholesale kainomis.

tMunMam G«e* Tel«r»m« » VI»m 
\ Pasaulio Dalia 

LOVEIKIS 
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

am So. Halsted St.
1 ei. BOUlevard 7314

SOCIAL SECURITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

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

reikalavimų. ■ '

ir Troy .......
ir Albany 
ir Artesiah

DOMBROU,
1615 West 51st Street 

GrovehilI 0300

PARSIDUODA moderniškas plytų 
2 flatis, naujai išdekoruotas, užda
ryti porciai, pleisteriuotas beismen- 
tas, gatvė ir iela išmokėta, 2 karų 
garažas, didelis lotas, paaukuos už 
$£950.00. Kreiptis 5138 So. Albany 
Avė. Agentai nesikreipkit.

dabar Laikas
Pagarsint Farmas

—MAfNYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliekit.

Garsintas 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gert nuo
laidų.
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< Ketvirtadienis, saus. 28, ’37

VASARIO SEPTINTA ARTINASI bus” ir koncertine progvamo 
dalirfii.

Kuomet kartais mes norime nėję, 2343 South Kėdzie Avė., 
pasimatyti su - savo giminėmis' įvyksta “Naujienų” koncertas, 
arba su draugais, tai turime iš) O į “Naujienų” koncertus su- 
ankato'susitarti, kad tokią ir' važiuoja tūkstančiai lietuvių 
tokią dieną važiuosime pas to- ! netik iš Chicagos, bet ir visų 
kius ir tokius draugus, ba ki-ljc .
tMp gal. musų kelionė būt ’vel- .lių. Ot čia tai tikrai 
tui padaryta.

Tačiau vasario septintą.die- I 
na ji tikrai nenueis veltui. Mat,"ir Perstaty-
vasario septintą Sokolų svetai- mu “Uošvė į namus—taikos ne- 
-................... < -- ----------- " ' —'  1    ......... - — Ai ■■■■■■■■■i.

;s apielinkės miestų ir mieste- 
uiki pro

ga bus pasimatyti cu seniai ma
nytais draugais ir pažįstamais

Taipjau svarbu z matyti, kaip 
lietuviai progresuoja meno sri
ty, 6 pagal meną galima spręs
ti ir kiek mes patys, kaipo lie
tuviai, esame pažengę pirmyn 
abelnoj kultūroj. Ot tokiuose 
parengimuose ir esame pjtys 
sau teisėjai. z

:$įl t >

Tačiau atliksime keletą daly
kų vienu kartu. Pasimatysime 
su gal jau seniai, nematytais

draugais, matysime kiek musų 
išeivija kulturėja’ ir' tuo patim 
kartu paremsime 'dienraštį 
“Naujienas,” kurios virš 20 me
lų rodo. teisingą $eįlą pirmyn.

Todėl vasario 7 dieną būtinai 
bukime “Naujienų” . koncerte. 
Aš tai tikrai važiuosiu ir Zokn
ių svetainėje busiu pirmutinis.

—Senas Antanas.

Remkitc tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
-M......................... ..................... H—...........................  • -

Joniškiečių kliubo 
vakaras

Praėjusį sekmadienį, sausio 
24 dieną, buvusioj Meldažio 
svetainėje įvyko Joniškiečių 
kliubo vakaras su vaidinimu 
dviejų aktų komedijų. Lošėjai 
nebuvo kokie profesiniai artis
tai, tik paprasti kliubo nariai, 
tad nieko daugiau ir negalima 
tikėtis. Jie dėjo visas pastan-

gas, todėl vaidinimas išėjo gan 
gerai.

Daigiausia juokų pridarė 
dėdė Vaitekūnas.

Nors oras buvo prastas, bet 
joniškiečiai ir jų draugai ne
bojo oro, - ir prisirinko pilna 
Meldažio svetainė. Mat kliubo 
pirmininkas Jonas Gasparaitis 
su savo žmona nepatingėjo pa
sidarbuoti, tai ir surengė taip 
puikų vakarą. Aš manau, kad 
kliubas,turės iš to naudos.

Norman Thomas kalbės 
apie Rusijos teismus.

— Suzana Čepulienė.

Sekmadieny, vasario 14 
įvyks masinis susirinkimas 
pitol Bųilding patalpose, 
North Štate Street, Drill Hali 
salėje. Prakalbų temos bus: 
Dabartiniai Rusijds teismai ir 
Prieglauda Leonui Trockini. 
Kalbės Norman Thomas ir Al- 
bert Goldman. Frank McCul- 
loch pirmininkaus. Mitingas 
prasidės 3 valandą popiet.

d., 
Ca- 
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Evakuoja Mississippi Slėnį - Nekaltos Karo Aukos

' VOGĖ, KAD MOKYTIS TIKYBOS — Wilfrcd God- 
r dard su broliu Winfrė& Abu buvo suimti už vagystes. 
• Wilfred aiškino Chicagos policijai, jog vogė tam, kad 
, galėtų pirktis knygų tikybos studijavimui.

■ . Naujienų-Tribune Photo

SeDINTIE.1I STREIKIERIAI ILSISI — Grupe dar
bininkų Flint, Mieli., Fishcr Bodies dirbtuvėse, kur vyk
sta “sėdėjimo streikas.’’ Vakar General Motors atidarė 
kelias dirbtuves, kurios dėl streiko buvo uždarytos. 
(Žiūrėk žinią). ’ Naujienų-Tribune Photo

EVAKUOJA MISSISSIPPI SLĖNU —Vaizdas Paducah miesto, Kentucky vals
tijoje, kurį Ohio upė užliejo užvakar. Jausdama, kad bus užlietas Mississippi 
upes slėnis, armija evakuoja visus gyventojus, nuo Illinois valstijos iki New’ Or- 
leans, Loiusianoje. Ohio upė įbėga į Mississippi. Naujienų-Acme Photo

VISUR VANDUO, BET NAMAI DEGA — Juodieji 
ženklai paroęlb vietas, kur potvynio užlietam Cincinnati 
mieste kilo gaisrai. Potvynių srityje uždrausta rūkyti 
ar degli degtukus. . Naujienų-Aeme Photo

GYVYBES GELBĖTI! — Chicagos jurininkų atsargos kuopa, kuri su laivais 
ir kitais įrankiais išvyko i potvynių sritis gelbėti nukentėjusius nuo mirties.

Naujienų-Tribune Photo

NEKALTOS KARO AUKOS — Šie maži kūdikiai ir mergaitės veidų išraiškomis 
ir išvaizda parodo kiek jie kenčia nuo Ispanijos pilietinio karo. Vaikai stovi tarp 
griuvėsių, kas pirmiau buvo jų namai. Naujienų-Aėme Photo

KVOTĖ APIE MOTINOS NUŽUDYMĄ — Chicagietė 
Mildred Sanborne policijos nuovadoje, kur ją kvotė 
apie motinos nužudymą. Motinos kūnas buvo rastas 
Northsidė ieloje. Naujienų-Tribune Photo

IEŠKO KERŠTINGO SUŽIEDUOTINIO— Policistė 
Patronella Murphy su sužieduotiniu, policistu Timothy 
Touhy. Juos apšaudė kerštingas vyras, kuriam policistė 
buvo pirmiau pasižadėjusi.

Naujienų-Tribune Photo

ČIA NUŠOVĖ ŽMOGŲ — Alinė * Ciceroje, adresu, 
6147 Ogden avenue, kur du plėšikai, nušovė klientą, 
apiplėšė įstaigą ir pranyko.




