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Potvynis Pradeda 
Atslūgti

Potvynis Ohio upėj pradedą pamaži at 
slūgti ir slinkti upės žeiAumori. Gal išsi 

gelbės ir Mississippi klonis.
sippi klonio gyventojų, jei pa-

nelaimė Mississippi klonį neiš-

atslugo de-

mažas atslu- 
gyven tojuose

CAIRO, III., sausio 28.
Ofyio upes klonis pradeda at- sirodytų pavojus. Tečiaus da- 
gimti ir likę be pastogės gy- bar manoma, kad tokia didelė 
ventojai* pradeda ruoštis gry-
šti į savo namus, potvyniui tiks, nes tas klonis yra geriau 
pradedant pamaži atslūgti upės pasiruošęs kovoti potvynį, negu 
augšt urnose. 

I

Potvynis ryškiausia pradeda 
atslūgti prie Cincinnati ir tas 
mažas atslūgimas pasiekė net
Louisville, Ky., kur per kelias • 
valandas vanduo 
šimtą dalį colio.

Tai yra labai 
girnas, bet klonio
vistiek gimdo viltį, kad potvy
nis greitai baigsis, jei neuž
eis naujas didelis lietus.

Tečiaus potvynio atslūgimas 
upes augštumose visdi nesu
mažina pavojaus upės žemu
mose esantiems miestams, tik 
dar labiau jį padidina, nes da- 

’ bar visa ta 89 pėdų augščio. 
vandens banga pasileis žemyn 
upe, užliedama ir tuos mies
tus, kurie ikišiol nebuvo tiek 
labai ‘potvynio yakliudytt 

. Su \ieramunfti "tos * bąngos 
laukia, Ik; •‘Cįįįro^^fy.vejitpjai Jr< 
patys savęs klausia: ar atlai
kys ta 60 pėdų siena, kuri da
bar liko dar labiau paaukštin
ta. Jei ji atlaikys ir vanduo 
per viršų nepradės veržtis, tai 
miestas išsigelbės nuo potvy
nio, bet jeigu neatlaikys, tai 
ir šis miestas liks užlietas.

Tūkstančiai gyventojų dieną 
ir naktį dirba prie sienos su
stiprinimo. Bet moterys ir vai
kai, dėl atsargumo, liko iš mie
sto iškelti.

Visa apielinkė užlieta.>
Visa Cairo apielinkė yra už

lieta, vandeniui išgriovus nie- 
kurias užtvankas. 6 prie jų 
dirbę negrai žuvo staigiai iš
siliejusio vandens bangose, 
kitus gyventojus pasisekė 
gelbėti.

Little Egypt apielinkė
virto į didelį ežerą. Visa dide
lė apygarda evakuojama iki 
galutinai praeis potvynio pa
vojus.
Gal nereiks iškelti Mississippi 

klonio gyventojus.
WASHINGTON, sausio 

— Padėčiai Ohio klonyje
rėjant ir prasidėjus nors ir la
bai lėtam potvynio atslūgimui, 
dabar visa domė yra atkreipta 
į Mississippi klonį, nes į tą 
“Vandenų Tėvą” turės susilie
ti visas Ohio upės vanduo. Jau 
ir dabar Mississippi yra pa- 
tvynusi. O 
sieks Ohio

Armijos 
nūs iškelti

i buvo pasiruošęs Ohio klonis, 
i Palei visą Mississippi upę yra 
pastatyta tvirta siena, kaina
vusi arti biliono dolerių ir ma
noma, kad ta siena atlaikys ir 
■didžiausį potvynį. Todėl gyven
tojų gal ir nereikės iškelti, 
čiaus nusigandę gyventojai 
tys bėga į Mempliis, Tenn., 
ris yra ant augšto kalno ir 
ris todėl: gali pabėgėlius 
glausti.

Ligų pavojus.
Nors Ohio potvynis ir ; pra

deda atslūgti, tečiaus tas at
slūgimas yra labai lėtas. Pra
eis dar nemažai laiko iki upė 
ateis į normalį stovį. Tuo gi 
tarpu gręsia pavojus upes že
mumose esantiems miestams. 
Tečiaus didžiausias pavojus 
yra ligų, kurios pradeda siau
sti tarp likusių be pastogės 
žmonės. cJiems ^ tri/ksta maisto 
ir vandens, kurį’ tenka gaben
ti iš kitų lapielinkių. Vargas 
ir alkis labai silpnina gyven
tojus ir jie lengvai .pasiduoda 
įvairioms ligoms.

Kiek spėjama, visus stengia- 
mąsi čiepyti mio tyfo, bet nė
ra apsaugos nuo influenzos ir 
plaučių uždegimo. Ir jos pasi
ima labai daug aukų.

Raudonasis'' Kryžius- dabar 
globoja apie 750,000 žmonių, 
kjti rado prieglaudą privati
niuose namuose, žuvusių pot
vyny skaičius siekia — 293.

t______ i____

Bet 
i.š-

pa-

28. 
ge-

kas bus kai ją pa- 
upėa potvynis?
vadai paruošė pla- 
visus 50,000 Missis-

MISSISSIPPI SLĖNIS

Te
pa- 
ku- 
ku- 
pri-

MISSISSIPPI SLĖNIO JŽEMLAPlS, * NUO CAIRO,

Sužeidė 3 unijos or
ganizatorius, 

1 pagrobė
Automobilių darbininkų orga

nizatoriai išvaryti iš Sagi- 
naVv ir sužeisti kely į Flint. 
Gali reikšti pradžią atkak- 

' lios kovos.

AUDROS EUROPOJ
Audros, potvyniai ir pūgos 

siaučia didelėj daly Europos. 
Liūtys sulaikė mušius ir prie 
Madrido.

Reikalauja mirtie 
bausmės teisiamier 

trockininkams

va-

Vandervelde pasi
traukė iš Belgi

jos valdžios
BRIUSELIS, sausio 28. 

Senas Belgijos socialistų
das Vandervelde pasitraukė iš 
premiero Van Zeland kabine
to, nesutikdamas su užsienio 
reikalų ministerio Spaak užim
ta griežta pozicija linkui Ispa
nijos valdžios dėl mirties Bel
gijos legacijos Madride sekre
toriaus barono De Borch- 
grave.

Vandervelde vietą kabinete 
užėmė Arthur Wauters, direk
torius socialistų laikraščio 
Peuple. Jis bus vice-premieru 
ir sveikatos ministeriu. \ . X, '

Belgijos Darbo .partijos pil
domasis komitetas užgyrė 
Vandervelde rezignaciją, 
nutarė ir toliau remti Van 
land koalicinę valdžią.

bet
Ze-

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

Giedra; šalčiau.x
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 43°,
Sairiė teka 7:07, leidžiasi
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Illinois, iki New Orleans, Louisiąnos. Armijos inžinieriai 
mano, kad Mississippi patvins, kai patvinę Ohio vandens 
ją pasieks. Ohio upė įbėga į Mississippi ties Cairo mies
teliu.

Jei Mississippi patvins, tai ji užlies penkiasdešimts 
mylių plotus ir vienoje ir kitoje upės pusėje.

Tame žemės plote ir miestuose, kurie yra pažymėti s 
žemlapyje gyvena apie pusė miliono žmonių. Armija yra 
pasiruošusi juos iškelti į aukštesnes vietas.

Darbo santykių ta
rybos byla prieš Ge

neral Motors
Taryba užvedė bylą, kaltinda

ma General Motors užsiimant 
\ industriniu špionažu ir truk

dant darbininkams, organi
zuotis.

Naujas platus vald
žios programas ap
gynimui darbininkų ■■■ . *____ y
Nauji įstatymai lies vaikų dar

bą, minimum algas, maxi- 
mum darbo valandas ir dar
bo sąlygas. \

MANILA, P. L, sausio 28.Į 
— Tūkstančiai Rymo kataliką 
suvažiavo iš viso pasaulio da
lių laikyti čia 33-čią interna
cionalinį eucharistinį kongre
są, pirmą tokį kongresą toli
muose rytuose. Papą atsto
vaus kardinolas Dougherty iš 
Philadelphijost (’ ■

IK,

RHINELANDER, Wis., s.
28. — Du vaikinai liko 
ti traukiniui sudaužius 
tomobilį. Bet penkios 

jnos spėjo laiku iššokti.

užmuš,- 
jų au- 
mergi-

WASHINGTON, sausio 28. 
— Nacionalė darbo santykių 
taryba apkaltino General Mo
tors pet ilgą laiką užsiimant 
plačiu industriniu špionažu ir 
neteisėtai bandant sutrukdyti 
darbininkų prisidėjimą prie 
jiems patinkančios unijos.

Tie kaltinimai yra paduoti 
peticijoj federaliniam apeliaci
jų teismui St. yLouis, kur tapo 
užvesta byla prieš General Mo
tors tikslu pašalinti legales 
kliūtis ištyrimui kiek laiko at
gal automobilių darbininkų 
unijos -paduoto skundo prieš 
General Motors. ,

Jei teismas parems peticiją, 
tai taryba galės tuoj aus pra
dėti tyrinėti General Motors 
veikimą prieš darbininkus... .

* .i* .• \ • .
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Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

WASHINGTON, sausio 28. 
— Darbo sekretorė Frances 
Perkins šiandie išdėstė liečian
čią darbą įstatymdavystę.

Numatoma tuojąus pravesti 
įstatymus, kurie apimtų taikiu 
darbą,, minimum algas, maxi- 
mum darbo valandas ir darbo 
sąlygas, taipjau suteiktų ga
lią darbo departamentui taikin
ti nesusipratimus pramonėje, 
verstinai pašaukiant į derybas 
abi puses. Reikalas suteikti to
kią . galią darbo departamentui 
iškilo iš General. Motors atsisa-1 
kymo dalyvauti darbo sekre
torės šaukiamoj konferenci-
• •• • <■ t

JOJ.

/šis darbo įstatymus projek
tas bus paruoštas kongresui 
svarstyti už uoros dienų.

■■ ■ - k ■ - , r

.Naujieji įstatyčiai

■ FLINT, Mich., sausio 28.— 1 
Keturi automobilių darbininkų i 
unijos organizatoriai liko už- ; 
mušti ir išvalyti . iš . Sagipaw 
piktos govedos, kuriai, sakoma, 
vadovavę General Motors bo
seliai. . V

Penktas organizatorius liko 
pastvertas mušeikų ir unijos 
viršininkai mano, kad jis yra < 
nužudytas. a

t , ■

Keturi organizatoriai, po de
rybų su mušeikomis, buvo iš
vežti taksikabu į Flint, po val- 
stij os policij os apsauga.

Taksikabid privažiavus prie 
Flint/ ir egant už 300 mastų 
nuo valstijos policijos- stoties, 
prie jo privažiavo besivijęs 
mušeikų automobilius, ir ban
dė į taksikabą įvažiuoti. Iš
vengimui nelaimės, taksikabas 
pasuko į šalį ir įvažiavo į stul
pą, sunkiai sužeisdamas tris 
organizatorius.

Nors pati policija pripažy- 
sta, kad tai buvo aiškus pa
sikėsinimas ant organizatorių 
gyvasties ir , nors • pridurmu 
važiavo trys policijos automo
biliai, bet. policija nė nebandė 
puoliko vytis ir nepaleido nė 
vieno- šUvĮq. (

4 įžeistų j ą pareiškė, 
kad tai padarė General Motors 
mušeikos. Kiti du yra tiek sun
kiai sužeisti, kad kalbėti nega
li. Ketvirtas organizatorius ir 
taksi šoferis išliko lengvai su
žeisti.

Organizatorius John Mayo 
yrą prapuolęs. ' Paskiausia ji 
matyta ; besikaujant su mušei
komis Bancroft hotely, Sagi- 
naw. Spėjama, jis yra užmuš
tas, <ąr sunkiai sužeistas ir 
kur-nors paslėptas.

Išsigelbėjęs nelaimes organi
zatorius Dietzel irgi kaltina 
General Motors mušeikas. Jis 
sako, kad organizuoti unijos 
prielširiinkai jau dvi savaitės 
atgal pareiškę, kad “jei unijos 
organizatoriai atvyks į Šagi- 
naw, mes pasiųsime juos atgal 
namo karste”.

Šis įvykis sudrumstė ikišiol 
viešpatavusį ramumą General 
Motors streike. Unija. nesiprie
šino atidarymui dirbtuvių ir 
prižadėjo susilaikyti nuo smur
to, bet įtarė, kad mušeikos 
provokuoja sumišimus. Tai da
bar pasitvirtino. Tad dabar ga
lima klūkti prasidėjimo aštrios 
kovos 'tarp streikierių ir mu
šeikų. ,

Vyriausias streiko organiza
torius yra pasiruošęs reikalau
ti arėštuoti žinomus govedos 
vadus, . ’

Į Saginaw atvyko ir LaFol- 
Įette senato komitetas tirti pa
darytą puolimą ant unijos Or
ganizatorių

—

h v

PARYŽIUS, sausio 28. — 
Per Europą perėjo audros, po
tvyniai ir sniego pūgos, prida
riusios didelių nuostolių, izo- 
Ijavusius daugeli miestų, pa
skandinusios daug laivų ir da
gi sutrukdžiusįos Ispanijos ci
vilį karą.

Prasidėjęs Gibraltare uraga
nas perėjo / Portugalijos pa
kraščiu, 
valtis ir 
ną laivą.
/išgelbėjo 
nuostolių.
> Pasiekę Airiją Atlantiko lai
vai praneša, kad jie turėjo at
laikyti 
Audros 
siekimą 
sudaužė 
Danijos 
čiuose.

Daug 
Rumunijoj ir 
izoliuoti sniego 
perėio Dunojaus kloniu.

Sukilėlių padėtis prie Madri
do pasidarė pavojinga, nes pa- 
tvynusios upes izoliavo ištisus 
sektorius, nutraukė susisieki
mą ir atkirto tukstančiup 
reivių. Jų pasitraukimas 
atkirstas, o jų tranšėjos 
pilnos vandens nuo trijų

Jau prasideda reikalavimai at 
duoti teismui kitus Stalir 
priešininkus.

išblaškydamas žvejų 
paskandindamas vie- 
Tik pasikeitęs vejas 
Londoną nuo didelių

nepaprastas audras, 
suardė Danijos susi- 
su kontinentu, taipjau 
daug mažesnių laivų 
ir^ Norvegijos pakraš-

miestų Jugoslavijoj, 
Bulgarijoj liko 

audros, ku'ri

ka- 
yra 
yra 
die-

MASKVA, sausio 28. — Lii 
dijimai 17 trockininkų bylo. 
jau užsibaigė. Visi jie prisip 
žino bandę nuversti Stalir 
valdžią ir tuo tikslu bendr 
darbiavę su Vokietijos ir J 
ponijos agentais.

Prokuroras Andrei Višins 
visiems jiems pareikalavo mi 
ties bausmės, tikrindama 
kad jie “turi’ užmokėti sa^ 
galvomis” už sąmokslą nuve 
sti Stalino valdžią. Prokurore 
priminė, kad tokį reikalavin 
paskelbė pats Radek, kada b 
vo teisiami Zinovjev, Kameni 
ir kiti (jie visi sušaudyti). D 
bar tą pati reikalavimą ten! 
pritaikinti ir pačiam Rad 
kui.

Višinskį kalbėjo teismui pe 
kias valandas. Rytoj ir šešt 
dieny kalbės patys teisiamie 
Po to už 12 ar 15 valandų t< 
smas išneš savo nuosprendį.

Nors Radeko, Piatakovo 
kitų žymių senųjų bolševil 
byla dar nėra užsibaigusi, 1 
čiaus laikraščiuose jau pra: 
deda, reikalavimai atiduoti t< 
smui kitus įtartus Stalino pri 
šinipkus. Ypač reikalaujam

nų liūčių. Veik visame Matiri^ atiduoti teismui Nikolai Buch 
do fronte šiandie nė vieno šu- 
vio nepaleista.

Anglijoj Thames upė prade
da atslūgti, potvyniui slenkant 
žemyn upe. Tokio potvynio ne
buvo per 9 metus.

30 pėdų sniego esą sunešta 
ant niekurių kelių ar geležin
kelių pietrytinėj Europoj, kur 
sniego pūgos perėjo nuo Aus
trijos iki Juodųjų jurų, kur 
ledas trukdo laivvų plaukioji
mą. Navigacija Dunojuje irgi 
apsistojo.

Daug laivų įšalo .Baltijos ju
roj Rytų Prūsijos., pakraščiuo
se. Jie šaukiasi pagelbos.

Praha (čechoslovakijoj) pri
statė 4,000 žmonių atkasti 
stą iš Sniego pusnių.

Šaltis ir influenza 
Lenkijos mokyklas.

ripą ir buvusį premjerą R 
kov. -

Policija atsisako prisipaži 
ti, kad Bucharinas, Rykov 
kiti “senieji bolševikai” y 
areštuoti, bet yra žinoma, k: 
areštuoti yra šimtai trockini 
kų, jų tarpe ir Piatakovo žm 
na.

Sukilėlių tranšejo; 
užlietos, jas užėmi 

lojalistai

mie-

užda^ė

Rusijoje suimtas 
jauniausias Troc

kio sūnūs

28

Chinijos civilis karas 
baigiasi F . . .

, NANKING, sausio 
Centralinės valdžios kariuome
nės vadovybe skelbia taikiai 
išsprendusi ilgai užsitęsusį Chi
ni jos civilio karo krizį./ Komu
nistų ir kitų armijų sukilimai 
liko pilnai likviduoti.

.Naujieji ^statymai praves 
daug platesnes kolektyves de
rybas, negu jos yra numaty- 
tos Wagnerio akte.

yiENNA, sausio 28. -

sutartį su Vokietija. 
a ' ■' '-X ■ •

~ Au
strija vakar pasirašė prekybos

15-. . . « a 'k*'.
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•' MASKVA, sausio 28. — Ofi
cialiai paskelbta, kad , Krasno
jarske liko areštuotas jauniau
sias Trockio šunus Sergei Se- 
dov-Bronstein. Jis areštuotas 
Už sabotažą.

(Sergei yra vienintelis Troc-. 
kio - sūnūs pasilikęs Rusijoj. 
Kitas sūnūs gyvena Paryžiuje. 
Pats Trockis ir žmona dabar 
gyvena Meksikoj).

Asmeniškas kerštas, sako
. » Trockis.
MEXICO CITY, sausio 28.— 

Užgirdęs apie savo sunaus Ser
gei Sedov suėmimą^ Rusi joj, 
Leonas Trockis pareiškė, kad 
tai yra nedoras akmeniškas 
Stalino kerštas, jam, Trockui. 
Jis busiąs nuožmiai kankina
mas, kad išgauti pripažinimą 
prie baisių ,ir negalim^ pikta
darybių.

' ’ MILWĄUKEE, * Wis., sausio 
28. — Domazy Zbichorski, 53 
m. ir jo sūnūs Raymond, 20 
m., liko užmušti traukiniui už
gavus j ųi rautomobilių.

•M’
&

MADRIDAS, sausio 28. 
O/icialiai paskelbta, kad loj 
listų kariuomenė paėjo p riek; 
dideliame plote, užimdama a 
są vakarų parko apielinkę, k' 
pirmiau yra įvykę labai sma 
kių musių. Kariuomenė pae 
priekyn nėpaleidusi ne viei 
šūvio.

Nesant kito išaiškinimo, sp 
jama, kad staigiai pakil 
Guadarrama upei užpakaly s 
kilėlių linijų, sukilėliai bu 
priversti apleisti savo pozi< 
jas, patvynus jų tranšėjoms

Užimtoji apygarda suda 
kalėjimą, prieglaudą, Montai 
barakus ir Paseo de Rosalt 
Dabar loj a listų kareiviai p 
siekė sukilėlių tranšėjas 
universiteto apielinkės ir Ca 
de Campo parko. Sukilėl 
tranšėjose yra trys pėdos va 
dens.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

- •



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.
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Penktadienis, saus. 29, 1937

PITTSBURGH O NAUJIENOS
■ ■ ■ ■. ...................i.....................................i. Liiii-ah įA

' ' < •. • ' • ;<•'••• Ir '' ' T*' i, ' '' ' ■'gaunam šiokį tokį atlyginimą, krautuvės vanduo pępasiękė, 
Bet nuo ugnies niekas nėra ap
sidraudęs ir .negauna jokios ap- 
draudos. Vandens padarytų 
nuostolių niekas nepadetigiA.

Lietuviškoj North Sįde van
duo buvo palietęs Reesdale gąt- 
vėj šias lietuvių įstaigas: Povi
lo Bajoro restoraną vanduo bu
vo pasiekęs gana aukštai, bet 
savininkai viską buvo susinešę 
ant antro aukšto ir biznis tu
rėjo bl>ti uždarytas pei* keletą 
dienų. Kitokių nuostolių nepa
darę. ' )

Kaip Mažukna gelbėjo savo

■=■ "" ' ............................. ...............^.it.a... ----r-

PITTSBURGHO TIK “KOJOS” TESUŠLAPO
Potvynis paliete lietuvių įstaigas, bet lietuviai buvo pri

sirengę iš anksto gelbėti savo turtų. — ši kartų po
tvynis didelių nuostolių nepadare.

kios paliovos^ žinoma, pradėjo 
kilti ir upės. Pirmadienį žmo
nės pamatė, kad ir vėl gresia 
naujas pavojus. Oro biuro vir
šininkas Brotzman pranašavo, 
kad vanduo kils iki 35 pėdų 

deda" kiek lengviau 'atsikvėpti. > aukštumo (nespėjo tik pusę pė- 
,Mat, vanduo jau slūgsta, aps
emtos gatvės džiūsta, išvyti 
žmonės iš savo namų grįžta at
gal? valo prineštas žemes ir mo
lį. žodžiu sakant, ir vėl prasi
deda normalus gyvenimas van
denio paliestose vietose.

Visi džiaugiasi, kad ^Šį kartą 
tas neprašytas svečias — po
tvynis nepadarė didelių nuosto
lių, palyginti su praeitų metų 
šv. Patricko dienos potvyniu. 
Bet kitose valstijose ir kituose 
miestuose dabartinis potvynis 
yra nepaprastai pragaištingas.

Pas mus Pittsburghe žmonės 
juokaudami sako, kad šių metų 
tas baisusis potvynis Pittsbur
ghui tik biskį kojas tesušlapi- 
no.

Be to, Pittsburgho piliečiai, 
kuriuos potvynis skaudžiai bu
vo palietęs praeitais metais, y- 
ra šio to ir pasimokinę 
gyventų vargų.

“Moksliškos barikac

PITTSBURGH, PA. —> Laik
raščiai pilni visokių aprašymų 
apie siaučiančius baisius patvy- 
nius Ohio, W. Va., Ky., Ind., 
III. ir kitose valstijose, vienok 
musų senasis Pfttsburghas pra-

iš per-

cs’
firmos,Didmiesčio didžiosios 

kurios buvo skaudžiu nukentė
jusios praeitų metų potvynyje, 
nieko nelaukdamos pasidarė 
moksliškas “barikadas,” .ukad 
apsaugotų nuo vandens antplū
džio. Kai tik vanduo pradėjo 
kilti ir susidarė potvynio pavo
jus, tuoj užsibarikadavo savo 
įstaigas tomis “barikadomis.”

Mažesnės įstaigos, kurios ne
turėjo prietaisų, kad galėtų ap
sisaugoti nuo vandens antplū
džio, tai “bari'kadavo” savo įs
taigas smilčių maišais, tokiais, 
kaip kad karo metais kareiviai 
vartodavo.

Mažieji biznieriai dažniausiai 
visą savo turtą yra' sudėję į 
tuos biznius, kuriuos jie laiko, 
būtent, i bučernes, restoranus 
bei visokias kitokias krautuvė
les. Apie paprastus darbininkus 
irgi tenka tas pat pasakyti: jų 
turtas susideda 
dų.

Šie pastarieji 
tvynio srityse 
prietaisų, kad

dos).
Kas valandą darė pranešimus 

tas pat oro biuro 'viršininkas 
apie vandens kilimo progresą. 
Žmonės griebėsi gelbėti savo 
turtą visais galįm'ais budais.

Lietuviai potvynio paliesti
Kiek iš viso Pittsburghe lie

tuvius šis potvynis buvo palie
tęs, tai tiksliai negalima pasa
kyti. * ■

Šia proga noriu parašyti šiek 
tiek apie musų lietuvišką North 
Side, kuri buvo paliesta ir šį 
kartą. Tiesa, ne taip skaudžiai, 
kai praeitais metais. Be to, ir 
musų lietuviai šį kartą buvo 
geriau prisirengę sutikti tą ne
lauktą svečią — potvynį.

Praeitų metų potvynis konę 
visiškai buvo sunaikinęs daugu
mą musų lietuviškų biznio įs
taigų. Musų tautiečiai buvo vis
ką iš natijo atstatę, net su vi
sokiais pagerinimais, kad gale- 
tų prisitaikyti prie šių dienų 
naujų reikalavimų. Atstatant 
savo biznius, vieni sudėjo visas 
savo* sutaupąs, kokias tik turė
jo, kiti skolino pinigus ir atsta
tė savo biznio įstaigas su pa
gerinimais, tikėdamiesi, kad at
eity tos vandenines katastrofos 
nebebus. Geresni laikai žadėjo 
geresnę biznį ateityje.

Kai šį kartą vėl pradėjo van
duo kilti, tai tie pernai nuken
tėję 'biznieriai buvo labai susi
jaudinę ir išsigandę.

Potvynio nelaimė yra daug 
skaudesnė negu ugnis. Nuo ug
nies mes visi esame apšidrau- 
dę; kai įvyksta nelaime, mes

įstaigą
Antra iš eiles toje pačioje 

gAtvėje lietuviška įstaiga' buvo 
SLA vice-prezidėnto Jono Ma- 
žuk: 
na, 
buv

uos bolinimo įstaiga. Mažuk- 
matydamas potvynio pavojų 
0 labai susirūpinęs ir nusi

minęs. Jam visi patarė, kad iš-
ų a'les ir pageltų aukštynimt

Prasidėjo ir darbas. Teko kreip
Jis
kot

į patyrusius žmones bei ieš- 
iį kitokios talkos. Visos alūs 

bu^d iškeltos aukštyn, kad van
duo nepasiektų. Darbas buvo 
baigtas jau plūstant vandeniui 
į vMų. • . _

Nors griovimas ir 'keiimas a- 
fių ir vėl atgal dėjimas padarę 
išlaidų, bet toli gražu ne tiek, 
kiek butų susidarę, jei nieko 
nebūtų daroma.

Trečia iš eilės, — tai Petro 
Norkaus drabužių valymo įstai
ga ir drabužių krautuve. Bet 
Norkai, turėdami pakankamai 
patyrimo iš praeito potvynio, 
visą savo' turtą buvo iškėlę į 
antrą, aukštą.

Brolių Šimkų valgomų daiktų 
krautuvė ir restoranas irgi jau

bet nuo gatvės .pusės iš visur ji 
buvo vandens įsukta. Taip sa
kant, krautuvė buvo atkirsta 
nuo pasaulio. 1 į ’.

* O kaip jautėsi musų gerasis 
tautietis William Valkauskas 
savo l’estorane ne tik vandens 
atskirtas, nuo viso pasaulio, bet, 
tiesiog “paskendęs/* itaį šių žo
džių rašytojas nieko tikro ne
gali pasakyti. Mat, nelabasis 
vanduo Valkausko restoraną 
jau buvo apsėmęs ir negalima 
buvo prie jo* įstaigos prieiti ki
taip, kaip tik su laiveliu. O 
gatvėse laivelį gauti nebuvo 
taip lengva.

-• " ■ , ■. r ’

Tačiau jūsų korespondentas 
<iki, kad ir ValUaUskūi nieko 
baisaus neatsitiko. Net praeitų 
mėtą potvynis, kuris kone visą 

I Valkausko namą buvo apsėmęs, 
Į vis dėlto jo biznis išliko svei- 
1 kas. ' ' '
I . L * '■ • \

1 Kalbant su mųsų tautiečiais 
biznieriais, kurių biznis buvo 
jau apsemtas, išrodė,'kad jie nė 
kiek nėra nusigandę. Girdi,- ir 
šuo kariamas pripranta, pripra
tome ir męs.

i
t *• '' / ’ ■ ; y■

Viaikąi turėjo sinagumo
Kai vanduo pradėjo kilti, tai 

suaugę žmonės vaikščiojo gat
vėmis susirūpinę* ir nusiminę. 
Bet mažieji vaikai tai iš to ne
paprasto reginio turėjo daug 
smagumo ir juokavo matyda
mi, kaip trekai ur. automobiliai 
plaukte plaukė per vandenį.

Mat, mažieji ^neturėjo jokio 
Supratimo apie Ją* pavojų, ku
ri si galėjo susidaryti dėl potvy
nio

Pittsburgh, Pa
Lietųviy Tautiškų Kapinių 
Šėrininkų Metinis Susirinkimas

Sausio 23 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje įvyko 
Lietuvių /Tautiškų Kapinių Žė- 
rininkų ir draugijų atstovų me
tinis susirinkimas, kuriame 
dalyvavo apie 32 draugijų at
stovai, 6 šėrininkai ir valdybos 
7 nariai,—iš viso 45/su spren
džiamais balsais.

Kapinių draugijos valdyba 
pateikė savo metinius raportus 
drauge su rekomendacijomis. 
Iš raportų pasirodė,, kad ka
pinių būkle kas metai gerėja ir 
vis yra, padaroma naujų pa
gerinimų. Valdybos raportai 
.priimti su kai kuriomis pasta
bomis, o rekomendacijos,—tai 
vienos atmestos, kitos priim
tos.

Kalbant apie . rekomendaci
jas, reikia pažymėti, jog val
dyba rekomendavo kad butų 
imamas nuošimtis nuo skolingų 
lotų Savininkų. Mat, yra tokių 
lotų savininkų, kurie pirkdami 
lotus tik dalį pinigų tėra įmo
kėję, o kitą dalį yra pasiža
dėję dalimis sumokėti. Bet' 
jau yra praėję net keliolika 
metų, o skolingieji lotų savinin
kai visai nesiskubina atsiteisti 
su* kapinėmis. Tad yra mano
ma, jog jei prisieis ir nuošim
tis mokėti už nesumokėtą skolą, 
tai skolininkai bi?s paskatinti 
atsiteisti su kapinėmis. Po 
trumpų diskusijų valdybos re
komendacija buvo pyiimta ir 
buvo vienbalsiai nubarta, kad 
skolininkai turės mokėti 5-tą 
nuošimtį už užsilikusią skolą 
pradedant su’ šiais metais.

(Tąsa ant 5-to pusi.) ,

Mrs. Anclia K. Jarusz
Physicąl Therapy 

and Midwife
'6630 S. Weatem 

Ave„ 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
Electric t r e a t- 
ment ir magne- 

blankets ir tt.IheOISK M<)tGrinis ir mer- 
ftinoms pat a r i- 

r ........... / mai- dovanai.

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namą ofisas—3323 So. Halsted St, 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
\ pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avą. Tek Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Craudon Avenue 
namu Tek: — Hyde Park 3395

*. Bakenas

iš namų rakan-

gyvendami po
li et u re j o jokių 

apsaugotų nuo 
vandens antplūdžio, šį kartų ta
čiau jie nelaukė, kol vanduo už
lies ir sunaikins jų visą turtą. 
Pamatę, kad vanduo kyla ir ar
tinasi prie jų namų ir ištaigų, 
jie tuoj griebėsi darbo: visą 
savo turtą pradėjo nešti aukš
tyn ant antrų lubų arba' kur 
kitur i saugesnę vietą. Vadina
si, tvarkingai pasitraukė prieš 
besiartinantį galingą priešą.

Skirtingj potvyniai
Tačiau turim neužmiršti, kad 

tarpe šio ir pereitų metų potvy
nio yra didelis skirtumas. Per
nai vanduo Pittsburghe buvo 
pakilęs iki 47 pėdų aukštumo 
virš normalio upių tekėjimo. Šį 
kartą buvo pasiekęs tik 34.5 pėr 
das. Vadinasi, 12.5 pėdų buvo 
mažiau. Kitas dalykas, kuris 
Pittsburgho piliečiams daug pa
gelbėjo apsaugot savo turtą, 
buvo tas, kad Pittsburghui bu
vo pradėjęs grūmoti potvynis 
dar praeitą savaitę.' Penktadie
nį vanduo buvo pakilęs iki 32 
pėdų aukštumo, bet paskui vėl 
atslūgo. Jau ir tada potvynio 
srityse gyvenantys žmonės bu
vo prisirengę prie visko.

Tačiau šeštadieni ir sekma
dienį pradėjo lietus lyti be jb-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedčL pagal butartį 

Rez, 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395

Dr. Sušauna Slakis
Moterų ir vaiką ligą gydytoja
6900 So. Halsted St.

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

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 19.30.

Ofiso Tel. Virginia 0036 ’' 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį.

Ki ti Lietu vi ai Dakt arai
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

Charles Lnkėhą^WWWlgę- 
mujų daiktų krautuvėje darė 
biznį kaip ir paprastai, visai 
nepaisydamas vandens kilimo, 
nors jau jo visi kaimynai būva 
vandens apsemti. Mat, laimei, 
Lukėno krautuvė yra kiek a- 
ukstesnėj vietoj, ir jis buvo 
tikras, kad vanduo nepasieks.

Taip ir atsitiko: Lukėno

užu—;...'' 
‘•''J ■ *

Naujienų Koncertas
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SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Skaudam0s>strėnos? Gau
kite malouą. ir - greita 
palengvinimą ęu ^keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

W O £ L 0 .F A Q ti .s’j . , 

L I N Į M E N.T,\.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L
LAIDOJIMO ĮSTAIGA N

John F. EudcikisŠ
t

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

AMBULANCE 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue 

Tel. LAFAYETTE 0727

1 A T 4 koplyčios visose 
J—J 2^ Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH KALSTĖ D STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DĮSTRIBUTORIUS

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ ‘ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir iŠmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
dieną ir naktį. Swimming pool,

i Phone CANAL 9560 -

Laidotuvių Direktoriai
~WlllllllB lIN i III UI IIIIIIIIIIIIMIIIIBII ■IMIIIIIIB IMU iii II|I llllll I Hlin

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

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

\ A. PETKUS
1410 South 4$th Court Cicero Phone Cicero 2108

__ p j RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

i. J. ZOLP~~ > ~
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841*

S. M. SAUDAS
718 West 18th Street Phphe Mpnroe 887*7

EŽERSKIS IR SŪNŪS
10734^ S. Michigan Avė, _________ Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23r<l Place Phone Canal 2515

1 .-JI . , .......................... .. ............ .....................

S. C. IACHAVICZ ' J
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Ganai 2515

'__ t'.___ _____3________  ‘—L______ .... " .Ji --L'____ 1_________ —__ .__________ L__ .___ ________ i—1_____ . . f .

\ < -4*8. P. MAŽEIKA ■
8319 Lituauica Avenue I Phone Yards 1198-

........ 'T fr.iM...... .... J,Į —......
J.LIULEVICTUS

4348 Jo. Galifornia Avepųe Pilone Lafayette 3572 
■■ ■p,."įl'l'.|..|».į . « plt W. .1. 1.1 , ,,ai. .,,t , II,IN I >1 I Ii ,11. .. , ,1 ....„ . ■ —. ,. .T.__

8807 Litucnica AveūUe * Phone Boulevard 4189

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—S; 7—8:80 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St 

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

Kasdien išskyrus sefedz. 
Sekmadienį susitarus.

‘ ........■! ................................... .................... .. ...... - .................. .. «

. Rez. 6609 S0. ARTJ^UN AVĖ. 
Tel, Prospect 3403

v Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
, OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos
8LIETUVIAI

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

ė Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsnick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
▼ai., Nedčliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:8r 

Nedčliomis nagai sutartį.
Rez. <910 SO. MICHKtAN BLVD 

Tel. Kenvood 6107

9

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tek Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 0454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vak po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. t Nedčliomis 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 3 po pietą

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Di*exel 9191

DR.A. A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visų 
chronišku ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedi« 

liomis ir šventadieniais 19—12 
dlang.2

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

« —— 1MH    Migis —
X ' J -J . • ••*
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Rašo ANTANAS 2YMONTAS

NIS
Emin

buvo

PROGRAMOPIRMA DALIS

PRADŽIA LYGIAI 5-ta VAL. PO PIETVIENO VEIKSMO KOMEDIJA

Afro

Nata.

NORA GUGIENĖ

Brighton Park
M. Biagos Birthday Party

SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

(Vardas ir pavardė)

ANTRA DALIS PROGRAMO KONCERTINE(Adresas)

Basil Ja varas 35 m 
dite Katselvelt 23 m.

nebuvau! 
savo jau-

ALGIRDAS BULIS 
7J.gmantas Rainys

B. LIUDKEVIČIUS 
Grigalius Rainys '

žalias 
Čia 

skais- 
ir ma

ni až i vai-

LIETUVIAI IR LIE 
TUVAITĖS PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

nuo musu

Atsilikėliai - 
Pasha

Raymond Rennis 21 
Helen Clark, 23 m.

John Shubis 27 iriu i 
lia Flipiak 19 m.

Stephen Kittica 2( 
Dorothy Marcis 24 m.

Stanley Wals‘ki 26 m 
len Novak 18 m/

| NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chiėago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No..............

Mieros ..................... per krutinę

ADELĖ NAUSĖDIENĖ
Rainiu Tarnaitė

Edward Schi.*lz 24
Blanche Jakawicz 22 m

Pasigenda graznų ver 
tės,$7,700

PETRONĖLĖ MILLERIENĖ
Mylė Rainienė

tokie pikti. Tiesa, jie nerodė 
didelio draugiškumo ir neėmė 

Jie davė 
mums gerti vandens ir nurodė 
kelią. Vėliau aš jiems išaiški
nau musų kelionės tikslą. Jie 
man sakė:

žmogus atvažiavo iš 
su rūkstančiu laivu, 
laiko tokio keisto lai- 
nematėm savo vande- 

kad keis- 
Buswoje, 

. Ten, į 
Visi 

a t važi uo- 
nicko 

kurie at-

P-nia E, J. Fleming, gyve^ 
nanti Shoreland viešbuty ad
resu 5454 South Shore Drive, 
raportavo policijai, kad iš jos 
namų pražuvo graznų vertės 
$7,710. Gražnos pražuvusios 
laikotarpy nito, 13 iki 23 die-

laiką stalai buvo ap- 
įvairiais valgiais. Buvo 
programas. Mi.‘zikantai 

be pertraukos. Tarp žy- 
muzi- 

mokytojas A. 
savo moteria ir

—A, tamsta nori surasti bal 
tą žmogų? Mes girdėjome 
kad vienas gyvena Kabba Re

—A, vyrai, nebūkit tokie 
susiraukę ir pikti. Pažiurėkini 
į faktus. Jei vietos gyventojai 
neturi eldijų mums duoti, tai 
mes turime pasirinkti kitą ke
lią. Kito išėjimo nėra. Musų 
visa viltis—Emin Pasha. Aš 
maniau, kad jis su savo laive
liais atplauks čia mus pasitik
ti. Kas su juo pasidarė, kodėl 
jis čia neatplaukė, mes neži
nome. Be laivelių mes dar tu
rėsime keliauti visą mėnesį, 
kol jį surasime. Kaip mes da
bar esame, to negalėsime pa
daryti. <

(Bus daugiau)

baltas 
šiaurės 
Nuo to 
vo mes 
nyse. Mes girdėjom, 
t i žmones gyvena 
bet tai toli nuo čia 
šiaurės pusę, jūsų kelias 
blogi žmonės iš ten 
ja. Mes negirdėjome 
gero apie žmones 
važiuoja iš Ituri.

Tas jų pasakojimas man 
nelabai patiko. Aš nusprend
žiau, kad šiuo laiku butų tuš
čios pastangos ieškoti Emin. 
Jie neturėjo laivelių plauki
mui per ežerą. Reikėtų grįž
ti atgal, kad gauti vieną, o 
tas buvo negalima. Aš paste
bėjau, kad mano oficieriai 
pradėjo raukyits ir pykti. Pra- 
pradėjo raukytis ir pykti. Pra-

o

matėm vandenis Albert Nyan- 
za. Visi vyrai pradėjo šūkauti 
ir šokinėti iš džiaugsmo. Svei
kino mane, kad mes pataikėm 
lygiai į tą vietą atkeliauti, 
kur ketinome. Vienok kol da- 
siekėm ežerą, užėmė mums 
tris valandas, nes nuolat rei
kėjo gintis nuo užpuolimų 
vietos gyventojų. Kuomet da- 
sigavome iki artimiausio kai
mo, čia gyventojai jau nebuvo

4313—MAMYTEI SUKNELĖ. Gra
žiai atrodys iš lengvo margaus ma- 
teriolo. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42, 44, 46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
{įrašome 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.

Kelionė į rytų pusę 
sunki ir pavojinga. .Ji 
per apsėtus laukus, nes vie
tos gyventojai vertėsi žemdir
byste. Jie taipgi buvo ir ka
riautojai. Kaip kada musų 
ekspedicija turėdavo su jais 
peštis net dėl uzbono vandens.

(Tęsinys)
Gruodžio 4 d., 1887 metais 

apleidę Ituri, suradome plati] 
taką, kuris išvedė mus į 
lankas, kaip Anglijoj, 
oras kvepėjo, saulutė 
čiai šildė... buvo jauku 
lomi. Mes visi, kaip 
kai, sugulėm ant žalios žolės. 
Pasilsėję, ' taip pasidarėm 
greiti, kad pradėjome visi bė
gti pirmyn. Bėgdami pama
tėm karvę -su veršiuku. Kaž
kas pradėjo šaukti:

— Karvutė, karvutė, kaip 
tau einasi? Aš jau 
tavęs matęs nuo pat 
nų dienų!

Sausio 23 ir 24 d.d. Įvyko 
Mr. M. Biagos Birthday Party 
jo įstaigoj 4358 So. California 
Avė. Pokilis tęsėsi 48-nias va
landas be pertraukos. Dalyva
vo šimtai žmonių netik iš Chi- 
eagos, bet ir apielinkinių mies
tukų.

Visą 
krauti 
gražus 
griežė 
mesnių žmonįų matėsi 
kos ir dainų 
Kvedaras su 
Justinas Matkevičius.

— Steponas

.T.,..f, .U?..
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The Lithuanian Daily News
Published Daily Eueept Sunday by
The Lithuanian Neva Pub. Co.» Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephono CANal 8500>

Subscription Rates:
88.00 per year in Canada
|5.00 per year outside of Chicago
88.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Claas Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, iii. under the act of 
March 3rd 1879.
3 1 „.r. - ,.7-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
XII Telefonas Cinai 8500.

UiMkjr** kalaai
Ghicagoje — paltu:

Metami.............. ...... ......... 4 ^8.00
Pusei metu _________ ___ ,^ 4*00
Trims mft&esiama _ 2.00
Dviem mėnesiams ......—
Vienam mėnesiui ---------- — .75

Chicagoj per ilneliotoiua:
Viena kopija ------------ 3C
Savaitei 18c
Mėnesiui - --------------------  75c

Suvienytose ValstijMek ne Chicago]; 
• paltai •

Metams 85.09
Pusei metų 2:75
Trims mėnesiams' 1.50
Dviem minėsianti ---------------1.00
Vienam mėnesiui -------------  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams----------- ------------- 88.00
Pusei metų-------------  4.00
Trims mėnesiams -----  2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.
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Išvertė K. AUGURAS . - - -

VANDERVELDE’O REZI-
1 GNACIJA

Tyrinės nacių veikimų Amerikoje
Atstovas Dickstein pasiūlė kongresui Washington2 

rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad valdžia padarytą 
“ne-amerikoniškų veikimų” tyrinėjimą.

Dickstein (dem., iš New Yorko)y kuris yra Atstovų 
Buto Imigracijos Komiteto pirmininkas, sako, kad Hit
lerio agentai turi sumobilizavę Amerikoje tarp 10,006 
ir 20,000 uniformuotų vokiečių, kurie daro muštrą ir 
ruošiasi tam atsitikimui, kad Vokietijos “fiureris”, ki
lus karui, juos pašauks ginti ”faterlandą”.

' ' ■ , ... H
Hitlerio pulkai esą suorganizuoti Illinois valstijoje, 

Pennsylvanijoje, Michigane ir kitur.
Paminėtasai kongresmanas kaltina Vokietijos val

džią, kad ji sulaužė savo žodį, duotą J. V. kongreso ko
mitetui, prižadėdama sustabdyti Amerikoje savo slaptą 
propagandą. Jisai nurodo, kad Vokietijos naciai yra 
parašę 280,000 — gal būt, net milioną — laiškų ameri
kiečiams vokiečių kilmės, ragindami juos -palikti ištikįj 
mais Vokietijai karo atsitikime.

Amerikoje yra 19,000,000 'vokiečių -ir vokiečių kil
mės piliečių. Tarp jų, anot kongresmano Dicksteino, 
nuolatos sukinėjasi Hitlerio šnipai, kuriems dažniausia 
padeda Vokietijos konsulai, ir net iš Berlyno jiems yra 
siuntinėjama nacių literatūra ir laiškai.

Butų gerai, kad tai rudnugarei gyvatei J. V. vai- 
džia paimtų pagalj.__ _ .. , .,

ormuotų vokiečių, kurie daro muštrą ir 
atsitikimui, kad Vokietijos “fiureris”, ki

Belgijos vice-premjerą^, so
cialistas • Emile Vandervelde* 
rezignavo,, nesutikdamas*, su 'aš
trių kabineto nusistatymu .prieš 
Ispanijos vyriausybę dėk baro
no dė Borchrave’o mirties. Ba
ronas de Borchgrave buvo Bel
gijos pasiuntinybės sekretorius 
Madride. Jisai buvo užmuštas 
nętęli Madrido, netikėtai pate
kęs į riaušių vietą. ■ ’ ... ■ ■ ' .

Kas tą diplomatą užmušė, 
nežinia. Bet Belgijos valdžia 
pareikalavo, kad Ispanija su 
militarinėmis iškilmėmis pri
statytų; užmuštojo kūną ir už- 
mokėtų u$ jį didelį pinigjšiką 
atlyginimą. Kaį Ispanijos val
džia nepasiskubino tų reikala
vimų išpildyti, nes ji nąrėjo 
pirma ištirti De BbrchgraVe'o 
.mirties priežastis, tąi Belgija 
pasiuntė jai ultimatumą.

1 Vice-preihjeras Vandėrvelde 
užprotestavo prieš tokį aštrų 
daugumos kabineto elgimąsi ir 
rezignavo. Belgijos Darbo parti
ja šitam ' jo žinksniui pirtarė. 
Belgijos valdžia’ yra koalicinė, 
susideda iš trijų stipriausiųjų 
partijų.

Prof. Emile Vandervelde yra 
Darbo partijos vadas ir, prieš 
įstosiant i kabinetą, buvo So
cialistinio Darbininkų Interna
cionalo pirmininkas. Jisai jau' 
turi apie 77 metus amžiaus^ '

likučiais ir su komunistais veik
ti išiien. šitos trys grupės 
kartu tuH viso apie 20' arba 30 
tūkstančių- nariui O? Darbo par
tija turi apie pusketvirto mį- 
•L. ■ . - •

organižhėija tapo
liono.

Cripps’o 
pašalinta iš partijos už darbi 
ninku vienybės ardymą.

CRIPPS’O FRAKCIJA 
PAŠALINTA

J NUOSTABIOS ‘ IŠVADOS”
' i ■
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Aną\ dieną “Naujienos” pa
stebėjo: jeigu viskas tiesa, kas 
dabartinėje Maskvos 'byloje pa
sakojama, tai kokios išvados 
tenka padaryti apie Rusijos 
bolševizmą?

, “Vilnis” sako, kad tai leng
vas klausimas. Išvados esan^- 
čios tokios: . .

' ****>!*’
Bolševikai. per 19 metų pa

vertė atsilikusią Rusiją “į pir
maeilę. šalį industriniai” ; bolše
vikai “pasekmingai būdavo ja 
socializmą”, o Radekas, Troc
kis irkiti-— “priėjo galą ke- •. 1 •
!io”.

Argi tai yra išvados iš Mask
vos bylos, kurioje parodoma, 
kad beveik visi velionio Lenino 
draugai ir artimiausieji ben
dradarbiai yra sabotažninkai, 
žmogžudžiai, plėšikai, valstybės 
išdavikai ir fašistų bernai ?

Jeigu tai, ką “Vilnis” sako, 
yra' išvedu, tuomet išeina, kai 
bolševikams pasisekė dėl to, 
kad Leninas pasirinko sau už 
bendradarbius “bunčių” di
džiausių pasaulyje niekšų!
' ■ * 1

\ 
...

Vakar Atidarė Nau 
jus Pašto Rumus

Prie Skerdyklų \
Iškilmėse,Dalyvavo apie 
\ 1,000 žmonių

Gyvenimas SSRS
Tuo laiku, kada sovietų prokuroras Višinskis Mask

vos teisme piešia Radeką, Piatakovą, Sokolnikovą, Se- 
rebriakovą ir 13 kitų buvusių komisarų “išdavikais”, 
“banditais”, “žmogžudžiais” ir “fašistų šnipais”, ne pro 
salį bus mesti žvilksnį į ekonominį gyvenimą Sovietų; 
Sąjungoje. , . ‘

Apie tai paduoda įdomių žinių Chicagos laikraščio 
“Daily News” užsienių korespondentas, Edgar Ansel 
Mowrer — patyręs ir bešališkas rašytojas — kuris per
nai, sovietų kongreso metu, išgyveno mėnesį laiko Ma
skvoje. Jisai aprašo savo įspūdžius ir paduoda įvairių 
prekių kainas, palygindamas jas su kainomis Ameriko
je?

štai keletas jo bendrų įspūdžių.
Rusijos žmonės jau gyvena geriau, negu per kelis 

praeitus bado ir vargo metus. Prekių krautuvėse šian
die daug daugiau, bet palyginti su Europos arba Ame
rikos didmiesčių krautuvėmis, Maskvos krautuvės atro
do vargingos.

“Palyginti net su biedhesrdais Varšuvos gy
ventojais, vidutiniškas Maskvos piliečių gyvenimo 
standardas yra žemas”, sako korespondentas.
Maskva turi vieną liniją puikiai įrengto požeminio 

geležinkelio (subway). Bet tai prašmatnybė nesulig sai
ko. šiaip sovietų sostinės transportacija yra “blogiau
sia iš visų didelių civilizuotų miestų”.

Prekių1 kainas neapsakomai aukštos. Pigi yra tik
tai vodka. Maisto produktų- kainos dar pakenčiamos — 
pav. sviesto svaras 10 rublių ($2.00). Bet pažiūrėkite, 
kiek kaštuoja rūbai ir batai.

Pora rudos odos batų^ kokią Chicagoje butų gali
ma nupirkti už $5.00, Maskvoje kaštuoja du šimtu ke- 
turiasdešimt-penkis (245) rublius!

Keletas kitų pavyzdžių: moteriškas vilnonis “švede- 
ris” — 35 arba 40 rublių (Chicagoje kaina $1.00); vi
dutiniška vyriškų rūbų eilutė — 700 rublių (Chicago- 
je—,$30.00); moteriški batukai — 270 rublių (Ghica- 
gojeZ— $4.00). " J

D kiek darbininkas Rusijoje uždirba? Vidutiniškas 
uždarbis, kaip žinoma iš pačių komunistų pranešimų, 
yra rublių per mėnesį.

Taigi, viską paėmus kartu, ekonomine žmonių pa
dėtis Rusijojef yra be galo varginga. Nuo bado jie šiaip- 
taip atsigina, tai ir visa laimė. , ,

Kalbėti apie pramoninį SSRS “bujojimą”, kaip kad 
nuolatos kalba mūsiškiai ir kitų tautų komunistai, dar —

Britanijos Darbo' partijos 
■vykdomoji taryba pašalino iš 
partijos “kairiasparnišką” Šo- 
cialist League, kuriai vadovau
ja Sir Stafford Crippš.

Ta Čripps’oM^g# buvo kokie 
treji metai, laiko atgal priimta 
į Darbo partiją.

Neperseniai ji labai pakrypo mingas ' atidarymas naujų pa- 
į “kairę”. Sir Stafford vienoje 
savo prakalboje pareiškė, kadi 
Britanijos darbininkams, nebū
tų didelio nuostolio, jeigu hit
leriškoji Vokieti j a.
‘‘britų imperializmą”

Prieš1 keletą- savaičių. Soeia- 
list League padarė sutartį su 
Nepriklausomos Darbo partijos 

' ■ . ■ ..■„J..!.,;. ~—  

Vakar po pietų įvyko iškil
■ • ,

sumuštų.

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

.rr,.-.' ............ T.-r—-...'............................. ”=

> ' (Tęsinys)
•T • ' ’

V Atmetęs 1 galvą, sutraukęs 
antakius aš skaitau kažkokias 
kvailas sąskaitas.^ Moteris se
ka mus. Bet štai ji atsiliko ir 
užsibuvo ilgesnį laiką gretina
me kambaryje. Staiga 'iš tęn 
pasigirsta riksmas. Aš Degu 
ten ir matau, kaip ji stengiasi 
išsilaisvinti iš mano milicinin
ko rankų. Aš, atmetęs ranką, 
iš visos jėgos kertu milicinin
kui 7 į žandą. Aš tiesiog dre
bu iš pykčio ir šaukiu:

■ -— Tu žemini sovietų vald- 
’žpį! f \ z
5 Po minutės mes: išeiname iš 
buto, Aš atsigręžiu ir pažiū
riu paskutinį kartą. Į mane 
žiuri dėkingumo kupinos akys.
• Nuovadoje aš susijungiu te
lefonu su čeką:
• ■' — Paprašykite prie telefono 
sargybos viršininką!
i O kada jis prieina, 
raportuoju:

— Kratą padariau* Doku 
mentai išskirti. Admirolo 
ra.

as jam

štd rūmų prie Chicagos Sker- 
dyklu. . J. ’

Iškilmėse dalyvavo apie 1,- 
000 žmonių. Tarp svečių buvo 
Chicagos Tašto viršininkas, 
Kruetgen, vietos valdininkai ir 
keli atstovai iš Washingtono. > 
■' Nauji rūmai randasi adresin 
4101. South Halsted Street.

nėra jokio pagrindo.
Tenai dar tebeina žiauri', primityviška kova dėl 

duonos kąsnio. Todėl ir valdžia tenai tokia nuožmi. Kur 
labai didelis skurdas, ten žmogaus asmuo ir gyvastis 
yra pigų&.. f. ;

GRĮŽO PRIE DARBO

NEŽIŪRINT STREIKO, KURIS VYKSTA FLINT, 
Miėhigane ir kituose miestuose, General Motors atidarė 
kai kurias savo dirbtuves. Aiškina, kad darbininkai 
nestatys automobilių (nes nėra “bodžių”), bet gamins 
dalis atsargai. ■

Valdžia dabar paprašė kongreso pravesti ' įstaty
mą, kuris suteiks darbo departamentui galią priversti 
General Mojors viršininkus sueiti sų darbininkų at
stovais į kohferensiją.

Tokią konferenciją bandė sušaukti darbo sekreto
re, Miss tPęrkin^ liet- S(oan, General Motors virsmui

Photo

ne

kalingas. Aš nepaprastai suii- 
domėjęs, bet juk jus supran
tate, kad aš nesu nei žvalgas, 
nei seklys. Prašau, tęskite^.

—. žinote, aš ir pats turiu 
noro kalbėti... Pasitaiko tokios 
minutės... Musų sąžinė yra pa
naši į1 žvėrį. Jums yra žinoma’, 
kad jis grįžtą į tą vietą, kur 
buvo kraujas pralietąs, kad dar 
kartą galėtų lyžtelėti. Taip ir 
aš. Nieko nepadarysi. Kur mes 
sustojome?.. Taip, —- kai aš 
buvau bolševikų nuovados vir
šininkas../ Tai štai...

— Ilgai?
— Ne, ilgai ten. nebuvo 

Įima pasilikti. Jei kiekviena 
mesnė krata nevaisinga, 
jus patys suprantate... Bet
lykas toks, kad laisvu noru 
nebuvo galima pasitraukti. • Ap
skritai imant, tokiuose reika
luose nėra nei geros, nei blo
gos valios. Yra tik viena: dis
ciplina. Pašalins — išeisiu, pa
liks — dirbsiu. Pasiųs kur —

ga- 
žy- 
tai 
da-

“klausau !” Jokio ' pasUpriešini- 
Ynb) jokių kalbų! Ir, žinote, čia 
yra savotiškas malonumas, sa
votiškas gražumas. Pasivingu- 
mas? Visai ne. Nesmagu 'apie 
save ir apie savo darbus taip 
pasakoti, bet aš drįstu pasa
kyti: taip, čia buvo pasiauko
jimo herojizmas. Kas toliau? 
O toliau visai paprasta. Vėl 
naktis, sargyba ir tas baisus, 
verčiantis krustelėti skambu
tis — telefonas, bet šį kartą 
jau nebe iš čekos:

—- Michail Ivanovičius Zve- 
revas ?

Netikėtai! Tad/ niekas ne
šaukė.

— Aš.
— Pasišalinkite tuoj!
— Kaip tai ?
— Visai paprastai. Užsimau

kite kepurę ir eikite. Eikite j 
butą. Ten surinkite viską, kas 
gali jus sukomprometuoti, ii 
tuoj šaukite į Sergievską, Nr 
20, butas 7. Pasakykite, kac 
jus pasiuntė Grigorovius. Bu 
to šeimininką vadinkite: Feo 
filakt Alekseevičius. Jums ati 
darys duris žmogus su juodė 
barzda. Jis dėvi akinius, ku 
rių rėmai padaryti iš rago. Ju< 

'^pasitikėkite.
(Bus daugiau)*.

TOMAŠEVSKIO 
NUŽUDYMAS

v z • » I ‘ 1

Kodėl žmonės susiartina? 
Kaip galima išminti pasitikėji
mo paslaptį? Kodėl su vienu 
yra labai lengva kalbėtis, o su 
kitu kalba .nesiklijuoja? Aš 
tariau Michailui Ivanovičiui:

— Kuo aš užsitarnauju jū
sų pasitikėjimo? \

Jis pažiurėjo į mane su at- 
sidėj imu, primerkė kairiąją 
akį j vėl- ' sekundėj truktelėjo 

Jis pa-kairioji veido pusė, 
slaptingai ir vylingai nusišyp
sojo. ■ -y , -

— Na, kaip jus manote — 
ar visi tie “pertaisymai” ir ri
zikavimas- nėfa naudingas da
lykas mokslo atžvilgiu? Ka
da nors bus suprasta ir pa
tirta, kad išgavimas svetimų 
paslapčių suteikia žmogaus 
sielos pažinimą. Jumis pasiti
kim Be to, kam čiųc ir slėp
ti?
* — O vis dėlto... kas gali ži
noti? Paslaptis visada turi bū
ti užrakinta.

— Dabar, tai— jau nebėra 
vertinga paslaptis.

— Bet jus minite ir var
dus...

— Tai vardai tų, kurie jau 
atsiskyrė. Jų daugiau nebėra 
šiame pasaulyje.

Aš žvilgterėjau į jo rankas. 
Tai buvo tvirtos, geležines ran* 
kos irt rodėsi, jos drebėjo be 
paliovos. Be abejonės, tas 
žmogus turėjo išgyventi dide
les pagundas, rizikingus paty
rimus, nepaprastą kovą pats 
su savimi. Jis turėjo nugalėti 
savo išdidumą, baimę ir sąži
nę. Jo artumoje jautėsi kaž
koks nykumas. Dar kartą man 
dingtelėjo mintis apie tai, kad 
jis žudė.

— žudėte? — tyliai paklau
siau aš.

Jis patylėjo. Tai tęfeėsi 
sekundę.; Pakėlė plienines 
ir griežtai’ pasakė:

—- Taip. z
— Tą. lakūną, dvidešimt -tri* 

jų metų Vartaševškį? Na,, tą 
mu^ų jauną dievaitį, ■ operos 
artistės Diaman numylėtinį...

J<į> akyse pasirodė klastinga 
šypsena., Ątsakymas buvo aiš
kus. žinoma, jis! Aš nemokė
jau tinkamai paklausti.

Jus \skubate, ~ šaltai ir
lėtai pareiškė jis.

Ir jo balse pasigirdo lyg sa
votiškas įsakymas. Beskubėda
mas atsakyti*, aš pajutau, kad 
nekalbu, bet’ atsiprašau;

— Atleiskite! Aš nutrau
kiau jūsų kalbą. Tatai, ką jus

apie 
akis

pasakojote, labai įdomu. L 
tiesų,’ tvarkingumas yra rei

AUTORIZAVO RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ 
RENGTIRINKLIAVĄ ČHICAGOJ

Jau surinko $300,000 potvynio reikalams 
o reikia miliono

Miesto taryba vakar po pie- 
tų, specialėj sesijoje autoriza
vo Raudoną Kryžių surengti 
rinkliavą Chicagoje.

Rinkliava įvyks tur būt pir
madienį.

Raudonasis Kryžius jau su
rinko potvynio aukų šelpimui 
apie $300,000, bet Chicagos 
kvota yra milionas.

Kitos Amerikos dalys pra
šomos sukelti nuo $9 iki $12

kli Raudonam Kryžiui jjinigi 
nę pagalbą yra raginami siu 
sti moncy-orderius ar čekiu 
sekamu adresu: Mrs. M. Zolj 
3562 South Halsted Street.

Čekius ar inoney orderiu 
reikia išrašyti, “America 
Red Cross”.

Tarp lietuvių aukas 
niuose nuken tėjusiems

Moterys, ir merginos, ki 
rioms laikas leidžia padirbo 
šiam kilniam tikslui, yra pv: 
somos susižinoti su p. Zolpit 
ne. Jos telefonas yra Yard 
2576.

Kai kurios moterys jau ati 
jo į talką. Pavyzdžiui, R. Mž 
zeliauskienė, P. Reinienė, I 
Nesteckienė, O. Aleliuniein

Jos renka auka
Sears and Roebuck krautuve

potvy- 
renka 
kurios

narės iš Chicagos Lietuvių
Piliečių Lygos. P-nia Zolpienc 
turi Raudono Kryžiaus autori
zaciją ir visas reikmenis 'pi- darbuojasi, 
nigų kolektaviniui.

Lietuviai, kurie išgali šutei- je, prie 63rd ir Halsted gatvii

“Naujienų” Redakto Aukavo Raudonam 
riiis P. Grigaitis Ci- Potvvni“. . Reikalamsceroj Šįvakar PER M. ZOLPIENL

Kalbės Lietuvių Liuosybės sve
tainėje; prakalbas rengia 

Kongreso Delegatai.

CICERO — “Naujienų” re
daktorius P; Grigaitis šįvakar 
lankysis Ciceroje. Jisai daly
vaus prakalbose, kurios įvyks 
Lietuvių Liuosybės svetainėje, 
prie 14th Street ir 49th Cl.

Prakalbas rengia vietos lie
tuvių organizacijos ir delega
tai, kurie priklauso prie A- 
merikos Lietuvių Kongreso 
Atsteigįimui demok ratinės 
tvarkos Lietuvoje.

Kalbėtojas palies įvairius 
svarbius Lietuvos klausimus.

kalbose taipgi dalyvaus “Vii* 
nies” redaktorius, drg. V. An
drulis.,

Pradžia 7;30 valandą vaka
re. Įžanga nebus imama.

Plyšo Gaso Vamzdis

20 šeimynų Pavojuj

KeturiųNORTH SIDE.
aukštų gyvenamuose rūmuose, 
ties May ir Huron gatvėmis <
sprogo gaso vamzdis. Po spro
gimo namas užsidegė. 20 šei-
mynų 
turėjo bėgti

kurios jame 
laukan.

gyveno

Antanas Geuzbiles .... $5.6 
M. Jurgelonienė ........... l.C
Uršulė Galcokienč ......  1.6
Minnie Jacomas ........... 1.6
M. Albliunienė ..... 1.(1
P. Baleckienė ............. 1.6
Per R. Maziliauskienę. ir I 

Reinienę Sears, Roebuc 
krautuvėje, prie G3rd St. i 
IJalsted:

Julia Sinkienė ............... 1.0
Jonas Enihcrgas ..........  5.0
P-lė Nelson Hilhnan krai 

tu vės vedėja ..............   5.0

Viso ........   $21.0
Be to, Raudonam Kryžių 

buvo įteiktos šešios dėžutė 
smulkių aukų.

Aukų rinkinius Sears, Roc 
buck krautuvėje tęsis iki Šeš 
tadienio vakaro.

Raudono Kryžiaus įgaliotini

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS”
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNĄS,
1308 Westminster.

•
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PITTSBURGH’D NAUJIENOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Kitos valdybos rekomendaci
jos buvo pavesta direktorių 
nuožiūrai,—jei bus. galima, tai 
hua vykdomai.

Iš iždininko J. Virbicko ra
porto paaiškėjo, kad praeitais 
metais buvo įplaukų $811.92, iš’ 
mokėta $272.19, palieka nuo 
pajamų tik $39.73. Bet ižde 
buvo iš pirmiau $140.10, pri
dėjus tuos $39.73 susidaro $179. 
83. Pinigai yra pas iždininką. 
Tačiau pranešama, kad kapinių 
turto yra pas buvusį kapi
nių žemės gaspadorių P. Vo
lungevičių per $700.

Iš viso kapinėms iš Volun
gevičiaus ir Aiesumokėjusiu už 
lotus žmonių priklauso gauti 
$1,048.11.

šiame metiniam^ susirinki
me turėjo būt renkąmi S nau
ji direktoriai* Bet nesirandant 
jokios opozicijos, tie patys se
nieji ir vėl liko išrinkti, būtent: 
P. Pivarunas, J. Urbonas ir J. 
Kuizinas. Kiti 4 direktoriai 
bus perrenkami tik kitame me
tiniame susirinkime, būtent: J. 
Virbickas^ A. Marčiulaitis, A. 
Janulevči ir J. Slančiauskas.

Knygų pbržiurėjimo komisi
ja liko išrinkta iš S. Bakano, 
J. Mažeiko ir A. Vainoriaus.

Į parengimų1 komisiją liko 
išrinkta: V. J. Količienė, J. 
šerpenskas, J. Lekavičius, A. 
žvirblis ir S. Bakanas.

Atsistojimu pagerbta miru
sieji. Tuo ir baigtai šis meti
nis kapinių susirinkimas. Ki
tas pusmetinis susirinkimas 
nutarta laikyti Lietuvių Mokslo 
Draugystės svetainėje.

t —Dalyvis

MIRIMAI
PITTSBURGH, Pa. — Sausio 

21 d. pasimirė Povilas šriubas, 
48 metų amžiaus, visai trumpai 
tesirgęs. Sausio 23 d. buvo pa
laidotas be bažnytinių apeigų 
Lietuvių Tautiškose kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo Vens- 
lovo įstaiga, vadovaujant Ado
mui Marčiulaičiui.

Velionis šriubas paėjo iš U- 
tenos apskrities, Debeikių pa
rapijos, Sindrių kaimo.

Paliko didžiausiame nuliūdi
me čia, Amerikoje, brolį Myko
lą Sriubą, gyvenantį Chicagoj 
(543 W. 63rd St.), seserį Rožę 
Bernotienę (irgi gyvenančią 
Chicagoje). Pittsburghe liko 
pusbroliai Kazimieras ir Felik- 
sas\Gutauskai. Velionies brolis 
Mykolas' ir brolienė Barbora 
buvo atvykę iš Chicagos. Jie 
ne tik dalyvavo laidotuvėse, 
bet visu kuo rūpinosi kaipo ar
timiausi velionies giminės.

Velionis Povilas šriubas buvo 
atvykęs iš- Lietuvos 1912 me
tais tiesiai į Pittsburghą. Per 
daugelį metų dirbo plieno lie
jyklose, bet per keletą pasta
rųjų metų buvo biznyje ir pirm 
savo mirties arti per porą me
tų buvo restorano ir likerių biz
nyje.

Laidotuvių dienoje pasitaikė 
labai negražus oras, — visą 
dieną lietus lijo. Bet vistiek 
gražus būrelis velionies draugų 
dalyvavo laidotuvėse. Prie ve
lionies kapo pasakė prakalbėlę 
J. Urbonas**

Po laidotuvių visi dalyviai 
grįžo į LMD mažąją svetainę ir 
tenai buvo pavaišinti užkan
džiais. ’ —Koresp.

NEUŽMIRŠKIME
Neužmirškim, kad kitą šešta’ 

dienį, sausio 30 \d., Lietuvių 
Mokslo Draugystės svetainėje, 
142 Orr St., Soho Pittsburghe, 
įvyksta Lietuvių Radio valan
dos linksmas balius*

Grieš Lietuvių Radio orkest
ras, buš svečių ir viešnių iš vi
sur, — bukime ir mes ne 
pasilinksminti, bet paremti ir 
Lietuvių Radio programą.

Kad kitą sekmadienį, sausio 
31 d., Lietuvių Piliečių svotai* 
nėję, 1723 Jane St., Si S. Pitts- 
burgh, Pa., 2:30 po pietų įvyks
ta plieno darbininkų, masinis 
mitingas. Kalbės žymus kalbė
tojai.

Kam rupi plieno darbininkų 
reikalai, bukime visi. Įžangos 
jokios nebus. —Kvieslys.

tik

New Kensington, Pa
“Kriukis turi du galus”

Praeitame “Pittsburgho Nau
jienų” numeryje buvo išspaus
dinta korespondencija iš musų 
miesto, po kuria pasirašo kažin- 
koks Lietuviškas Kriukis. Tai
gi Lietuviškas Kriukis, kad va
noja, tai vanoja New Kensing- 
tono lietuvius. Vienok jis už
miršta pats sau užduoti per 
kuprą. Visiems yra gerai žino
ma patarlė, kad “lazda turi du 
galus.” O tarpe lazdos ir kriu
kio nelabai didelis skirtumas.

Kriukio korespondencijoj ra
šoma, kad SLA 192 kuopos na
riai buvo' atsiuntę pas “skvai- 
rą” spręsti savo- nesusiprati
mus. O dėl tų nesusipratimų 
Kriukis kaltina kitus, o ne tą 
savo “iks.” Kiti visi yra įvardi
nami vardais ir pavardėmis,- o 
kas tas . toks kuopos narys 
“iks,” tai Kriukis nepasako. 
Bet aš turiu pasakyti, kad kuo
pos' narys “iks” ir pats Kriukis, 
greičiausiai yra “dviejose a'sa- 
bose” vienas asmuo, kurį gerai 
pažįsta New Kensingtono lietu
viai. Todėl nėra reikalo ne tik
ro vardo minėti.

Dabar eikime 'prie dalyko. 
Kriukis sako, kad kuopos na
rys “iks” eidamas pro J. Jur
gaičių krautuvę pamatęs tenai 
J. Svipą kažką kalbant. Po to 
grogai pasitaikius jis atėjęs pas 
Jurgaitį į krautuvę ir paklau
sęs Jurgaičio, ką tas “liežuvi
ninkas kalbėjęs,” Už tai Jur
gaičiai kuopos narį “iks” išplu-

vadino, bet ir kitokiais visokiais 
vardais, -drauge liesdamas SLA 
1Q2 kuopos reikalus. Taip daly
kams ešąųt, krautuvės savinin
kas J. Jurgaitis turėjo pilniau
sią teisę sudrausti kuopos na
rį “iks” bei priminti, kad krau
tuvė' nėra vieta kuopos reika
lams spręsti ir “nakinti” savo 
priešus.

Kriukis pasakoja, kad kuo
pos narys “iks” pasakęs, jog 
jis geriau- eis pas žydą, negu 
pa's lietuvį. Ir, matyt, vien tik 
dėl to, kad lietuvis- krautuvi
ninkas su jo nuomone nesuti
ko-. Vadinasi, demonstravo savo 
“poor sportmanship.”

Kriukis tikrina, kad J. Jur
gaitis sugundęs J. Svipą skųsti 
kuopos narį “iks.” Bet norėčiau 
paklausti: o kas sugundė tą pa
tį kuopos narį “iks” ateiti į 
krautuvę ir pradėti argumentą 
dėl Svipo?

Vadinasi, pats “iks” su savo 
argumentais ir kritikomis ne 
tik per laikraščius, kuopos su
sirinkimuose, net ir krautuvėse 
tiek jau toli yra nuėjęs, kad ir 
ramiausius žmones yra išvedęs 
iš kantrybės, — kone visus mū
sų kolonijos lietuvius prieš sa
ve susikėlęs.

Skaitant “Naujienose” iš mu
sų kolonijos korespondencijas, 
kurios yra rašytos p. Kriukio, 
pasislėpusio po visokiomis sla- 
pyvardėmis, gauni žmogus įs
pūdį, kad musų kolonijoj nieko 
geresnio nėra, kaip tik “gir
tuokliai,” “davatkos” ir kitokie 
niekam neverti sutvėrimai, išė
mus patį Lietuvišką Kriukį (ku
ris visada' yra geras kitus muš-

Raudonas Kryžius Globoja Potvynio Aukas

o?

RAUDONO KRYŽIAUS SLAUGĖS PRIŽIŪRI MAŽUS KŪDIKIUS IR VAIKUS, 
kurie neteko pastogių dėl potvynio Cincinnali mieste, Ohio. Raudonas Kryžius turi 
įsteigęs daugelį stočių, kur nukentėjusieji gali rasti prieglaudė ir maisto.

/ ** 1 ■ - . ' Naujienų-Acme Photo L

Mt. Greenwood, III donojo Kryžiaus atstovo ran
kas.

šiandie įvyksta Susivienijimo 
Liet. Amer. 178 kp. valdybos 
ir narių susirinkimas pagel 
boš nukentėjusiems dėl patvy- 
nio reikalu. Kviečiami atsilan

kyti ir nepriklausantys 
kuopai žmonės

Jau ir savo korespondencijoj 
pats p. Kriukis prisipažįsta, 
kad kuopos narys “iks” pats 
trubelio ieškojo: atėjęs į krau
tuvę kamantinėjo biznierių, ką 
tas ar kitas sakė. Bet faktas 
yra tas, kad kuopos narys “iks” 
ne tik J. Svipą “liežuvininku”

žinoma, butų neišmintinga 
sakyti, kad pas mus. yra viskas 
gerai ir nėra jokių netikslumų. 
Visko pasitaiko. Bet jau nėra 
taip bloga, kaip kad korespon
dencijose yra rašoma.

SLA 192 kuopa, apie kurią 
sukasi kone visas' musų lietu
viškas veikimas, yra prisidėju
si prie vykdymo antrojo skri
dimo, prie Lietuvių Kambario 
Pittsburgho- Universitete ir 
prie kitų viešų prakilnių visuo
meniškų darbų.

Tur būt, visi pripažins, kad 
minėti \darbai yra atlikti ne 
“davatkų” 
bet tokių 
pranta ir
nius reikalus^

Butų daug geriau, kad p. Lie
tuviškas Kriukis, užuot užgau
liojęs kitus ir skandalus kėlęs, 
pasirinktų kokį nors naudinges
nį darbą. •'

—Antras Kriukio Galas.

ir ne “girtuoklių,” 
žmonių, kurie su- 
tjaučia visuomeni-

šiandie, penktadienio vakare, 
8 valandą įvyksta’ SLA 178 
kuopos valdybos susirinkimas 
Žilinsko svetainėje, 3211 West 
111 Street. Susirinkimas yra 
šaukiamas pagelbos » reikalu 
nukentejusiams dėl patvynio. 
Visi valdybos nariai malonėkite 
būti susirinkime laiku.

Kviečiami taipgi atsilankyti 
į susirinkimą-1-78 kuopos na- 
įriai ir prisidėjimu parama-, ko
kią kas pajėgia' suteikti—lai 
tai bus kvoteris ar doleris, 
langiau ar mažiau.

Mt. Greenwpod gyventojai 
visi—nors ir nesate SLA nariai 
—kurie galite paremti nukentė
jusius dėl patvynio vienokiu bū
du ar kitokiu, pinigais ar dra
bužiais, kviečiami prisidėti..

šiandie, penktadienio vaka
re,^ valandą bus Raudonojo 
Kryžiaus atstovas, žmonių su
dėtos aukos bus atiduotos tie
siai jam į rankas. Mt. Green- 
wood lietuviai: kitų prižadais ir 
jasiulymais netikėkit, patys 
nuneškit savo aukas į paskelb
tas- rinkimui aukų vietas arba 

/atneškite šiandie į 'SLA 178 
kuopos valdybos susirinkimą, 
tai kiekvienas žinosite', kad au? 
kos nežus, pereis tiesiai į Rau-

Gerbiami lietuviai, • susitikę 
kitataučius, pakalbinkite ir 
juos prisidėti su parama nu
kentėjusiems dėl patvynio; te
gul ir jie atsilanko į šį susi
rinkimą. Kiekvieno žmogaus 
vardas ir aukos bus pažymėti 
Raudonojo Kryžiaus knygose.

Dar pakartoju: sulig Jung
tinių Valstijų Raudonojo Kry
žiaus pakvietimu šiandie, sau
sio 29 dieną, 8 valandą vakare 
Žilinsko svetainėje, 3244 West 
111 Street, įvyks Susivieniji- 
pio Lietuvių. Amerikoj 178 kuo
pos valdybos, narių ir pašalie
čių žmonių susirinkimas nuker
tėjusiems

teikti.
galite,

Cicero
Apie Politiką

- Vasario mėnesio pradžioj 
mes turėsime Ciceroje nomi
nacijas kai kurių valdininkų, o 
balandžio mėnesy bus tikri 
rinkimai.

Paprastai republikonai ir 
demokratai turi nominacijose 
po kelis kandidatus, tad kan
didatams tenka sunkiai dirbti, 
koliai jie patenka į balotą ga-

‘bai
tik

dėl patvynio pagel- 
Malonėkite visi, kas 
atsilankyk.

-—B. Walantinas
SLĄ J78 kp. pirmininkas

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai - 

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

Morgičių

Standard Federal
Savings .& Loan Association of Chicago

Tel. CanaI 1679

lutiniems balsavimams artia 
rinkimams.

Ir šiose nominacijose figū
ruoja daug kandidatų. Kai ku
riuos jų paminėsiu čia. Repub- 
likonų: sąrašu eina Justice of 
the Peace vietai L. W. Kizas. 
Jis yra lietuvis advokatas. Kan
didatuoja taipgi advokatas 
Burkus^ Kizo partneris. Jis 
stato savo kandidatūrą polici
jos magistrato urėdui. '

Demokratų pusėj ir Justice 
of the Peace vietai" kandidatuo
ja Daniel Lyons, lietuviams 
gerai žinomas;

Draugams piliečiams patar
tina susipažinti su kandidatais, 
tėmyti spaudą, lankyti susi
rinkimus, kad žinoti už kuriuos 
tiksliau bus balsuoti rinkimų 
dienoj. . -—D.

Vytautas Beliajus mokina 
Chicagos universitete

.......--T-1''*'

Trys savaitės atgal p. Locb- 
ner kreipėsi į Vytautą Belia- 
jų pakvietimu mokinti tautiškų 
šokių ir Chicagos universitete. 
Dabar kiekvieną savaitę ketvir
tadieniais p. Beliajus mokina 
tautiškų šokių Chicagos univer
sitete.

C r±J L.£ ; ’ ;
VISUOMET ŽEMOS KAINOS 

X-RAY
Vai.: 8:30 iki 8:30 v. vak.

TEL. HARRISOl^ 0751
32 6 S. .STATE ST

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

GRAND OPENING
Mr. Subaitis ir Mrs. Kasky Tavern

Įvyksta Sausio 30 d., 1937 m.
Kviečiame visus draugus, pažįstamus ir apielinkės lietuvius į mu- 

. sų NAUJOS UŽEIGOS ATIDARYMĄ. Bus veltui užkandžių, grieš 
gera muzika, linksminsimes visi iki ankstyvo ryto.

KVIEČIA SAVININKAI:
ADAM SUBAITIS IR MARIE KASKY

2001 Canalport Avemie.

ColderWeather is on
-Pasiruoškit blogiausiam ką žiema gali duoti. 

'• Leiskit < mus . pripildyti jūsų anglines
Consumers garantuotomis anglimis arba kok
sais. Tai geriausias jums šiltos žiemos ir pato
gių namų užtikrinimas ... be furnaso keblumų.

thefflay!

FRAHKUhI 
6400

(ęjmpany;
COAL- COKE - ICE
building material

į| Į Stokerių 
II Savininkus
ji’ Mes pasiūlome jums 
j/1 LABAI DIDELĮ įvai- 
i Į rūmą aukštos stoker 
į? ^nglių rūšies ... ir už 

i v*s tinkamiausi kait- 
L ros patarnavimą. Lei- 
p [slęit mums padėti 
S U jums jūsų problemas 
|fi išspręsti.

PFTER  ̂PEN
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NAUJIENOS, CMeago, K.

VASARIO 1 D. KONGRESAS PRADEDA Asesoriaus patarimas taksų mokėtojams
—A—-

AUKŲ RINKIMO VAJŲ
• • '■ ■ -- - I -

Pinigai skiriami Lietuvos politinių kalinių 
ir jų šeimynų sušelpįmui

vakaras,

Ateinantį pirmadienį, vasa* 
rio 1 d., Amerikos 4 Lietuvių 
Kongreso Chicagos skyrius 
pradeda aukų rinkimo vajų.

Skyriaus* valdyba ir delega
tai iš įvairių Chicagos koloni
jų ir priemieščių rinks pinin
gus sušelpjmui Lietuvos poli
tinių kalinių ir jų šeimynų.

Vaji/s tęsis iki vasario 16 
d., Lietuvos Nepriklausomybės 
dienos.

Tų dieną Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje įvyks
kuriame Kongresas iškilmin
gai vajų užbaigs ir paminės 
Lietuvai ir visiems lietuviams 
svarbias sukaktuves.

Prisirengdami vajui, Kon
greso Chicagos skyriaus pir
mininkas, J. Kondroška, ir se
kretorė, p-lė E. Mikužiutė, iš
siuntinėjo organizacijoms ir 
veikėjams sekamo turinio laiš- 

• kus:
Atsišaukimas Į Organizacijas

“Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos skyrius kreipiasi 
į visas Chicagos ir apielinkės 
lietuvių draugijas, kuopas ir 
kliubuš prašydamas pagelbos 
Lietuvos' politiniams kaliniams. 
Todėl prašome, kad ir tamstų 
organizacija nutartų paskirti 
iš iždo kiek išgali ir kad na
riai paaukuotų duosniai.

“šimtai Lietuvos valstiečių, 
darbininkų ir inteligentų atsi
dūrė bjauriuose kalėjirm/ose už 
bandymą valdininkus pakriti
kuoti, pilietinių teisių ir lais
vės pareikalauti. Jie vargina
mi, kankinami, pusbadžiu mai
tinami ir laikomi nešvarume 
ir žvėriškoj disciplinoj. Jų šei
mynos atsidūrė varge ir yra 
persekiojamos. Caro valdžia 
nesielgdavo su lietuviais tiek 
žiauriai, kaip dabar elgiasi tau
tininkų valdžia. Neliko musų 
tėvynėj nei žodžio, nei spau
dos, nei susirinkimų, nei or
ganizacijos laisvės. Kovotojai 
l‘ž Lietuvos nepriklausomybę, 
už žmonių teises ir gerovę 
kemšami į kalėjimus ir net šau
domi. '

“80,000 Amerikos lietuvių 
jau susiorganizavo ateįti jiems 
į pagelbų. Jau keli šimtai do
lerių pasiųsta ir gauta Lietu
voj politinių kalinių ir jų šei
mynų pagelbai. To neužtenka. 
Reikia kelių tūkstančių dole
rių. šitų sumų privalome su
kelti Chicagoj ir jos apielin- 
kėj tarp vasario^ 1 ir 16 d. Ki
tų miestų lietuviai irgi su- 
brus.

“Be to, prašome įsidėmėti, 
kad Chicagos Skyrius rengia 
milžiniškų parengimų Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimui 
vasario 16 d., Lietuvių Audi
torijoj. Kviečiame visus tam
stų organizacijos narius daly
vauti.

“J. Kondroška, pirmininkas 
E. Mikužiutė, sekretorius.”

Mėgino pavogti Boston 
krautuvės menedžeri
Trečiadienio vakare Jacob 

Espovich, Boston Store mene
džeris, išėjęs iš krautuvės ren
gėsi lipti į automobilį ir va
žiuoti namo. Nepažįstamas vy
ras atrėmė į jį revolverį ir įsė
do automobilin kartu su Es- 
povichium. Tačiau dar neišva
žiavus iš vidurmiesčio Espo
vich paliepė šoferiui iššokti iš 
automobilio prie būrio polici
ninkų ir pranešti policininkams 
kas atsitiko su juo, Espovi- 
chium.

Policija areštavo 
chiaus neramumo 
Jis pasirodė esųs 
roski 25 metų, 
Campbell avenue. 
roski paaiškino, 
padaryti holdapų
gyvenime, kad esąs bedarbis 
jau ketvirtų mėnesį ir kad jis 
pats, jo žmona ir judviejų 16 
mėnesių duktė neragavę žmo
niško valgio jau nuo sekmadie
nio.

EspovL 
kaltininkų. 

Benjamin So- 
1582 North 
Policijai' So- 

kad mėginęs 
pirma kartų

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ

Pasekmingi Midų)ėst 
Stores Metai

PREKYBA PAGERĖJO 11%

Cpok kauntės asesorius John 
S. Clark' pataria 48,000 seno 
stiliaus dvi-flačių namų savinin* 
kams sumokėti tik 75 nuošim
čių taksų sumos, pažymėtos ko
lektoriaus bilose, už savo na
mus iki vasario 1 dienos arba 
pirm tos datos; , \

Keletu savaičių atgal," sako 
asesorius, jis pranėšė, kad sa
vininkams mūrinių dvi-hačių 
namų, dvidešimties metų senu
mo arba senesnių, su vadina
mais “bay windows,” priklau
so sumažinimas taksų kiėkvic-

«^ !*•«**■** 
nuošimčius savo taksb riki va
sario 1 dienos, aut liuksių’25 
nuošimčių pabaudos nereikės 
niokoti, jeigu ir pasirodytų, kad 
dar trūksta taksų,; iki jie ne
gaus iš kolektoriaus ofiso pa
taisytų taksų bilų. •

Reikia betgi turėti omenyje, 
įspėja ąšesOrius, kad taksų su
mažinimas liečia tik čia nuro
dyto tipo namuę — dvidešim
ties/ metų arba senesnius-, dvi
mačius, mūrinius, su “bay win- 
dows,” o ne kitokius. tJž; visus 
kitokio tipo namus taksų rėi-

nam nuo 5 iki 15 dolerių. To- kia sumokėti tokia suma, kuri 
kių namų Cook~ kauntėje ran- yra pažymėta taksų bilose.
dasi apie 48,000.

Sumažinimas taksų kalba
miems namams padaryta ryšy 
su pakeitimais taksų paskirsty
mo metodo j e. Ir kai pakeitimai 
buvo padaryti, tai apie jubs pra 
nešta kolektoriui. » (

Tačiau kolektorius jau buvo 
išsiuntinėjęs taksų bitas. Jis, be 
to, iki vasario 1 dienos, kai 
prasidės pabaudos už nemokė
jimų 1935 metų taksų, nesu
spės pranešti visiems šių, 4 8,- 
000 namų savininkams, ko
kias tikrai sumas jie turi su
mokėti.

Taigi, Cook kauntės aseso
rius Clark pataria šitokių se
nų, mūrinių dvi-flaČių, su “bay 
windows” namų savininkams

Taksai turi būti sumokėti ne
■ ' f •

vėliau, kaip iki vasario 1 die
nos 1937 metų, kad išvengti 
bausmės (štriopo). '

Kvotimai valdžios dar
bams

— -------------—.—
merce, Washington, D. C.

Aplikacijų blankas galima 
gauti iš distrikto direktorįaųs 
naujajame pašto trįj^ėsy Chi
cagoj. Jbs turi bišpildytos 
ir priduotos pirmo darbo kvo
timams ne vėliau, kaip vasa
rio 10 dienų šių metų, o ki
tiems ne vėliau, kaip vasario 
15 dienų. >

Kongresmanas A. J.. Sabath 
praneša apie Jungtinių Valsti
jų civilės tarnybos kvotimus 
sekamiems darbams:

\ UNDER ž LABORATORY 
HELPER . (ROENTGENOLO- 
GY) $1,260 a year, less $480 
for ųuarters and subsistience.

Veteranš Administration 
Facility, Hines, Illinois.

. ELEVATOR MECHANI-
sumokėti iki vasario .1 dienos ICIAN, $1,680 a year. National 
arba pirmiau tik 75 nuošim- Park Service, Branch of Buildr 
čius paskirtų jiems taksų. - O(ings Management, Interior De? 
balansas bus išlygintas, kai sa- į partment.
vininkai pataisytas taksų bilas 
gaus kiek vėliau.

Asesorius,'be to, sako, kad JUbtlOR PATENT EXAM? 
kalbamiems 48,000 namų savi- INER, $2,600 a year. Patent 
ninkai, kurie sumokės po 75 Office, Department. of Com- 
-----------—------------------------------------------ —i----------------- -

For .appointment in Wash- 
ington, D. C. only.

PASKUTINES 2 DIENOS
6-TAS METINIS IŠPARDAVIMAS

Naujas Tavoras! Naujos Žemos Kainos!
IŠPARDAVIMAS! PĖTNYČIOJ IR SUBATOJ, SAUSIO 29 IR 30

*tr-

-i—----------:---------- -----------į

JUOKAI
dėVaikas: Mama, kas yra 

mokratas ?
Motina: Matai, vaikeli, 

mokratas yra toks žmęgus,
kuris, kad ir butų didžiausias

dė

Penktadienis, šaus, 29, 1937 
ponas, myli savo tarnų.ir skai
to jį sau lygų brolį.

Vaikas: Aha! Tai jau da
bar (aš žinau kodėl tėtis, taip 
dažnai bučiuoja musų tarnai
tę: jis tur būt yra demokra
tas.

— Surinko John Faiza Jr.

Miegokit Stipriai, 1 Tenkinkitės Maistu

ŽVIEŽUTĖLIAI No. 1 KOKYBĖS

Kiaušiniai Tuz. ,

<<MIDWESt,, PblKIAUSĮ KIAUŠINIAI KORTONE Tuz. 29c

PUIKIAUSIAS GRANULIUOTAS

CUKRUS 1ū-49c
“Iceberg” RAUD. ALAS'KOS SALM0NAS sv. ken. 20c

p ak. 25č

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Mary Butkus ir Tony Jacobs 
Tavern

Mary Butkus ir Tony Jacobs 
Tavern randasi adresu 3827 S. 
Emerald avenue. Sausio 30 
dienų, šeštadieny, įvyksta grand 
opening šios užeigos. Bus vel
tui skanus užkandžiai ir gros 
gera muzika. Kviečiami į ati
darymo parę visi pažinties 
draugai ir -apielinkės lietuviai 
atsilnakyti ir turėti good time. 
Kviečia savininkai Mary But
kus ir Tony Jacobs.

t—Senas Petras

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dainai Gelbsti
Virškinti ir nuo

*

Užkietėjimo
Adresas

Visose 
Vaistinėse

PRASYK SAMPBL.IO DYKAI 
Triner's BItter Wlne CO.
044 8. Kelis St., Chicago, I1L 
Prisiųsk man sampelj dykai 1
Vardas ■ . ............................

GRAND OPENING
D. & A. MARGIŲ TAVERN 

Įvyksta Sausio 30 ir 31 d.d. 1937 m.
t

Kviečiame visus pažinties draugus ir Brighton ParkieČius j 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

Lietuviškas Krupnikas
C

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas ’

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
(vairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negulite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

. 3 . ■

• ANGLYS—ČOAL

Midvvest Company stakų savininkų metiniame susirinkime 
praeitų metų raportas tapo priimtas su dideliu pasitenkinimu, 
nes jis# parodo prekybinio pagerėjimo viso 11%. v

Tai buvo šeštas metinis raportas. Parduotų prekių vertė 
yra $2,694,502.02. Virš keturiasdešimt du tūkstančiu dolerių bus 
išdalinta nariams rabato formoje, kitaip tariant, dovanų. Gi 
faktas, kad gruodžio 31 dienų bankuose buvo grynais pinigais 
padėta $91,543.03 rodo, kad finansinis stovis yra ant tvirtų pa
grindų. Paskui, raportas rodo" veikiančiojo kapitalo, t. y. prekių 
ir kitokio nuosavo turto butą* už $425,932.65! Kas, palyginus su 
tuo kas buvo pačioj pradžioj, būtent $40,000, parodo stebėtinų 
pažangų šiam prekybiniam gyvenime.

Visas dabartinis Midwest Stores biznis yra vedamas iš) tri
jų budinkų, kurie yra prie VVestern Avė., tarp 24-to Place ir 24 
gJtvės. Sandeliai jau tiek perpildyti prekėmis, kad noroms ne- 
noroms tenka galvoti apie jų praplėtimų. O juk sandeliai tai 
ištekliaus gyvybės šaltinis. Prekybai vis didėjant, suprantama, 
vis daugiau ir vietos reikalauja. Per praeitus metus buvo par
gabenta virš 2,000 krovinių. Kas, irgi, tvirtina didelį prekybos 
judėjimų. - į

Prie Midvvest Stores organizacijos šiuo metu priklauso virš 
350 narių-krautuvininkų. Jie išsiskirstę po visų Chicagų ir prie
miesčius aptarnauja visuomenę individualiai. Gi šių savaitę jie 
visi mini šios organizacijos šešių metų jubiliejų ir ta proga turi 
paskelbę didžiulį prekių išpardavimų. Deda visas pastangas, kad 
aptarnauti visuomenę geriausiomis prekėmis ir pigiausiomis 
kiek galima kainomis. ;

Iš virš paminėtų skaitmenų visuomenė gali lengvai įsivaiz
duoti, kad šios organizacijos veikimas ir patarnavimas yra eko
nomiškiausias ir patikimas. ’ (Skelb.)"

“Swansdown” KEKSŲ MILTAI ...
*‘CALUMET” BAKING POWDER ...... . sv. ken. 2°į

AT A D A w BR0WN LABEL % svaro^ 1 7 A
oATjAUA JUODA ARBATA Maži 9c. pakj M ■ 

<<Midwest” ŠPINAKAI „ ..... L.... Dideli. 2^ kenąi 17^
“Midwest” RED’KIDNEY BEANS No. 2 ken. 2 už 19p
“Midwest” RAUGINTI AGURKIUKAI kvortą dž. 170 
"Midv-est” RAŪG, KOPŪSTAI dideli 2^ ken. 2 už 23< 
“SUN-MAID” BESĖKLĖS 
RAZINKOSRAZINKOS............... 15 uhc. pak. 2 už 19c
GRAPEFRUIT Dideli 70 didžio ..... A........- 3 už H£
ŠALĖRIŲ iSĖRDYS ..........     3 pund. ĮQ#

________  ____________ 5 .s.v- 24ji'
GEfTrONlEjFGffiEŽČIAI .....-...J..... 2 SV1.
“INDORSED” FRANKFŲRTS .... .......... .......... sv. 22ę
Puikiausias COTTAGE CHEESE 2 sv. 17c 
Long BOLOGNA SAUSAGE sv. 19c 
“Security” MINCED HAM ....... sv. 21c
“REX” Mineral Powder 3 ^'259^210

. ■■■■ I I       ....... ..  . ................. ..................................................... ... , ,1. Ii.yo , r., n 4.--r » ■«i1

“LUX” Soap Flakes 9c • 21C

ŽALIEJI OBUOLIAI

“LUX” VEIDO MUILAS.............. 4 už 25c
“P & G” MUILAS Skalbimui ...L 4 Sm; 17c
^TVRDV” TLTTTTT AQ PRISIDĖKIT PRIE 2 did. 19c
1WKI 1V1UW210 PONTIAC Kontesto 2 maži 13c
-j q IŠPARDAVIMAS! KOL DAR TURIME

RINSO 1 DIDELIS PAKELIS
IR 1 REGULIARIS PAKELIS

ABU 
Už

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI I 
* TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

.PIRK

ilSsiORES

Pocahontas 
5 tonai ar

Mine Run Screened 
ar daugiau $7.40 tonas 
Ikesni $7.15 tonus.

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.

ILaidotuvių Dirėktoriail

JUOZAPAS
■ UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS 

,♦20 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 srražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

TeL, Enrlewood 5383—5840

• Turtas ir Finansai
___

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

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

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

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

už toną:
BLACK BAND ...............  ..'$8.60
Illinois a Lump ....................  $6.40
Frąnkliii Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentuckv xLump ....... $8.10’

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING 
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ 
CHICAGO.

• TAVERNOS

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANiKAI
Šiame skyriuje skelbiama tik tie 

autonlobiliii pardavėjai ir auto me- 
karikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
nataiso automobilius.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiild gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklui. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas ilvirkitimu, kyla ir vari- 
oavA vaIm

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnda!e 5727.

New Deal Inn Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER— CIGARS AND 

CIGARETTES
BilI Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, III.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vletorr 1696

♦ RESTAURANTAI

iš ge- 
randasi

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. Tėl. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Garsinkitės “N-nose’

Salutaras Drug 
Chemical Co.

. » 1 s-- ’

Salutaro Biteris yra vienas 
riaušių Biteriu ką šiandien
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar kitu ne
smagumų Plačiai yra parduodama? 
aptiekoge ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio 
Canal 1133.

639

visi ir visados Salota- 
Pašaukite telefonu

West 18th St.
CHICAGO. ILL.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
šviesas kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3758

40

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

Tel. Yarda 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Skelbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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APELIACINIS TEISMAS PATVIRTINO 
BAUSMES BAGDONUI-BUTMANIENEI

Ražo NORA

Redakcijos 
atsakymai

Jonui D oi pinui. •— Apie tai

Turės
* y

musų vidujiniam žinojimui ir

Nor-
Kas

“Viskas; pasaulyje gali būti atimta iš musų, apart to, 
ką turime įgiję 
pasiekimui...” 

Sausio mėnesyje 
Reikšmingos Sukaktuvės 
Muzikos Pasaulyje

Christian Sinding gimė 
vegijoje sausio 11, 1856.
iš jaunųjų pianistų nepažįsta jo 
“Pavasario Murmėjimą”?

Stephen Foster mirė New 
Yorke sausio 13, 1864. Visas 
pasaulis pažino jo paprastas ir 
nuoširdumo melodijas “Old 
Black Jbe,” “The Old Folks at 
Home,” “My Old Kentucky Ho
me” ir daug, daug kitų.

Edward McDowell mirė New 
Yorke sausio 23, 1908. Jis yra 
skaitomas kaipo vienas įžymiau 
šių Amerikos kompozitorių ir, 
be abejonės, visi ir jauni ir se
nesni pianistai skambina Jo “To 
a Wild Rose” ir kitas gražias 
melodijas.

Mozart’at gimė Austrijoj sau
sio 27, 1756. Apie jo kūrybą 
ne kartą buvo rašyta šiame 
skyriuje.

Verdi mirė Italijoj sausio 27, 
1901. Jis buvo vienas Italijos 
svarbiausių operos kūrėjų. Kas 
nepažįsta jo “Traviata,” “11 
Travatore” ir Rigoletto,” pami
nėjus tiktai kelias iš populia
riausių. Traviata buvo pirma o- 
pera pastatyta Lietuvos Vals
tybės. Operos 16 metų atgal, ir 
su šia opera Lietuvoje kasmet 
yra minimos operos sukaktu
vės. <

Schubertas gimė Vokietijoje 
sausio 31, 1797. Apie jį ir jo 
kūrybą irgi ne kartą gan pla
čiai buvo rašoma šiose Muzikos 
žiniose. . .

Pranas Jakavičius 
baritonas *

Daugiau kaip du metu nepa
sirodęs lietuvių scenoje, musų 
jaunas ir populiarus daininin
kas, Pranas Jakavičius, atnau
jins savo pažinti su lietuviais 
dainos mylėtojais, dalyvauda
mas “Naujienų’ metiniame kon
certe, kuris įvyks vasario 7, 
1937 m., Sokolų svetainėje.

Pranas Jakavičius pradėjo 
savo veikimą lietuvių tarpe bū
damas visai jaunučių metų, da
lyvaudamas Ateities žiedo ir 
Brighton Parko vaikų choruose, 
kuriuos tuo laiku vedė Dr. Ma
nelis ir p. Janušauskas. Pradė
jęs studijuoti smuiką, Pranas 
tapo nariu savo mokyklos (pra
dines) orkestro, vėliau prisira-

še prie ’ p. Juozo Grušo veda
mos orkestros. Dar daugiau 
paaugėjęs ir, pasilavinęs smui
ko, jis tapo narys Chicagos Lie-- 
tuvių Simfonijos Orkestros, ku
rią vedė p. Steponavičius.

Pradėjęs lankyti aukštesnią
ją mokyklą, Pranas ėmė studi
juoti balsą, imdamas lekcijas 
pas Marle Love netoli du me
tus ir vėliau pas ponią Stepona
vičienę. Lindbloom mokykloje 
jis buvo prinčipalis solistas vi
suose mokyklos pastatymose. 
Paskutinį mokyklos metą jis 
priširaše prie Birutės Choro ir 
vaidino “Daktaro” rolę Birutės 
Statorhoj*operetėj “Bailus Dak^ 
taras.” šis buvo jo pirmas pa
sirodymas dideliam perstatyme 
lietuvių tarpe. Vėliau jis daina
vo Alfio rolę Birutės pastaty
me operos “Cavalleria Rustica- 
na” (koncertinėj formoj), vai
dino' įvairias roles Pirmyn Cho
ro pastatymuose ir buvo labai 
populiarus ir visų mėgiamas 
dainininkas visuose jo scenose, 
koncertų in radio programų pa
sirodymuose. '

Bėgyje Pasaulinės Parodos, 
1934 metuose, p.’Jakavičiuš lai
mėjo kbnteste dėl debiuto Chi
cagos Civic Operoje., Tas bViyo 
spalių 27 d., 19&4, ir tą pačią 
dieną vedė p-Ię Aldoną Balandą, 
kuri irgi buvo choro narė ir 
veikli muzikaliuose rateliuose. 
Tačiau, kuomet Chicagos Opera 
ėjo iš vieno vedėjo rankų j kito, 
visas managementas pasikeitė 
ir p. Jakavičius, nors ir rengė
si dalyvauti operose Boris Gou- 
donoff, su pasauliniu daininin
ku LaAvrence Tibbett vadovau
jamo] ruiė^iir ^'^tiefi^Jtm 
tieana, neturėjo" progos daly
vauti joje.

Dabartiniu laiku p. Jakavi
čius studijuoja balsą pas p. 
Berardinelli. ši mokykla nese
niai davė operos “Traviata’* 
pastatymą, kuriame ir musų 
Pranas dalyvavo, kaip jau o 

“Naujienose” buvo rašyta. Taip
gi eina tarybos dėl p. Jakavi- 
čiaus važiavimo į New Yorką 
arba į Hollywood išbandymui 
jo balso filmoms.

“Kas iš tamstos viso dalyvau
simo tarp lietuvių padarė į 
tamstą giliausio įspūdžio?” — 
paklausiau p. Jakavičiaus. “Da
lyvavimas Birutės operetėje 
“Bailus Daktaras,” — atsakė 
jis, — “dėlto, kad buvo charak
teringa role ir buvo mano pir
mas patyrimas veikti su žmo
nėmis, tupinčiais didesnį paty
rimą,’ negu aš, ir tokio gero ar
tisto režisūroje, kaip Lietuvos 
Dramos nario p. Stasio Pilkos... 
Iš vėlesnio veikimo aš visuomet 
maloniai prisimenu Pirmyn cho
ro operetę “Laimą.”

“Visa mano darbuotė lietuvių 
tarpe buvo man maloni ir nau
dinga, suteikė man patyrimo ir 
atidarė duris j platesnę dirvą. 
Tačiau labai pasiilgau dalyvavi
mo lietuvių tarpe, kurį turėjau 
pertraukti vien iš priežasties

SUSIRINKIMAI
• - 'U /.’■,/ •' * < : i'
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SLA 178 kuopos valdyba kviečiama atsilankyti ant kuopos val
dybos susirinkimo peflktadienjj sausio 29 d. 8 vai. vak. F. 
Žilinsko svetainėn, 3244 V7. 111 St., pagalbai nukentėju
sioms 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 D.), čia, prie tinkamų 
skanėsių ir harmoningo žodžio, sustiprinsime senus, ir pa
darysime naujus, draugingumo ryšius, kad tinkamiau pa
sirengti draugijos Sidabriniam Jubiliejui.

HI H

Atsėdėti Metus Už Teismo 
Paniekinimą

Apeliacinis Teismas Chica- 
goje patvirtino bausmes, ku
rias palikimų teismas buvo 
paskyręs J. J. Bagdonui ir 
Bellai Butmanienel.

Jie turės atsėdėti po pietus 
kalėjime už teismo paniekini
mą.

Ši bausmė yra rezultatas 
Bagdono-Butmanienės ir kelių 
kitų asmenų suokalbio pasi
savinti turtuolio—valkatos Ja
mes T. Kelly turtų. Taip tiks
lui jie turėjo pasigaminę ne
tikrą Testamentą. Kelly jau bu
vo miręs kai testamentas buvo

baigtas rašyti.
Už bandymą tą testamentą 

pravaryti pro teismą, paliki
mų teįsėjhs John F, O’Connell 
paskyrė ir Bagdonui ir Bui- 
manienei po metus kalėji
mo, Jie apeliavo, bet kaip da
bar pasirodė, prąlaimėjo.

Bagdonas 'dabar sėdi kalė
jime, pildydamas kitas baus
mes, kurias gavo ryšy su Kel
ly turtų afera. Butmanienė 
džiaugėsi laisve išgavusi ją 
už užstatą; 11

Kelly paiikbnaš siekė apie 
$140,000.00.

Naujienose” jau buvo.

CLASSIFIEDADS
Misėellaneous for Sale 

įvairus Pardavimai

TYPEWRITERIUS RENDUOJAM 
IR PARDUODAM PIGIAI. Atdara 
vakarais. MID CITY TYPEWRITER 
EXCHANGE, 944 West 63rd Street. 
AVentvvorth 5305. .. •

PARSIDUODA traktoriai ir trajį- 
leriai arba maino su 2 metų kon
traktu—priverstas parduoti dėl li
gos. Ganai 6174.

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

COAL 
Anglys

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

Aukokite Raudonam 
Kryžiui ‘Naujienose’

“Naujienų” Ofise, 
1739 South Halsted St., 
galima palikti aukas 
Raudonam Kryžiui nuo 
potvynio nukentėjusių - 
šelpimui.

Tam tikslui Raudo
nas Kryžius yra parū
pinęs dėžutę, į kurią 
aukas reikia įmesti.

Šįvakar Lietuvos Fil
mai Auditorijoje

BRIDGEPORT — šį vakar 
Broliai M. ir K. Motuzai rodys 
spalvotus ir garsinius Lietuvos 
filmus. Jie yra labai įdomus 
ir gražus.

Seanso pradžia 7:30 vai. va
karo. Įžanga suaugusiems 35c, 

a-

P-nas J U1R1 s ^Rakštis, “Baltię 
Import Co.”, savininkas turėš 
išstatęs Lietuvos produktų pa
vyzdžius. Atsilankiusios šei
mininkės ten pat galės jų ir 
“pakaštavoti.” / • —R.

Organizuoja Doku 
mentus, Atskaitas 

V. Zintako Bylai
Liudijimai dar neprasidėję

Prokuratūra praleido vaka
rykščią Zintako bylos sesiją 
organizuodama ir rekorduoda- 
ma liudijimams įvairius doku
mentus ir atskaitas iš kaltina
mojo sekretoriavimo laikų Siu 
perior teisme.

Frąnk V. Zintakas yra tei
siamas už išeikvojimą to teis
mo pinigų. Byla eina prieš kri- 
minalį teisėją, Bęnjamin Ep
štein. Prokuratūrą atstovauja, 
Robert Wright ’ ir Vernon 
Thompson, o Zintaką, advoka
tai, Bened^ct J. Short ir George 
Guenther. •'
-šis bylos nagrinėjimas yra 

antrasis. Pirmasis buvo atšauk
tas, kai džiurininkai negalėjo 
išnešti nuosprendžio.

•.... . ... : .. .. . ....... - ■ -r „

darbo ir studijų, Ir man bus 
daugiau ne kaip linksma daly
vauti “Naujienų” koncerte, kad 
atnaujinus senus ir padarius 
haujuš draugiškumo ryšius.”

Klausytojams, irgi, manau, 
bus malonu išgiušti dainininką,

Šį sekmadieni S.LA 
6-to Apskričio 
Konferencija

PARSIDUODA nebrangiai nedi
dele farina VVisconsino valstijoje— 
su staku. 200 mylių nuo Chicagos. 
Pardavimo^ priežastis, mirtis šeimy
noje. Atsišaukite 5335 So. Halsted 
Street.

Sandaros svetainėje, pirmą 
landą po pietų

va-

šį sekmadifenį, sausio 31 d., 
“Sandaros” svetainėje įvyks 
SLA 6-to apskričio konferen
cija. - ;

Jį^prasidės 1-mą valandą po 
pietų. Svetainė randasi adre
su, 814 West 33rd Street.

Visų kuopų delegatai prašo
mi atsilankytu

PARSIDUODA 180 akrų farma: 
70 akrų extra geros žemės, 40 akrų 
miško, kita ganyklos. Namas, bu- 
dinkai, moderniški, paskiausios ma
dos. % mylios iki mokyklos, 4 — 
iki Manistee, gera vieta, kelias, ge
rai apgyventa apylinkė. Parsiduoda 
pigiai dėl senatvės. Rašykit Henry 
Wissner, Manistee, R. 2, Mich. dėl 
smulkmenų. 1

Paims Wanted
Ieško Karmos

v IEŠKAU KARMOS RENDUOTI 
už cash nūo 5 iki 200 akrų dėl savęs. 
Atsišaukite laišku 1739 So. Halsted 
St.. Box 560, '............, ,

For Rent
RENDON arba pardavimui krau

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

Frank Vaikas a s 
Automobilio ’ 

Nelaimėj
:. ........... ■

Į jo mašiną^pąžiav0 Yelloio

BRIDGEPORf — Prie .35-os 
ir Uiiion ? Jątyių , yūkar^ huva

kasąs, senas 4^ios apielinkės 
aludininkas, r/
. Jam buvo-šližalota dešinioji 
koja. Panešė žaizdas, kai į jo 
automobilį įvažiavo yellow 
cab, kurį, valde Heripan Hor- 
witz, 57 Eašt 21 s t Street.

Vaikaso įstaiga randasi prie 
18tli ir Halsted gatvių.

Galva
Keista Nelaimė Bridgeporte

BRIDGEPORT — Negalėja- 
mas sustabdyti automobilį sli
džioje gatvėje, vienas Joseph 
Grennan įvažiavo į krautuvės 
langą, prie 31-mos ir Halsted 
gatvių.

Jis ne vien išdaužė langą, bet 
įgriovė ir dalį sienos.

Grennan irgi uulėntėjo.'Per- 
siskėlė galv^.

Autoinėbilis padarė krautu
vei apie $300 nuostolių. Ji pri
klauso graikui p. Maniai i ir 
randasi adresu, 811 jVVest 31st 
streel. i

Grennan gyvena 
3031 Haynes Court. 
t ‘ \ * .k .< 4 .
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IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
B. Z. TAVERN.

šeštadienį ir .sekmadieni, ŠaUsįo- 
Jan. 30’31 4213 Sd. Campbell Avė. 
Tel. Ląfayette 8150. Gera muzika, 
valgiai, Burlington alus — geriausi 
degtinė. Savininkai Barbora ir Ado
mas Zablaskę, kurie turi fąrmą prie

adresu,

kurio progresą sekėm dydžiai. $$ '
— <*»' A i . ‘ S >■.

Iškilmingas atidarymas 
WESTERN BUFFET 
6245 South Western Avė.

Sausio 29 ir 30 d.d.1937 m.
Savininkė KAZIMIERA ŽILINSKIENĖ . ,.

Bus gardžių užkandžių, muzika ir slfahiųr gėrimų. 
Kviečiu visus savo draugus ir pažįstamas^ atsilankyti ir 

linksmai laiką praleisti. A/'
— -/ur -.... i u • -r ,. «

POCAHONTAS Mine Rutt, 
stambumo, garantuota kokybe—-to
nas ....... -........    $7.25

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

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

Telefonas DEARBORN 0264 ;

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

Continental Paper Grading Co. 
1623 Lumbęr Street

MERGINA bendram namų darb ’.i 
be virimo—geri namai, būti, nuolat, 
$6.00; Sheldrake 7265.

Mezgimo Dirbtuves 
J —.Knitting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS ‘

F. SELEMONAVICH 
B SVETERIŲ K R A U- 

■UI' TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ — IR VAKA

VĘ RAIS IR SEKMA-
4 DIENIAIS.

• Iv "a Telefonas
VICTORY 3486.

504 WEST 33-rd STREET

REIKIA MERGINŲ patyrusų 
prie stearn table $12.00 pirštin 
taisytojų $l<6.00, Bindery $16.00, li
telio mergina $50.00, mašinos op> 
reitorė $16.00—$20.00, veiterkų $8--A 
$10.00. A. J. McCOY and ASSOCIA
TES, INC., 140 South Dearbom St. 
kambarys 1130. . , 1

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

Real Estate Wanted
—Nuosavybes Reikią

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

BRIDGEPORT ROOFING 
8216 So. Hąlsted St 

Victory 4965

blėties 
pagei-

CO.

Furriiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
Ir sinkom. Taipgi Štoru fikčerius dėl 
bile kurio bizuio iškaitant svarstyk
les,. registerius ir ice baksus. Cash 
arba aht išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur.

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

CALumet 5269. < 
(Naujoj Vietoj)

IEŠKAU PIRKTI vieno arba 2 
pagyvenimų murini arba medinį na
mą—apmokėsiu cash, jeigu nebran
giai. Bile geroj vietoj. Pranešk te 
laišku 1739 So. Halsted St., Box 
562.

RENDON kampine krautuve 
su flatu, karštu vandeniu šildoma, 
gatvekario ir eleveitoriaus transpor- 
tacija. pigiai. 2058 West 21st St.

Furnisbcd Rooms
PASJRENDUOJA kambarys pa

vieniam — Garu apšildomas. Be 
valgio. 3250' So. Union Avė. Pir- 
mas aukštas.

* Misuellaneous

■. JAUNA BIZNIO MERGINA no
rėtu.'pasidalinti kambariais arba 
apartmentu su kita mergina. Kreip
tis i Naujienas, Box 561.

.   ■ ■■■ — ■ *ii ii ii inaiia ■ ■          imiM i

Financial
Finansai-Paskolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto—nėra • mokesnio. 

Rando s—notos—ai gos— sko lo s—vi su 
rūšių bilos—greitas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922.

Peoples Liąuor Store
/ 2646 West 63rd Street t

Tel. Republic 8841
Didelis pasirinkimas visokios 

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

■—MMCBtil—IIIIIHl—limilfTn WBK

Siunčiam G^\w, Tdefcrumn | VInm 
/ Fanaulio Daliar" ruHmilhi Dalia '

LOVEIKIS
KVIUTKIN1NKAS

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St
iel. BOUlevard 7314

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 
, Bankietams—Laidotuvėms— 

Papuošimams.
4180 Archer Avenue

Phpne LĄFAYETTE 5800

z——— tU-  ----------— -------- ---------------- -

PRISTATYMAS MIESTE IR PR1Ė-, 
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIĘNA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
ANGLYS!
ANGLYS!

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS A FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. | Varkala
3241 So, Halsted St.

Phone CALUMET 7358
Tęikia informacijaš ir užveda sys 
temas pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.

Business Chances 
^J^ardavimui Bizniai

PARDUOSIU taverno biznį arba 
priimsiu i pusininkus;—nėra skirtu
mo: vyras ar moteris. 2113 South 
Halsted St.

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE APŠILDOMA SU CEMEN
TINIU BEISMENTU MEDINĖ K V 
TEDž, 2 karų garažas $2,800.00

Kita medinė Katedž, pečium r •>- 
Šildoma .......... :..........   $1,200.00

Trifletis po 5 kambarius, mddpr- 
niškas, kaina ...................... $8,500 )0

Keturfletis, naujas mūrinis, $19,- 
l000; 6-fletis $19,000 ; 4-fletis $9,0' 3.

BRIGHTON PARK — Medinė ka
tedž .........      $1950.00

Du f Ietis po 5 kamb., cementuotas 
beismentas, turi būti parduota gr i- 
tai. Matyk namą ir siūlyk. Gali nu
pirkti už savo kainą.

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Westem Avenue.

PARSIDUODA Tavern—netoli ka
rų barnės. Priimsiu teisingą pasiū
lymą — mriežastį patirsite ant vie
tos. Atsisukite tuojaus. 6818 South 
Ashland Avė.

MODERNINĖ plytų krautuvė, fla- 
tds viršui, 2 karų plytų garažas už 
pašę originalės ^kainos. '6515 South 
Ashland Avė. v*

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas su Tavern ir Lunchroom 
yra kambariai viršui. 1868 West 
Pershing Road.

TAVERNAS parsiduoda Marųuet- 
te Parko —visai nauji fikČeriai.

Pašaukit Republic 1341.
2640 West 69th St.

MODERNIŠKAS muro namas, 
KRAUTUVĖ, FLATAS VIRŠUJ, 
2 KARŲ PLYTŲ GARAŽAS, už 
pusę originalės kainos. 6515 South 
As.hland Avenue.

SVEIKATA, PINIGAI, LAIMĖ!
ROAD HOUSE su 9 ir 3/4 akrų 

žemės; Tavern, Šokių salė ir 11 
kambarių, bėgantis vanduo, gasas ir 
šiluma namie ir visas biznis su 
laisniu, kuris kainuoja tik $175.00 
metams; 5 karų garažas, vištinin- 
kas, barnė ir karvė; 135 medžių so
dnas, viskas tik už $11,500.00; 3 
mylios iš Kenosha, 50 mylių iš Chi
cagos ant gero kelio. Kreiptos pas

MARTIN’S REALTY COMPANY, 
4508—8th Avė., Kenosha, Wis.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA PATYRUSIOS MERGI
NOS bendram namų darbui. Be vi
rimo ir skalbimo,, būti maža šeima. 
$6.00. Rogers Park 7690.

REIKIA patyrusios merginos len
gvam namų darbui be skalbimo — 
maža šeima, būti. Triangle 10549.

REIKIA patyrusių apereitorkų 
ant dviejų adatų Union Special ma
šinos. ATLAS LEATHER CASE 
CO., 1528 Armitage Avė.

MERGINA lengvam namų darbui, 
be skalbiu) o-Hnažas apartmentas, 
būti, geri namai. Spnnyside 4089.

MERGINA ŽINANTI bendrą na
mų darbą — liudymas, būti, du .vai
kai, gera alga., Briargate 9228.

REIKIA. PATYRUSIŲ MOTERŲ 
dėl siuvinėjimo darbų namuose\ant 
jrankų darbo odinių pirštinių. Kreip
tis 8:30—9:30 rytmečiais tiktai. 
ROSENTHAL, 922 Eastvvood' Avė., 
Phone Longbeach 7812.

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

■ > , . • • •

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

Pirkite -savo apielinkčs 
krautuvėse

GERI NAMAI IR PAJ A-$3500
MOS — 2 flatai, 5 ir 4 kambariai, 
kaip nauji. Artesian arti 47trs. 
Tikras pirkinys 1 Pamatyti rytt»j, 
kreipkitės. 2532 W. 63rd St. Hem- 
lock 8300.

ŠALĘ MARQUfeTTE PARKŲ 2-ų 
flatų po 4 .kambarius, karštu ve i- 
deniu apšildomas, nėra morgič:ų, 
kfiin^ $490Q.00—mažas ; jmokėjim us 
^rba.K-išsimaino i kitįiki namą arba 
bizni. 6551 So. Kedzie Avė. Telefo
nas Grovehill 0306.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $37L0. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųbąr- 
genų.

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

Hemlock 0800.

BAKGENAS •
PARSIDUODA kampinis, biznia

vus. namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu j mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ĮKAINUOTAS GREITAM PAR
DAVIMUI 2 aukštų plytų budinkas: 
krautuvė ir flatas, gera vieta ta
vernai ar restaurantui. Matyti 8641 
South Morgan Street. Gordon Real- 
ty Ct)., 809 W. 35th St., Yards 48Ž9.

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

kaina $6900.00 
ir Troy .............. kaina 6800.00
ir Albany ....... kaina 6500.00
ir Artesian....... kaina 5000.00

DOMBROU,
1615 West 51st Street 

Grovehill 0300

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

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT 
MA1NYT .

Pavasaris nebetoli.
. Nuosavybės kainos 
kįla.
NeatidėliokiL

Garsintis 
Naujienose .
Apsimoka '

1 •

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500 ,
Musų apgarsinimų kairios 
prieinamos. Už pakartoji* 
mus duodame gerų nuo- 
laida. / _ u........
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NAUJIENOS, Chičago, Iii
r

Penktadienis, saus. 29, 1937

Viešas Atsišaukimas
Amerikos Legiono Dariaus- 

Girėno Postas 271 atsišaukia į 
visuomenę:’ Gelbėkite nukentė
jusius dėl tvano; prašome gel
bėti tuos, kurie yra išbėgę iš 
namų pusnuogiai ir neturi 
kuo apsirengti. Kurie turite 
atliekamų drabužių ar apklo- 
d Hų, atneškite juos į vietas se

kamais adresasis:
John Yuska,

2119 W. 43rd St.
*B. R. Pietkiewicz,

2608 W. 47th St.
Justicc Electric Shop, 

4104 Archer Avo.
Thomas Maženis,

3857 S. Kedzie Avė.

Stanley Mažeika, 
3319 S. Lithuanicrt Avė.

Naujienos,
> 1739 S. Halsted St.

Butkus Undertaking, 
710 W. 18th S t.

Progresu Furniture, 
3222 S. Halsted St.

Frank Vaičkus,
634 W. 35lh St

, , 1, ■ .. ,fl

4501 S. Paulina St. 
Williarn Khreiva,

4644 S. Paulina St.

2334 S. Oakley Avė.

1410 S. 49th St., Cicero

M. Narvid’s Bakery,
2424 West 69th Street

A. G. Kartanas,,
2555 West 69th Street, 

Ezerskis and Son, Undertakers, 
10734 S. Michigan avenue,

Peoples Furniture Company, 
2536-40 W. 63rd Street.

American Legion, 
Girėnas Post No. 271.

V. Nares,
. Post Coniniander,

•— William B. Sebastian,
Adjutant.

Darius Brande kambariuose buvo kal-

901 W. 33rd 
A n ton Ccsna,

*>

6812 S. vVestern Avė.
, ' l

Joseph Judickas, 
2206 S. Oakley Avė.

“Sandarą”, ‘ /
814 West 33rd Street,

Vogė Dievo garbei

tinami vagystėmis. Wilfred 
pasipažino, kad jisai suvarto- < 
jo dalį realizuotų 
pinigų mokėti už 
cago Evangelical 
kur jis mokinosi 
fesijai. O priėję
prie vagysčių todėl, kad 
lošti arklių lenktynėse.

už vagystes 
mokslą Chi • 
Institute’ui, 

kunigo pro- 
abu broliai

, VirŠmįnėti agentai gavę 
drapanų šaukite musų legiono 
sėdybą (headąuartcrs) — 
Lafayctte 5424 — o mes paim
sime iš jūsų tuos daiktus.

Trečiadieny du jauni vyrai, 
Wilfred ir \Vinfred* Goddardai, 
dvyniai broliai 20 metų, 7255 
Grcenleaf avenue, teisėjo Garsinkitfes Naujienose

M. Atidarė Dirbtuvių

F

■

IŠTRUKO NUO MIRTIES — Chicagietė, Mrs. Caroline Ahrenls, su vaikais, 
kurie per stebuklą ištruko nuo mirties. Bemiegant, kambarin priėjo nuodingų ang
lių dujų iš anglinio 'pečiaus, šeimyną išgelbėjo pabudusi Elaine, (dešinėj).

Naiijienų-Tribime Photo

Potvynis Slenka į Pietus

G. M. ATIDARĖ DIRBTU- 
s— G. M. atidarė kelias 

dirbtuves, kurios buvo už
sidariusios 
trukumo,
Flipt Fisher Bodies 
ve j e. Darbininkai 
dalis atsargai

ST
■
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INDIANOJE — Potvyniai padare nepaprastai daug žalos Kentucky ir Obio 
valstijose, bet nemažai nukentėjo ir Indiana, štai vaizdas užlieto Hazelton mie
stelio. Jūreiviai kelia nuo vagono valtį, kuria gelbėjo gyventojus.. Potvynis slcn- 

Naujienų-Acine Photo

dėl medžiagos 
streikui kilus 

dirbinai gamins

policijos 
nešioja

i.' - - i-. -y-į,

a V \ <"'į' į

BIRŽOS VETERANAS— 
\Villiam Dumi, Chicagos 
grudų biržos narys, nuo 
1879 metų. Jis šiomis die
nomis šventė 90 metų su-

'T HS AW1,»

CHICAGOS STREIKO ATGARSIAI—Miesto tarybos nariai ir streiką paskel
busių elektros darbininkų vadai konferuoja. Stovi, iš kairės, aid. J. J. McDermott, 
Sam Guy, unijos atstovas, aid. Roger Kiley. Sėdi, aid. J. B. Bowler, M. J. Boyle, 
unijos atstovas ir aid. J. M. Arvey. Ncuijienų-Tribune Photo

BANDĖ APSAUGOTI■ ■ ' Amoroną — Investigatorė 
Mr§. Margaret Germanu, 
kurią Chicagos teismas 

, suepė už bandymą išsukti 
nuo bausmės lytinį išsigi-

Naujienų-Tribiiiie Photo

PASAGOS” POLICISTAMS 
seržantas parodo “pasagas”, ku 
ant kulnų, kad neslidinėti ledu aptrauktose gatvėse. 
Dabar vaikščiojimas ir važinėjimas gatvėmis n etai]) 
paVojing'dį k'dip pirmiau. • ^-Tribūne Photo

TRANS-ATLANTINIAM SUSISIEKIMUI 
čių pastatytas lėktuvas transatlantiniam susisiekimui. 
Sveria 16 tonų, gali skristi 3,100 mylių.

. . , > Naujienų-Acme, Photo

UŽMIRŠTAS
Vokietijos Kaizeris, \Vil- 
helm II. Gyvena Doorn, 
Olandijoje. Vakar šventė 

‘ 78 metu sukaktuves. Vir
šuj karo uniformoje, did
žiojo Karo metu, apačioj, 
dabartinė kaizerio išvaiz
da.

Mrs. A.

DUKTĖ NE MOTINOS KELIAIS — Garsi filmų ar
tistė, Arin Harding,—Mrs. Werner Janssen su dukrele 
Jane, kuriai nenori artistės—filmų karjeros. Auklėja 
ją šeimyniniam gyvenimui.

<-į <-'^*i5Srv
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PASMERKĖ
Sullivan, kurios liudymai 
Chicagos grand džiurei 
pasmerkė J. Schuster, pa- 
roliuotą piktadarį. Jisai 
nužudė jos vyrą policistą. 
Jo laukia mirties bausmė.
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