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Iškelia 100,000 Arkansas
Gyventoju

IEŠKO LAVONŲ PASKENDUSIAM AUTOBUSE

Potvyniui slenkant žeifiyn Ohio upe, jau 
pradėdama iškėlimas gyventojų palei pa-i 

vojingiausias Mississippi vietas
Arkansas milicija pradėjo j Tečiaus manoma, kad dides- 

verstiną iškėlimų 100,000 gy
ventojų Mellwood distrikte pa
lei Mississippi Upę, nės ten 
yrą pavojus, kad upės pilimai 
neatlaikys potvynio ir vahduo 
užlies visą tų didelę apielinkę.; 
Gyventojai betgi labai neno
riai apleidžia savo narriūš ir; 
milicijai tankiai tenka durtu-, 
vais jlios paraginti keltis į sau
gesnės vietas.

Potvyniui atslugstąnt Ohio 
upės augštumose, dąbar pot
vynio banga slenka žemyn upe 
ir artinasi prie Evansville, Ind., 
kurio-didelė dalis ir dabar yra 
užlieta. Po to seks Paducah, c 
tada 
upė įsilieja į Mississippi upę.

Cairo tikisi išsigelbėti, neš 
pasitiki savo 60 pėdų, siena. 
Ten potvynis savo čiukurą pa-' 
sieks tik apie trečiadienį. Bet 
ir dabar visa Cairo apielinkė 
yra užlieta ir Ohio upėj vah- 
dUo siekia 58.5 pėdas virš.hor- 
malio upės lygio. Tikimųaį kad 
jis pakils iki jMktofc/ąrba 1 
pėda aukščiau sienos. Tečiaus 
siena liko puteli lt dafr 8 pėdas 
smilčių maišais.

/Paducah mieštas liko eva
kuotas, nes jis liks visai Už
lietas vandens. ;
\Ras bus kai Ohio upės pot

vynis pasieks Mississippi upę, 
kuri, ir dabar yra patvy rinki, 
tai galimą tik spėti. Visa vil
tis dedama ant stiprių . palei 
upę supiltų pilimų ii* pravestų 
sienų, \ ;

Jei jos atlaikys, • tai viaąs 
1,000 mylių klonis bus išgel
bėtas nuo potvynio, bet jei pa
truks, tai bus susilaukta di
džiausioj to klonio istorijoj po
tvynio. Kari domene \ jau ruošia
si prie iškėlimo visų to klonio 
gyventojų, jei bus reikalas ir 
pasirodys didelis pavojus.

Bet jau dabar pilimai nė 
visur atlaiko vandenį ir ’ todėl 
dalis Missouri ir Arkansas val
stijų gyventojų evakuojami. 
Jau dabar 40 Missouri mies
telių yra užlieti vandens. Vėik 
visi „gyventojai ten liko . eva
kuoti, bet visgi pasiliko žmo
nių ir .užlietuose namuose, kd- 
riuos dabar stengiamųsi išgel
bėti. Tomato, Ark., apie 300 
gyventojų liko užklupti potVy* 
nio savo namuose ir medžiuo
se.

Memphis darosi likusių bė 
pastogės žmonių Mississippi 
klony pirieglauda. Į ten ąty/* 
ko jau 12,000 žmonių, iš ku
rių apie 1,200 serga įvairiomis 
ligomis — influenza, plaučių 
uždegimu, karštinėmis ir pėt 
raupais. '

Cairo, III., kur Ohio

influenza, plaučių

nė dalis Mississippi klonio iš-i 
sigelbės potvynio ir todėl ne
reikės iškelti visų 500,000 to 
klonio gyventojų. ;
Ruošiamąsi prie atstatymo nti-i 

kentėjusių sryčių.
Nbrs potvynis tik vietomis 

ir tai labai mąžai yra atslū
gęs, tečiaus valdžia jau ruo-i 
šiksi; prie atstatymo nukentė
jusių sryčių. Į nukentėjusias 
srytis jau atvyksta hrmijos in
žinieriai ir šelpimo administra
torius; Hapkins. Manoma bent 
2()OiOOO žmonių pristatyti prie 
šelpimo darbų — valymo mie
stą, statybos darbų ir taisymo 
apgriautų namų. ■

Reikalaujama, kad federali
nė valdžia pasirūpintų visiškai 
šiikohtroliuoti potvynius ir jų 
daugiau neprileisti. TečJaus 
jiems atsakoma, kad visiškai 
išvengti potvynių negalima 
bus, nes ir šis potvynis kilo 
dėlei , nepaprastų lietų, kokių 
dar nėra buvę — i 3 dienas 
iškrito net 16 colių lietaus. 
Prieš tokias netikėtas nelai
mes apsaugos nėra.

. 333 žuvo, 1,035,000 be
A pastogės.

J įkišiol suvestomis skaitlinė
mis, -tikrai žuvusių potvyniuo- 
se yra ^3 Žmonės, neskaitanti 
rhi rusiu įvairiomis ligomis. 
Dauąjąųsia, žmonių žuvo ■ Ken- 
tttčĮcy valstijoj -r- 225. Kitose 

i valkti jose žuvo: Illinois -r- 11, 
Ohi6 - 
Įlėšsėę 
Arkknsas -
W. Virginia — 13 ir Pa. — 3. 
;Bief, žinoma, toli ne visi žuvu
sių yra žinomi.

Nežiūrint potvynio didumo 
žuvusių skaičius nėra didelis. 
Tą galima išaiškinti tuo, kad 
niekur potvynis neužėjo stai
giai ir visur gyventojai turė
jo laiko išsikelti. Nebjivo jo
kio patrūkimo tvenkinių, kurie 
butų staigiai paleidę vandenį.

Likusių be pastogės žmonių 
skaičius siekia 1,035,000. čia 
ir^i pirmą vietų užima Ken- 
tttdky valstija. ? Po jos seka 
Ohio, Tennessee, Wešl Virgi
nia, Arkansas it1 t.t. Didelę 
daugumą .šių žmonių globoja 
Raudonasis Kryžius, kuris ap
rūpino juos nors ir menka pa
stoge, maistu, inedikale prie
žiūra. Jam į pagelbų atėjo apie-^ 
linkių gyventojai, kurie irgi 
nerhažai benamių priglaudė.

Raudonasis Kryžius, kuris 
pasilaiko savanorėmis aukomis, 
dabar stengiasi, sukelti. $10,- 
6()0,000 šelpimo; darbui.

KELETĄ DIENŲ ATGAL FLORIDOJ ĮVYKO BAISI TRAGEDIJA, KURI DĖL DAR BAISESNĖS POr 
tyynio nelaimės nedaug vietos tegavo laikraščiuose. Apie 35 mylias nuo Miaini, Fla., nuo kelio nusirito ir 
paskendo autobusas. Kartu su autobusu paskendo 17 žmonių, o dešimts panešė žaizdas. . '

Federalinė valdžia ' > » « A tr • isioan vena siapia
tirs streiklaužių AjieMjEjrBl IVlotors iVOVOja derybas su darbo

Sloan vedai slaptas

■ 14, Indiana —? 9, Ten- 
.10, Missoūri — 17 

28, Miss. — 3

gąbėnimą
•• ■-..4 , K'-' ■ ■■■'

-y

WASIIINGT()N, sausio 29.
— Teisingumo ir darbo depar-i 
tamentai įr .senato komitetas 
pasiuntė agentus į Anderson, 
Ind., tirti smurtų ir streiklau- 
žiavimą General Motors dirb
tuvėse. ; ‘ “

I f \

Federąliriiai agentai ,tyria 
kaltinim^; '. kad streiklaužiai 
buvo verbuojami St. Louis ir 
gabenami j Anderson. Federa
ciniai gi' įstatymai uždraudžia 
gabenti ištręįklaužius iš vienos 
valstijos/j/kitą;

.■ e s

Gręsia angliakasių 
streikas liejiklų 

kasyklose
WASHINGTON, sausio 29. 

— Gręsia streikas apie 25,000 
angliakasių,- kurie dirba gele
žies liejiklų valdomose anglių 
kasyklose. Unija neįstengia su
sitaikinti su geležies kompani
jomis , apie pilnų pripažinimų 
unijos /ir įvedimą “check-off” 

ki-sistemos, kuri veikia visose 
tose kasyklose.

Streikas gumos 
dirbtuvėj

AKRON, v O., sausio 
“Sėdėjimo streikas” 
užsidaryti Goodrich

29. — 
privertė 
Co. pa

dangų dirbtuvę, kurioj dįrba 
10,000 darbininkų. Jau pradė
tos derybos dėl streiko likvi- • u.
davimo. ; į

i Streikierius
i SLOAN TARSIS SU LEWIS? !

WASHINGTONj sausio 29. — General Motors prezidentas 
Sloan šiandie turėjo pasitarimą su darbo sekretore Perkins au
tomobilių idar.biniiikų ^streiko klausimu.

Taipjau gauta žinių iš patikimų šaltinių, kad Sloan rytoj j 
turės pasitarimą ir su John L., Lewis, industrinių unijų vadų, 
kuris vadovauja it dabartiniam automobilių darbininkų strei
kui. . «.• ■’ ■

General Motors vėl 
teismais kovoja 

streikierius
Pašalino iš darbo visus strei

kierius ir dabar prašo teis
mo juos pašalinti iš jų lai
komų dirbtuvių.

Mina paskandino 
anglų laivą Ispa
nijos pakraščiuose

■ ■ ■ I MMaU. I !■>■<,!■■ ,

B1LBAO, Ispanijoj, saus. 29. 
— Nętoli nuo čia užvažiavęs 
ant minos paskendo' laivas. Spė- 
jtiiha, kad tai buvo anglų lai-

tėl^a 7:06, leidžiąsi v$g jr galėjo butL 4,000 tonų 
Įtalpos. Užmatytą daug laužų.

Chieagai ir 
ralio oro biuras 
našauja: « .

Galbūt lietus, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 33°.
Saulė 

5:01.

TOKIO, sausio 29. —- 
riija vis dar neįstengia 
ryti kabineto. Dabar kabinėtą 
Nudaryti pavesta buvusiam ka
ro ministeriui gen. Ęayashi, 
kuris vedą derybas su kraštu
tiniais atgaleiviais.

WHITĖ^BURG, Ky., sausio 
29. — Dėl potvynių laikina; be 
darbo liko .40,000 Kentucky an
gliakasių. :

4 - • I

Japo- 
suda-

FLINT, Mich., sausio 29. — 
General Motors visiems strei
kuojantiems automobilių dar
bininkų unijos nariams Flint 
pranešė, kad jie tapo pašalin
ti iš darbo ir nebesiskaito tos 
kompanijos darbininkais.

Kartu kompanija atsikreipė 
i teismų, išnaujo prašydama 
teismą pašalinti iš dirbtuvių 
streikierius, kurie laiko užėmę 
Fisher Body dirbtuves. Kom
panija savo reikalavimą remia 
tuo, kad tie streikieriai, kurie 
laiko užėmę dirbtuves, nebėra 
kompanijos darbininkai ir to
dėl neturi teisės būti dirbtu
vėse.

Kiek darbininkų kompanija 
pašalino iš darbo, negalima nė 
apskaičiuoti, nes dirbtuves lai
ko užėmę 1,800 darbininkų. 
Bet keli tūkstančiai kitų dar
bininkų streikuoja Flint. Ar ir 
juos kompanija pašalino iš dar
bo, iŠ jos skundo nerą aišku.

Kadangi kompanija reikalau
ja injunetiono prieš visų uni
jų ir visus jos narius kaltina 
už sąmokslų sUhaikinti General 
Motors turtų, išeitų, kad ji’ 
skaito visus unijos narius pa- 

darbo.
Gadola svarstys

kompanijos reikalavimą pirma
dieny. *

Teisėjas Black buvo jau iš
davęs labai platų injunetionų 
prieš darbininkus, bet darbinin
kai iškėlė kaltinimą, kad pats 
teisėjus Black yra stambus 
General Motors šėrininkas. Ta
da kompanija 
junetiono nė 
ti.

sekretore? —
.. . * ‘ f// ■*" ■**—..... ....... ........ . i "

; 29.
— Kas valandą laukiama svąr- 
baus persilaąžiįnd j kPitilšlįojj 
General MotoiįĮ Į streiko; 1 padė
ty, pasklidus gah^ąnis, ‘ kad 

I General Motdr'F pfe^ėntas Al- 
fred slapta
konferencij ą Su dąrįžo; sekreto
re Fraųces Perkins-.t

P-lčs Perkins raštinė atsisa
kė patvirtinti ar paneigti tuos 
gandus. . ' . J.:

nutilo ir to in- 
nebandė vykiu-

šalintais iš 
Teisėjas

Gubernatorius 
šalinimo

neprisidės prie 
streikierių iš

dirbtuvių,'

Tuo tarpu Unija ruošiasi 
grie'^tęsnei kovai ir tęsia or
ganizavimų automobilių darbi
ninkų. Nors unija bando ven- 
gti visokių susikirtimų ir smur
to, ji vistiek planuoja sekma
dieny laikyti masiriį susirinki
mą Saginaw, įš ♦ kur General 
Motors boselių vadovaujama 
goveda išvarė penkis organiza
torius' ir keturis jų sunkiai su
žeidė.

Mitingas įvyksiųs, nors Ša- 
ginaw viršininkai sakosi jie 
neįstengsią išlaikyti tvarkų. 
Jie atsišaukė į gubernatorių 
Murphy prašydami prisiųsti 
valstijos policiją, bet guberna
torius atsisakė turėti bęt ko
kius reikalus su “piliečių” gru
pėmis, kurios bando sukursty
ti’riaušes. <

Gubernatęrius pakartojo sa
vo nusistatymų, kad nė mili
cija, nė /valstijos policija 
nebus naudojama streikierių. 
šalinimui iš dirbtu vi ų, . ar lau<- 
žymui pikietuotąjų linijų. ■

“Sėdėjimo streikas” guberna
toriaus ofise.

Po tokio gubernatoriaus pa
skelbimo delegacija iš 25 uni
jos priešininkų paskelbė “sė
dėjimo streiką” gubernatoriaus 
ofise. Gubernatorius ir paliko 
juos sėdėti, nes jis išvažiub- 
jąs į Detroitą ir greitai negry- 
šiųs.' Durys į 
tos atdaros, 
galėtų išeiti, 
sibos sėdėti.

Gubernatorius . pasmerkė 
Elmt Alliance, kuri tapo su
organizuota kovoti streikų. Jis 
sako, kad valstijos valdžia rū
pinsis1 tik visuomenės intere
sais, o ne kurios nors partinės 
grupės. “Aš žinau, kad agėn- 
tai provokatoriai veikia. Jų 
veikimas yra aiškus? pareiš
kė gubernatorius.

General Motors ' privatiniai 
užsitikrinusi jį,; kad ji nieko 
bendra neturinti su Flint Al- 
lianee. Bėt gal dabar esąs tin- 
kamas Ihikas paklausti apie 
tai kompanijų, viešai, ties ir da
bar Flint delegacija atvyko hė 
gerą ; daryti, bet tik trukdyti 
gubernatorių ir dar labiau blo-1 
ginti padėtį. .<

jo raštinę palik- 
kad “sėdintieji” 
kada jiems nu-

CIUDAD TRUJILLO, Domi- 
nica, sausio 29. — Preziden
tas Trujillpj Šiandie pasiunti 
Ęooseyeltuį $20,000 kaipo as
meniškų batiką , nuken tėjusiems 
nuo potvynio. Ohio klonio gy
ventojams.

No. 25
u? ’ 4 • •

Masinis' 12 laivyno 
lėktuvų skridimas 

i Hawaii
HONOLULU, Hawaii, saus. 

29. — 12 didelių karo laivyno 
hydroplanų prasimušė per au
dras ir atskrido i čia iš San 
Diego. Tai buvo tolimiausias 
masinis hydroplanų skridimas 
pėr vandenį istorijoj, kartu 
iltistatęs ir greitumo rekordų, 
nes 2,553 mylių kelionę lėktu
vai padarė į 21 vai. 48 min.

Baigiant kelionę, per pasku
tinius 300 mylių lėktuvams te
ko skristi x per labai nepalank ų 
orų. Gelbėdamies tokio oro jie 
skrido tai 2,000 pėdų, tai 15,- 
000 pėdų augštumoj. Bet pa
siekus Hawaii salų oras buvo 
gerus ir lėktuvai skaiščioj mė
nesienoj nusileido ramioj Per
lų įlankoj.

Visų kelių lėktuvai skrido 
ormacijoj.

Kitas masinis skridimas į 
Hawaii salas įvyko trys me
tai atgal, kada 6 lėktuvai, va
dovaujami Įeit. kom. McGinnis 
atskrido iš Francisco į čia į 
24 vai., 45 min. Jie skrido 3 
vai. ilgiau, nors kelias iš San 
Ffrancisco buvo virš 110 my
lių trumpesnis.

Teismas svarsto 
ąuosprendį troc- 

^- kininkų byloje
'""MASKVA,, gausio 29.—Šian
die teisiamųjų 17 trockininkų 
byloję kalbėjo kaltinamieji. 
Kalbėjo [ tik 6 kaltinamųjų. 
'Svarbiausias kalbėtojas buvo 
Kari Radek, kuris nemaldavo 
pasigailėjimo, prisipažino dir
bęs išvien su Trockiu nuverti
mui Stalino valdžios, nes su
pratęs, kad viena Rusija nega
li įkūnyti socializmą.

Piatakov taipjau prisipažino 
veikęs su Trockiu, pasigailėji
mo neprašė, bet visgi pasmer
kė Trockį ir pageidavo jį pa
sodinti kaltinamųjų suole.

Trockį pasmerkė ir kiti tei
siamųjų, kurie betgi maldavo 
sau pasigailėjimo.

Dabar teismas pradėjo pasi
tarimų ir galima laukti greito 
nuosprendžio.

Bando sutaikinti 
J. I. Case streiką
RACINE, Wis., sausio 29.— 

Pikietavimas J. I. Case dirb
tuvių ir raštinės apsistojo ir 
dabar vedamos derybos apie 
šutaikymų streiko, kuris tęsia
si nuo spalių mėn.

VATIKANAS, sausio 29. — 
Papa išrodo kiek geresnis, bet 
vistiėk yra labai nukamuotas 
ilgos ir‘skausmingos ligos.

■ ' J - *
PILDOME
1936
INCOME TAX 
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

.. -.t.----------------------------- i
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. i NAUJIENOS, CMcago, III Šeštadienis, sausiu 30, 1937

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SUSIRINKIMAS
Sekmadieny, sausjo 10 dienę^ 

1937, įvyko Jurgio, 
jos susirinkimas^ j^Ądąpgi pieks nębąnflytų nieko reikalau- 
metą “Naujienose” nebųvp ųię- x‘ --
ko rašyta apie mętįuį parapijos 
susirinkimą, tąi ię tesi^sipnko 
apie 50 senų davatkėlių ir ke
letas vyrų. O praeitą metą bu
vo tiek daug parapijonų suėję, 
kad nęt nętilpo svetainėj. Visi 
mat, pernai lauke, kas pradės 
reikalauti, kad klebonas M. L. 
Krušas grąžintų lietuvių kalbą, 
pamokslus ir giesmę “Pulkim 
ant keliu.” '

Taigi šį metą klębopas atsi
duso lengviau kąip pamatė tik 
keletą savo ištikimų Avelių, kų-

reikalauja, kad sėstų. Mėįt, taip 
iąb malonybės sutaisyta, kad • V • 1 1 ' i • ■ ♦ v v
Ji parapijos susįrinRime'iš pa
rapijonų, bet turi maldauti iš 
klębonp, įą d: eigu ja mąlonybė 
susimylės ant sunkiai dirbančio 
dženitoriaus, itai gerai, o jeigu 
nę, tai. ir dirbk už kelis dole
rius per mėnesį. Kaip žinoma, 
parapijos dženitorius nepriklau
so jokiai unijai ir dėl to žmo
gus negalį ųiekųr rąstį teisy-, 
bės.

Iš parąpįjųųų ųįehąs ųž sa
vo brolį dą^bimote ‘njeužsistojo^ 
o klebonas ųęlęj$žįą žmogui nei 

(keletą žo^
rios pąprastąi nedrysta nieko tingo pa$a^y|į. įšgįr$$ kąip 

menkai ^ėųi^9xit\S y p ^Pmo" 
karnas, kaętąįs pąvąpifonąį gali 
nubalsuoti ir džęųį^priųi algą 
pakelti. Tąi vą kaip lįlėbpnai ir 
kunigai rųpįųąsi ^VbW.bU 
žmonių gerove.: įų
lis centus ir yąrgįį, nęą po xnir- 
ties gausi išganymą. •

O klebopąs įę abudu kąmeų- 
doriai pąsiimą sąų algos pp, 400. 
dolerių męų.ę^ųi. Ęę to, pąs 
mus parąpjjųųąsj ųegąlį piges
nių mišių užpirkti. UŽ ąąyp, mi
rusius, kąįpi tik ųž ^enkiųs do
lerius. Q kįtųę, pąs kitataučius 
katalikus, kiek tik no^į, gali mi
šių pirkti ųž domėti, šųpranįą- 
ma Dievui garbę vis itą pati. Ar 
mišios yrą ųa ppnki^ d°l- ar už 
dolerį. Be to, klebopįji eina į. ki
šenę krikštai, š.bųbąi įr laido,- 
tuvės, kas sudaro ąpie $10,000 
metams arba daugiau.

Gal sakysite, kad tai neteisy
bė. Na, pažiūrėkime. Vėliausias 
statistikos žinias turiu iš šv. 
Jurgio par. 40 metų jubiliejaus, 
išleistas balandžio 10,. 1932 m. 
Tais metais vedimų buvo 44; 
skaitant mažiausia po $25.00 už 
vedybų yra $1,100.00. Krikštų 
buvo 86į skaitant paprastai ma
žiausią sumą tris dolerius bus 
$258.00. Mirimų buvo 119; skai
tant, -kaip paprastai musų pa
rapijoj kad mokama, po $75.00, 
bus $8,925.00. Prie to dar rei
kia pridėti mišios kasdien po 
$5.00. Metuose yra 365 dienos, 
taigi pasidarys dar $1,825.00. Ir 
taip musų parapijos klebonas, 
be algos, extra įeigų gauna viso 
$12,108.00. O dar reikia pridėti

reikalauti nuo klebono, o viską, 
ką tik klebonas užsimaną dary
ti, užgirią, nežiūrint ar tas dal
bas butų reikąliugąs parapijos 
labui, ar ne. Paimkim, kad ir 
praeitų metų klebono užsima- 
nymą bažnyčią maliavot. Ka
da senas parapijonas J. Dimša 
buvo atsistojęs ir pradėjęs kal
bėti, kad vietoj bažnyčios ma- 
liavojimo reikia greičiau skolą 
parapijos išmokėti, tai klebono 
paklusnus tarnas kun. Petraus
kas tuojau pribėgęs ėmė draus
ti : “sėsk, tu seni, sėsk, tu apie 
tai nieko neišmanai.’’ Ir taip! 
klebonas visai bereikalingai baž-1 
nyčią maliavojo, kąs ’kaštavo 
$5,388.00. O juk musų bažnyčia 
buvo visai neseniai maliavcta, 
rodos, tik apie 5 metai atgal.

Ir jeigu butų parapijono Jo
no Dimšos sumanymas priim
tas, tai butų buvę atmokėta tiek 

, skolos. Musų parapija dar turi 
$15,000 skolos, tai dabar butų 
buvę mažiau, negu dešimt tūks
tančių, ir už metų kitų butų 
buvusi visa skola atmokėta. 
Bet tur būt musų klebonas M. 
L. Krušas nenori greitai atmo
kėti skolas. Kiek žinoma, tam 
yra priežastis. Tarp šv. Jurgio 
parapijonų eina kalbos, kad kai 
bus bažnyčia išmokėta, tai ne
bereikės mokėti už parapijos 
kortelę $10.00, o užtęks $5.00 
metams. Kaip dabar yra, tai vi
si pavieniai parapijonai, ar vai
kinai ar merginos, turi mokėti 
už kortelę po. Ir tik žęno- 
ti turi menką palengvinimą — 
abudu gąuna korteles už $10. 
Bet kada vaikai paauga ir nors 
dar su tėvais tebegyvena, bet 
jeigu dirba, tai irgi turi mokė-1 
ti po dešimkę. Aišku, tai yra 
per didelis žmonių išnaudoji
mas.

Tur būt todėl klebonai žiuri, 
kad parapijų skolos tęstųsi kuo 
ilgiausia. Mat, kol skoloj vis 
dar yra, tai kle,b.QRW $ėr| rei
kalo mažinti mokestį - už para
pijos kortelę. Tada jam yra pui
ki proga šaukti per pamokslus, 
kad reikia skolas mpkėti, kad 
reikia dėt daugiau pinigų. O 
kada susidaro keletas tųkstan- 
čių dolerių ir kada butų galima 
skolas atmokėti, tai kle^opas 
išmislija visokius bereikalingus 
pataisymus. Kad, tuos pinigus 
išleisti, tai visokius bažnyčios 
maliavojimus ir šventųjų sto- 
vylų dažymus išsimislija. Tatai 
kaštuoja tūkstančius dolerių ir 
gal dar klebonai iš. koptrakto
rių gauna komisus. Ir ot, sko
los nėra maginamos, o visokie 
bereikalingi dekoravimai yra 
daromi.

* • • * 4Tad ir šiame pąrapijp^ susi
rinkime kiurksau kertelėje ir 
klausau, ką naujo klebonas iį- 
mislys šiems metąms, kur butų 
galima daugiau pinigų išleisti. 
Bet šiems metams nebeprisimi
nė nieko nauju, kas reikalautų 
didesnių išlaidų. Tik priminę, 
kad, girdi, laikai gerėja, todęl 
turite duoti ir pinigų daugiau 

^-bažnyčiai, nes reikėsią skolos 
mažinti.

Išrinkus komitetus parapijos 
visokiems reikalams, pakyla mę- 
kyklos dženitorius ir ųori, kąd 
parapijos susirinkimas pridėtų 
jam kiek daugiau pinigų už! 
darbą, ^ut tik jam prasižiojuą, Į 
tuoj pribėga kun. Petrauskas iri

algą iš parapįjpą kąsos $1,200 
mętaiąs, |ai susjdąrys nė visąi 
mep^ą ąpmą pinigų. Ną, ęu- 
prąntama, t^ž tokią įąrąą. pini
gų, ąpąimpka rupintią pąrąpįjo- 
nų diišių išganymu ir bauginti 
pragaru ir •veląiąis, jęi^U) kuris 
nenori daugiau pinigų duoti šv. 
bažnyčios užlaikymui.
' Ną, tik pagalvokite, šy. Jur
gio parapijonai f Jus mokate al
gas savo klebonui ir vikarams, 
ir dar kronas per pietus susi
renka už visus bažnyčios pątąr- 
nąvįmus daugiau kaįp $12,000. , ,
Suprantitma. tai, yra labai koni W svetainę
servątyvištas apskaitliaviinąs!r
klębęno pajamų. Juk mes visi 
žinųmę, kąd yrą laidotuvių, už 
kųrįąą kleįunąs pąįpią pp $150, 
po. $3C0 įę ųęį .ęiąugiąų. Taip;
pąt yrą ir šliubų, ųž ^ųriųpA 
daug didesnes sumas Piąigų 

■ imą, negu viršuj pąrąiųę.tą':
Įę .točięl yrą tięsipg1 skaudų 

'pąuiislyti, kąd už tokį riębų ąt«- 
lygi^imą k|ębonąs lyg tyęia pą- 
nąikįųę lię.tuviškąs ęvangęlijąs 

pąąięksįus ir net sęną liętu- 
yių gįęsmę “PuĮkim ant kęlių.” 

;Juk didesnio '.nedękingumo ne- 
i gąlįma įsivaizduoti. Ęitąip. sa- 
kąąt, klębuuas kąųda į tą rau
ką, kųęi jį pę.pi ir labai riebiai 
ųž" bažnyčios visus sakrųiuentus 
Užmoką. A1’ b-gąi šv. Jurgio' pa- 
ęąpijouąi įeis, kąd jų švehčiau- 
sį lįętu'vybęs ir tautybės jaus- 
piąi butų niekinami? Ar ilgai 

: pakęs n.utąutinimo dąrbą toje 
bąžnyčįoję, kurią' pasistatę savo 
suūkia uždivbįaiĄ’pinigais, kad, 
galėtų lietuviškoje kalboje gar
binti Dievą? Ar ilgai leis savo 
yaikus nutautinti bažnyčioje, 
kurią tam ir pastatė, kad nė 
lenkas, nė airis, ne'Vokietis ne
galėtų jiems uždrausti savo lie
tuvių kalboje melstis? Na, pa
žiūrėsime.

gps ir progrese susmuko. Ant 
fąrpąų yra dąug tpkių, k¥rie 
lajk.raščių peskaito, ne iš netur
tą, bet is ąpsįlęidimo. Kąš kaip 
ęę.ano, bet pąžapgiųjp narių da
lis mano pasilikti su! Kongresu, 

' Kaip girdėt draugijų, komite
tas rengia koncertą ir balių a- 
pie balandžio 10. dieną Foun-, 
tąin, Mich, kongreso naudai. Į

iš hpki^
Lietuvių Ūkininkų žemdirbių 

Draugiją, kuri jau daug mestų 
čia gyvuoja*' laikosi gana ge- . . ...
rai. P^Įąrąisiąįą kęliais metais iein£V Y* Martinaitis
paaugo narių skaičiumi ir ii- 
nąpsiįkąi. Narių yra apie 13Q iy 
pinigų įžde turi per tūkstantį 
dolerių, Praėjusį rudenį drau-

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy' 

gįjaasaaįi;and Midvpfę 
' \ 6630 S. VVeatern

Avė., 2nd floor 
Hemloch 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massąge 
electric t r ę a t- 
ment ir magne- 
tic blanke t s irti. 
Moterims ir mer- 

IRU ginoms pat a r i- 
- ' mai dovanai.

Phone CanaI 6122 t

DR.&C—.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir dedėl pagal 
Ręz. 6631 So* California

Telefonas Republič 7868

—žvalgas.

Gąl bus pakelti parda
vimų taksai

■ /■ ‘ •. • A '
- .1 •"1

Va 1 s t i j os* atstoVu^iBd#piiM 
mininkas tofiie ket-.
virtadiėny pareiškę, kad reika
las teikti pagelbą nukentėj tį
siems valstijos piliečiams m,Jo 
patvynio, o taipgi mokėti se
natvės pensijas privers gal būt 
oakelti taksus ant pąrdayimų 
(§ąles taxes), kurių dabar .mo
kame po 3 centus doleriui.

i Sęottville miestely. Pavasarį 
mano, svetainę ątręmpn^ųp^, 

1 pristatant į ilgį dąr 24 pėdas, 
nes dabar dėl tiek narių biskį 
pęr ąųkštą.

Pvąęjusią. vąsąrą draugija su
rengę. k^U ^krnkų, kas davė 
kęiiąs . dolerių pelpp.
Mętiniąm susisukime, kųrįs į- 
vyko gruodžio 27 <Į., 193.6 m., 
buvo išspręstą daug, klausimų, 
lįęčiąnčių dvąųgijos 
KęlįųĮįką rųęįų ątgąl buvo pa
darytas uuįąriuiąs; kad ^iėKvię- 
nas. pąrj(S, ųęsi.rps per dešimt 
metų, gauną deąiięnt dųięTįų dp- 
vanų. Kai kurie nariai šia pro
ga įr buvo apdovanoti. Per pęą- 
ęįtą metįųį sų^iSukildą tukipą 
dovanos pąąiškįųtos, peš jos np- 

j buvo, aiškius. Nutarimas sąį<p, 
kad draugas gaus dovaną, jei
gu nesirgo per dešimt metų, bet 
nieko nemini ąpie tuos narius, 
kurie sirgo prieš, dešimt mptų 
įr yra išęmę pašaipomis ganą 
geroką sumą pinigu, tai ir tokie 
ųąriąi .tįkęjpąi gauti dovaną. 
Dėl tokio neąiškumo ir liko už
baigta su dovanomis. <

Pereitais metais draugija už
simokėjo dolerį į Amerikos lie
tuvių Kongresą Lietuvos demo
kratijai atsteigti. Pakėlus klau
simą, ką šiemet darysim: ar 
rinksim komitetą ir« priklausy
sime į Kongresą kaipo narys. 
Pirmas pasiprašė balso W. Pily
pas ir pradeda šaukti, kad pa
naikinti, komitetu ię to kongre
so‘nereikia. Praėjusią yąsarą, 
drg. W. Pilypas skaitė “Kelei
vį,” ir tuo klaūsimvu pats agi
tavo už kongresą. Užsibaigė 
vąsara ir tuo. pačiu metu “Ke
leivio” prenumer^Rr tai žmo- 

t ’ * l .
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J. švelnis ir 'J. Juodaitis. Pas
ingomis šių draugų ir prita
riant pažangiajai farmerių vi- 
sųomenęi jąų yra sukelta gana 
daug aulcų dėl parėmimo j udė- 
j^pao prieš karą ir fa.šizmą. Taip 
pat ir Ispanijos civili,Q karo rei
klu įietpvių Ūkininkų žem
dirbių Draugija rūpinasi. Ji 
b.pVo s^reDgusi vakarienę ir šo- 
kii^ą ęuladkiinųi Naujų Metų. 
Per šią, vąkąvięŲtę Įįko pakeltas 
Ųąųsjjipa^ kaMiuk sušęipimo lo- 

Pakalbėjus trumpai 
įraugąpią J. Juodaičiui, W. Pi- 

Typui, Loįpg Ąlartinai- 
Čipi .vąkarįęnėą $aįyviąi suau- 
kąyp, $Į7.0Q. Pinįgąį liko tuoj 
pąsiųsįi Ispanijos lojalistams 
pęį “Naujieiiąs”. Aukojo J šie 
draugai PO dolerį: F. Žukas,. B.

: Stekas,. Į. k^inska/H. KL. JURGELIONIS 
Vyšpįauskas, I. Miškinis, J. 
Jųpdąitiš, T. Lapenas, Bleifor- 
dąs, Ppvilaįtis, į. Scenas, J.

i Juodaitis,, O,. BlĄŽįeiiė, Ona Sta- 
keniępė. Sipulkios ąukos cen
tais: Stanaitis 30, Ęufkus 25, 
W. Černiauskas 25, L. Markuc- 
kis 35, Musteikis 25, Gembutis 
25, Juodka 25, Vizgandas 25, 

<V. Mąrtipąitis 25, į. Markuckis 
25. Kai kprįę aukojo mažiau 
kaip kvoterį, tąi perą čionai jų 
yaręląi pąmįpęti.

Musų apylinkėje depresija 
jau pranyko. Ūkiški produktai 

: pabrango ir ūkininkai geriau 
jaučiasi. Pereitą vasarą gerai ! 
užderėjo bulvės, o bulvių kai-' 
na irgi nebloga. Tąi kai kprie 
farmeriai ir naujus karus įsi
gijo, Javai ir šienas nebuvo ge
riausi, nes sausra pąkenkė. ši 
žiema gana lepgva,j sniego kaip 
ir nėra. Ūkininkai yieni miš
kuose kuru rūpinasi, kiti tik 
triusiąsi apie gyvulius. Daugu
mas sęrga fliu, tope! vietos gy
dytoją! “bizė.”

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Tel. Boulevard 1310. ■
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

—Ųkininkas

Tel Office Vfentworth 633U 
Rez. Hyde Park 8395 

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. valę, 
išskyrus seredomis ir subątopaii.

JOSEPII J. GRISTI
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephonę: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVĖNUF 

Res. 651F So. Rockwell 
Teleplone: Republic 9723

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą.
’ Ofisu Tel.: Boulevard 7820 

Namų Tek; Prospect 1930.

ADVOKATAS
Vedą bylas visuose teismuose 

Bridgeporto ofisas,:
>241 S. Halsted St. TeL Calumet 7262
Ofiso vąl, dięhortiis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TęL Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Boom 737

Vai. 9 ryte Aki 5 vąl. vakare.
' Ofiso Tel. Central ^490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Ąvenue 
namu Tel: — Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

nuo

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ.
Valandos—9—10 . A. M. 

, Nedėlioj pagal sutartį
—----------- r—---------------- 1 ’

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEU’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ąvę.
arti 47th Street / 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.
Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai I)aktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 1? a. m.

DR. S.' NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St

CHICAGO, ILL.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

•

Marųuette Park ' Ofisas:
6322 SOUTH WESTĘRN AVĖ.

Telefonas PROspeėt 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
• LAIDO,TUVIŲ DJREKTORIUS

AMBULANCĘ
PATARNAVIMAS ■ 
DIENĄ ĮR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1^414742 
4605-07 Sq*. flęrmitage Avė. 
4447 South FairfieW Avenue 

.Tel. LAFAYETTE 0727 '
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Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mejięs.įų 
senumo

STRAIGHT
’KENTŪCKY 

BOURBON • 
’ DEGTINE.

GALIMA GAUTI VISOSE y 
TAVERNOSE NATHAN KĄNTER

MUTUAL L!QUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Ya/tls 0801 
-VIENINTELIS DISTĘIBUTORIUS

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOŪRTEENTH ŠTREĖf BATU HO.USE '

908-910 W. 14th Street
ą MOTERŲ diena seredomis
Naujai išremontuota ir išitoalevot;ą—Masažai ir Chiroprąktika. 

dieną ir nakij., Swimming Pool.
Phone CĄNAL 9560

DR. A.J.MANIKAS 
PHYSTCIAN-SURGĘON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 3051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.
___ _—------i______i________________ _

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ 
Tel. Prospect 3403

Dr, A. J. Shimkus 
GYDITOJĄS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS 

4300 S. Fairfield Avė, 
Tel. Lafayette 8016

Atdara

Laidotuvių Dhęktoriai

Nariai Chicagos, Ciceros LĮetųviiį 
Laidotuvių Direktorių Asoęia,ęijo%

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias yisoąe MJęgto Dajy^e.

A. PETKUS
' n x c * Phone ę^r° 21091410 South 49th Gourt Cicero

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

- -- . I. J. ZOLp ;; ~
1646 Weąt 46th Street Phonea Boulevard 520&-842Ą
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S. M. SKUDAS
718 Weiįt 18th Street : Phone Monroe 8877
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EŽERSKIS IR SUNŪS
1U734 S. Michigan Avė. ______  Tel, PuĮlman, 5703

LĄCHĄWICZ ir - SŲNW
251^ AYę.st, gŠ.rp- FJĮącę / Phone CanaI 2515

■S c. Į ACHAVICZ
42-44 Ėaąt XQ8th §t. Tel. ppįlman 1270 arba . Ganai 2515

.. \.y S. P, MAŽEIKA
H319 Lituanica:Ąvenue ’ " Phone Yards 1188
— UI. ■■■■■■I   *«*■■.*—I,IW,.»WIWI i d ■ ■■■■lįfi II   imi I ■■   Iii |>H iiiii ■ i     n >    ir   .■nlm.r n* .m*

i ‘' j. LitMvwjš <■ ....■' •’ i
4348 cp. Gąlifo.rn.ia Ąvcnųe, Fhone Kafayęttę 3572 1

M07 Litucuica Ąvęnue i’hooe Boulevard 4189

.. ... v< , . v/ ■ ■ .. t.....L.. ■ ’ ' J

DR. VAITUSH, OPT. 
' LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtemrJmą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
rno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atiti
kimuose; egzaminavimas daręmąs su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiamą ' į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioji nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų a’kys atitaho-

’ moą be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

<712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589.

DR, R. SĘRNER 
OPTOMETRISTAS 
Yards 1829 

pritaiko Akinius 
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akinių Dirbtuvi

LIETUVIS 
TėL

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St. 

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

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienęs
8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuviu Daktaru 

Draugijos Nariai

A. Montvid, < D.
West Towto State Bank Bldg- 

t 2400 West Madison Street 
Vąl. 1 iki 3 no pietų, 6 iki 8 yak

TeL Seeley 7330
Namų telefonai Brunsvick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR’ CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo. 7 Iki 9 
Tąi, Nekėliomis nuo 10 ‘iki 12 

3343 South Halsted SĮ.

Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. BERTAS1!

: 756 \Vę0 35th
Cor. of 35th ąn<Įf Hąlstęd Sts 

Ofiso, valandos tolio 1^3 (nuo 6:30-8:3T 
Nedaliomis pagal sutarti.

Rez. <910 SO. MICHIGAN BLVp.
■ ’ Tel. > Kenwood 6107

* • t ■* . •
'V-, , .'į.. : ■

■ ■' A

KITATAUČIAI
' DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 36 

fnetus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus I^-Ray U lęitokius 
elektros prietaisus.

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

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

TeL CanaI 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGOj ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phonę MIPWAY 2880.

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

> Qfiso valandąs:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų 
7 iki 8 vaL Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephonę PLAZA 2409

* Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR, A, A. ROTI!
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų. Vaikų ir visi 
chroniškų lirų. '

Ofisas 6850 Stonj Island Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 tai. vąk. NedA, 

lioinis ir šventadieniai* 10—12 
diena.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis bę “Nąųjie-: 
ntf* neturėtu būti.
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Ralio ANTANAS ŽYMONTAS ,,

Henry M. Stanley ;•

I LIETUVIŲ ORGANIZACIJAS 
N. J. VALSTIJOJE J

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

frodėsi, kad kapitonas Barttc-, 
Pasitarę, nusprendėm grįžti 

 

į Ibwiri, aštuoni^liką dienų 

 

kelionės. Ten nlikMiavę, nu
tarėm pasistatyti tvirtą stovy
klą ir laukti, kol atkeliaus at
silikėliai su kapitonu Bartte
lot. Ir kuomet susirinksime; 
visas savo jėgas, tuomet su 
laiveliais, pradėsime 
ežeru Albert.

Sausio 7 d., 1888 
pasiekėm Ibwiri. 
pastatėm tvirtovę 
nom—Fort Bodo, 
turėjome dirbamos 
dinom kornus, pupas ir taba-

(TęsinjV)
lot su savo vyrais jau seniai 
turėjo čia atkeliauti. Galų ga
le susitarėm taip: Pasiunti
niai su laiškais ir kelių že
mėlapiais turi būt , pasiųsti 
kapitonui Barttelot.

Vasario 16 dieną išrinkome 
dvidešimts liuosnorių, sveikų

‘ Pereitų metų pabaigoje^ (lap
kričio mėn. 22, d.) Lietuvių Sa
lėj, Newarke, Įvyko liet, orga
nizacijų konferenieja.
vo įvairių organizacijų, draugi
jų, klubų bei chorų atstovai iš

neprisidėjusių. ) Tuo ’ reika
lu, b.kaip ir kitose valstijose, 
taip ir N. J. Valstijoje, pąseko- . . ■ . . . _

sAkalų svetainėj
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

■ ■!■»■— ■ ■■■ ........ - !■■■■■■■»—- ~ ~

Viso Gyvenimo Proga!

plaukti vyrų, jr įgavom jiems laišką

metais mes
Čia mes

ir užvadi-
Aplinkui

žemės; so-

turėjome visokių nemalonu
mų. Mus apipuolė musės, bla
kės, žiurkės ir skruzdės. Nuo 
jų turėjome gintis; nes jos 
užkrėsdavo mus visokiomis li
gomis.

Sausio 19 d. 1888 metais lei
tenantas Staire su šimtu vyrų 
išvažiavo į Ipoto ir vasario 18 
grįžo su Nelsonu ir Dr. Parke. 

. Visi vyrai jau buvo pasveikę 
ir galėjo keliauti. Jie turėjo 
su savim laivą padirbtą dali
mis.

Ka dabar turėsime darvti? 
Visą vakarą kalbėjo apie tai. 
Ir iš tų kalbų patyriau, kad 
pas visus yra nuomonė: plau
kti laivu ir
Emin Pasha. Bet man dabar 
labiau rūpėjo sulaukti 
liaujant atsilikėlių su kapito
nu Barttelot. Jau septyni mė
nesiai praėjo, kaip jie yra at
silikę ir per tą laiką mes nie
ko nuo jų negirdėjome. Man

teirautis apie

atke-

MADOS

ir žemėlapius kapitonui Bart
telot: Ir S t ai r s dar sykį su 
jais pasileido per tankią girią.

Tuo . laiku aš sunkiai susir
gau. Sirgau iki kovo 13 die
nos. Pasveikęs sužinojau, 
kad mano vyrai sugavo vieną 
mažo ūgio mergaitę, apie ke
turių pėdų augščio, devynio
likos metų amžiaus.

Nesulaukdami grįžtant Stair 
nė Barttelot, nutarėm ieškoti 
Emin Pasha. Balandžio 2 d., 
1888 mes pasiėmė su savim 
plieninį laivą, padarytą iš 
dvylikos dalių. Silpnesnius ir 
sergančius palikome tvirtovėje.

Mes nuplaukėm į Uzansą, 
čia sutikome du pasiuntiniu 
nuo Kavalli. Pasakė, kad jų 
viršininkas turi man siuntinį. 
Ir tas siuntinys yra nuo balto 
žmogaus. Aš tuoj nubėgau pas 
Kavalli. Jis man padavė siun
tinį, suvyniotą su amerikoniš
ku aliejiniu popierių. Tame 
siuntinyje radau laišką nuo 
Emin Pasha. Laiškas pažy
mėtas: “Tunguru, Lake Al- 
bert, kovo 25, 1888.” Laiške 
rašė:

—Gerbiamasis, jei šį laišką 
gausi, ilsėkis kur esi ir pra
nešk, man laišku arba pasiun
tiniu, savo nusistatymą ir no
rą. Aš atplauksiu ir mano lai
vas ir eldijos, atveš jus čionai.

Kaip šaltai, kaip oficiališ- 
kai jis rašė. Laiško turinį pa
aiškinau savo vyrams. Visi 
džiaugėsi ir rankomis plojo!

Balandžio 18 d., 1888 metais 
išsiuntėm Jephson pas Emin. 
Ir balandžio 29 dieną sugrįžo 
su*Emin ir dar dviem oficie- 
riais. Aš paklausiau:

-—Kuris jusų yra Emin Pa-

Vienas, nedidelio ūgio, su 
akiniais ir pražilusia> barzda, 
žengė j)riekiu ir gražia anglų
kalba tarė: .

—Tariu tūkstantį
ačiū, ponas Stanley! Aš 
nežinau kaip išreikšti 
dSkinguiną tamstai.

—Ach, tai tamsa esi

tikrai
savo

Emin 
Pasha! Neačiuok, bet ateik ir 
atsisėsk. Čia tamsu, mes nega
lime vienas kito matyti.

Ilgai kalbėjomės su Emin, 
—visą vakarą, kitą dieną ir

kalbėjimų, Emin pareiškė 
(Bus daugiau)

Brighton Park 
žinios

4312

4312—IŠĖJIMUI SUKNELĖ SU 
NAUJOS MADOS RANKOVĖM. Su
kirptos mieros 12, 14, 16, 18, 20, 
taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 colių 
per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir ai^ 
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 Patiem Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

Šiandien, .šeštadieny, sausio 
30 dieną, jvyksta šaunus pa
rengimas. Parengimą duoda 
duoda Lietuvių Politikos kliu- 
bas Gramonto svetainėje, 4535 

St. Programas 
7:30 valandą 

15 centų asme- 
gros 'viena pui-

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St.,' Chięago, III.

Čia įdedu 15 centų ir. prašau 

atsiųsti man pavyzdį No.... ..........

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

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Vėl sakome, pirk sau karą tiesiog iš U. S. Auto Finance 
Cįompany, didžiausios' Chicagoj automobilių finansavimo 
bendroves ir sutaupyk daugiau kaip pusę.

Kiekvienas karas, kurį nies parduodame yra tikras, ga
rantuotas, už skolą atgautas automobilis.

Virš 200 karų pasirinkimui. Kai kurie visai nauji, nie
kad nevartoti, atimti iš automobilių dylerių, kurie negalė-, 
jo atsilyginti savo dirbtuvėms.

Pats gražiausis ir didžiausis - vėliausių automobilių mo
delių pasirinkimas tokiomis kainomis, kokioms antrinin*. 
ką nerasi niekur visose Suv. Valstijose.

Šį pareiškimą mes pilnai garantuojame
20 metų finansuojame automobilius ir tūkstančiai ant 

tūkstančių patenkinti kostumeriai yra jūsų pasitenkinimo 
garantija.

1936 Buicks — 1936 Chevrolets — 1936 Fords — 
1936 Packards — 1936 Pontiacs — 1936 Plymouths 
— 1936 Terraplanes — 1936 Dodges — 1936 La- 
Fayettes — 1936 Hudsons 1936 Oldsmcbiles — už 
pusę kainos ir kai kurie mažiau kaip už pusę.

Turime taipgi 1933, 1934, 1935 Dodges, Buicks, 
Chevrolets, Fords, Nashes, Hupmobiles, Cadillacs, 
Packards — faktiškai visų išdirbysčių ir kokie tik 
yra daromi modeliai — virš 200 karų išviso už taip 
pigiai kaip $95.00.
Užtikriname, kad Sutaupysite Mažiausiai 

50 Nuošimčių.

Neprivalote mokėti būtinai cash
Mes priimsime jūsų senąjį karą kaipo įmokesnį ir kitą 

galite mokėti mažais mėnesiniais išsimokėjimais per 2 
meitu.

Visi karai su musų besąlyginia 90 dienų garantija ir 10 
dienų bandymo važiavimu.

Atdara kas vakarą įskaitant sekmadienius iki 9:30 vai. vakaro.

U. S. Auto Finance Co.
1340 W. 63rd St., kampas Loomis 

Nesvarbu kur gyventum, mes apmokėsime jūsų kelionės išlaidas, 
kad pamatyti šiuos nuostabius bargenus.

i. n.tuv:, K"»" ! KELIONES Į LIETUVA
draugi- rencijos susitvėrė VeiKimO Ko-1

1 ŠVEDU 
AMEMKO5 LIMBĄ

jų, klubų bei chorų atstovai iš' mit.etas, kuris rūpinasi šutrauk- 
N. J. valstijos, miestų ir m es ti kuo daugiausia organizacijų 
telių. Konferencija ėjo labą! į bendrą. ■ buri, į Amerjkoi 

•opiu, labai svarbiu1 klausimu — lietuvių Kongreso' būrį, kad vi-
Lietuzoa dęųiokratijcs. k auši
mu. Toji konferencija, kaip ir 
visa eilė panašių konferencijų 
visose didesnėse Am. lietuvių 
kolonijose, yra atbalsis didžiu
lio Amerikos Letuvių Kongreso, 
Kaip žinoma, tas Ameri/cos Lie- 
taviiį Kongresas Lietuvos De
mokratinei Tvarkei Atsteigti 
Įvyko 1936 met i birželio mėn. 
20—21 d. Clevelnade, Ohio.

Kam iš musų nerupi musų 
gimtojo krašto būklė? Visi mes 
trokštame, kad musų broliai ir 
sesutės Lietuvoje turėtų leng
vesni, šviesesnį, žmoniškesni 
gyvenimą. O tuo tarpu — jau 
suėjo 10 metų, kaip musų tėviš
kė dejuoja — aimanuoja po 
sunkia žiauriojo fašizmo lete
na. Pasmaukta paskutiniai de
mokratinių laisvių likučiai. Už
gniaužta visos bent kiek lais
vesnės organizacijos, ne tik pe
litinės, bet ir kultūrinės—švie
timo organizacijos. Tvanku, 
trošku, slopu vietoj politinio ir 
ekonominio gyvenimo atmosfe
roje, 
gsta 
gsta 
kai,
Vargsta, tknruta visa nuslopin
ta šalelę.
Amerikos Lietuvių Kongresas 
Lietuvos .demokratinei tvarkai 
įsteigti pagamino planus mus 
ateities veiklai. Visos lietuvių 
draugijos, kurioms z.rupi Lietu
vos reikalai, kviečiamos prisi-

Vargsta darbininkai, var- 
ukininkai, valstiečiai, var- 
smulkesnieji pramoijinin- 
amatininkai, inteligentai.

siems darbuotis, veikti dėl de
mokratinės tvarkos atsteigimo 
Lietuvoje.

Tai šiuo ir kreipiamės J vi- 
Jsas lietuvių organizacijas, drau
gijas, klubus, chorus N. J. val
stijoje, kad atsilieptumėt į ši 
musų kvietimą, kad\prisidėtu- 
mėt prie bendro darbo — Lieį- 
tuvos demokratinei tvaikai at
slūgti. Kurios organizaeijzs 
patėmysit šį pranešimą, atsi
liepkite per savo valdybą ar 
laiškais arba asmeniškai susi
siekite su N. J. Valstijos Lietu
vių Organizacijų Veikimo Ko
miteto- sekretorium šiuo adresu:

Petras Ramoška, ,263 Crąnn 
Street, Hillside, N. J.

Šitas pranešimas gal nepa
sieks visų N. J. valstijos liet, 
organizacijų. Todėl prašome 
pavienių žmonių atsiliepti pa
duotu adresu: praneškite, ko
kios Aj usų mieste yra lietuvių 
organizacijos, jų adresus bei jų 
valdybų adresus, o mes pasi
stengsime susižinoti, susisiekti 
su jomis. Į tą bendrą demokra
tinį judėjimą visii gali prisidėti 
bile kokios pakraipos erganiza- 
cija — pašalpinė, kultūrinė, 
scenos, meno, dainų, politikos 
organizacija, sųcialistų, komu
nistų, katalikų, > laisvamąnių, 
liuteronų — bile tiktai ji su
tinka kaip nors. padėti savo 
broliams Lietuvoje demokratinę 
tvarką atsteigti. u/.

N. J. Valstijos Liet, Organi-

18
15 

teikit

Nuolatinis susisiekimas
New York—Klaipėda 

Per Gothenburga, Švedija 
POTOGI, GREITA KELIONĖ

PIGIOS LAIVAKORTĖS
Išplaukimai laivų iš New Yorko 

DROTTNINGHOLM -
Vasario 16, Kovo 13.
GRIPSHOLM, '..........  Kovo
DROTTNINGHOLM,.... Bal.

Platesnes žinias apie kelionę
nemokamai ir, parduoda laivakortėj 
visi autorizuoti laivakorčių agenta;

I ir visi Švedų Amerikos Linijos sky
riai.

SlVEĘiSH AMERICAN LINE 
636 Fįfth Avė., and 4, W. 51st St. 
Rockefeller ' Center, New York City 
Chicago, III., 181 N. Michigan Avė. 
Boston, Mass. 154 Boylston Street 
Detroit, Mich., 107 Clifford Street

dėti prie- Amerikos Lietuvių zacijos Veikimo Komitetas 
Kongreso. Jau daug1 tokių or- .. H.. Burke, pirmininkas, 
ganizacijų N. J. valstijoje pri
sidėjo, bet dar daugelis tebėra'

P. Ramoška,“ sekretorius 
Dr. J. J. Karkiančius, iždin

Roseland Kaltina kaip ambulan 
sų vaikyto jus

Roselando Lietųyjų Namo Ben
drove sujudo veikti

Praėj usį trečiadienį, sausio 27 
dieną, Roselando Lietuvių Na
mo Bendrovė turėjo direktorių 
susirinkimą. Susirinkimas buvo 
gyvesnis, negu kiti laikyti pir
miau susirinkimai.

Nutarė rengti pikniką, sukel
ti pinigų; taipgi nutarė rengti 
balių, susitarė ieškoti paskolų 
ir darbą^ pradėti neatidėliojant.

Jau reiškiasi noras veikti. Ky 
la klausimai apie statymą ne
brangaus namo — didelės krau
tuvės pavydale, o vėliau patai
syti ją į svetainę. Tokios for
mos namas yra pigiau pastaty
ti, o Jrobesis bus gan naudin
gas laikinai svetainei. Tatai su- 
tautpytų nemažai pinigo Rose
lando organizacijoms. O kai 
Bendrovė ir organizacijos su
gyvens, tai galės pastatyti pui
kią Roselando lietuvių auditori
ja.

Grand džiurė, tyrinėjanti 
ambulansų vaikyto jų veiklą,
pašaukė kamantinėjimui ketu1- 
ris asmenis, jų tarpe vieną ad
vokatą ir vieną gydytoją. Kal

binamieji yra: Dr. William 
Curis 36 .metų, turįs ofisą 
r esu 1435 West 79 Street;
vokatas George N. Welsh 35 
metų, v turįs ofisą adresu 
So. LaSalle streęt; Walter Do- 
novan, 7721 So. Wood Street, 
ir Herbert Moeller, 405 West 
62 Street.

ad- 
ad-

10

Suspendavo advokatą 
trims mėnesiams

Advokatas Louis J. Mark, 
11 So. LaSalle Street, rasta 
kaltas tuo, kad neatstovavo 
tinkamai savo klijento savas
tį. Už tai jo teisė praktikuoti 
Circuit teisme tapo suspenduo
ta trims mėnesiams. >

Radionas
Naujas moderniškas, radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai grąų balsą. Graži 
išvaizda. Greitesnis kaip 
žaibas.
Kaina 6 
kabinete •'

$3S-50
8 tūbų už

55.00

gražiame

75.00
,1

Dykai demonstruojame 
sų namuose. Didelė 
laida už seną radio arba 
pianą.

Jos. F. Sudrik
u - , . <

INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

J u 
nuo♦

Taupykit šiam

Draugiškam Banke
Kviečiame taupomuosius depozitus i Central National 

Banką. Nauji kostumeriai atidarinėja sąskaitas. Senieji 
didina SAVO sąskaitas. Kostumeriai MĖGSTA musų, di
delį taupymo departamentą su specialiais keidžiais, spe
cialiais tarnautojais ir greitą, mandagų patarnavimą. Jie 
mėgsta ir apsaugos jausmą, kuris kas savaitę darosi stip
resnis jiems belėmijant savo santaupų didėjimą. Mes gi, 
esame įsitikinę, kad JUS rastumėt tą patį pasitenkinimą 
taupomąja sąskaita šiam banke ir mes kviečiame jus 
užeiti pakalbėti apie tai.

Central National Bank
• ✓

ROOSEVELT ROAD AT HALSTED

Kiekvienas depozitorius yra apdraustas iki $5,000.00 per 
THE FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

v

£•*<

&

Sb. Rockwell 
prasidės lygiai 
vakare. Įžanga 
niui. šokiams 
kiaušių lietuvių orkestrų. į

Kliubiečiai rengiasi visi šia
me žiemos sezono baliuje daly
vauti ir dar su savim atsivesti 
gerų draugų ir pažįstamų. Ba
liaus komitetas tikisi turėti ap-| 
sčiai publikos, nes įžanga yra 
visai- lengva.

Taigi Brigh'ton parkiečiams 
bus gera proga pasilinksminti, 
pašokti iki vėlyvos nakties prie 
geros orkestros, kuri gros įvai
rius lietuviškus ir amerikoniš
kus valcus ir polkas. Todėl ne
praleiskite progos pasilinks
minti dar kartą, nes neužilgo 
užeis gavėnios laikas ir nutruks 
pasilinksminimai.

—Kliubietis.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
540 CLUB TAVERNOS

540 West 63rd Street
Sausio 30 d., 1937

Bus gera muzika, gardus užkandžiai VELTUI.
> Prašome visus kostuinerius ir pažįstamus atsilankyti— 

smagiai įaiką praleisti.
Savininkas BRUNO.

-Apuokas.

Puikus programai Nedėliomis 
WCFL nuo 7 iki 8 v. vak. 
Ketvęrgais WHFC nuo 7 iki' 8 
vai. vak.

Ir Jos Patvynio “Aukos”

Mrs. Glaidys Baskis ir Mrs. B. Paliulis

Pinigų Taupytoįams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,Q00.00
Duodam Paskolas ant 1-mų

Morgičių

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

Nemanykite, kad šios dvi 
chicagietės ponios' randasi

I

Ohio upės srity, kurią d&bar 
apsėmė vanduo. Jos atostogau
ja mieste Miami, Ęloridoj. Po-

nios tačiau* norėtų sugrįžai į 
Chicagą, bet negali grįžti au
tomobiliu dėliai patvynių. Tai
gi ir jos yra “nukentėjusios” 
nuo patvynių, nors neatrodo nė 
truputį suvargusios. z



by

Pramonininkai nepatenkinti diktatūra

?c 
. 18ci 

75c

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1738 S. Halsted St„ Chicago, 
III Telefonas Cinai 8500.

Subscription Bates:
|8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
18.00 per year in Chicago 
3c per copy.

NAUJIENOS
The Lithaanfon Daily Newa

PubUshW Daily Except §unday
The Uthuaaian News Pub. Co., Ine

1788 Soath Halsted Street
Telephone CANal 8500
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Užvakar Hitleris sušaukė 400 stambiausiųjų Vokie
tijos pramonininkų ir pasakė jiems aštrų pamokslų, kad 
jie turį nuoširdžiai kooperuoti su “ketverių metų pla
no” direktoriais ir nezurzėti prieš valdžių. <

Pramonės vadai yra nepatenkinti nacių ekonomine 
politika, kuri verčia juos leisti didėles sumas pinigų su
rogatų (dirbtinių medžiagų) gaminimui. Jie sako, kad 
tie pinigai bus išmesti kaip i balų, kuomet Vokietija at
gaus bent dalį savo senųjų kolonijų ir pradės importuo
ti žaliavas pramonei. / U

Bet Hitleris reikalauja, kad dirbtuvių savininkai 
vistiek nesiliautų gaminę dirbtines medžiagas, nes Vo
kietija turinti apsisaugoti karo atsitikimui. .

Tokiu budu prie nacių diktatūros Vokietija ne tik 
išleidžia visas savo sutaupąs apsiginklavimui, bet ir 
aukoja savo pramonės interesus karo reikalams.

Bet daugelis žmonių mano, kad fašizmas tai “pa
skutinis kapitalistiškos sistemos vystymosi laipsnis”. 
Tai didelė klaida. Fašizmas kapitalistiškų biznį smau
gia, o ne vysto. Tenai, kur kapitalistiškas biznis yra 
stiprus (pav. Amerikoje, Anglijoje ir k.), jisai jokių 
diktatorių nepakenčia.
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klausim^ bus toks’: valdžia va
dovavosi tuo, ar jos nužiūrėtoji 
auka tinka tai rolei, kurių jai 
žvialgyba skyrė teisme, ar ne? 
Vadinasi, kaltinamieji buvo iš 
anksto, “persijoti” per žvalgy* 
bos rėtį. .

Jeigu žvalgybai pasįsekeSu- 
gautąjį “trockininką” taip “ap
dirbti”, kad nebuvo baimės, jo- 
gei jisai gali teisme sAvo “pri
sipažinimų” užsiginti, tai jisai 
buvo atgabentas j įteisiną; o 
jeigu suimtasis nepasidavė 
žvalgybos gąsdinimams, tai ji? 
sai buvo paliktas kalėjime.

Tai yra spėjimas. Bet jį pa
remia vienas labai charakterin
gas pranešimas iš Maskvos apie 
tą keistą bylą. Amerikos žinių 
agentūra AP praneša:

“Besiartinant bylai 
galo, patikimos žinios 
kad Piatakovo žmoni
suareštuota ir prisipažino ži
nojusi apie. sąmokslą, pirma 
negu prisipažino jos \ vyras. 
Kili kuriuose rateliuose reiš- 

- kiama nuomone, kad jos su
ėmimas galėjęs prisidėti prie 
to, kad buvęs komisaras pri
sipažino,” ■ ri
Daugelis suimtųjų turi šei

mas. Jeigu suimtasis žino, kad 
jam vistiek išsigelbėjimo nebė
ra, tai jisai nori bent išgelbėti 
savo žmoną arba sayo vaikus 
arba kitus artimus asmenis.

O norint juos išgelbėti, rei
kia daryti tai, ką sako vis'aga- 
linčioji žvalgyba. >

dos atstovas Washingtonė. Jau 
prieš dvejetą mėnesių, jisai bu* 
vo paršauktas į Maskvą ir su
areštuotas. -Radekas apie jį davė 
teisme tokį parodymą:

“A$ - pasiunčiau Trockini 
laišką per Rommą, kuris iš
važiavo užsienin gegužės mė
nesį,” 
Tame laiške, anot Radeko, 

jisai pranešė Trockini, kad są
mokslininkai nutarė, pagal 
Trockio įsakymą, vesti derybas 
su Vokietijos naciais ir su Ja
ponija. Tai buvo valstybės iš- 
dąvįm^. ~v .

Tačiau agentas, kuris tuose 
išdavikiškuose susir ašinė j linuo
se tarpininkavo tarpe sąmoks
lininkų Maskvoje ir Trockio? 
nėra patrauktas tieson kartu su 
kitais išdavikais. Jisai nebuvo 
pašauktas j teismą nė liudyti, 
nors apie jį kiti liudijo! 
> štai trečias asmuo — vokie
tis inžinierius šteinas (Stein). 
“Laisvėrašo apie jį, kad jisai 
yra suareštuotas ir “prisipažino 
dalyvavęs gadinime ir ardyme 
pramonės Sibire”.

Jisai buvo pristatytas į teis
mą liudyti ir — /

“Nacis inžinierius Stein- 
prisipažino, kaip po šestovo 
ir Stroilovo komanda jis kū-i 
re gaisrus /kasyklose ir iš 
anksto viską taip sutaisė, 
kad negalima butų jų užge
sinti, bet kad gaisras apim
tų visas toj vietoj kasyklas. 
Šteinas taipgi parodė, jog jis 
su kitais trockistais inžinie- / , • .į?
riais statė fabrikų budinkus 
taip, kad jie nuo mašinerijos 
judėjimo pb kiek laiko iš pat 
pamatų sugriūtų. Kai dėl ka
syklų, ‘tai mes taip būdavo- 
j ome mainas, kad jos negalė-

' tų dirbti per keturis Ar pen
kis metus.”• ... . •- ■

Matote, koks paukštis^. Bet 
jisai nėijl; tieson patrauktas, 
še,stovas ir Strbilovas teisiami, 
o Šteinas — ne. Kodėl? Ar ne 
todėl, kad žvalgyba prisibijojo, 
•jogei>,tas nacių inžinierių^ (jei
gu jisai matys, kad jam gresia 
mirties’ bausmė) gali kartais 
teisme sušukti, kad jisai nekal
tas ?

Tai tik keli vardai. Bet yra 
dar labai daug kitų žmonių, 
įveltų j tą bylą, kurie taip pat 
nebuvo patraukti tieson šioje 
byloje.

Kuo vadavaujamasi, pasiren
kant ką teisti, ką ne?

Yra žinoma, kad ištisa eilė 
žmonių, surištų Su Radeko- 
Piatajiolvo “sąmokslu”, buvd su
areštuota dar prieš prasidėsiant 
bylos svarstymui teismę. Bylos 
metu tie areštai tęsėsi. Viena 
telegrama iš Maskvos pranešė, 
kad per pirm'Asias keturias tei
smų posėdžių dienas tapo su
imta ne mažiau kaip 100 žymių 
utToekininlcų”. V

Bylos metu buvo suiminėja
ma tie, kukiuos kaltinamieji 
arba kiti liudininkai savo paro- - , ■ , “' .... ‘‘ 
dymuose įveldavo. Sakoma, kad 
vienoje tiktai pereito pirmAdie- 
nio teismo sesijoje buvo tokiu 
būdų inkriminuota 36 asmens.

Bet kodėl gi jie' nebuvo at
gabenti į teismą?

Reikia dar atsiminti štai 
kas. Visi kaltinamieji, kaip 
pats prokuroras Višinskis pa
reiškė bylos pradžioje, savo 
“prisipažinimus buvo davę dar 
kalėjime būdami. Taigi nėra 
abejonės, kad jąu prieš prasi
dedant bylos . svarstymui teis
me valdžia žinojo vardus tų, 
kuriuos paskui ketinamieji “iš* 
davė”, yiešuosė teismo posė- 
tižiuose. Aišku, kad jie turėjo; j^kau«k “"Girti'hudamfnak 
būt patraukti tieson kartu su 
Radeku, Riatakovu, Sokolnįko- 
VU, S|rebriakoVU ir kitais, nes 
jie1 yra to paties nusikaltimo 
dalyviai. ,. /

Bet jie, nebuvo pasodinti į 
kaltinamųjų suolą. Valdžia pa
sirinko tiktai 17 žmonių.

Taigi kyla klausimas, kuo ji 
vadovavosk darydamą’ šitą pa
sirinkimų? 1 : :

Mums atrodo, kad logiškas ir 
naturališkas ; atsakymas į šitą

'.M

nekalti, yra tiktai ‘Aukos?”
Norint teisingai atsakyti j ši

tą klausimą, tektų pareikšti: 
“Kaip Grigaitis, toTdoje padė
tyje būdamas, pasielgtų, neži
nia.”

Nei Grigaitis, nei kas kitas 
negali tikrai pasakyti, ar jisai 
akivaizdoje tų visų aplinkybių, 
kurias Bimba nupiešė, “sušuk-, 
tų”, ar “nesušuktų”. Nes tai 
yra* komplikuota psychologiška 
problema. Ar bent vienas žmo
gus žino, ką. jisai kalbės ir da
rys, kuomet jam mirtis žiūrės 
j akis?

Vieni žmonės tokiose aplin
kybėse elgiasi vienaip, kiti — 
kitaip. O iš to išeiną, kad ir 
pats brolio Bimbos klausimas 
turi labai mažai vertės (arba 
neturi jokioė) Maskvos bylos 
išaiškinimui. Grigaitis, gal būt, 
ir ■ “sušuktų”, bet tai anaiptol 
nereiškia, kad būtinai turėjo 
“sušukti” Radekas, Piatakovas 
arba' Sokolnikovas.

Mes čia dar pastebėsime, kad 
j teisiamųjų suolą Maskvos by-; 
loję veikiausia buvo pasodinti 
tiktai tie, apie kuriuos žvalgyba 
iš anksto ŽINOJO, kad jie “ne
sušuks”.

*
Šis musų spėjimas nėra tuš

čias prasimanymas. Pakanka 
tik pažvelgti į teisiamųjų sąra
šą ir į vardus tų “trockininkų”, 
kuriuos ‘jie ir kiti liudininkai 
savo parodymuose suminėjo. 
Kodėl tie yisi įvardintieji as
mens nėra .teisiami kartu su 
Radeku ?

Kodėl nėra teisiamas 
( Buėkarihas?

Smulkiuose* Maskvos. bylos 
aprašymuose nuolatos minima 
Ni/calojaus Bucharino (buįž 
‘Jlzvestija” redaktoriaus) var
das. Apie jį teisme plačiai liu
dijo Radekas, pasakodamas, 
kad Bucharinaš esąs “dešinio
jo ; centro” vadas ir nuolatos 
dalyvavęs pasitarimuose su ki
tų “centrų” vadais Zinovje- 
vo “centro” ir*' ‘‘paraleliško (Ra- 
vdeko) į?-. '' ” ‘

Bucharinaš žinojo apie vi
sus, sąmokslininkų planus, pats 
davinėjo jiems patarimus, tarė
si su jais dėl taktikos (teroro 
ir t. t.) ir vadovavo vienai te
roristų grupei. O 
jo mėra.. Kodėl ?

Štai ištrauka iš 
rodymų teisme:

“Bucharinaš

1

Nuosavybės teisė ir darbo teisė
Streikas GenerahMotors automobilių dirbtuvėse iš- 

šaukė ginčą tokiu klausimu, kuris iki šiol dar niekuo
met nebuvo nuodugniai išdiskusuotas.

Dirbtuvių savininkai sako, kad streikininkai neturi 
teises “sėdėti” dirbtuvėse, nes jos yra kompanijų nuo
savybė. Jie kreipėsi į teismą Flint, Mich., mieste, reika
laudami “indžonkšeno” prieš streikininkus.

Tuo tarpu streiko vadai tvirtina, kad streikininkai 
taip pat turi teisę, kurią jie stengiasi apginti: teisę 
dirbti. “Sėdėtojai”, sako jie, dirbtuvių neoperuoja savo 
naudai, taigi jie nėra paveržę kompanijų turto. Jie tik 
neina iš dirbtuvių, kad kiti neužimtų jų vietų ir nepa
liktų jų bę uždarbio. < 1

Tokiu budu čia yra konfliktas tarpe dviejų teisių: 
nuosavybės teisės ir darbo teisės.

Įdomu tai, kad darbo sekretorius, p-lė Perkins, ka
da kompanijų atstovai nurodė jai, jogeį “sėdėjimo strei
kininkai” laužą įstatymus, jiems atsakė: įstatymo klau
simas šitame dalyke nėra aiškus. Matyt, aiškaus nusi
statymo neturi ir valdžia. ■ . >

Tačiau atrodo, kad industrine nuosavybė — tokia, 
kaip dirbtuvės, kasyklos ir t. t. — yra skirtingas daik
tas ir teisės atžvilgiu nuo paprasto turto, kaip, sakysi
me, gyvenamas namas, rūbai ir panašus daiktai

Industrinės nuosavybės klausimas Amerikos įstaty
muose dar nėra išvystytas. Dabartinis streikas automo
bilių pramonėje, tur būt/ prisidės prie jo išaiškinimo. •

SKUBUS KLAUSIMAS 
-... . .  i

Antanas Bimba “savo gazie- 
toj” (anot jo pasakymo) pra
šo “greitai atsakyti” j šitokį 
klausimą:

“Daleiskime, kad Grigaitis 
gyveno Sovietų Sąjungoje ir 
pakliuvo į teismą. Daleiski
me, kad jam primetami visi 
tie griekai, kuriuos sovietų 
prokuroras primeta Radekūi, 
Piatakovui ir kitiems trocki- 
ninkams. Daleiskim, .kad Gri
gaitis taip nekaltas visuose 
tuose griekuose, kaipo tas 
nekaltas avinėlis, ir jo^ jis 
žino, kad Sovietų Valdžia ne
turi prieš jį jokių įrodymų.

Daleiskime, kad teisme sėdi 
penki šimtai žmonių, tarp 
kurių • yra daug užsienio 
spaudos ' korespondentų ir 
diplomatų. Daleiskime, kad 
Grigaitis žino, kad už tuos 
prasižengimus jam grūmoja 
mirties bausmė.

“Ar šitokiame atsitikime 
nekaltasis Grigaitis prisiim
tų 'visus tuos jam daromus 
užmetimus? Ar jįs, » broli 
Grigaiti, Besušuktumėte teis
me (o jūsų balsų tuojaus' iš
girstų vi^as svietas), kad 
tas visas teismas yra suokal
bis, kad jus ir Visi jūsų ko- 
legos (?,— “N.” Red.) yra

t.
ff,

betgi teisme

Radeko paį

mane infor
mavo, jog daugelis žmonių 
jo centre mano, kad butų 
netikslu ir bailumas apleisti 
terorizmą vien tik remiantis 
pasėkomis nužudymo Kirovo. 
Jieį manė, kad kaip tik prie
šingai, buvo reikalinga perei
ti prie planingos, gerai ap
galvotos kovos, nuo razbafc 
ninkiškos taktikos prie pla
nuoto terorizmo.” (Tai cita
ta, žodis žodin paimta iš 
“Laisvės”, 1937 m. sausio 28

Pagal tą Radeko liudymą, ku
rį paskui patvirtino Piatakovas, 
Sokolnikovas įr Serebriakovaš, 
išeina neabejotinai, Jkad Bucha- 
rinas buvo vienas iš svarbiau* 
šiųjų sąmokslo dalyvių. Bet 
teisme jisai visai nepasirodė!

Jisai nebuvo net pašauktas 
liudyti, Teisme įvairus asmens 
pasakoja, kad Bucharinaš sa
kęs itą ir tą, bet paties kalti
ninko niekas nepašaukė į teis* 
mą, kąd jisai pats paliudytų, ar 
jisai yra taip sakęs, ąr neri

O juk Bucharinaš nėra din
gęs. Jisai sėdi Maskvos kalėji
me. Beveik iki pat bylos Va
džios jisai dar redagavo ofi* 
cialį sovietų laikraštį ^Izvesti* 
ja” (kuomet Radekas įp kitį 
“trockistai” jau buvo “prisipa
žinę ir papasakoję savo velniš
kus planus, kuriuose dalyvavo 
pats Bucharinaš!). . \

Jisai nebuvo pašauktas' j teis? 
mą liudyti iP nebuvo teisiamas 
kartu su 'kitais kaltinamais.

Romm ir Stein irgi nėna 
teisiami

O štai kitas asmuo — Vladi- 
mir Romm, buvęs sovietų spau-

'•K

Išvertė K* AUGURAS

prie 
sako, 
buvo

“Vilniaus Rytojaus” 
bylos i

•. _
vIlNIUS. — Už įvairius 

konfiskuotus “Vilniaus Ryto
jaus” numerius miešto storas- 
tija iškėlė laikraščio atsako- 
mingajam redaktoriui bylas. 
Dvi tokios bylds peri m. gruo
džio 18 d. buvo sprendžiamos 
Vilniaus miesto teisinė. Miesto 
teisinas dėl abiejų laikraščio 
konfiskatų pakaltino “Vilniaus 
Rytojaus” redaktorių . Julių 
Naviką ii* nubaudė: vięnoje 
byloję menesiu arešto ir 500 
auksinų piniginės baudos ir 
antroje byloje — vienu mė
nesiu arešto ir 600 auksinų pi* 
nigaisj arba vietoj, piniginės 
baudos dviem mėnesiais are
što.

Gruodžio 28 d. Vilniaus apy
gardos teisine taip pat. buvo 
sprendžiamą to laikraščio re
daktoriaus dar viena byla už 
straipsnį, įdėta į laikraštį per
nai balandžio 3 d. numeriu. 
Tas numeris buvo Storastos 
konfiskuotas. Straipsnyje bu
vo kalbama apie 12-kos lietu
vių Šv. Kazimiero draugijos 
skyrių narių bylas, apie ku
rias viešai nebuvo leidžiama 
skelbti. Miesto teismas už tai 
redaktorių buvo nubaudęs vie
na savaite arešto ir 200 auk
sinų pinigine bauda. Apy
gardos teismas miesto teismo 
nutarimą panaikino ir redak
torių išteisino.

Dėl pirmųjų dviejų bylų 
nubaustasis redaktorius kreP 
piasi į aukštesniąja teisino in
stanciją.

P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS7

vau ją pašalinti ir gelbėtis.
— Taip... Tai — didelis ne 

malonumas. Ar bute paliki 
svarbus dokumentai?

■ ... ■ Jokių. - r
— Na, tokiu atveju viską 

(varkoje.
Mes atsisėdame. Aš klau l ■ ■■ ** /.. ■siu:
— Kodėl mane atšaukė?
— Jus atidengė. Geriausi 

atsitikimu, jus pradėjo nužit 
rėti...

— Iš kur jums tai yta ž: 
noma?

Jis mane nustebina savo ai 
sakymu:

— Iš čekos.
Tąsyk aš klausiu:
— Kas bus toliau?
— Tuoj aš jums duosiu nai 

ją pasą. Pasirūpinkite išmol 
ti jį atmintinai. Nito dabar ui 
mirškite jūsų ir tėvo vardą b; 
pavardę. Treniruokitės, ka 
galėtumėte neatsišaukti į v 
šus tuos tris žodžius. Jums v 
šame pasaulyje daugiau neb 
ra nei Michailo, nei Ivanov 
čiaus, nei Zverevo. Supratote 
Pakartokite!

Ir aš kartoju;
— Man visame pasauly, 

nebėra nei Michailo, nei Iv 
novičiaus, nei Zverevo.

Ir akcentuodamas žodžii 
pridedu:

— Tokių žodžių nėra.
Juodabarzdis Feofilakt Ale 

seevičius veda mane į grel 
mą’kambarį, užžiebia ugnį, r 
do į lovą:

— Pernakvosite šičia.
Mes atsisveikiname, žengei 

mas per slenkstį, jis dar pi 
duria:

— Rytoj jums bus,šutei 
tos naujos instrukcijos.

iv.
SLAPTAS ŠTABO 

AGENTAS
— Kuri valanda?
— Dar nėra pirmos. An 

sti. Jums nėra kur skubo 
Jūsų pasakojimas toks įd 
mus.

— Visvien šiandien neb’ 
galima jo baigti... Ir iš vis 
jeigu viską prisiminsiu, tai 
gą laiką pakaks. Jus supra 
tate, kad čia yra reikalingi i 
lik faktai, bet ir . pergyvei 
mai.r Kada paukštis šokinė 
narvelyje, tai visai neįdon 
pasakoti apie narvelį, tuo s 
veju neįdomus dagi pats pau 
štiš. Tikrai taip... Tą naktį 
pasidariau nelegališkas. 
chail IvanoviČius Zverevas n 
mirė, o vietoje jo pasauly 
atsirado naujas žmogus j 
trimis “r” — Vladimiras VI 
dimirovičius Brikinas”. Lab 
lengva atsiminti.

(Bus daugiau).

? (Tęsinys)
Atsistoju. Dviejų žingsnių 

atstume sėdi milicininkas. Aš 
jį žinau*. Tai — tai užkietėjęs 
ir nepaprastai atsidavęs bolše
vikas. Visada šnipinėja. Kart
kartėmis aš pagaunu jo įžūlų 
ir piktą Kžvilgsnį. Nuovadoje 
— tai vienatinis žmogus, ku
ris atspėja paslaptingą tiesą, 
vienatinis žmogus, kuris jau
čia, įog aš esu priešas. Kaip 
pasišalinti? Tąsyk aš jam sa
kau:

— Tomaševski, gal patar
nausite draugui: nueikite į ap- 
tieką ir parneškite Valerijono 
lašų. Nuo tų bemiegių naktų 
sUšigadįno širdis. Šimkus da
lykas ta revoliucija.^ Nėra len
gva mums kūnyti sovietų tei
sybę. Aš neapsunkinčiau jus, 
bet jus patys matote* kiek
vieną minutę gali suskambėti 
telefonas ir manęs pareikalau- 
ti.

Stebėtinai Tomaševskis be 
niekur' nieko sutinka.

— Na, ką jau darysi, drau
ge, — tęsia jis savo kimiu bal
su. — Su mielu* noru!

Jis atsikelia ir išeina. Aš 
išsitraukiu laikrodį ir stebiu. 
Štai jis pereina koridorių — 
viena minute. Išeina į kiemą, 
prisiartina prie vartų — vie
na minutė. Eina į kairę — rei
kia palaukti mažiausiai pen
kias minutes. Juk gal jis ne
tikėtai atsigręžti! Pagaliau 
praeina’ septynios minutės. Aš 
atsikeliu, užsimaunu kepu‘rę ir 
einu vartų link. Bet vos tik 
spėju prieiti, kaip pasigirsta 
pažįstamas ir triumfuojantis 
Tomaševskio balsas, nuo kurio 
aš‘ tiesiog žado netenku ir nu
tirpstu :

-u Sustok!
Tą sekundę įvyksta kažkas, 

kas yra sunku aprašyti. .Pa
sirodo piktas milicininko vei
das, kuris reiškia bjaurų pa
sitenkinimą, kad pagavo auką 
(o ta auka — tai aš). Jo akys 
pavojingai žiba. Aš traukiuo
si atbulas. Staiga ore sublizga 
du revolveriai. Manasis pirmas
— aš šaunu. Tomaševskis už
muštas. Jis krinta tarsi pa
šautas žvėris. “Niekšas!” su
urzgiu aš. Krutinėję jaučiasi 
kažkoks pasiutimas. Visas pa
virstu į nervų kamuolį, kuris, 
tarsi spyruokliai, išmeta mane 
į gatvę.

— Nusiramink! Nusiramink, 
Michail Ivanovičiau! > Sulaikyk 
savo kvėpavimą! Tyliau! Išly
gink savo žingsnius. “Vienas- 
du-trys-kėturi” — skaičiuoju 
savo žingsnius. “Tvirčiau”! 
“Daugiau vyriškumo”!.. O ką, 
jei šūvį nugirdo? Pradės vy
tis... Pasuku į Nevskio 
spektą. O kokia 
kas! Įsėdu:

— Sergievskio,
— Drauge... *
— Jokių čia kalbų! Jus ve- 

žate milicininką nepaprastos 
komisijos įsakymų.

, Ir štai jau mes vietoje. Ki
šu vežikui \ pinigus. Jis dėki n > 
gas ur nustebintas, — plaka 
arklį ir važiuoja savo keliais. 
Aš žiūriu į vežimuko numerj,
— reikia atsiminti! Musų toks 
gyvenimas, kad reikia viską 
atsiminti.

Mane pasitinka žmogus su 
juoda baržduke ir akiniais. Jis 
ramiai ištraukia iš kelnių ki
šenės ranką ir ištiesia man:

— Aš. nelaukiau jus taip 
greit.

— Aš tiesiai pas jus.
— Vadinasi, nevažiavote na

mo? Nesunaikinote, kas
Tai negerai. Reikia
- » 1 • T. J _

Bet aš turįu jums 
kyti, kad aš užkliuvau už gy
vos kliūties ir priverstas bu-

laimė:
pro- 

veži-

20

Kaip važiavo arklio 
pirkti

SINTAUTAI. — Sintautų v. 
Ežeruikų k. gyv. P-tis J, ,jsu 
Menksnrių k. gyv. M-u A. va
žiavo j Griškabūdžio apylin
kę arklio pirkti. / Apsukę ke
lis kaimus, bet arklio ne nu
pirkę grįždami užsuko į Griš
kabūdį, kur abudu gerokai 
I '-u .. ./.r ' . f ", . . . • . • ' • -

čia išvažiavo namo. Arklius 
valde M-as. jRyto metą T—is 
prasiblaivęs pasijuto viepas 
besėdįs vežime, kuris su susi
painiojusiu arkliu buvo atsi
dūręs Menkįnių kaimo laukuo
se. Apsigraibęs po kišeliius 
pasigedo ir pinigines su 410 Ii-
tų. Pinigų, pavogimu ‘'įtaria-)tų

Kalėjimai! Už Apgs 
vingą Pašalpos 

Smirną

maš jo beudrakelęivis, bet tas ti tai,- kas įsakyta.
nėprisipažįštd. Apylinkėje “ar
klių kiųicių” nuotykiai sukė
lė daug linksmų kalbų

galė- 
dary-

paša-

Joseph Cielen, 52. mėtų, 13< 
Cleaver Street, buvo nuteisi; 
šešiems mėnesiams kalėj in 
už ėmimą pašalpos iš valdžia 
po melaginga priesaika. Tei 
mas rado, kad Cielen gale, 
gyventi iš savo, pinigų.
...   »iiĮ|li»iii>i|iiiifcį>»Hiii .... įMdMy UliniiiiiiiiliiMn   I iinmiiiMiiiii a .■Į.iinugĮmi.  i  
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[korespondencijos
Norwood, Mass.

Iš musų kolonijos veikimo

štai kodėl daugelis negali susi
gaudyti, kaip tik susiduria su 
kiek painesniais klausimais.

* *

biau, kad suomių komunistai 
turi nepalyginti gabesnių žmo
nių, negtf tasai Thomas.

šiaip ar taip, bet prieš kelis 
metus tokių dalykų tarp komu
nistų nieku budū nebūtų galė
ję atsitikti.

•Marksistas.
Pereitų metų kovo mėnesį 

jyietos LSSj 133 kuopa buvo su
rengusi prakalbas Dr. P. Gri
gaičiui. Nors buvo ir šeštadie
nio vakaras, bet žmonių susi
rinko apie 300. Daugumas pub
likos kalbėtojui pritarė, išėmus 
kelis Bimbos pasekėjus. Butų 

dabai gerai, kad Grigaitis ir šį 
sezoną atvyktų su prakalbomis' 
į rytines valstijas, nes po jo 
prakalbų paprastai lietuvių ko
lonijose visai kitoniška nuotai
ka susidaro. Visi jauste jaučia 
jo kalbos logiką ir nesumuša- 
mus argumentus.

Tenka pasakyti, jog per pas
kutinius penkįoliką ar šešioliką 
metų visiškai ;menko išsilavini
mo kalbėtojai zujo po lietuvių 
kolonijas ir tiesiog mulkino lie
tuvius darbininkus. Pasakysiu 
daugiau; jie tuos darbininkus 
stačiai demoralizavo. Pavyz
džiui, toks “teoretikas” Jukelis 
ir kiti į jį panašus važinėdavo 
tarsi kokie Saliamonai su pra
kalbomis nuo Atlantiko iki Ra
miojo vandenyno. Kai dabar 
pažiūri rimtai į tuos triukšmin
gus prakalbų maršrutus, tai be 
jokio dvejojimo prieini išvadą, 
kad iš jų darbininkams jokios 
naudos nebuvo. Iš tų prakalbų 
buvo tik tiek naudos, kaip iš i 
misijonieriaus Bružiko tuščių 
plepalų. O juk ir Bružikas pa
jėgia sutraukti dideles žmonių 
minias. Jis dažnai per visą sa
vaitę savo misijas laiko ir vi
sada turi daug žmonių, žinoma, 
tuo pačiu metu jis pasirūpina 
kunigišką biznį išgarsinti.

Na, o kiek tie menko išsila
vinimo kalbėtojai visokių niekų 
yra priplepėję! Tikrai tai butų 
sunku ir aprašyti. Vienos ran
kos penkis pirštus lankstydami, 
jie sprendė visas ekonominio 

• gyvenimo problemas ir “teori
jas.” Kiek drūti, jie keikė so
cialistus, monarchistus, caris- 
tus, fašistus, kapitalistus ir, 
pagaliau, pačią demokratiją. 
Viską vertė į vieną bačką.

Dabar, žinoma, kitokie lai
kai, tai ir jie pradėjo kitokias 
dainas dainuoti. Tos nevalios 
agitacijos. Šerų knygos jau liko 
uždarytos. Nauja gadynė, nau
ja propaganda. Pradėta jau , 
garbinti demokratija, liaudies 
frontas ir kitokie dalykai, į ku
riuos pirma su panieka buvo 
žiūrima. Tarsi kokie cirko klau- 
nai jie išdarinėja visokias štu- 
kas. Komintemo kardinolai jau 
siūlo bendrą frontą net Italijos 
fašistams. O tuo tarpu fąšistai 
juk niekuomet gero žodžio apie 
komunistus nėra pasakę ir į 
bendrą frontą/ su jais eiti nie
kuomet nėrąr žadėję.

Jei komunistai nuoširdžiai de
mokratija tiki, tai tegul jie lik
viduoja savo diktatoriškas or
ganizacijas ir stoja drauge dir
bti su socialistais. Tegul jie pa
reikalauja, kad Stalinas įvestų 
demokratiją Rusijoje. Tegul 
Stalinas paleidžia iš kalėjimų 
visus kalinius, kurie pateko ten 
už tai, kad jie kovojo dėl de
mokratijos. Pasirodykite dar-

Stalino neklaidingosios lini
jos pasekėjai visai nebegali su
sivokti. O galvosūkis jiems tik
rai didelis. Mat, lietuvių frak
cijos disitrikto organizatorius, 
J. Gabrys, landžioja pas pilie
čius ir renka parašus po petici
ja, kad butų galima ’ pastatyti 
Sam Thomas kandidatūrą į 
miesto selektmonus. Thomas y- 
ra demokratas. Tai jaunas ir 
visai menko patyrimo vyrukas. 
Jis ir šiaip organizacijoje var
gu galėtų tinkamai veikti. 
Sunku todėl suprasti, kokiais 
sumetimais Grybas remia tą 
sirijoną ir visai menkai išsila
vinusį politikoje vyruką. Juo la- atiduoti Bostono biznieriams ir

Boston, Mass.,
ARTISTO PETRO RIMŠOS 

PARODA

profesionalams kreditas, bū
tent: pp. Amžiams, Bagočiams, 
Michelsonamš, Kubiliams ir ki
tiems, kurie supažindino daili? 
nįnką Rimšą su visais meno 
mylėtojais ir tose pažintyse ne
maža buvo vaišinimo panešta 
priimdami j savo namus sve
čius ir pamylėdami juos žavin
gais gardumynajįs. Bet da nėra 
viskas. Dr. Kapočiaus pastan
gomis yra sutvertas geriausias 
patronų ir sponsorių komitetas.

ralinis pirmininkas Petro Rim
šos dalies galerijos.

bais, tada įbes tikėsime jūsų 
kalbų nuoširdumu...

* * *
šiemet “Naujienų” skaityto

jų skaičrtrs^musų kolonijoj žy
miai padidėj\ štai vos šiomis 
dienomis “Naujienas” užsirašė 
Juozas Pakarklis, M. Dulkė ir 
Antanas Protašius. Reikia pa
sakyti, jog prenumerata dabar 
tik penki doleriai, tad patarti
na visiems progresyvio nusi
statymo) žmonėms dienraštį už
sirašyti. Juo labiau tatai turė
tų padaryti socialistai, vietos 
kuopos nariai. Dabar gi yra 
taip, kad šiaip pažangus žmor 
nes ir socialistų simpatikai 
“Naujienas” skaito, o kuopos 
nariai — ne. Pasakysiu, kad 
tai yra progresas j atbulą pusę.Y

Dailininko Petro Rimšos dar
bų paroda įvyks International 
Institute, 190 Beacon St., Bos
ton, Mass., nuo sausio 30 d. iki 
vasario 12 d. Vieta yra paimta 
labai patogi ir reikšminga, ku
rioje yra visiems žinoma, ypač 
amerikiečių publikai. Darbo yra 
daug padaryta pastangomis Dr. 
Antano L. Kapočiaus, Onos Ka- 
počienės ir. V. Jenkino. Reikia

Šie yra garbės patronai:1 A. 
J. Phipott, —’ prezidentaS( Bos
tono Dailės Klubo; Georgia L. 
Ely — International Instituto 
direktorė; Farns Denghauser,— 
Bostono žymus skulptorius; Dr. 
Antanas Ų. Kapočius,

Sekantieji yra sponsoriai ir 
rėmėjai: Vinco A. Amžiaus šei
myna, adv. Ft J. Bagočiaus šei
myna, Stanislovo Blistrubo šei
myna, Aleksandro Čižausko šei
myna, adv. Juozo B. Gailiaus 
šeimyna, Jurgis Gegužis, Titus 
P. Grevis, adv. Vincento F. J: 
Howa'rdd šeimyna, Antano Ivaš
kevičiaus šeimyna, Dr. Povilo 
J. Jakimavičiaus šeimyna, Vin
cento J. Jenkino šeimyna, Dr. 

’Juozo L. Kapočiaus šeimyna, 
Jono L. Kazmausko šeimyna, 
Jono Kerdiejaus šeimyna, Dr. 
Vinco M. Kaspero šeimyna, Jo
no Klimo šeimyna, Juozo A.
Kazlausko šeimyna, Antano J. ga vieno dolerio. Yra permato-

Kupsčio šeimyna, Juliaus Mike- ma, kad Bostono amerikonų Žy
miausi svečiai dalyvaus tuose 
reikšminguose specialiai, paruos
tuose vakaruose?

Rašė jas apgailestauja, kad 
daugel musų profesionalų ir 
biznierių nepateko į šj rėmėjų 
blirj. Ar jus, kurie atsisakėte, 
kaip tai: daktarai, kunigai ir 
advokatai, paremti šį kilnų 
darbą esate patenkinti daryda
mi gerą darbą lietuvių meno 
kūrybos darbais? Nors tiek pa
darykite, atsilankykite Petro 
Rimšos darbų galerijos parodoj. 
Visiems svečiams nebus jokios 
įžangos. Visi esate širdingai 
kviečiami skaitlingai ateiti ir 
^pamatyti tikros dailės darbų.

lionio šeimyna,** Stanislovo Mi- 
chelsono, Stepono J. Minkaus 
šeimyna, Stasio Mockaus šei
myna, Adolfo Nemaksio šeimy
na, Dr. Juozo . L. Pasakemio 
šeimyna, Re v. B. F. Kubiliaus 
šeimyna’, Antano Osvaldo šal
nos šeimyna, Juozo Urptono 
šeimyna, p-lė Elizabeta S. Wil- 
liams, A. D. Zaletsko šeimyna, 
šv. Jono Evangelikų Draugija’ 
ir $outh Bostono Lietuvių Pi
liečių Klubas.

Formalis atidarymas įvyks 
sausio 30 d., kuriame tik spon- 
soriai ir garbės svečiai daly
vaus. Visų pažinties balius 
įvyks toj pačioj International 
svetainėj vasario 4 d. su jžan-

Budinkų Savininkų Alydai!
Jei jums reikia kas taisyti 
arba pcnnodeliuoti su vė
liausiais pagerinimais —

TELEFONUOKIT

HAYmarket 3922
musų patyręs budavotojas jus aplankys už tai jums nieko neskai
tant.. Jis išaiškins jums kaip jus galite pataisyti arba permode- 
liuoti savo namą pagal FHA lengvų išmokėjimo planų.
Pagal susitarimų, nuo 1 iki 3 metų, dirbame viską, kas budinke 
reikalinga. Turime didj planų pasirinkimų pastatymui gražių ir 

geriausių vasarnamių už pigiausias kainas. 
Dabar, kai tik tikrasis laikas budayoti — 
mes kti<lav°jame net už 150 mylių nuo 

■II MM pjB=”“ Chicagos — specializuojames namų staty- 
= IS1-^E |,a I)er viSą meta — finansavimą sutvar- 
^"^|| i kome nuo 5 iki 20 4 metų išmokėjimui.

------L_ I Dykai planai ir apskaičiavimai.

Kasdien Atdara nuo 9:00 iki 6:00 p. p. Sekmadieniais nuo 
10:00 iki 8:0U po pietų.

KREIPKITĖS, RAŠYKIT AR TELEFONUOKIT

ALL STATE BUILDERS
2400 W. Madison St. Tel. HAYmarket 3922

KAMBARYS 402 4

OBE
FURNITURE

COMPANY 
10655 So. Michigan 

Avenue ' 
Telefonas PULLMAN 8820

Pirma Lietuvių krautuvė Roselandc. Pas mus galima nu
sipirkti pigiau, negu kitose krautuvėse.

MOORE’S GAS, žinomas kaipo geriausios išdirbyslės pe
čius, vertas $75.00, pas mus už ........ ......

MOORE’S SU GASU ir ANGLIMIS (combination) vertas 
$138.00, musų kaina ........................... ..$ 110.00
CROSLEY RADIO 8 tūbų, pagauna poli- $jCO KO 
cijos, amateurs ir Europos sotis, 

vertas $89.50, musų kaina
Šmotų Parlor suite vertas $69.00, musų kaina $45-50

:į ♦ '.

šmotų Kitchen Suite, vert. $19.50, musų kaina $12-00 
šm. Bed Room Setas, vert. $69.50, musų kaimv$45-00

O
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DUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ.

PETERI PEN

gene-

gus

• I

Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 40c., Drapanos 10c

adas Blinda” Ryt Bus Ciceroj,
Sausio-Jan. 31 d., 1937 m*

VEIKALĄ STATO-SCENOJ

Cicero Lietuvių Kultūros Draugija
(Chicagos Lietuvių Dr-gijos skyrius)

Liuosybės Svetainėje,

Šį garsų veikalą, 4 aktų dramą—“TADAS BLINDA”, vaidins Chicagos Lietuvių vyrų Cho
ras, vadovaujant žymiam muzikui ir choro vedėjui K. STEPONAVIČIUI.

Cicero Lietuviai! .
'Neužmirškit ryt, sausio 31 d., visi kas tiktai sveikas ir gyvas dalyvauki! garsiojo “Tado Blindos” perstatyme—va
kare.. Veikalas yra nepaprastai įdomus su* dainomis ir muzika, vaizduoja gyvenimą ir darbus garsaus žemaičių 
svieto, lygintojo—“TADO BLINpOS”. Po perstatymui bus šokiai, smagus pasilinksminimai, draugiški pašnekesiai. 
JURGIO STEPONAVIČIAUS orchestra gros visą vakarą įvairius šokius.

Kviečia,
CICERO LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS

VAKARO RENGIMO KOMITETAS.
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Žvaigždės “Naujienų” Paren 
gimė Vasario 7 dieną

BE VAIDINIMO SCENOJE RUOŠIAMA IR k“'1 
PUIKI KONCERTINE DALIS

drg. P. Grigaitis, 
Bet ‘‘Naujienų”

i « 

redaguoja

PIRMYN
SHARPS ąnd FLATS

Naujienų” metinis 
bus vakaras jau 

ar dar kylančių

23-čias ‘ 
parengimas 
pakilusių 
žvaigždžių.

Programe dalyvauja visa ei
lė artistų dainininkų, lošėjų, 
šokėjų taip, kad kitaip to va
karo negalima apibudinti.

Pavyzdžiui, komedijoje “Uoš
vė Į Namus, Tylos Nebebus”’ 
dalyvauja šitie gerai žinomi lo
šėjai:

Nora Gugis
Petronėlė Millerienė-Petrai- 

čiutė
Adelė Zavistaitė-Nausėdienė
B. Liutkevičius
Algirdas Rulis.
Gugienė, Millerienė, Nausė

dienė ir’ Liutkevičius žinomi

parengimas 
nesusidės vien iš “Uošve Į Na
mus, Tylos Nebebusi '
' Vakarui rengiamas puikus 
koncertinis programas, kuriame 
dalyvauja šie artistai:

Genovaite šidįškiutė-Giedrai- 
tienė ( \

Lulu Raben- Micevičienė
Pranas Jiakavičius
Gene Lukas, jauna, bzt gabi 

dainininkė
Rockfordo Kvartetas
ir Josephine Aleksiutė — ša- 

7cėja.

chicagiečįams per metų metus. 
Algirdas Rulis yra naujoji sce
nos žvaigždė, kuris pirmu kar
tu vaidinime pasirodė porą mė
nesių atgal, “Pirmyn” choro 
operetėj, “Oro Bangomis”.

Ten jis padarė tokį didelį įs
pūdi savo, gabumais, kad sce
nos senesnieji vaidintojai' tuoj 
jį paėmė į savo tarpą.

A. Rulis, matyt seka savo 
tėvų pėdomis. Jo tėvai irgi sce
nos mylėtojai ir vaidintojai. 
Gyvendami Baltimorėje, 1913 
metais, jie vaidino veikale “Du 
Keliai”, kuriam režisoriavo drg. 
P. Grigaitis. ' •

Po 24 metų, jų sumis Algir
das vaidina “Naujienų” meti
niame koncerte dienraščio viai. Dalyvaukite ir jus.

——O

“Naujienų” Metinis paren
gimas įvyks vasario 7 d., Chi- 
cago Sokol svetainėje, adresu, 
2434 South Kedzie avenuė.

*

Visi ten rengiasi dalyvauti, 
ir chicagiečiai, ir rockfordie- 

įčiai ir kitų apielinkių lietu-

BUDRIKO PROGRAMAS

Ryt vakare, t.y. sekmadie
ny, nuo 7 iki 8 valandos iš di
džiulės WCFL radio stoties bus 
puikus dainų ir muzikos radio 
programas, girdimas Suvieny
tose Valstijose ir Kanadoje. 
Didžiulė Budrike radio orkes
trą išpildys keletą naujų, gra
žių kurinių; žymus daininin
kai — ponia Elena Rakauskie
nė ir Stasys Rimkus — yra 
pasirengę pateikti klausyto
jams natfjų dainų, o Makalų 
šeimyna turės linksmą pokilį 
— Makaliutės krikštynas.

Leidėjas- ir vedėjas progra- 
mo — p. Juozas Budrikas —- 
pateiks pranešimų iš biznio pa
saulio, ypatingai koks nupigi- 
nimas bus per ateinančią sa-^ 
vaitę Budriko radio ir rakan
dų krautuvėse, kurios randasi 
adresais 3347 ir 3417 South 
Halsted St., Chicagoje.

General Motors 
radio koncertas

Pasikorė Marųuėtte- Rezignavo Parolių 
' Tarybos Narys 

Scullyparkietė Frances Jo 
vaiš-Pocienė

Nusižudė dėl blogos sveikatos, 
sako vyras.

MARQUETTE PARK 
kar rytą sau gyvybę 
38 metų Marąuette Parko lie-l 
• X •? T5   T _ • • V T'l • _ —

Rūpinosi paroliuotais kaliniais 
Chicagoje

'l

Vakar gubernatorius 
_ ya nėr priėmė rezignaciją 
atėmė GeorSe T- Scully, parolių

Hor- 
nuo 

tary
bos nario, kuris buvo paskir-

tuvė, Frances Jovaiš-Pocienė. ^as Pažiūrėti paro|iųotus kali-

General Motors radio kon
certas bus transliuojamas sek
madieny, sausio 31, m?o 10 iki 
11 valandos vakare (rytinių 
valstijų laiku), NBC-WEAF 
radio stočių tinklu.

Dainuos šį kartą 
Metropolitan operos 
kė Kirsten Flagstad,
pasižymėjusi Rochesterio fil- 
harmonine orkestrą, kuriai va
dovaus pianistas Jose Iturbi. 
Programe taipjau dalyvaus p. 
Erno Rapee, General Motors 
simfoninės orkeStros vedėjas.

Pasikorė sayo namuose.
Ji buvo 38 metų amžiaus 

ir gyveno adresu, 6613 South 
Maplewood avenue.

Moteriškės
Pocius, aiškino, kad velionė 
sirgo per ilgą laiką ir keletą 
mėnesių atgal gavo nervų pa
krikimą. ’

Charles Pocius yra elevei 
terių operatorius.

Velionės kūnas buvo nuga
bentas į Stanley P. Mažeikos 
lavoninę adresu, 3319 So. Li- 
tuanica avenue. Čia rytoj rytą 
įvyks koronerio tyrinėjimas, 
kuriame paaiškės, daugiau 
smulkmenų apie nusižudymą

Velionė kilo iš Schenectady, 
N. Y. Ji turėjo tris seseris, 
Bessie Kampikas, Marijoną 
Williams ir A. Wenber. Bus 
laidojama antradienį, Lietu
vių Tautiškose kapinėse.

garsioji 
daininin-

o gros

Rezignavo Illinois W 
P. A. Viršininkas 

R. J. Dunham
Bus paskirtas ambasadorium 

į Vokietiją ar Meksiką

W.P.A. viršininkas Washing- 
tone, Harry M. Hopkins, pa
skelbė, kad rezignavo Illinois 
valstijos WPA viršininkas, Ro- 
bert J. Dunhsftn. Jo vietą už
ims pirmasis pagelbininkas, 
Charles E. Miner.

Gandai sąko, kad Dunham 
busiąs paskirtas ambasado
rium į Vokietiją ar Meksiką.

Dunham ikišiol buvo ir Chi- 
cagos parkų distriktų viršinin
ku. Kias jo vietą užims — ne
žinia.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

j ■ ■

We wish to extėnd our 
deepest ■ sympathy to Mr. 
and Mrs. J. Mickevičius Pa- 
rents rof Al, Pirmyn’s Fi
nancial secretary, on the 
loss of Mr. Mįckevičius’ 
mother who .after a long 
illness succupibed Šatur- 
day. Internment tobk place 
Tuesday, at. the Lithuanian 
National Cemetary.

The sympathy of the cho
rus is with tliem in their 
.lourof sorrow.

additional cpunt! The ręst are 
not idle either.

Nor can they ever have 
beeh idle if they are celebrat- 
ing the K R TWEĘFTH Anni
versary Dancė, ^Fcbruary 6, 
Southtown Ballroom, 6319 So. 
Ashland ’ Avė., 8:30 o’ the 
ęyęnin*. — K R Nevosy.

Vogtu Automobiliu 
įvažiavo f Medį

.... .. , y.......-.—...................— ...u. .

Sudėjo $75 Potvynio 
Aukoms

Susinti du TcwnofiakiečĄii Pinigus pasiėmė vagis

Turning to a lighter-vęin.... 
Pennies froin heaven...
Thiš may well be LIL STU- 

PAR’S theme song after lašt 
Friday’s rehearsal, when she 
was literally šhelled with coins 
as tokenš of appreciation for 
playing the piano while Mr. 
Stephens was lėading the cho
rus. Despitė her embarras- 
ment she mušt have of har- 
vested a pretty handfųll. a e • ■

nius Chicagoje. < 'v
Kai mieste kilo sujudimas 

dėl. piktadarysčių, kurias pildė 
paroliuotieji kaliniai, Scully

vyras, Charles .buvo suspenduotas iš pareigų
Dabar visai pasitraukė.

Pirmadienį Bieliaus- 
ko-Nezelskienės 

Byla Teisme

■ 1 ■ . . .

Cupid seems to be aiining 
his darts at CHĄRLEY and 
BERNICE. These fwo seem to 
be insperatable these days. 
Perhaps Pirmyn will 
another’ romance to its

Fldrėilče— the young lady 
who likęs to work puzzles du 
ring rehearsals. Please don’t 
try to interest the tenors any 
more than you ‘ have to, 
there’s too few as it is.

Reikalauja nuo Roselando 
aludininkės $650.

Pirmadienį, Chicagos Cir
cuit teisme bus iššaukta svar
stymui byla, kurią roselandie- 
tis, Jonas Bieliauskas, užvedė 
prieš ahidininkę, 
Nezelskienę.

Bieliauskas reikalauja nuo 
Nezelskienės $650, kurie jam

40,000 Chevrolet 
darbininkų pra

dėjo darbą
' "■.... ’ '.'z1'? . . '.i

Chevrolet automobilių ben
drovės vedėjas M. E. Coyle ati
darydamas streiko nepaliestas 
dirbtuves Detroite, Flint, Sa- 
ginaw, Bay City, Indianapolis 
ir ' Muncie pareiškė, kad ben
drovė yra pasirengusi duoti 
darbo dėl 40,000 darbininkų 
bent po dvi dienas savaitėj, 
kad juos sulaikyti nuo pašal
pų.

“Del stokos “bodies” diduma 
dirbtuvių liks stovėti,”- sako 
Mr. Coyle.

T0WN OF LAKE. — Pasi
vogęs su draugu automobilį, 
Chester Janiszewski 22 metų, 
4942 S. Justine Street, vakar 
įvažiavo j medi. Nelaime įvy
ko prie 50th ir Wood gatvių.

Janiszėwski, kaipo vagį, pa
žino apvogtasis, Harvey Radd, 
1618 W. Garfield Boulevard.

Buvo suimtas ir Janiszew- 
skio draugas, Theodore Janus. 
18 metų berniukas, 4946 Jus
tine Street.

Carter pradines mokyklos 
mokiniai sudėjo $75 aukų pot
vynio nukentėjusių sušelpi- 
mui.

Pinigai buvo padėti mokyk- • 
los‘ raštinėje. Už kiek laiko 
mokyklon atėjo koks tai vy
ras ir persistatė inspektorium. 
Kai jis išėjo, pinigų nebebu-' 
vo. Juos pasiėmė.

Carter mokykla randasi prie 
58th ir Michigaų avenue gat
vių.

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

r. . '

Dažnai Gelbsti
Skelb. Virškinti ir nuo

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Triner’s Bltter Wine Co.
044 S. Wells St., Chlcaro. TU. 
PriBiųsk man sampelį dykai
Vardas

Garsinkites “N-nose Užkietėjimo
Adresas

Visose 
Vaistinėse

The serap books brought 
down by Vice Pres. No. 1 see- 
med to interest all. Every- 
body looked for seansai in 
the English coluinn and inva- 
riably ended Up a t the sing- 
ing fool’s column?

T)his ”one column authbr” 
is evidently popųlar with the 
girls, yet he 0{r ’she refuses 
future articles, that interest 
the whole chorus. —WHY?

have 
credit.

Lietuviškas Krupnikas
‘ Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITĖ GAUTI

International Wine & Liuuor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas ‘

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY
■ , ' t 1 • *

Have>you lię^Į’d of the new 
harmony trio;"* that is now 
studying with. Mrs. STEP
HENS? We heard that they’re 
pretty gęod... Who tre they?... 
Gucss. •

v Onę of the prodigal sopra- 
nos has retuęhed (Albina) 
Now, where oh wherę is our 
bootifuil blond‘ Aldona., 
tenors do miss her so.

To Pete and Albina.
So you know who the OR

ACLE Lis, hen? Well don’t 
laugh too soon, remember 
that he who.

Huinbly' yours,
^THE ORACLE:9

The

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mtfsų Skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
{vairių paprastų ir ne paprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

ILaidotuvių Direktoriail • Turtas ir Finansai
Real Estate and Finance

Pocahontas Mine
5. tonai ar daugi

Smulkesni $'

Run Screened 
$7.40 tonas 

.15 tonas.

• JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

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

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

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

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS 

<20 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. En»lewood 5888—5840

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

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1-392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ 
CHICAGO.

Jonas Stasiūnas
Ryt Liuosybės svetainėje. 

Cicero j e, įvyksta garsiojo vei
kalo “Tadas Blinda” vaidini
mas. Vieną iš žymiųjų rolių, 
būtent čigono, , vaidins Jonas 
Stasiūnas, žymus senų gerų

, Vakarą rengia 
Cicero Lietusių Kultūroj Drau
gija (Chicagos Lietuvių Kul
tūros Draugija (Chicagos Liė-

i Draugijos skyrius). 
“Blindą” suvaidins Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras./Po vai
dinimo bus šokiai, gros Jurgio 
Steponavičiaus orkestrą. Teat-,. 
ras prasidės 6 vai. vakare.

Plačiau apie tai skelbime.

Arrange to Welcome 
A Larger Crowd

, V va kž

Filomeną la?kl» artiftas’

dingę iš kišeniaus besisvečiuo-j
jant moteriškės alinėje.

Svarstymo šį kartą grei
čiausia nebus, bet advokatai 
įteiks teismui dokumentus, 
o teisėjas paskirs .naują datą 
bylos iššaukimui.

Kitame teisme, 
Gourt, Nezelskienė 
dusi bylą prieš J. 
kurioj ji reikalauja 
atlyginimo už neteisėtą apkal
tinimą pavogimu pinigtj ir už 
suareštavimą.

Superior 
turi užve- 

Bieliauską,
$50,000

Nepavyko nusižudyti
* ' ■

John Goldman 45 metų, 540 
&.AAAA4AJIU ▼ VttAJUiU JL/J.A44CLU4 A K >

suareštavimą. [Helmholz avenue, Waukegan,
Bieliauskas buvo patraukęs ’ Uliii-ois, du kartus šią savaitę 

Nezelskienę atsakomybėn, bet 
Felony teismas ją paleido 
nes truko įrodymų.

| GERB. Naujienų skaityto* 
jos ir skaitytojai prašomi 

' pirkinių reikalais eiti i tas 
į krautuves, kurios skelbiasi 
^Naujienose..

nušoko ant kelio atvažiuojan
čiam Chicago & Northwestern 
traukiniui. Abu kartus jis įpuo
lė tarp patalpo rąstų it abu 
kartus lokomotyvas pravažia
vo vietą neužkliudęs Goldmano. 
Policija areštavo Goldmaną, 
tačiau jis atsisakė duoti jai 
atsakymą į klausimą, 
ginęs nusižudyti.

ar me-

In celebrating their tvvelfth 
anniversary, the K. R’s are 
arranging a gay and popular 
type of dance where they are 
preparing to welcome a great- 
er number of friends than the 
more or less limited- crowd 
that gathers in the higher 
priced hbtel ballroom, where 
they have custoinarily been 
gathering.

On this gloriotis occasion 
of their/ twelfth anniversary 
—of which they are justly 
proud — the young ladies 
hope to see all their past, pre- 
seht and future friendš toge- 
ther and as happy as can be!

Meanyvhile an interesting 
race is going on between the 
mademoišelles and the mada- 
mes as to what group will 
sėli more tickets, which, by 
the way, are only fifty cents 
including wardrobe courtesy. 
; Mrs, B. Lenkart, Mrs. R. 
Kelly and Mrs. P. Saliner will 
sdbn be asking the committee 
for more tickets; while, Miss 
A.ę Kairia aiid Miss L, Sadaus
kas have already secured an

- the young ladies

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

( . už toną:
BLACK BAND ..............   $8.60;
Illinois Lump .....   $6.40
Frąnklin Wash Nut .......  $5.75” ir
Haking Kentuckv Lump .. .. $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Ąv.

• LIGONINES— 
HOSPTTALS • TA VERKIOS

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Šiame. skyriuje skelbiama tik tie 

automobiliu pardavėjai ir auto me 
kanikai kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
nataiso automobiliu*.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiild gydytojai, o ne atu- 

dentai, teikia patarnavimu.
Iiima tansilua. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy 
mat arba namuose. Raudongyslls 
gydymas ilvirkitimu, kyla ir vari* 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lavmd&Je 5727.

New Deal Inn Tavern
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH-—LIQUORS—WINE 
—BEER-^CIGARS* AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių > 
DOMININKAS KURAITIS 

806 Wėst 31-st Street 
V»etnrr 1696

• RĘSTA URANTAI

Salutaro Blteris yra vienas iš 
riaušių Biterių kų šiandien randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne 
smagumų Plačiai^ vra narduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio 
Canal

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefono 

x f

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Garsinkite “N-nose’

1138.
' 639 West , 18th St. 

CHICAGO. TLL.

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

šviesus kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — BouL 8753

'' ‘t S

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

2448 West 47th Street

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

Tek Yards 5299 
3827 SO. EMERALD AVENUE

" .................. ■■III I ‘ii. >

Skelbimai JNaujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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POLICISTAI JOSEPH TUMA IR BEN > 
TUMAVIC1US TURI GERAS AUSIS

Suėmė automobilistą, kuris važiavo-su 
mirštančiu žmogum ant “bumperio”

..—  t —~' k—.-r— • • n- y-z.- ...

Gavo iš Lietuvos te
CLASSIFIEDADS

CĮCĘĘO — Cicero lietuviai 
policistai, Bęnjamin Tumavi- 
čius ir Josjpph Tuma vąkar 
pasižymėjo, pasirodė, kad jie 
turi labąi geras ausis. Važinė
dami po Cicero vąkar rytą, 
jie išgirdo linksmą. Atrodė 
kaip ir dyięjų automobilių su
sidūrimas.

Nuskubino jie su skv&dka- 
riu į tą pusę, i§ kpr trenksmas 
atėjo. Ausys jų neapgavo. Ne
toli Cermak poad ir Ąustin 
bulvaro automobilis sudaužė 
dviratį ir mirtinai sųžeidę 
vieną Per ei v aj Fauli, 447 Š6. 
Keninhvorth ayenųe, Oak

Aųtomobilm valdytojas ne
stojo suteikli pagalbą, iet nu

važiavo kartų su sužeistuoju, 
užkritusiu ant mašinos ‘bum- 
periu? • y

Automobilį valdė George 
Bradacu, 1528 Gundersonayę. 
Jis aiškino Tumavi^iui ir Tu
mui, kad dėl peląimės taip su- 
jSiuęrvavo ir suąįjaudino,' kad 
automobilio negalėjo sustab
dyti. >

Bradac buvo sulaikytas tar
dymui.

Sųžeiltasis - dyįĮ'atininkas, 
Percįval Faull mirė, nuga
bentas į Berwyn ligoninę.

Vakar autopįiobilip suvaži
nėtas mirė ir antras dvirati
ninkas, Willįam Potratz, 50, 
6116 Ąddison avenue.

— Pl^ėįu- 
Oną Dnwgiu;

lošti

Furiuture & Fixtures4
Rakandąi-Įtaisai

------ comT“
Anglys

Real Estate For Sale

Vasario 5 Teis Anų 
balansu Vaiky tojus
Suimti 6, tąrp jįų du mar- 

ąuettęparkieęiai

Kriminalių teismo ^ęisėjąs 
John Prystalski paskyrė- vasa
rio 5 d., svarstymui bylos, ku
ri yra iškelta šešiems asme
nims už ambulansų vaikymą. 
Jie taipgi yra kaltinami netei
singais budais išgavę pinigų fš 
apdraudos bendrovių.

Kaltinamieji yra adv. Leo 
M. Tarpey, George L. West, 
Japaes ir Katherine Valęntiue. 
725,3 South Rockvvell Street,

Ędward Feeley, 2243, West 71 
Street, ir Fraąces FeęJęy, j,p 
žmona. j

S.L.A, Programas 
Antradieni

* t •*Antradienį vakare, kaip. 
7:45,P- M- iŠ Radio. stoties bus 
transliuojamas savaitinis ra
dio programas. Jį surengs 
301 kuopa iš, Cicero.

ENGLEWOOD. 
s^. savaitę p-nia 
6108 So. State 
Lietuvos nuo 
Juravičaitės 
šimti knygęliy
Veikalai yra išleisti ^leiuvoj. 
štai jie:

,■ ■• ■ •. . ' ■■ ' ■:

Moderniška kaimo moteris
Pavergtųjų kai varijos
Meška
Ji pasiaukojo
Drama miške . '

■ Ponia viršininkienę .
Nulaužtas raktas, ? : 
Kruvini briliantai
P. Gintalas spalio 9rt|.;
Vėliau p-lė P. Jųravibąitę, 

ynios A. Dowgin sęsub, 
dar dau^iąų teatralių veįkąlų 
atsiųsti iš Lietuvos. Norįųtįę.v 
gauti platesnių informacijų 
apie šias knygeles galite kreįp- 
tis- augščiaų minėtu adresu’ar
ba pašalėti telefonu — Englę- 
wood 6530. ;

' '' Y '

— Senas Vetrųs.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
/j® W SVĘTERIŲ "KRAU- 

( flL TU VE ATDARA KAS
DIE^A —IR VAKA- 

\ “i RAIS IR SEKMA- 
Ą PIENIAIS.

• Telefonas 
, VICTORY 3486. .

504 WEST 33-rd STREET '

IŠPARDUODAME BARU F(KčE> 
RIUS, visokio didžio su Coli Baksaie 
ir sinkom. Taipgi fikčerius dėl 
Ųile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksuę. Cash 
ąrba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mUs pirm negu pirksit© kitur.

^ 8. E. SOSTHEįM & SONS 
J 915 SO.r STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

L. T. K. P. N. “BALIUS” RY- 
TOJ, SAUSIO 31 DIENĄ, PARA
PIJOS SVETAINĖJE, 3501 SOUTH 
UNION AVĖ. PRADŽIA 7 VAL. 
VAKARO. KVIEČIA:

KLEBONAS ST- LINKUS 
IR VALDYŲAl >

STOGDENGYSTB
Mes dengiame ir pataisom© visokios 
lūšies stogus, taipgi $x?5ąme būties 
darbus. Lengvos išlygos, ‘ pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO, 
' 3216 So. Haląted St

Victory 4965

' TURIU PARDUOTI — keturių 
kambarių rakandus — labai greitai 
—vyras mirė, negaliu laikyti. Ati
duosiu visai pigiai. 4413 So. Maple- 
wood, Tel. Hemlock 9628.

POCAHONTAS Mine ’ Rurt, 75% 
stambumo, garantuota kokybė—to
nas .... ...... .i-.—......................... $7.25

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

ŠCREENINGS 2’inčių stpker $4.60 
Rūšis ir svoris garantuojama, grei
tas patarnavimas. Kiti ąnglii| bAr- 
genai. • . >

Telefonas DEARBORN 0264

Help Warited—Malė
Darbi ninku Reikia 1

REIKALINGI 2 VYRAI Skrap 
yardui. South Side Paper Stock Co., 
5833 So,. Throop'St.

Business Chauces
Pardavimui Bizniai -

Vartoti Automobiliai 
Pardąviiųui

LASALLE 1932 Sėdau. Tobulai 
motoras, geri tairąi. Garantuotas 
Raip naujas. Taip'gi Stųdebąkęr Dę 
Ųųxe Sodan. Naujutėliai tairai, 6 
vielų ratai. Tikrą auką ųž taktai 
$^50. Išmokėjimai atsakančiam aš- 
ųcieniui. 3138 Clybourn ĄvenUe,

, FINAL EXAMINER — kautų ša- 
pai, visas kriaučiaus darbas, paty
rimas ant off-pressing coatš sh šty- 

PARDUOSIU tayerno biznį, arba mo mašina. Nurodyti patyrimą ir 
liudymus. Shaffer and Swęsnick, 
625 West Jackson.■

priimsiu į 'pusininkus—nėra skirtu
ko; vyras ar moteris, 2113 South 
Ųąlst;ęd St.

iškilmingas atidaęymas 
b, z. tavėkn

šeštadieni ir sekmadienį; Sausio- 
Jan. 30-31 4213 So. Campbell Avė. 
Tel. Lafayette 8150. Gera muziku, 
valgiai, Burlington alus — geriausi 
degtinė. Savininkai Barborą ir Ądot- 
mas- Ząblaske, kurie turi fauną prie 
•Fox> River. upės. ,

FRANCES 
po tėvais

POCIUS 
Jovais.

šiuo pasauliu 
, 1937 m., sulau- 
amžiaus, gimus

Furni^bM Rooms
. . A. * x-. A-.•. - ..

PASIRENDUOJA k^hiba^yš pa
vieniam—Garu apąildojnaš. Be val
gio. 3256 So. Union Ąve. Pirmas 
aukštas. ■ /
~MAl6nųŠ’~KAMBAr1aI labai 

įmanonia kaina—vanos ir showėrs. 
Netolimas vaikščiojimas į vidur- 
miestį. ELMO HOTEL, 516 RushSt. 
kampas Grand Avė.; Chicago, III. 
Tel.- Delaware 0484. ;4, . . •

PASIRENDUOJA šviesus kamba
rys—su visais patogumais.— Su ar 
be valgio. 6815 So. Maplewood, 
Republic 6251. ;
< RENDON ŠVIESAS .kambaryj, 
karštu vandeniu apšildomas, pavie
niui ar vedusiai porai.' 7115 So. Ho- 
nore Street. f, / , ’ '

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

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS,'kampi

nis namas su Tavernų' ir Lunch- 
room; yra kambariai viršuj.’ Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 
didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi
mo—ligą. Nuosavybė cash—nėra 
morgičių. 1858. West 39,th St.

TAVERNAS parsiduoda Marquet- 
te Parke — visai nauji fikčeriai.

Pašaukit Republic 1341.
2640 West 69th St.

Su ar

Ir * * ' . ■ _ ‘ . 1

PARSIDUODA batų taisymo šapa 
—pinigo darytojas, pigi renda, pra
šome persitikrinti. Tam, kuris nori 
išmokti amato ir pirks šią šapą— 
duosiu praktišką išlavinimą dykai. 
M.'J. 10703 Sp. State St. Chicago, III

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

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

Continental Paper Grading Co. 
1623 Lumbcr Street.

REIKIA MERGINŲ patyrusių 
prie steąm table $12.00 pirštinių 
taisytojų $16.00, Bindery $16.00, ko
telio mergina $50.00, mašinoj ope- 
reitorė $16.00—$20.00, veiterkų $8— 
$10.00. A. J. McCOY and ASSOCIA
TES, INC., 140 South Dearborn St. 
kambarys 1130. r

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui— geri namai, 11 metų vai
kas, savas kambarys ir vana.

Dorchester 3053.

'JAUNA MERGINA lengvam namų 
darbui, vaikas, liudymas, nėra skal
bimo, nė virimo, $5.00, būti.

Merrimac. 7785. .

PARDUOTI ARBA' MAINYTI 6 
kambarių muro bungalow, 108x120 
Jotąją.' Lyons į Chicagoj arba prie
miesčiuose, tuštį.

Muro 3 aukštų biznio nuosavybe 
l$-ta gatvė, arti Ashland Avė. j 
Buėgalow katėdž. tuščias.

Freimu 2 aukštų akmenų Stone 
Avė., La Grange Park, j Cicero ar 
Berwyn. ■ . ,

Tušti lotai į mažą katedž Chicagoj 
ar priemiesty.

PARSIDUODA.
Freimų 6 kambarių 2 karų gara

žas, vištininkas, vaismedžiai, lotas 
100x210, Lyons, $4,000.00.

2 modelio muro budinkai, 5 ir 6 
kambarių Raymond Avė., Congrėss 
Park. Bairgenas $5100.00, lotas 
50x125.

Tušti lotai Brookfield ir Lyons, 
pagerinti $450.00 ir aukščiau.

Dėl kitų bargenų:
GEORGE F. MASEK.

8558 Ogden Avė., Brookfield, IU. 
Real Estate and Insurance.

—O—

PARSIDUODA MARQUETTE 
PARKE APŠILDOMA SU CEMEN
TINIU BEISMENTU MEDINĖ KA
TEDŽ, 2 karų garažas .... $2,800.00 

Kita medinė Katedž, pečium ap
šildoma ........... ........  $1,200.00

Trifletis po 5 kambarius, moder
niškas, kaina ...................... $8,500.00

Keturfletis, naujas mūrinis, $10,- 
000; 6-fIetis $19,000; 4-fletis $9,000.

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

Du fletiS'po 5 kamb., cementuotas 
beismentas, turi būti parduota grei
tai. Matyk namą ir siūlyk. Gali nu
pirkti už savo kainą.

' KAZYS URN1KIS, 
4708 So. Western Avenue.

—o—

MODERNIŠKAS MURO NAMAS, 
KRAUTUVĖ, FLATAS VIRŠUJ. 
2 KARŲ PLYTŲ GARAŽAS, už 
pusę originalės kainos. 6515 South 
Ashland Avenue.

PAULINĄ KUODžIUVIENf ?
Po ąn^u .vyra Stan^vl<ie^e

J Pęr^skįtf šijiio
Sausio 29 a., 5:60 vai. po pie
tų, 1937‘ m., sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Mirčaičių krų., 
Žagarės parap,, Šiaulių apski;.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną Stanevičių, myli
mą seserį \Marijoųą Dargužie- 
nę, švogerį Juozapą Dargužį, 
sesers vaikus, Juzefą, Kasė ir 
jos vyrą Robert, Aleksąndrą 
Dargužį, žmoną Loręttą ię 
Stanislovą Dargužį, žmoną 
Ireną ir' daug kitų giminių.

Kunąs pašarvotas 668 W. ,18 
S_t., Rad.žiaus koplyčioje. Lai
dotuvės' įvyks Ąntrad’., Vasa
rio 2 d., 1:00 po pietų iš kop
lyčios Į Tautiškas kapines.

Visi A. Ą. Paulinos Kuod- 
žiųvienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se ir suteikti jai paskutinį pa
tarnavimą ir atsisveikinimą.—.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Sesuo, švogeris, Sesers 

vaikai ir gimines.
Laidotuvėmis rūpinasi Sesuo 

ir švogeris Marijona ir Juo
zapas Dargužiai.

Telefonas Monroe 2725.

ONA STANKEVrčĮtENĖ, 
' po tėvaią Ąustąiiė

1937 m., sulaukus pusės amž., 
giųius Telšių a^skr,,. Goduna- 
vo mieste.

Amerikoj išgyveno 35 metus.
• Paliko dideliame nuliųdime 

vyrą William, 2 supu Petrą ir 
marčią Ann.a, Walter ir marčią 
Štellą, 2 anūkus, seserį Do
micėlę Petkienę ir gimines.

Priklausė prie Keistučio 
Pašelpos; Kliubo.

Kūnas pašarvotas 831 Węst 
34th PI. Laidotuvės įvyks Ant
radienį, Vasario 2 d., 8:00 vai. 
ryto iš namų į Šv. Jurgio pa-. 
rap. bažnyčią, kurioje atsibus 
gedulingos • pamaldos už ve
lionės sielą, o, iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Onos Stankevi
čienės giminės, draugai ir.pa- 
.žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami laidotuvėse dalyvauti ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
vyras, sunai, marčios, sęsuo, 

anūkai ir giminės.
Patarnauja laid. dir. S. P. Ma
žeika, tel. Yards 1138.

Persiskyrė su
Sausio 28 d
kus 38 m., ...............
Scheneętady, N. Y.

Paliko dideliame nuliųdime 
vyrą Charles, 3 seseris Bessię < 
Kurnpikas, Marijoii ^Villiamš, 
Ann Wember ir gimines. :

Kūnas pašarvotas rąpdasi 
6613 Sq. Mapl<pyood Avė. Tel. 
Hęuilock 1532. (? / / f

'.V ’ *“^*5 *; •

Laidotuvės įvyks J\ntrądięu) 
^jįĮario 2^dig^J. į$’po 
pięt iš namų dus nulydėta į

• Tautiškas kapines? '•>
Visi A. A. Frąnces Pocius 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse’ ir suteikti- 
jai paskutinį patarnavimą ii; 
atsisveikinimą. f A "

Nuliūdę liekame,
Vyrąs, ^eąęjęys ix gjmiuės. 

Laidptųvėse patarnauja ląld. 
dir. S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138. '/

■■ ■0'TW.L‘ 1 I- .in.if H . I.m ipi.Mi

SUSIRINKIMAI
Svarbus pranešiu^ Chicagoš LįetiĮViy Vyrį Chorai į

Visi Chicagoš Lietuvių Vyrų Choęo nąriąi ir visi lošėjai “BLĮN-? 
DQS” būtinai atsilaųkykife j repeticiją nedalioj e,'sausio 3T 
dieną, 11 vai. ryto, Liuosybės. Svetąinėję, 14th St. ir 49fli 
Courth, Cįcęro. ;

SLA 6-to Apskričio moŲnė konfęrencija įvyks sekmadieny, sau
sio 31 d., 1-mą vai. po pietų, Sandaros svet., 814 W- 33rd 
St., Chicago, Ilk Bus riųkįmas aps.kriėio. valdybos ir svars
tomi kiti svarbus organizacijos reikalai. Visi kųopų at$to.J 
vai kviečiami dalyvauti. —Antajuas ZaJą^Orįų^, 

, Justąs čiliaųskas, sėkT..
t ■: i*"/'

PARENGIMAI
_ __ ._ _ f

’ ' V, ■ '■

Draugystė Susivienijimas Broliųrir Seserų Lietuvių, ręrigią va-
' ‘ ' ■' < . 4 •’ ' ’ 1 • ’ f Į

karą paminėjimui 25 meti^ savo gyvavimo sekmadienį, sau
sio 31 d. 1937, Apveizdos Dievo parap. didžiulėj svetainėj, 
18 ir, S. Union Avė., pradžia 6 vkk vakare, įžanga ,25c., .Ge
ra muzika ir šokiai per visą vakarą. , Kvfėcia 
ųž l^oflntet^ Juv^as Kuzmickas, korės.

A. t A.
MARCELĖ ADOMAVWN?

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 28 d., 7:00 vai. ryto, 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Kauno rėd., Telšių aps., 
Veviržėnų parapijoj. t

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime

2 dukteris: Marcellę Millęrią- 
jnę, Petronėlę Ądomąvičiukę ir 
Žentą Edvardą; Millerį, seserį 
Marijoną Cixtą.u^i.ęųę. ię ąę.sęrs 
vaikus: Frančiškn ir Petrą Ųir- 
tautuš, dukterį Marijoną B,ęr- 
ger, ir brolio vaikus: Marcelę 
ir Ignacą Ku.tius.-

' ’’Kubas, pašarvotas S.. M. Sku- 
do koplyčioj, 7.18 W. 18th S t.

Laidotuvės įvyks Pirm., Va
sario į . d., 8:0.0 yąl. ryto $ 

;;koplyčios į Dievo ApveįzĄos 
par. bažnyčią, kurioj,©’’ ątsįįus 
gedulingos pamaldos už ve
lionės ąięlą, o iš tęn bus nu
lydėta į Sv. Kaziiniero; kap.
Visi A. Ą. Mątęėlėę Adomavi

čienės gimines, draugai'ir pą-\ 
žįstamį esat nuoširdžiai kvi,ė- 
Čiami dąlyvantį ‘ląidotuvęse į 
suteikti jai paskutinį' patarna
vimą ir atsisveikinimą.

7 Nuliūdę liekame, .
Pųktęry^ Žentas, sesuo, sę-

• ąęąęrs ir brolių vąikąi ir V 
giminės. v..

Patarnaują ląi?d? dir. $. 1VI. 
S^udag/. tęl. ^o^rde ' 3377.

m
(■> ■> • " >■.. ■ ,1*,- ■■ .

For Rent H
PAIEŠKAU RĘNDAŲNINKŲ , ant 

farmų ar dirbti ant puses, su gyvu
liais ar be gyvulių, pagal sutartį, 
ar patyrusį žmogų, ąęžeiiojįą porą 
dirbti už algą. Gerięmą. ž/nonėin^ 
gerą progą, gera'> farma• pejįplį CHi- 
ęagds. Atsišaukite!thubątol a^bą ne- 
dėlioj per dieną. Farmerys bus po 
šiuomi adresu: 4339 So. California 
Avė., Phone Virgfriia 1873. ‘

■1 ................... ■"ij ■ ’lj .
. .SfnntilfMn Gflen /relęgramu t -Į, 

Patmullo Dalil’ *LOVEIKM
KVrETKlNINKAS

ŲčlSs Vestuvėms, ;Kąųkietama, 
ir Pagrabąms ‘ 

3X1(1 Sd. Halsted SĮ
fel. BOUlėvafcĮ

Urba Flower
Gėlės Mylintiems—Vęątuv^us-M 

Bankietams—Laidotuvėms— •> 
Papuošijnąius.

4180 Archer Ąvenue
L Plione LAFAYETTE 5800

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street 

Tėl. Republię 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas ateis su šiuo apgarsinimų, į 
nusipirks wholesalė’*' ‘i

PRISTATYMAS MIESTE IR PR1E- MIESČIUŲSE. ' T
AUKŠTOS aru^S

$4.75 iki $6.0Qužtoną
PAŠAUKIT DIENĄ ĄR NAKTĮ

ANGLYS!
ANGLYS!

SOCIAL SECW1W 
slankas ir formas GALI- 

MA GAUTI PĄS

J. P. Vartota
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358 
TeiJpa informacijas ir ųžyędą sys- 
tęinas pritaikant prię vadžios 

reikalavimų.

- - , fl V 4.- V •jj*. c • I .............. .. ■ ■' ■» ■ ■

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
■;;A - WĘSTW ĘUFFET

'6^45 Soiltli AVęstern Avė.- -
bausiu 29 ir M 1?37 m.

. Savininkė KAZIMIERA ŽILINSKIENE
Bus gardžių užkandžių, muzika ir skanių gėrimų'.

Koriiitėtaš,

r’li .-/cL
. > ufr V k'.- .y’-ii

• ’ ’ r»' V . | • f Py , *

| Kyiečiu savo 4rąųg,us ir pažįstamus 
f- -laįkį paleisti.

T7 i'

‘ f: T ■ ’ '' *

■. •. 5 ' S-

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

žemes; Tavern, šokių salė ir 11 
kambarių, bėgantis vanduo, gasas ir Į 
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 ųž $11,500.00; 3 
mylios iš Kenosha, 50 .mylių iš Chi- 
cą$os ant gero kelio. Kreiptos paš>

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

I n III ——

MįsceUąneous for Sale

• • , ■ ■ - ‘Z , ■ 7 v «

TYPEWRITERIUS RENDUOJAM 
IR PARDŪ0DAM PIGIAI. Atdara 
Vakarais. MID CITY TYPEWRITER 
KXCflANGE, '944 West 6.3rd Street. 
Węntworth 5305.

MERGINA* AR MOTERIS gydy
tojo namams — mėgti vaikus, nėra 
skalbimo, būti; Sunnyside 8253.

MERGINA LENGVAM NAMŲ 
darbui padėti prie virimo — nėra 
skalbimo gera alga, būti.

Sheldrake 6062.

MERG/NA NAMŲ DARBUI ma
žam apartmente be virimo ir skal
bimo, $5.C'O; 6844 N. Western Avė.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI be virimo'— 
lengvas skalbimas, geri narnai' būti, 
$7.00; Independencc 1669.

PĄRSIDŲODA traktoriai ir trąi- 
lęriai arba maino su 2 metų kon
traktu—priverstas z parduoti dėl* Įįr 
gos. 'Čąnal 6174. 1

Fanus for Sale
Ūkiai Pardavimui .

-'.Y .<•. • • n- ‘ . ' '

PARSIDUODA nebrangiai ncdi- 
dęlę farma Yfisconšino valstijoje— 
,su staku. 200 mylių nuo Chicagoš. 
Pardavimo priežastis, mirtis šeimy
noje; Atsišaukite 5335 So. Halsted 
Street?”.... ........

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

‘sjąiąlkkenų.

VIDURAMŽĖ MOTERIS be šei
mos bendram pamų darbui tiktai.— 
maža farma 50 mylių j žiemių va
karus nuo Chicagoš. Pašaukit Lake- 
view 4892.

"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 — 
mažą šeima, būti. Triangle 10549.

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

REIKIA patyrusios merginos virš 
25 bendram namų darbui, virti bū
ti—1 vaikas, $7—-$8. South SĮhore 
4938. .. - »i i —■ i !»■■■ i n i w—f t

Real Ėsta te Wanted
,—Nuosavybės Reikia

$3500 — GERI NAMAI IR PAJA
MOS — 2 flątai, 5 ir 4 kambariai,, 
kaip nauji. Artesian art,i 47tos. 
Tikras pirkinys! Pamatyti rytoj, 
kreipkitės. 2532 W. 63rd St. Hem- 
lock 8300.

ŠALĘ MAROUETTE PARKŲ 2-ų 
flatų po 4 kambarius, karštu van
deniu apšildomas, nėra morgičių, 
kaina $4900.00—mažas' įmokėjimas 
arba išsiųiaino į kitokį namą arba 
biznį. 6551 So. Kedzie Avė. Telefo
nas Gęovėhill- 0306. 
*■ 1 ’i f >l"'11 - '■ 1 -1 “ ■■■'«■

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 jr 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar
genų.

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

Hemlock 0800.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia

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

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

. AUKA; 90 akrų faima. 47; akrų 
'tųrpių žemė. 10 akrų alfalfa. Dide
lis namaSj 2 bąrnęą, žvyro duobę, 
upęlis eina pęr ganyklų žemę prie 
pųikhŲs ežero, arti ĄĮlegan, Michi- 
gąm.'Ęhięago 145 mylios. Rašyti ar 

į matyti Fred Pope, R. No. 1, Box 69 
Brav<?> Mięhigan. f

Farm s Wanted
Ieško Farnjos

IEŠKAU FARMOS RENDUOJI 
u;ž casji nuo 5 ikij 200 akrų dėl savęs. 
Ątsišaukitę laišku 1739, So. Halsted 
St. • Box 560. ■ " "

* .* , * . , , ' ’ ’ ■ *
RĘNDON arba pardavimui krau

tuvė su ' 5 kambariais gyvenimui 
Clearinge. Pašaukite Tel. ' Republic 
7148.' 5716 w; 64th St.

!< • M ’ * ’

REN.DON kampinė krautuvė 
su flatu, karšti! vandeniu šildoma, 
gatvekąrio ir eleveitoriaus transpor- 
tacija. pigiai. 2058 We>st 21st St.

airus
' •>< k - ", • . - , ,L . ..... . . , ■ ■■ . -t • .a

JĄUb{A BIZNIO MEĘGLNA no- 
rętų pasidalinti kambariais arba 
apąrtmenty sų kita, mergina. Kreip- 
tės i Naujienas, Box 561.
^^I^inanciaT^-^

Fiuansai-Pą^k^os
T -v, -T- V'T'■-7 a” ” ’ ” • • T’

j KOLEKTAVIMA^ YįSUK
-a-NĖRA kolekto—nėra” ihokėsnio. 

Bandos—notos—algos—skolos—visų 
rušid' bilos—greitas, 'patarnavimas, 
' GREAT NORTHERN CREDIT

■ •j / sėrvicėv *
Phone State 5922.

' .. SERVICE*’ '•■ . •■'■
7& West Monrbe, Phone State 5922,

■ ■'-H J • • ■ ’’

IEŠKAU PIRKTI vieno arba 2 
pagyvenimų mūrinį arba medinį na
mą—apmokėsiu cash, jeigu nebran
giai. Bile geroj vietoj. Praneškite 
laišku 1739 So. Halsted St., Box 
^2-
.. Jtegl fe

BRIGHTON PARKE 3 fletai po 4 
kambarius, mūrinis; prekė $5500.00.

ČŲICAGO LĄWN— 6 kambarių 
mūrinis Bungalow, karštu vandeniui, 
apšildomas. Prekė $45OQ,00, įmokėti 
$1,500.

CHAS ZEKAS
47Q8 So, Westcrn Avė.

NIEKAD NEBAMATYSIT tokių 
barggnų dviflaciuose moderniškuose, 
plytų budinkuose. 
62nd ir Talman .. 
61st 
54th 
44 th

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 netoli 54th ir Kedzie 
gatvių, naujai išdekoruotas, užda
ryti porčiai’,. pleisteriuotas bęismep- ; 
tas. 'gatvė ir |elą išmokėta, 2 kąfų . 
garažas, didelis lotas, paaukuos ųž 
$5950.00, Kreipkitės pas s’avininką 
5138 Sjr. Albany Avė. Agentai nesi
kreipkite.

KAS INTĘRĘSUOJAŠI GERU ir 
gražiu bungąlovy—6 kambarių, 60 
pėdų priešakiu—2 karų garažas — 
Side Driye. XieW plytų abudu šo
nai—Rąndasi ant 67th Boulevard į 
vakąrus nuo Wegtern Ąve. Kąštavę 
$1'6,000. Mainysiu arba parduosiu. 
Rąrgęnas. kreipkitės 2502 W. ■ 69th 
SŲ, Mięhiulis.

$1275.00

PIDELI BARGELNAI 
RRIGMTON PARKĘ

2rj,ų flatų medulis namas, 
no 6 kambarius, su maudynė
mis, spcciąl kaina

gurbus namas, 2-jų fialų, 
po 6 l/ąųibąrįus, platus lotas, 
bargfenas, 4ik ....... ?.. $6600.00

Lotas aiŲ 46-tos ir $t. Wash- 
tęnąw Ąyev galę loto 2-jų: ka- 

Rarsi- 
$775.00

rų naujas garadžius 
dubda

B. R. PIETKIEVVięZ 
2608 West $7th Slręęt, 

, im.

DABAR LAIKAS
Pągąrsint farmąs

-,pARDUOj ■
' . ' —MAIN YT

Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neąlidėliokit. 
e ' '• "t
Rarsintis
Naujienose
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TVOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodamo gera nuo- 
lsl> kV; - J
11 / ‘ .............. .. Y

« - : •*.' " ■-' :

*
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POTVYNIS PAVEIKSLUOSE

GRĘŠIA DIDŽIAUSIAS PAVOJUS

■

Naujienų-ĮIN Photo
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1.—DINAMITUOJA PYLIMĄ, KAD MIESTĄ IŠGELBĖTI — Ties Birdspoint, Missouri armija išdi 
namitavo pylimą, kad sumažinti Ohio upės spaudimą prie Cairo, III 
Užlies miestą

■^4WS' y «
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3.—GELBĖJA APSEMTUOSIUS — Valdžios krantų apsaugos jūreiviai gelbėja šeimyną, iš vandens 
apsemiamo namo. Kai kur žmonėms teko pasilikti namuose be maisto per kelias dienas; N-Acme Ph. '

, ... •■;•.•. ■■■■ v -■- 1 • >v. • '>* -r

6.—Vanduo -PADŪKO” PADUKOJ — Užlieto Kentucky miesto Paduka (PaduCah) biznio 
centro vaizdas. Armija ir policija rengiasi prievarta visus gyventojus iškelti iš miesto.

Naujienų-ĮIN Photo.,.* UJA uAa
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tyliai ramiai sruvena 
gyvenimo gyvenimėlio 
Sakomd, kad tyliai tė
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“NAMAI”

Part Two
No. 25

Ispanijos Liaudies Frontas 
ir Sukilėliai

Kas galima, o kas negalima. —- Jtfokdariai sako, kad 
gruodžio 17 d. norima iš kalendoriaus išbraukti. — 
Klerikalai pataikauja. — Lenkų bajorai. — Nedar
bo “likvidavimas.” — Išpirko paskolos lakštus. 
Nauji Metai.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Taip 
musų 
dienos, 
kantis vanduo gilią vagą varo.

, Kartais taip ir visuomeniniame 
gyvenime būva, kad aistroms 
aptilus kažkur giliai įstrigusi 
mintis rausiasi ir staiga plačia 
vaga išsiveržia, kurios jau jo
kios užtvaros negali užtvenkti, 
sulaikyti. Tuomet visa gyveni
mo raida pasuka kita linkme ir 
tuomet visi laisvės buvę stab
džiai lieka negailestingai likimo 
nuplakti.

Butų galima čia daug kaip 
kas pasakyti. Bet kartais yra 
išmintingiau nutylėti, nęgų kal
bėti.

Ir atvirumas ne visuomet vie
toje būva. Išmintingi žmonės 
sako, kad kartais ir labai skaus
ta, bet geriau nenusiskųsti, o 
nutylėti. Jūsų “išminčiai” visą 
žiną iš kairės yra dideli plepa
lai, tai jiems čia mano tos pa
laidos mintys gal nepatiks. Bet 
ne mums juos mokyti. Mokosi 
tie, kurie yra taurus ir ^kuklus 
savo darbuose. Tuščios statinai
tės visuomet labai barška... 
Tiek to.

Kas moka skaityti, tai suge
ba daugiau išskaityti,-negu yra 
parašyta. Q kasr sugebą, jašy.Ų, 
tai žino, kas ir kada galima ra
šyti. Didelė smalsa ne visuomet 
yra vietoje. Daug žinoti, tai 
dar neseka viską pasakyti. Sa
ko, liežuvis, suprantama, ilgas 
liežuvis, yra didžiausias žmo
gaus priešas. Ne visuomet yra 
tie išmintingi, kurie daug ži
nodami, kur reikia ir nereikia 
šneka, žinote tą išmintingą 
posakį: saugokis draugų, o prie- 

i šų pats apsisaugosi.
Savo laiškuose kartais labai 

sausokas ir šykštus esu — ne
smerkite! Rašau taip, kaip mo
ku ir galiu. Jei užtai pasiryžę 
kada nors mane barti, esu pa
siruošęs jus kantriai išklausy
ti, bet pasitaisyti nepažadu. Ka
da nors susiprasim ir vieni ki
tus pateisinsime. Kartais tikrai 
norėtųsi daugiau parašyti, bet 
protingiau bųva susilaikyti ir 
nutylėti. Tai turėkite galvoje ir 
didelio atvirumo nereikalaukit. 
Po tokios lyg neva įžangos, kai 
ką jums rašau.

Jau dešimt metų, kaip metai 
į metus pas mus gruodžio sep
tynioliktoji tos dienos anų mė
tų veiksmų įkūnytojų-ir, jų ša
lininkų visuomet vienu ar kitu 
budu būdavo reikšmingai ii4 de
monstratyviai paminėta, šiemet 
staiga viskas pakito. Ta diena 
vos pastebimai praėjo. Miestas 
vėliavomis nesipuošė. Beje, iš 
vidaus reikalų ministerijos na
mo pasirodė vėliava, bet ir ta 
staiga dingo. Jokių eisenų* jo
kių demonstracijų, o kitais me
tais net kariuomenės būdavo 
pasirodymai. Rytinė oficiozo 
laida fatališkai buvo pažymėta 
gruodžio šešioliktąja data.

Juokdariai tuoj padarė savo 
išvadas, sako, norima jau gruo
džio septynioliktoji diena visai 
iŠ kalendoriaus išbraukti... Ži
noma, tai tik juokai, tikrumoje 
taip nėra. Ir tasai laikraštis tik 

korektoriaus neapdairumo 
išėjo, tai yra vieton gruo- 
17, palikta 16 diena. Die- 
laidoje oficiozas, žinoma,

dar 
kas 
bu- 
tu-

nių tonas toli gražu nebuvo 
toks karingas, kaip seniau. Mat, 
kaip kas rimtai pataręs neliesti 
žaizdų, neerzinti... Vakare susi
rinkę tautininkai, žinoma, kal
bėjo ir vertino tos dienos reikš
mę, Ijet tai buvo savųjų tarpe.

Krikščioniškai demokratiškos 
dvasios dienraštis XX Amžius, 
jau tą dieną paskyrė net isto
rijai ir vis dėlto prisiminė kas 
anais metais buvo rašyta ir 
kaip tuomet tos dienos veiks
mai buvo jų pačių įvertinti. O 
jie, žinoma, jų buvo įvertinti vi
sai teigiamai. Vadinasi, 
kartą lyg prisipažino, kad 
tuomet buvo padaryta, tai 
vo gerai padaryta. Na, jei
rosime galvoje, kad visais paša
liais žvirbliai čiurška, jog tarp 
tos pakraipos kaip kurių vyrų 
su šių dienų politikos monopo,- 
listaiš eina kžkokios derybos, 
tai bus suprantama, dėlko XX 
Amžius rado reikalingu dešimt 
metų atgal pasakytas mintis 
dabar pakartoti.

Vadinasi, atsirūgo; gal dabar 
skaniau atsirūgo jie, negu ke
letą metų atgal. Taip, iš XX 
Amžiaus vyrai pradeda atkusti. 
Ir jie atkunta ne dėl to, kad 
butų pasiryžę demokratijos ke
liais eiti, bet tik dėl to, kad 
norėtų " su?’ tautininkais greta 
stoti ir pradėti lygiomis ben
dradarbiauti. Faktinai jie ir 
dabar nedaug ką turi praradę, 
bet lyg nuskriaustais jaučiasi, 
kad yra nustumti.

Ar susipras, ar susiklausys ir 
vieni kitiems prieteliškai ran
kas paduos, butų čia sunku pra
našu būti. Mat, kol kas dar nė
ra galutinai išsiaiškinę, o be to, 
ne visi iš XX Amžiaus dėl ben
dradarbiavimo yra vienodos 
nuomonės. Tik viena visai aiš
ku, kad XX Amžius krikščionių 
demokratų vedamas, pasiryžo 
aktingai vesti kovą su bedie
viais ir marksistais. Savo skil
tis jie užleido kun. Kemešiui, 
kuris būdamas neseniai dar š. 
Amerikoje gėrėjosi jos demok
ratine santvarka, o čia į Lietu
vą grįžęs pasišovė su socialis
tais aktingai kovoti.

XX Amžius šiuo atsitikimu 
žino, ką daro. Mat,kunigas Ke
mėšis yra vienas iš tų kunigų, 
kuris visą laiką vedė ir veda 
labai meilišką flirtą su tauti
ninkais. Taigi jisai lyg ir virto 
tuo tiltu, per kurį “priešai” ga
li susisiekti ir pasitarti. Vienas 
tautininkų savaitraštis net įro
dinėjo, kad gruodžio septynio
liktosios dešimt metų atgal į- 
vykiai, tai nebuvęs koks nors 
perversmas, o tik eilinis vy
riausybės krizis, žodžiu, visi tie 
veiksmai buvę teisiškai visai 
pagrįsti. Kitaip tarus, čia jokio 
veikiantiems įstatymams nusi
kalstamo darbo nebuvę. Tai vis 
būdingi musų gyvenamų dienų 
reiškiniai, Jie daug ką sako.1

Seniau šiokiu tonu nebuvo 
kalbama. Bet iš čia neseka, kad 
vyktų kokios norą reiormistiųės 
atmainos, o tai tik reikia ma
nyti dingo noras atliktais dar
bais didžiuotis ir kur reikia ne
reikia girtis/ Mat, tie pągyrai 
į sveikatą jau neveina. Tai ge
riau nusistatyta kai£> kas nu
tylėti, kad neerzinti. O jei ši- 

, taip daroma, tai numanu, kad 
jaučiama, jog visuomenėje jų

“NAMAI”, MOUNDS, 'ILLINOIS MIESTELIO ŠEIMYNAI. .11 APSIGYVENO ILL- 
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Žinoma, to pritarimo niekuo
met nebūta, bet seniau visai ir 
nepaįsyta, o dabar pajusta, kad 
busią geriau ir lengviau dau
giau tylėti, nes tos kalbos besu
daro reikiamo afekto.

Taip, padėtis jų nėra pavy
dėtina. Vežimėlis įstrigęs vieto
je ir po šiai dienai tebestovi. 
Kas jį ištrauks ir veš, tai tik 
ateitis parodys. O kaip ilgai tai 
gali tęstis butų sunku kas čia 
pasakyti. <

Visa tai priklausys ne vien 
tik nuo vidaus, bet svarbiausia 
ir nuo užsienių gyvenimo rai
dos. Optimizmas tik tuomet ge
ras daiktas, • kai jis turi rimtą 
pagrindą. /

Lenkijos Vilniaus krašto lie
tuvių persekiojimas čia savotiš
kai nuteikia visuomenę, . ypač 
dėl tų Įvykių nerimauja besimo- 
kinąs jaunimas. Kaip' kam la
bai delnas niežti, kad Lietuvoje 
lenkams tektų taikyti tie patys 
metodai, kuriuos taiko lenkai 
Vilniaus krašto lietuviams.

Betgi užsienių politikos su
metimais tenka ir labai įsikarš
čiavusiems atsileisti. Todėl Lie
tuvoje lenkų visos mokyklos 
kaip veikė iki šiol, taip ir te
beveikia. Niekas čia jų nemano 
uždaryti ir bet kokias 
jiems klintis statyti. Kaune 
lenkų gimnazijos mokiniai ra
mus, mokosi ir visai dar nese
niai net Kauno gatvėse su vy- 
riaušybės leidimu buvo lenkų 
sudaryta vieša rinkliava jų kul- 
tūriniems reikalams, žinoma, 
tos rinkliavos yra tik gryna fik
cija. Visiems yra aišku, kad 
lenkų mokyklų išlaikymui pini
gai ateina iš Lenkijos. Jie kar
tais neva ateina iš Š. Ameri
kos, bet kas gi šitam tikės? 
Taip lygiai, kaip niekas netiki, 
kad koks nors nususęs Lietuvos 
bajoras lenkų gimnazijai paau
koja kokia trisdešimt ar ketu
riasdešimt tūkstančių litų! Tik
riausia, toksai bajoras tokios 
pinigų sumos visame gyvenime 
nėra regėjęs. Taigi, nors lietu
viai Vilniaus krašte tikrai 
skriaudžiami, bet gi čia Lietu-, 
voje su lenkais visai kultūrin
gai elgiamasi.

žinoma, iš bajorų lenkų dė
kingumo užtai netenka laukti, 
šitos veislės žmonės paprastai 
tik savo tarpe išmano kas yra 
dėkingumas, o už juos tariamai 
žemiau stovintiems tie mėlyno? 
jo kraujo ritieriai nemdka pa
rodyti. ; ‘

žmonės įpratę iš kartos į kar
tą iš kitų naudos gyventi, įgy
ja pernelyg kietą ir stotą odą. 
Tik gerai ją šušveitus jie pa
junta, iš ko duoną valgo. Bet 
žiams butų buvę jų tie lizdai pa- 
mas jau veik toks, kad supratę 
iš ko mito ■— duonos netenka.

Lenkų bajoras* negali dovano
ti Lietuvoje žemės plotų nete
kęs. Butų visai kitas reikalas,

2,000 motery gavo turi laisvų pinigų. Bet ne 
darbą ''

Trijuose WPA centruose pa
dėtą 2,000' moterų darbui. Jų 
užduotie yra siūti drabužius ir 
patalines nukentčjusiems dėl 
patvynio. Kalbamos moterys, 
nužiūrima; ^pagamins po *40,- 
000 daiktų ,per savaitę.

dėl
taip
džio
nos
nepamiršo kaip ką tos dienos
proga pasakyti, bet visų straips darbams pritarimo nesulaukia, kad jie čia visiškai butų pra

< r, ■, . /• <'
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duonos netenka.

radę savo sodybas, tai bent am
žiams butų buvę jų tie Iždai pa- 
nakinti. Reikia pasakyti, kad 
pastarųjų metų laiku šitie ba
jorai Lietuvoje pusėtinai atku
to ir atsiganė? Mat, už iš jų at
imtas; žemes dabar pinigai grą- 
ižinami, jei ne grynais pinigais, 
tai mišku. Be to, daug kas iš 
jų pasiliko $avo senose sodybo
se ir gavo įestį. taip.vądinamuš 
kulturiiiius ukius, kuriuose sėdi 
buvusieji tų pačių dvarų savi
ninkai. Kurį laiką jie buvo pu
sėtinai susitraukę, bet paskuti
nieji metai jiems, ėjo gerai į 
sveikatą. Kaip kas iš jų net la
bai toli nuėjo ir į aukštybes iš
kilo. O tai sunki kova su šitais 
Lietuvos kūno parazitais. Jie 
labai gajus ir veislųs. O ypač, 
kad gyvenimo sąlygos dabar 
jiems labai tikę yra.

■■ ■ ’ ’ '
Tai tikrieji Lenkijos imperia

lizmo Lietuvoje agentai. Ir a- 
gentai pačios bjauriausios mar
kės. Namų priešas visuomet bu
vo ir bus piktesnis ir pavojin
gesnis už išorinį priešą. \

Tik Lenkijoje įsigalėjus nuo
sakesniam demokratiniam reži
mui Lietuvoje tų agentų ragai 
butų pusėtinai aplamdyti, bet 
tik. tuomet, jei ir Lietuvoje bu
tų pažaboti visokie savanau
džiai ir darbo žmonės savo liki
mu vairuotų.

Lietuvoje žiemos metu nedar
bo1 klausimas visuomet žymiai 
stipriau jaučiamas, negu vasa
ros metu, šiemet tautiškoji vi
suomenė labai susirūpino, kaip 
nors tą žiemos nedarbo klausi
mą sušvelninti, žinoma, kaip 
dera tos ideologijos žmonėms— 
jisai imtasi labdarybės keliu 
tvarkyti, šituo tikslu sudaryta 
taip vadinamas žiemos pagelbos 
Komitetas, čia nieko naujo ne
sugalvota. Tokie komitetai vei
kia Vokietijoje, Lenkijoje ir 
dar kitur, kur yra įsigalėjęs 
vadizmo pradas. , ■:

Lietuvoje tasai žiemos pagel
bos komitetas labai plačiai iš
vystė aukų rinkimą. Aukos 
plaukia, .žinoma, jomis toli gra
žu nedarbo klausimas negali bū
ti išrištas, čia tik gera proga 
“geras širdis” parodyti ir savo 
labdariu gurnu pasižymėti. Ir tai 
jau gėriau, negu nieko.

Lietuvos penkiolikos, milionų 
litų paskola per penkioliką die
nų realizuota! Tai didelis pasi
sekimas. Žinoma, ją išpirko 
bankai ir stambesnės pramo
nes įstaigos? Tas tik rodo, kad 
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vien tik čia dalykas. Reikalas 
tas, kad ta paskola buvo išleis
ta labai geromis sąlygomis. Iki 
gruodžio penkioliktos dienos 
pirkę paskolos lakštus nemokė
jo jos nominalę kainą, tai yra 
už šitą litų šimtą, o tik 93 li
tus 25 centus. Tai visi, kas tu
rėjo pinigų, buvo pilnas išskai- 
'čiavimas paskolos lakštus pirk
ti. Bankai čia gerai galėjo už
dirbti. O be to, dešimta dalis 
tos paskolos kasmet išeis į ti
ražą. Ir 'vėl proga uždirbti.

Bet visVien, kaip tenai nebū
tų, paskola per penkiolika die
nų realizuota, žinoma, jos su
manytojai dabar džiaugiasi, 
kad ji taip nusisekė. Betgi rei
kia turėti galvoje, kad valsty
bę daug savo kapitalų vyra ives- 
tavusi į pramonę, prekybos' įs- 
taigaą ir bankus. Suprantama, 
tokiu atsitikimu negi atsisakys 
paskolos lakštus pirkus.

Tai- tiek.
žiemos vis dar neturime, 

nors jums rašiau žiemos šven
čių išvakarėse.

Nemunu laivai, kaip plaukė, 
taip ir tebeplauko.

Ką gi, jau žiemos šventės at
eina! Taigi, ta pačia proga lin
kiu tas šventes liksmai praleis
ti! .

čia pat ir nauji metai.
Seni metai jau bus praeityje, 

vien tik musų prisiminimuose 
telikę. Nauji metai, naujos vil-

Leiskit man tikrai nuošir
džiai palinkėti jums daug iš
tvermės jūsų darbuose! Lai žy
di jūsų sumanymai, lai kunija- 
si jųsų svajonės!

Bukite sveiki sveikučiai, link
smi, linksmučiai!
Kas metai skamba, Nauji Metai 
Tai naujų lūkesčių savi, žiedai, 
Kitų svajonių sukas ratai
Tik Lietuvos žmonėms vis tie 

patys vargai.
Visur aplinkui tuštumynai 
Krūtinėj gimsta neramumai, 
Akyse klaikus margumynai, — 
Tai juk musų dienų tikri

vaizdai!
—Jūsų Keistas.

Pagerbs M. Dun
dulienę

“Apšvieta” rengia vakarienę

Lietuvių Moterų Draugija 
“Apšvieta” rengia vakarienę ir 
šokius pagerbimui M. Dundu
lienės.

Parengimas įvyks vasario 21 
d., Chicagps Lietuvių Audito
rijoje.

M. Dundulienė yra scenos 
veikalų rašytoja ir aktorė, da
bar gyvenanti Hart, Michiga- 
ne..

-.t? i- šiferi

—----------------—
(Musų specialaus korespondento) 

Liaudies frontas laikosi *
Dviejų militarinių valstybių: 

fašistinės Italijos ir naciškos 
Vokietijos padedami Ispanijos 
generolai taip ir nepalaužia Is
panijos liaudies fronto pasiry
žimo išlaikyti demokratinę san
tvarką. šioje kovoje šlykščiau
sią vaidmenį, vaidina Portuga
lija. Ji čia tą pat atlieka, ką 
karo metu daro tie vagišiai, ku
rie nukautųjų karių kišenius 
apkrausto. Portugalų fašistai 
užleido savo teritoriją italų ir 
vokiečių reakcininkams burtis 
per'Čia gabenti ginklus. Tuo bu- 
du portugalų reakcininkai šiek 
tiek, čia “pasišildo” arba, 
taip tarus, valstybės iždą ir 
vo kišenius papildo.

Italai, vokiečiai jau visai 
virai siunčia sukilusiems ispa
nams ne tik ginklus, bet ir savo 
išmiklintus karius specialistus 
aviatorius, artileristus ir kitus 
karo technikos žinovus. Eili
nius karius sukilusių Ispanijos 
generolų sudaro juodukai, mau
rai ir svetimšalių legionai.

Jau trečiu kart eina tarp ma- 
rokięčių mobilizacija. Dabar 
jau imami iki 45 metų vyrai.

Generolo Franko armija
Generolas Franko turi ir iš 

Ispanijos gyventojų susidedan
čių armiją, bet ją privengia lei
sti su vyriausybininkais į mū
šius. Jau buvo nemaža tokių at
sitikimų, kad iš ispanų suside
dančios kariuomenės dalysv'ar-

ki-
sa-

at-

čiai žmonių. Daugeliu atsitiki
mų pasmerktieji mirti turi pa
tys sau duobes iškasti. Vienoje 
vietoje kunigas mėginęs užtar
ti pasmerktuosius ir jis Čia bu
vo tuoj sušaudytas! Tai faktai!

Ne veltui vyriausybininkų 
tarpe iš žemesnio kunigų luo
mo tarpo yra tokių, kurie kar
tu kariauja prieš sukilėlius. 
Kaip kas ir iš vienuolių metę 
savo rubus stojo akis i akį pi ieš 
sukilėlius.

Vos tik prisiartino Franko 
vedami morokiečių būriai prie 
Madrido, tuoj čia viename kai
me visus likusius darbininkus 
iki vieno sušaudė, o jų kad ir 
menką likusį turtą tuoj moro- 
kiečiai tarp savęs pasidalino. 
Dėl tų dalybų net morokiečių 
tarpe buvę smarkių 
mų. Daugeliu atvejų 
čiai į kautynes eina 
girdyti.

ž taurumas

susiduri- 
morokie- 
visai nu-

Bet visus žiaurumus tai pra
nešė šitas įvykis, kokio jokie 

I karai .nežino. Sukilėliai vieno 
suimto lakūno kūną kirviais su
kapoję įdėjo į maišą ir aero
planu atskridę ties Madridu šį 
lavoną numetė žemėn!

Iki šiol visuose karuose buvo 
tvirta tradicija, kad suimtų la
kūnų gyvybė visuomet buvo ap
saugota !

šių papročių generolas Fran
ko, kurį katalikų bažnyčia lin-. 

'kusi* globoti, nežino! Generolo 
ba atsįsakd' riti- su vyriausybi-- -Franko “siunčiami į Madridą la-
įlinkais į mušius, arba su vi
sais ginklais pereina į jų pusę. 
Štai kur gludi generolo Franko 
nepasisekimai ir dėlko jam taip 
ilgai tenka delsti ir vis atidė
lioti numatytų planų įvykdymą. 
Jis. nepasitiki savo armija, jis 
negali pasitikėti, ispanų tauta, 
nes prieš jos interesus eina. 
Maurai ir svetimšalių legionas 
vokiečių ir italų karo specialis
tų vedami smaugia ispanų liau
dį, neša jiems vergiją! Tai y- 
ra labai reikšminga vadinamoje 
kolonialėje ir nutautinimo poli
tikoje. Juk Abisiniją taip pat 
nukariavo ne tikrasis Italijos 
karys, o tas pats abisinietis, i- 
talų nutautintas arba pradėtas 
nutautinti askaras. Šituo aska- 
ru tik italų kariai specialistai 
vadovavo. Be to, askarai buvo 
tik Italijos kariais atmiežti, ku- 
rie\ čia ėjo daugiau žandarų 
prievoles, oi ne tikrų karių par
eigas.

Veik tą patį reginį dabar ma
tome ir Ispanijos civiliniame 
kare. Kadaise ispanų nukariau
ti maurai, dabar tų pačių ge
nerolų vedami, kurie anuomet 
maurus nukariavo, pliekia Ispa
nijos liaudį!

Jei ne šitie maurai, tai Ispa
nijos generolams, nebūtų 
vSkti ir šis civilinis karas 
butų įvykęs.
4

Reakcinė spauda
Jau dabar paskutiniu laiku 

veik visai nustota Europos re
akcinės spaudos rašyti apie vy
riausybininkų žiaurumus, nes 
tai ką daro sukilėliai sunku net 
įsivaizduoti. Ne veltui genero
las Frankas uždraudė savo pa- 
frontyje lankytis žurnalistams. 
Jau keleriose vietose generolo 
Franko užimtose vietose iššau
dyta ne šimtai, bet iš karto 
tūkstančiai darbininkų. Jų kal
tė butą tik viena, jie1 dalyvavo 
darbininkų profesinėse sąjun
gose ir karo lauko sprendimu 
visi profesinių sąjungų nariai 
sušaudyti. I Vienoje vietoje iš 
karto sušaudyta keli tukstan-

kas
ne

kūnai žudo ne tik moteris ir 
vaikus, bet svaido bombas ir i • * 
katalikų bažnyčias, kurių at
stovai šitam banditui tiesia 
ranką!

Visai nenuostabu, kad dar į 
Madridą neįėjus generolas Fran
ko paskelbė, kad užėmus Mad
ridą keletas dienų į jį niekas- 
nebus įleistas, nes tenais reikė
sią padaryti “tvarką.” Mes ži
nome, kokią tvarką su moro- 
kiečiais ir svetimšalių legionu 
daro sukilę generolai — reiksią & 
išžudyti likusius darbininkus ir 
iš viso liaudies fronto šalinin
kus, o šitokios operacijos, aiš
ku, geriau atlikti be jokių liu
dininkų!

Vyriausybininkų narsumas
Liaudies fronto šalininkai tai 

gerai žino, štai kas gimdo jų 
narsumą ir ryžtingumą. Tai jau 
eina kova dėl savo asmens sa
visaugos. Juk tai gerai žino, 
kad sukilę generolai belaisvių 
nežino, jų nėra!. Tai tėra tik 
viena išeitis — grumtis iki ga
lo. Ir grumiasi, eina kovon ne 
tik vyrai, bet ir moters, <o vai
kai, maži vaikai slaugo sužeis
tuosius !

AJyiJiausybinipkamtį trūksta 
ginklų, neturi geros artilerijos, 
stoka tankų lieka tik viena drą
sa, ir šios drąsos bent iki šiol 
jiems nępritruko. Tą patvirtino 
net sukilę patys generolai, ir 
visa bešali spauda. Jie nepamo
kyti eina drąsiai į mūšį. Tik 
dabar susigriebta mokytis karo 
muštro ir tai atlieka atvykę iš 
kitur liaudies fronto simpatikai.t

Gen. Franko žmonių rezemai
Generolo Franko žmonių re

zervai seka. Nors sukilėliai ge
rai yra aprūpinti'visokiais mo- 
derniškiausiais ginklais, bet 
žmonių jiems gali pritrukti. 
Reikės varyti į frontą Ispanijos 
reguliarę armiją iki šiol mū
šiuose veik nepasirodytą. O tuo 
pačiu metu vyriausybininkų 
tarpe žmonių nemažėja, bet ko
votojų skaičius auga.’ Moraliai 

(Tąsa ant 2-ro pusi.) 4
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Ispanijos Liaudies Frontas 
ir Sukilėliai

(Tąsa nuo 1-mo pusi.) narių tarpej yra vienas lietuvis, 
jie taip pat stiprėja, susiklau- M. Gudelis, kuris atstovauja 
symas'' didėja, drausmė prigyja. Ispanijos arnachistus.
Atrodytų, kad daug daugiau y- 
ra galimumų liaudies fronto 
šalininkams laimėti kovą, ži
noma, čia daug dera ir nuo iš
orinių sąlygų, tai yra nuo sve
timi; valstybių laikymosi.

štai italai ir vokiečiai pama
tę generolo Franko nepasiseki
mus, jo delsimą, ryžosi jį stip
riai moraliai palaikyti, dėlto ė- 
mė ir pripažino jo sudarytą vy
riausybę, reiškia su teisėta Is
panijos vyriausybe nutraukė 
bet kuriuos santykius. Tai yra 
didelė parama, nes dabar italai 
ir vokiečiai jau visai nesivar
žydami per savo oficialius at
stovus galės pamokyti, kaip 
generolui Franko reikia laiky
tis ir kas daryti.

Tuo metu kitos Europos val
stybės tyli! Geriausiu atveju _ . 
jos daro visa kas gali daryti, mesni Ispanijos anarchistams, 
kad kiti nesikištų į Ispanijos Todėl imigravus iŠ 
iškilusį civilinį karą ir tik. Žo- kaip kas iš jų tuoj nuvyko į 
džiai palieka žodžiais, o darbai Ispaniją, jų tarpe ir M. Gudelis, 
darbais — šiandien jau niekas M. Gudelis dar jaunas vyras, 

gana energingas ir gal iš jų vi
sų labiausiai idealo-giniai nusi
teikęs. Taigi tasai vyras dabar 
vadovaują Ispanijos anarchistų 
delegacijai, kuri yra nuvykusi į 
SSSR. ’ .

M. Gudelis yra Lietuvos emi
grantas. Jis iš Lietuvos pabėgo 
1929 metais po pasikėsinimo A. 
Voldemarų nužudyti. M. Gude
lis buvo įtariamas kaip vienas 
is šio pasikėsinimo iniciatorių. 
Jis Lietuvoje priklausė anuomet? 
socialistų revoliucionierių mak
simalistų grupei, ši grupė Lie
tuvoje buvo visai neskaitlinga 
ir savo ideologija Lietuvos tiek 
ūkiškam, tiek visuomeniniam 
gyvenimui svetima. Jie Lietu
voje savo ideologijos niekaip 
negalėjo išvystyti ir sau daug 
šalininkų rasti. Ilgainiui ši gru
pė Lietuvoje veik visai išnyko, 
dalis jų perėjo į marksistų ei
les, o kiti iš viso mojo i viską 
ranka ir dabar kaip kas net 
pas tautininkus atsidūrė. Savo 
ideologija jie bent kiek arti-

geras. Kanklių choras Čia daž
nai pasirodo. O Pirmyn choras 
tik pirmą karią dainavo ben
drovės parengime. Beliajaųs 
šokėjų grupė taipgi pirmą kar
tą pasirodė ir gana vykusiai 
atsireRomendavo^;

s Visų didžiųjų programų da
lyvis yra pp. Žilių sudus. Jis 
pirmą kartą skambino gitarą.

Programui pasibaigus buvo 
šokiai ir/tęsėsi jie iki 12 va
landos nakties.

Sekančiu savaitę čia bus

Pranešimas taksų 
mokėtojams

Dauguma jūsų, taksų mo
kėtojų, kurie esatę užfailiavę 

; | skundus Board of ĄppįeąĮs, 
kad taksai butų stunąžintį, 
nebuvote šaukiami duoti pa
aiškinimus taih apeliacijų sky-r 
HuL Taippąt jus žinote, kad 
antrą mokesnį (2nd jnstalb 
iment) turite užmokėti šio 
mėnesio pabaigoj. Kurie ne- 

; užmokėsite šį mėnesį, tai 
tiems bus uždėta baudos 1

Grinoriaus 
įspūdžiai

laikyti juose lietuviškumu kai- T aJHnfilvill Hirpkfn 
bant, dainuojanti vaidinant ir LaiUOUlVių UiretUO

Lietuvos

daug parengimų —- didelių ir nuošimtis. • Norėčiąu betgi,
mažų. / \

Albert Matas turės savo už
eigoj šaunią parę. Antanas 
Lingė rengia gimtadienio pa
minėjimą Mrs. Lingė ir j duk
ters, o Kiovainiečii 
kariaus Bridgėpo: Mildos 
svetainėje jis rengia balių. 
Raudonos Rožės kliubo nariai 
važiuoja į svečius pas Baltos 
žvaigždės kliubą buvusioj Mel- 
dažio svetainėje.^

* /

X X X
Sekmadieny, cąusio 31 die

ną, iš visų • apielinkių publika 
suvažiuoja į Cicero pažiūrėti 
vaidinimo veikalo “įbadas Blin
da”, kurį pastatys scėnųj Vy
rų choras ir Kultūros draugi-

nepaneigia, kad vokiečiai ir ita
lai padeda sukilėliams!

SSSR garbei tenka pasakyti, 
kad ji čia daugiausia rodo ak
cijos ir kaip įmanydama ir kur 
tik gali gina vyriausybininkų 
reikalus. Bet dabar be diplo
matinių argumentų tektų pa
vartoti žymiai stipresnius, 
kius argumentus, kad juos 
kietos kaktos pajustų...

•

Kas už ir kas prieš
Čia tenka konstatuoti vieną 

faktą, kad SSSR laivynas yra 
dar labai mažutis... SSSR esmi
nė ir greita pagalba negali tuoj 
pasireikšti.

Prancūzijoje viduje tiek yra 
kompiikuoti santykiai, kad Jie 
verčia pagal vidaus pajėgas da
linai derinti ir savo užsienio 
politika. Anglijos vaidmuo šia
me atsitikime yra vienas iš ne
maloniausių. Jei tik Anglija 
tartų savo tvirtą visai nesvy
ruojantį žodį, tai genrolas Fran
kas per Ispanijos žaliąją sieną 
tuoj atsidurtų užsienyje, jei tik 
savųjų nebūtų negarbingai pa
laidotas... Karo metu,, o civilinio 
karo ypač, dažnai ginklai atsi
kreipia į priešingą pusę. Ne vi
si karai generolams laimę ir 
garbę neša!

Betgi iki šiol mes negirdime- 
griežtai tvirtų žodžių, kuriais 
butų sudrausti šio civilinio ka
ro kurstytojai: i.talai ir vokie
čiai. šių nesusi tarimų škatinar 
mi reakcininkai tęsia tą. savo, 
niekšišką darbą, kuris žmonijos 
istorijoje bus vienu iš tamsiau- 

. šių istorijos lapų!
Bet šie Ispanijos įvykiai dar 

ir ką kitą sako. Jie aiškiai ro
do, koks yra kietas ir tvirtas; 
darbo žmonių pasiryžimas ir 
ir kati netolimoje ateityje gali
mi ir kitur panašus karai už 
kitų pasaulėžiūrą, už kitos 
žmoniškesnės tvarkos sudary
mą. Tje karai gali bent kiek 
panašėti į buvusius kryžių ka
rus. Ir čia, kaip anuomet, gali 
susidaryti visai internacionalės 
armijos, kurios eis karan iš vie
nos pusės kilnios idėjos veda
mos, iš kitos pusės — samdomi, 
pavidale maurų kariai, kurie 
palaikys kapitalistinės santvar
kos režimą.

Lietuvis atstoviauja Ispanijos 
anarchistams

Ispanijos liaudies fronto ša
lininkai į visą eilę valstybių, 
kur turi savo simpatijų oficia
liuose vyriausybės sluogsniuose 
pasiuntė savo delegatus buvu
sius kovotojus. Šitų kovotojų 
tarpe yra nemažas skaičius ko
vos .mūšiuose atsižymėjusių, 
gerokai sužeistų. Viena'.tokia 
skaitlinga delegacija iš Ispani
jos yra nuvykusi į SSSR. Ji fe
nais visur labai iškilmingai pri
imama.

ir

Spėjama, kad Ispanijos liau
dies fronte yra ir daugiau lie
tuvių. Bet yra ir lietuvių ir Is
panijos svetimšalių legione. 
Mat, kaip kas iš Lietuvos a- 
nuomet buvo nuvykę į Prancū
ziją darbų ieškoti. Vėliau dalis 
jų pasisamdė pas prancūzus 
svetimšalių legione, o kiti pa
teko pas ispanus, kaipo kariai 
profesionalais

Jau laikraščiuose buvo rašy
ta, kad kaip kas iš lietuvių iš 
ispanų svetimšalių legionų pa
bėgo, vieni jų atsidūrė Prancū
zijoje, o kiti perbėgo į vyriau
sybininkų pusę, o, regis, vie
nas ar du net grįžo į Lietuvą.

Taigi ir lietuviai yra šio is
panų civilinio karo aktingi da
lyviai. D vienas jų, M. Gudelis, 
net vadovauja anarchistams!

—Para Beitum.

Išvyko į Hot Springs, 
Arkansas

riai nutapė rengti 
bankietą

rengiant vakarus bei gegužines.
Aš patarčiau kiekvienam 

“grinoriūi” atsilankyti ir pri
sirašyti prie Šio kliubo. Manau, 
nesigailėsite, kaip ir aš pats 
nesigailiu. Susitinka kliubo na
riai kas sekmadienis “Mildos” 
svetainėje adresu 3142 South 
Halsted Street nuo 3 valandos.

Ne vienas ‘jau skaitė ir gir
dėjo apie Neprįgulmingą Lietu
vių Jaunimo kliubą. Todėl aš, 
grinOrius, nutariau pamatyti tą 
kliubą, patirti, ką jo nariai vei
kia, kokie jų tikslai.

Tiesa, koliai į “Mildos” sve
tainę aivažiavati, tai gerokai ir 
pavargau, ba iš toli teko va
žiuoti. Atvažiavau, suradau sve- 

;tainę, ir kai pradariau svetai
nės duris, tai išsižiojau, nes 
nemaniau tiek daug “grinorių” 
•rasti vienoj vietoj.
i Vėliau man paaiškino, kad 
ratelis turi 45 narius, o i pa
rengimus sueina ir svečių gri- 

; norių (nenarių).
i Mane tuoj supažino su kele- 
! tii, o su kitais tai ir pats susi- 
■ pažinau. Suvažiavusių Čia bu- 
i vo iš visos Lietuvos — iš Su
valkų, Aukštaitijos, ir Žertiaiti- 
jbs. Vienas dešimtį metų Ame
rikoj gyvena, kitas dar įtik me
nks; laiko.

■ 1 '

, | Kadangi muzikos dar nebu
vo, tai pradėjo dainuoti. Gi bal
sai lietuviški tikrai. Prisiminė 
man žaliuojanti graži Lietuva. 
Vėliau ėjome pavilginti, gerkles 
alučių, kas, žinoma, buvo parū
pinta iš anksto.

O' kai muzikantai 
viską mečiau į šalį, 

, merginą ir ėmiau 
grindis. “Grinoriai,” 
moka vikriai šokti, dainuoti ir 
ratelius eiti; amerikoniškus šo
kius niekas veik nešoka.

Truputį kalbėjau ir su pir
mininku p. Kaunu. Jis paaiški
no, kad kliubo tikslas esąs su
telkti kuo daugiausia atvykusių 
į Ameriką po karo he,tuvių, pa- 
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Kai išsirengiau važiuoti na
mo, tai jau buvo dešimta va
landa vakaro: laikas greit pra
bėgo. —Ciglis.

Lietuvių laidotuvių direkto
riai sausio mėnesio susirinki
me nutarė surengti bankietą 
gavėniai pasibaigus. Susirinki
mas atsibuvo i>. Mažeikos pa
talpose. Dalyvavo visi nariai, 
išėmus vieną, kuris’ pirmiau 
pasitraukė iš Laidotuvių Direk
torių Sąjungos dėl susidariu
sios aplinkumos, kuri jam bu
vo neišvengdama.

Bankieto rengimo komisija 
tapo išrinkta iš sekamų narių: 
pp. J. Liulevičius, S. P. Mažei
ka, A. Petkus ir B. Lachawicz. 
* Laidotuvių direktoriai neturi 
tikslo padaryti pelno iš busimo 
bankieto, tiktai nori arčiau su
sipažinti su žmonėmis. Kur ir 
kada tas bankietas įvyks, bus 
pranešta lietuvių spaudoje, ka
da rengimo komisija turės su
dariusi visus planus.

—P. J. Ridikas, koresp.

kad vieną faktą įsi^ėmetu- 
met: t

kurie padą vėtė reikaląvir 
mą, kad -jūsų taksai butij Nu
mažinti, tąčiatj nebuvote šau
kiami prieš Board of AppeaJs, 
tiems baudos nebus uždėta. O 
kurie buvote tyrinėjimo ofise 
ir kuriems numušė taksus, tai 
nemokėkite faksų koliai ne
gausite sumažintos taksų bi
los. Jeigu iki 15 dienos kito 
mėnesio negausite sumažintų 
taksų bilų, ■ tai kreipkitės į 
Board of Appeals..

Abelnai imant, lietuviai abe
joja šiuo klausimu. Tstigi pa
kartoju dar: j

1. — Jeigu esate padavę rei
kalavimą Board of Appeals^ 
kad sumažintų jums taksus, 
bet dar nebuvote šaukti į virš- 
minėtą taksų skyrių, tai jums 
baudos nebus uždėta, jei ant
rą taksų insįąllmentą netižmo- 
kėsjte. y

— Kurie turėjote tyriilėji- 
mą arba liearįng tame Board 
of Appeals ir jums taksus ne- 
nuniušė, tai nemokėkite pas
kutinį installmentą koliai ne
gaukite sumažintų naujų bilų.

3 -— Jeigu sumažintų naujų 
bilų negausite iki 15 dienos ki
jo mėnesio, tai kreipkitės į 
Doard of Appeals arba pašau
kite mano ofisą ir gaukite 
daugiau informacijų per tele-

i

L. Rimkus, Western 
dirbtuvės darbinin-

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Apolinaras Grigas 45 m. ir 
Pauline Gasiunas 42 m.

Melvin Freschke 21 m. ir Eli-
zabeth Juras 20 m. i

John Zinkievicz 22 m. ir Ju- 
lia Roman 21 m.

SKIRYBOS ĮSAKYTOS
Anton Auškalnis vs. Auna 

Auškalnis.
Magdalena Mitkus vs. Louis 

Mitkus.

llRlNt.
s

OUICKLY'W

TIRED 
REDDENED 
k. EYES 4

RECOMMENDEO
S P0R40YEARS

Josepli 
Electric 
kas, praėjusį pirmadienį minė
jo 25 metų sukaktuves kai 
dirba tai kompanijai. P-nas 
Rimkus linksmo budo žmogus, 
čia augęs, tačiau lietuvių kal
bą gerai vartoja. Visą , laiką 
gyveno savo tautos žmonių 
tarpe, tik keli metai atgal at
siskyrė ir dabar gyveną nuo
šaliai, miestely Brookfield, III.

Nuo savęs, kaip darbo drau
gui, linkiu jam būti sveikam 

dar išdirbti 25 metus.

atėjo, tai 
pasigavau 
trepsėti j 
pasirodo,

BYLOS SKAITYBOMS
IŠKELTOS

Jack Baris 'vs. Dora Boris.

ATYDA
ANGLYS

ir

Bridgeport Charles P. Kai,
—--------------

Gražiai pagerbė Veroniką 
Balsienę .

DABAR, kai žiema 
jau ištiktųjų pribu
vo, tai kaip tik ir 
pats laikas yra var
toti geriausias an

glis.

,4

Subatoj, sausio 23 d., įvyko’ 
graži parc- adresu 3436 Litua- 
nica Avė.

Pokilį surengė artimieji Ve- 
ronikos Balsienės draugai. Po- 
kily dalyvavo suviršum šimtas; 
žmonių.

Buvo griausminga muzika,! 
grojo Walter Jablonskis/ P.; 
Pocius ir A. Naudužįs. Tvar
kos vedėja buvo Mary Armon, 
o vakarienės toastmasteris St.i

Narkis, Kalbėtojai buvo P. 
Killis, N. Madelinskięnė ir K. 
Valaitis. Kalbėjo ir pati Vera 
Balsienė ir širdingai dėkavojo 
visiems už tokį malonų jos pa-: 
gerbimą pareikšdama, kad nie
kuomet nemanė, ■ jogei turėtų* 
tiek daug draugų. - į

—Steponas. t

MOKYKiTfiS GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit dąugiau už mažiau 

pinigų^ pas

SELAN’S
PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
JŪSŲ APYLINKĖJE

' Jus gausite daugiau praktiško 
lavinimosi ant kostumerių negu 

. bilę kokioj mokykloj. Štai delko 
•daugiau reikalaujama musų mo,- 
iHmų.

Prašykit musų gražios 24 pus- 
' lapių knygos.
'SELĄN’S SYSTEM 

SbUTH-~6404 S. Halsted Street 
NORTH—2744 Wilwaukee Avė.

O kad būti tikrai 
patenkintu užsįsa- 
kykte kuro pas 

DEARBORN 
COAL 

CORPORATION
Priimame ir išpildome anglių bei koksų 
užsakymus dėl tų, kurie yra ant pašalpos

RELIEF ( I * į * c \ • • i * • • v G11 * T? 1 * "F COAL(Renei) įgaliavimą is Chicago Renei
Administration.

DYLERIAI PATIRS, KAD JIEMS DIRBTI SU ŠIUO YARDU YRA 
NAUDA.

Dearhorn Coal Corporation
2426 So. Halsted St.

Telefonas CALUMET 6681

W. Neffas
Vakar po pietų,' traukiniu į 

Hot Springs National Park, 
Arkansas valstijoje, išvyko 
Walter Neffas.

Jis ten atostogaus per savai- 
tę-kitą. Jei patiks — gal už
truks ilgiau.

W. Neffas yra savininkas 
Westside Hotel ir Neffo salės, 
kurį randasi adresu, 2435 So. 
Leavitt Street. Jis yra didelis 
lietuvių chorų .rėmėjas ir <po- 
puliarus žmogus draugijose.

Cicero
Neseniai “Naujienose” buvo 

pranešta, kad pražuvo motina 
su sunumi (Marijona Kočiu- 
nienė, 1435 So; 50 avenue)Na
miškiai turėjo nemažai suju
dimo, o motina su sunum li
goninėj nakvojo. Sugrįžusi na
mo paaiškino, kad nieko blo
go neatsitiko.

Neseniai pp. Kočiunai pa
laidojo sūnui jaunuolį. Laidotu
vių apeigos buvo nepaprastos.

Liuosybės Namo 
parengimus buvo

tos delegacijos nemažai.

i Lietuvių
Bendrovės 
sėkmingas. Publikos atsilankė

Programas išpildyta

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOl.'TII KEDfelE AVENIU

fe-il-— . . . ... . ..... ,......... —j
Banke Pinigus Laikyti

HTūkstantį Sykių Saugiau, Negu Namie
i; f? •

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RAD10 PROGRAMAS

STOTIS Wm S, B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ ■ .

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9t3fl vai. vakaro

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

Taip Sako

■■'t' 111 ......

GERKIT TIK GERA ALŲ 
<^wbros7<?

SOUTH/ SIDE BREWING COMPANY
; Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino,’kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų. , <
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

r
( JONAS BRENZA, Prezidentas

Metropolitan State Bank
Narys' Federal Deposit Ins. Corp. — Kiekvieno asmens pinigai apsaugoti iki $5,000.00.

2201 West Cermak Rd„ .. 1 Chicago.

J.__

Išmainome Čekius
■»

UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ
IŠMAINOM ČEKIUS

L M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

* • I ■ >

Už visus kitus 
skaitysime

Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com- 
pany skaitome:

Mažiaus - $1.00 ............ ............................... 5c
$ 1.09 iki 25.00 ............................................. 10c

26.00 iki 50.00 .......................... .................... 15 c
51.00< iki 75.00 .......................  20c
76.00 iki 100.00 ...................... . ..........   25c

Virš M. 1004)0 ....................... . 5c už kas $20
užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 
Bank Exchange ’/z iš 1%

Mažiaus - 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virš

IŠDUODAME MEONEY 
ORDERIUS 

$5.00 . 
10.00 ... 
50.00 . 

100.00 ... 
100.00

iki 
iki 
iki

...... .........   6c 
........................... 8c 
w........... . ............  10c
............................ 15c 
15c plūs prie virš 

nurodyto, dydžio
Gaso ir Elektrikos Bilos .

po 5 Centus
Parūpiname Smulkpinigių

Popieriniai arba smulkieji .............. ’/z iš 1%

Į VIZĄ H Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- 
■•IIVRIa gus, gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00 p. p.

Midland Currency Exchange
TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER AVENUE (In Cutler’s Bakery)

®llllllllllll®llllllllllll®llilllllllll®lllllllllill®llllllllllll®|[||||||||ll®lllllll®lll!l!IIIIII®llllllllllll®llllllllllll@l



šeštadienis, sausio 30, 1937 NAUJIENOS, Chicago, DL

Veda MIKAS ŠILEIKIS

PIRMA DALIS PROGRAMO

PRADŽIA LYGIAI 5-ta VAL. PO PIETVIENO VEIKSMO KOMEDIJA

PATARLĖS Morta KumštienėNORA GUGIENĖ

SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

ANTRA DALIS PROGRAMO KONCERTINĖ

Didelios 
Dėžės

Kaip 11 valandą'vakare, pre
zidentas Roosęveltas per radio 
pasakys kalbą, kuri bus perduo
ta i visus balius.

Kiekvieną ketvirtadienio va
karą, 6:30 Art Instituto Fuller- 
ton Hali, kitos įdomios paskai
tos publikai dykai. Skaito p-lė 
Helen Parker. /

B. UUDKEVIČIUS 
Grigalius Ramys

TELEFONAS
LAF.
0580

šeštadieniais, kaip
— vadovaus p-le

ALGIRDAS RULIS 
Zigmantas Ramys

Ateinantį sekmadienį, sausio 
31 d., 2 vai. po pietų p. Belia- 
jaus bute, 5657 So. Sangamon 
St. įvyks Lietuvių Menininkų 
Kliubo susirinkimas. Bus svars
toma daug naujų dalykų paro
dos klausimu.

Visi kliubo nariai ir norintie
ji prie kliubo prisirašyti meni
ninkai, prašomi atsilankyti.

Menininkų Kliubo 
susirinkimas

vakaro. /
Bus programas, kalbos, dis

kusijos ir užkandžių. Susirinki
me pasižadėjo dalyvauti konsu
las p. Bagdonas.

šito susirinkimo tikslas yra 
apsvarstyti kaip butų galima 
surengti didelę lietuvių meno 
parodą.

Dykai ekskursijos i 
Art Institutą

Už jūsų algos čekius musų 
C’URRENCY EXCHANGE

Menininkų Kliubas 
šaukia viešą susirin 

z kimą

Chicagos parengimai įvyks 
sekamose vietose:

ADELĖ NAUSĖDIENĖ 
Ramių Tarnaitė

Šįvakar 4 Prezidento 
gimimo sukaktuvių 

baliai

Trianon Ballroom, Cottage 
G rovė ir 63 r d S t.;

Patartina pasinaudoti šitomis 
ekskursijomis tiems, 'kurie ne
turėjo progos susipažinti meno 
klausimais.

Šio vakaro baliams yra su
rengti įdomus ir iškilmingi pro
gramai, kuriuos pildys žymus 
scenos, radio ir filmų artistai, 
šokiams gros garsios orkestros. 
Programo artistai dalyvauja be 
atlyginimo.

Lietuyhf Menininkų Kliubas 
vasario 12 d. Sandaros svetai
nėje, adresu 814 West 33rd St. 
šaukia viešą susirinkimą. Kvie
čia lietuvių veikėjus ir publi-

PETRONELĖ MILLERIENĖ 
Mylė Rainienė

MUSŲ 
DEPAZITŲ APSAUGOS 

VAULTS TURI 

*75,000.00

Nuvyko jis į Georgia valsti
ją, kur randasi mineraliniai šal
tiniai. Per didėles pastangas ir 
apdovanotas stipria valia, jis 
atsigriebė.

Pasvcjkęs, Rooseveltas įsteigė 
fondą, vadinamą Georgia White 
Sulphur Springs Foundation, 
kuris pasilaiko iš aukų ir rū
pinasi gydymu tų vaikų ir su
augusių, kurie neturi užtektinai 
pinigų be pagelbos nuvažiuoti 
į Georgia.

Atdarą antradieni, Ketvirta^ 
dienj ir šeštadieni Vakarais 

iki 9 valandos.

Geri 
nieko, bet verti dau

Pelną skiria kovai su vaikų 
paralyžių

Duosnųs Chicagos gyvento
jai, kurie dabar deda aukas po
tvyniuose nukentėjtįsiems, šį
vakar atidarys kišenius dar vie
nam kilniam tikslui.

šįvakar Chicagoje įvyksta 
keturi iškilmingi baliai, rengia
mi prezidento Roosevelto gimi
mo sukaktuvių paminėjimui 
(šiandien jis 56 m. amžiaus).

Tie baliai yra rengiami kiek
vienais metais ir jų tikslas yra 
sukelti pinigų kovai su baisia 
liga — vaikų paralyžių.

Plačios visuomenės atydą į 
tą ligą ir jos baisenybes atkrei
pė prezidentas, pats pergyve
nęs jos baisenybes. Keliolika 
metų atgal jis staigiai susirgo. 
Per kelis metus kankinosi ir 
vargo, negalėdamas kojų valdy-

Laimingas tas, kurio drau 
gai gimė pirma jo.

Apdraudos Jūsų Namų Popieriams, 
Apdraudos Polisams ir Bile Kokioms 

Vertybėms apsaugoti.

PINIGAI

Mums praneša, kad Art Ihs- 
tituto švietimo taryba, susita
rus su WPA švietimo progra
mo administracija, nutarė teik
ti publikai nemokamas ekskur
sijas po Art Instituto galerijas. 
Ekskursijos turės palydovus ir 
aiškintojus.

Ketvirtadieniais, 2:30 popiet, 
ekskursijoms vadovaus Louis; 
Cheskin, o 
2:30 popiet, 
Virginia Sheffield.

Ekskursijų palydovai ‘aiškins 
sekamus meno periodus temo
mis: Sausio 30 d. “Ispanų Me
nas”; vasario 4 ir 6 dd. “Pran
cūzų Menas”; vasario 11 ir 13 
dd. “Inpresionizmas”; vasario' 
18 ir 20 dd. “Ekspresionizmas.”

lik uz
$3.00

už metus

Aragon Ballroom, Lawrcnce 
ir Broadkvay St.;

Guyon’s Paradise, Pulaski ir 
Washingto Blvd.;

Knickerbocker Hotel, Michi- 
gan ir Walton PI.

Į pirmas tris vietas bilietai 
po $1, į paskutinę — $5.00.

Kiti baliai yra rengiami ir 
Chicagos priemiesčiuose, kaip 
Ciceroj (Olympia Ballroom).

MIDLAND VAULT AND SECURITIES GO.
ARCHER AT SACRAMENTO

Laimingas besipiršimas, ki 
ris nelaukia.

— Surinko John Faiza Jr
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ŠIEMS ŽMONĖMS PRIKLAUSO PINIGAI

žemiau paduodame dalį su
rašo lietuvių, kuriems pri
klauso pinigai iš uždarytų 
bankų. Pinigus turi Valstijos 
auditorius, Edward J. Barrett 
bankų likvidavimo skyrius.

^ie buvo sukelti likviduo
jant užsidariusių bankų tur
tų.

Jei jūsų vardas yra šiame 
sąraše, tai nueikite į likvi
duotojo raštinę, kuri randasi 
adresu, 7 South Dearborn st., 
ir pinigus pareikalaukite. Su 
savimi reikia pasiimti banko 
knygutę, ir kokį nors paliu
dymų su vardu ir pavarde.

Laiškai žemiau suminėtiems 
lietuviams buvo pasiųsti, bet 
jie grįžo atgal. Auditorius da
bar nežino kur su suminėtais 
asmenimis galima susiekti:

♦ t

Buvę Depositors State Bank de- 
pozitoriai, kuriems priklauso 

pinigais:
Jablonsky, Charles, 4350 S. 

Hermitage avenue.
Janis, E., 5243 So. Hėrmi- 

tage x avenue.
Jurevičius, Bose, Box 171, 

Chicago, III.
Juris, Nanette, 2137 South 

Winchester avenue.
Kamaraiiskis, Kazimieras, 

4637 South Richmond Street.
Kirosus, D., 4739 So. Laflin 

Street.
Kiviatkowski, Wųi., 5412 S. 

Wood street.
Klimas, Jos., A., 4243 South 

Maplewood avenue.
Kocain, Jos., Jas;, 5612 

NVinchester avenue.
Lapka, Matthew, 

Ashland avenue.
Lipa, John, 4212 

Whipple street.
Lewandowski, Peter, J., 

4244 South Winchester avė.
Martin, Paul, 4438 So. Map- 

lewood avė. * ę . - 
’ Mica, Tony, 4504 So. Justine 
avenue. . • .

Mikita, Frances ir Stanley, 
5016 So. Elizabeth street.

Moskalik, Mykolas, 4927 So. 
Seeley avenue.

Nowakowski, John M., 
So. Artesian avenue.

Nowak, Ray ir Rthel, 
S. Artesian avenue.

Pacewicz, A., 4642 
Paulina St.

Palenis, Emma, 6837 
Talman avenue.

Paschke, Amelia, 5538 So. 
Princeton avenue.

Peklis, Peter, 2554 
Prairie avenue.

Pelanis, Jacob, Lietuvoj.
Paleksa, J., 4637 So. Justine 

avenue. ;
Pelles, John, 2433 W. 

street.
Petroskewicius, Jozie, 

So. Rockwell street.
'Poplawskis, Dominik,, 

So. Maplewood avenue.
Pralucki J., 4738So; Hermi

tage avenue.
Puida, Mrs., J. H., 4240 So. 

Washtenaw avenue.
Puida, Ursula, 4240 South 

,Washtenaw avė.
Rakas, Frank, A., 2346 W. 

69th street.
Rudaitis, William, 2548 ,W. 

71st street.
Rulis, John, 4550 So. Pauli

na street.
Rusiewicz, TeoTila, 3322 -W. 

51st street.
Savickį, Julius, 1752 ,West 

48th street.
Simą, Thos., 3838 So. Seeley 

avenue.
Sindut, Katie, 4320 South 

Hermitage avenue.
Slabkowich, Mich.,v 5605 So. 

Rockwell street.
Sink, Dorothy, 6745 S. Cam

pbell avenue.
Slakis, Teofil, 4006 So. Al- 

bany avenue.
Skuba, A., 4610 So. Win- 

chester avenue.
Sliekas, Jos., 6435 So. Rich- 

morid street.
Soltes, Joe, 5137 So. . Win- 

chester avė; “" ‘‘‘

Stamonlis, Paul, P. O., Box 
44, Cicero, III. ''

Stevrokas, Anna, 
Danren avenue.

Stavrakas, Paul, 
Damen avenuę.

Stempien, Jacob, 
Troy Street.

Sravis, Louis, 4828 \Evans 
avenue.

(Bus daugiau) ,

5115 So.

5115 So

4500 So.

TARP MUSU 
BIZNIERIŲ

Globė Furniture Co 
krautuvė

So.

4701

South

4138

4138

South

South

South

67th

7126

4616

.. ■ S-?'

.. ............. ... ..........*................... ... ' ■ ■■ ■

J. MAČIULIS RUčERNĖ IR 
GORSERN©

J. Macįulio bučernė ir gro- 
sernė randasi adresu 8856 So. 
Lowe Avė. Pp. Mačiuliai jau 
daugelį metų užlaiko biznį sve
timtaučių tarpą ir daro gerų 
apyvartą. Jų bučernėj 'visųo- 
bet yra didelis maisto reikme
nų pasirinkimas. Nors ir 
bižriį kitataučių tarpe, jie fa- 
čiau nebijo lietuviškai kalbėti 
arba skaityti “Naujienas.”

—Senas Petras.

Globė Furniture Co. krautu- ' y
ve randasi Roselando adresu 
10655 So. Michigan Avė.

Roselando ir Pullmano lietu
viai susilaukė naujos rakandų, 
radių ir visokių kitokių namam 
papuošti reikmenų krautuvės, 
šių gražių krautuvę atidarė p. 
Kastantas Kulis. Joje yra di
delis pasirinkimas geriausių iš- 
dirbysčių pečių, krėslų; stalų, 
lovų, radių, šaldytuvų ir kito
kių meblių.

Jei ko nėra krautuvėje, tai 
Mr. K. Kulis, atstovaudamas 
dirbtuvę, nuveža kostumerius 
tiesiai į dirbtuvę, kur galima 
išsirinkti geriausių tavorų už 
džemas kainas, nes ši krautuvė 
parduoda reikmenis kostume- 
riams už prieinamiausias kai
nas.

Roselando ir kitų kolonijų 
lietuviai neužmirškite, prirei
kus kų pirkti, Globė Furniture 
Co. krautuvės, pamatykite Mr. 
K. Kulį ar kitus pardavėjus ir 
pirkite pas lietuvį.

Krautuvės garsinimas pradės 
eiti “Naujienose” pora kartų 
per savaitę nuo šiandien, sau
sio 3G-tos. Senas Petras padarė 
su p. Kuliu sutartį' garsintis 
“Naujienose,” įtaigi ir “Naujie
nų” skaitytojų ypatingas dėme- 
sis atkreipiama į tuos biznie
rius, kurie turi reikalo su 
“Naujienomis.”

—Senas Petras.

WALTER ĘOUKNIS TAVERN
Walter Boųknis Tavern ran

dasi adresu 1248 West 9th St. 
šių užeigų naujai perėmė p. W. 
Bouknis, namo savininkas, kurs 
praėjusių vasarų apsivedė su 
ponia Nainiene. Dabar pp. Bou- 
kniai praneša visiems pažinties 
draugams, kad jie vėl1 yra ta- 
vem biznyje.

D. & A. MARGIŲ TAVERN
D. & A. Margių tavern ran

dasi adresu 4300 Archer Avė. 
Sausio 30 ir 31 dd. įvyko šios 
užeigos atidarymo puota. Ka
dangi pp. Margiai yra' rimto 
budo žmonės ir turi plačių pa
žintį tarpe lietuvių, tai į jų puo
tų atsilankė daug svečių, kurie 
linksmai per porų dienų vaiši
nosi. Visiems puotos dalyviams 
pp. Margiai yra dėkingi už taip 
skaitlingų atsilankymų.

Buy gloves with whot 
it suves

Nttt reikalo mokMI 10e •» 
Sausiau, kad rauti rera daa»* 
kolei*. Liatenaa Tooth Pasta. 
Mitelis tūbas parsiduoda M 
Sde. Ji valo ir apšauto daa- 
tfs. B* to talito rutaupiati 
aa. uB kurtuos valito ausipirk- 
tl plrlttoaltos ar k* kito.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

ii.iĮ n > . iUiiiiiii.i-i*"

šeštadienis, sausio 30, 1931?
. .......................—......................................■ ■ "■ ~ 1 ' Į1. ...........

Ruošiasi vestuvėms

Nepaprastas vaka
rėlis uždarė jauną 

lietuvį kalėjime 
•/ ; 'P'

Dėl ąsočio ataus iššivystė viso
kios komplikacijos

ZeNGLEWOOD. — Už grotų 
sėdi ir teismo laukia ‘18 metų 
jaunuolis* Aleiksandras Dromei- 
kas, 5519 Elizabeth Street.

Kartu su dvejais draugais jis 
įsivėlė į labai keblią padėti.

Buvo taip, kad vieno John 
King namuose, 1122 West 59th 
Street įvyko vakarėlis. Susirin
ko* būrys Kingo pažįstamų ir 
draugų pabaliavoti.

Bebalia’vojant, pyitruko alaus. 
Tad, pasiėmęs ąsoti, vienas iŠ 
svečių išėjo į krautuvę daugiau 
alaus • pasipirkti. Grįžtant iš a- 
linės, prie jo prisikabino trys 
jaunuoliai. Svečias sako, kad jį 
norėjo apmušti ir apiplėšti, o 
gal vien alų išgerti. Parėjęs'na
mo, svečias pasiskundė Kingui. 
Nieko nelaukdamas, tasai pasi
griebė revolverį ir su nukentė
jusiu svečiu išdūmė jaunuolių 
ieškoti. ‘

Juos užtiko prie 59-tos ir Ra-
_ ____ L. _»•

iį. m.■■>»■» ».y

sybės arba nori kuopų suardy- prįe amŽinasties. O jeigu mes jausmus — tokiu budu sąra

BRIDGEPORT. — Vasario 6 
dieną, 4 valandų popiet, su
skambės vestuvių varpai p-lei 
Estėllei Slotkus; 901 West 35 
St<, ir jaunikaičiui Edvardui 
Grigaliūnui, 3464 South Litu- 
ai^ica Avė.,

Vestuvių puota įvyks švento 
Jurgio parapijos svetainėje.

Kiek teko Senam Petrui nu
girsti, tai vestuvės bus didelės, 
nes jaunavedžiai turi daug gi
minių ir draugų, ir. daug sve
čių jatt užprašyta' ji vestuves.

P-nia Uršulė Slotlkus yra se
na bridgeportietė, draugiško 
budo moteris tavern bizny, o cine Avė. kampo. King ir sye- 
p-lė Estelle Slotkus užlaiko Es- 
telle’s Beauty Shop adresu 903 
West 35th Street.

—Senas Petras.

ti. ' . ■' c'
Pas mus nieko panašaus nė

ra, kaip kad korespondencijoj 
sakoma. Tvarka gera, niekas 
nesibara, susirinkimuose riesi- 
dalįna j jokias pftrtijas, net ir 
kalbėti apie tai nekalba; neban
do pareikšti- kokių politikų, o 
vien dirba' kartu, petys į petį'.

O jeigu kas manote, kad ne
tiesų sakau, >tai atsilankykite į. 
susirinkimų vasąrio 9 dienų, 8 
valandų vakare, Darbininkų sve
tainėje, 10413 S. Michigan Av. 
ir patys pamatysite, kad musų 
kuopoj tikrai žydi kultūra, o 
•ne koki-nesusipratimai.

—Laisv. Korespondentas.

Brighton Park
Iš Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoj 238 kuopos veiklos

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje., 238 kuopos mčnesinisj

238 kuopas nariai netrauksime 
į savo tarpų naujų darbuotojų, 
tai kaip ilgai musų organizaci
ja egzistuos? Taigi ve dabar 
proga, kai visos jėgos įtemp
tos, visų’ kuopų programai lei
džiami oro bangomis, ir mums 
apsvarstyt klausimų: ar ne ver
tėtų prisidėti? Gal butų gerai, 
jei musų kuopa pasirodytų 
“flext”. '

Taipgi noriu paraginti kiek
vienų kuopos narį bei narę at
sivesti nors po vienų naujų 
kandidatų arba kandidatę į 238 
kuopos narius. O jei negalėtu
mėt atsivesti aplikantų į susi
rinkimą, tai padarykite su jais 
sutartį ir praneškite apie juos 
organizatoriui, o organizatorius 
aplankys nurodytus asmenis^ 
Tokiu budu prisidėsime prie di
desnio veikimo ir įtrauksime 
naujų jėgų į Susivienijimų Lie
tuvių

šas ir rodė daugiausia aukayu 
šių po vienų ir po du doleriu.

Tai yra pagirtinas atsižyme 
jimas. Jeiku1 ir kitose dirbtuve 
se surinks šimtus, tai bus ga 
didelė pagelba.

—o—
.Pullmano karalystė vėl pra* 

deda' darbais gerėti. Viena 
darbas jau baigiasi, bet, kai 
matyti, tai ateina daugiau. Ja 
keletas karų bus pradėta tai 
syti, o toks taisymas arba, ki 
taip sakant, perbūdavo j imas y 
ra kaip ir naujas. Vėliau bu 
50 aluminumo naujų vagon 
būdavo j imas. Tai jau nemaža 
darbas, jo išteks keliems tuks 
tančiams darbininkų per kokiu 
šešis menesius. —Apuokai

Amerikoje.
J. P., 238 kp. rašt.

Aukštesniųjų moky
klų mokiniai pasi

žymėjo

rhelma 
t St.),

Įdomus programas buvo iš
pildytas Club Women’s Bureau 
patalpose Mandel Bros, krautu
vėje praėjusį šeštadienį, sausio 
23 dienų. Tų dienų paskelbti 
buvo prizai už posterius nupieš
tus Apsaugos nuo Gaisrų Kon- 
testui, kurį surengė Chicagos 
Pirklybos Asociacijos Komite
tas Apsaugai nuo Gaisrų.. Kon- 
itestui patiek^ 98 posteriai: 
kontestavo miesto augštęsniųjų 
mokyklų mokiniai. Paroda tę
sis iki vasario] 8 dienos.i

Pirmų prizų J 
Soderlind (8235
Ca’lumet mokyklos mokinė; ant
rų n prizų gavo Orin Amidon 
(6204 So. Lincoln St.), Lind- 
blom augštesniosios mokyklos 
mokinys.

Teisėjai pagyrė posterius 
Lorraine Hannion (1300 West 
81st St.), Roberto Hopkins 
(8411 So. Paulina St.), Char- 
lotte Davies (8023 So. Eber- 
hart Avė.). Marshal Zinterio 
(8633 So. Loomis Blvd.), Mild- 
red Rehnberg (8151 So. Peoria 
St.) ir Edwardo Giles (7642 S. 
Wabash Avė.). Taipgi Eleanor 
McMast’er (5715 So. Ada St.), 
Roberto Moor, Jr. (3333 West 
66th PI.)/ Lorrainę Jaeger 
(5132 So. Califomia Avė.), 
Frayerio Haig (6217 S. Looiųis 
St.) ir George Murphy, Jr. 
(6118 So. Ada St.).

Teisėjai buvo Frederic Mizen 
iŠ Frederic Mizen Academy of 
Art, ponia Ruth Wade Ray iš i

čias su jaunuoliais susikibo, ir 
rezultatas buvo tas, kad vienas 
iš jaunuolių buvo pašautas. 
Kulka pervėrė jo plaučius. Pa
šautasis, Rudolph Devich, 20 
metų amžiaus, gy'v. 5709 Loo- 
mis Avė., guli ligoninėj ir yra 
labai pavojingoj padėty.

“Mušiu!” pasibaigus, King 
nutarė pašaukti policijų. Nubė
go į saldainių krautuvę, kuri 
priklausė vienam John Sinadi- 
nos, 5900 So. Racine Avė. Savi
ninkas buvo beuždarąs krautu
vę ir atsisakė įleisti Kingų. Bet 
jo tas nesustabdė. King dūrė 
kumščiu per -durų stiklų ir taip 
smarkiai kirto Sinadinui per 
veįdų, kad tasai išsitiesė ant 
grindų. Krisdamas persiskėlė 
galvų. Grindys, mat, buvo ce
mentinės. '''

Kingui pagaliau pasisekė duo
ti žinių policijai. Bet kaip ji at
vyko, tai suėmė ne vien jau
nuolius, bet ir jį patį. Vėliau 
Kingų paleido, bet jaunuolius 
sulaikė teismui.

Kartu su Dromeikiu suimtas 
Roy Jonės, 20, £>937 Elizabeth 
Avė. Byla bus svarstoma vasa
rio 16, Chicagos Berniukų teis
me.

Roseland
Laisvamanių reikalai

“Naujienų” nr. 21-me, sausio 
26 dieną, tilpo korespondencija 
apie laisvamanius. Tai buvo 
prasilenkimas su teisybe. Žmo
gus, kurs rašė tų koresponden
cijų, tur būt visai nepaiso itei-

susirinkimas bus laikomas sau
sio 31 'dienų 2 valandų po pie
tų adresu 4535 So. Rockwell 
Street. Mėnesinės duoklės bus 
imamos jau už vasarį mėnesį.

' Kuopos susirinkimų . diena 
palikta kaip buvus, nes iš val
dybos narių kitais nedėldieni'ais 
visi yra užimti, gi antram ne- 
dėldieny jau yra pervėlu siųsti 
centrui mokesčiai. Todėl ir pa
siliko 238 kuopos susirinkimai 
paskutiniam menesio sekmadie
niui.

Gaila, kad' 6 Apskričio valdy
ba nesuranda kitos dienos ap
skričio konferencijoms, tur būt 
kas nors atrodo ne to plauko 
apskričio valdybai, jeigu' ji šali
na kuopas nuo veikimo. 1936 
metų pradžioj prašyta' apskri
čio valdybos surasti protarpį 
apskričio konferencijoms laiky
ti, kad butų galimybės kuopų 
delegatams lankyti konferenci
jas. Tačiau apskričio valdyba 
prašymų ignoravo. '

SLA 238 kp. visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti skaitlin
gai į susirinkimų sausio 31 die
nų. Kuopos valdyba nori pa
tiekti apsvarstymui pasiūlymų, 
kad kuopa prisidėtų prie garsi
nimo viso Susivienijimo ir 238 
kuopos oro bangomis, t. y. per 
radio. Valdyba viena, be narių, 
nutarimo šiuo klausimu negali 
padaryti.-

Be to, SLA 238 kuopos susi
rinkimai turėtų bu^i gyvesni, 
nariai privalėtų labiau rūpintis 
organizacijos gerovę. Tenka pa
sakyti, kad visiems nebėra 
“sweet life”, einame arčiau

Ray Schools of Art, Harry K. 
Rogers iš Business Men’s Art 
Club, Mark Šeelen iš General 
Outdoor Advertising ir Eliza
beth W. Robertson, Chicagos 
viešųjų mokyklų dailės direk
torius.

Anglių Streikas
• GRĘSIA — IŠVENGKIT KAINŲ PAKILIMO I

THE HERITAGE COAL CO.
PRIPILDYS JŪSŲ ANGLINES DABAR

KAS TRŪKSTA LIKUSIĄI ŽIEMOS DALIAI IR LEIDŽIA PER j

5 Mėn. Išsimokėti
________ NEREIKIA ĮMOKĖJIMO 1

Užtikrintas Kuras—Specialiai Žemos Kainos
Cash kaina—10 
tonų ar daugiau i

UŽ TONĄ (
$9.50

$11.40
POCAHONTAS, Reforked Ar™pg
SOLVAY COKE
PETROLEUM COKE 9 (stambus) $8.75
POCAHONTAS, Mine Run STAffiM0) $7.90

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

Heritag'e Coal Co.
■ MICHIGAN AVENUE PRIE 63 GATVĖS

TEL. ENGLEW00D 2606

Roselahd

'Uj/urmaJc^ 
rucitkuuj hžub HaJcirvg 

7)owd^,..G>niĄ0Ueclby .

Renką aukas nukentčjusiems 
dėl potvynio ,

Pullmano kompanijos darbi
ninkai renka aukas gelbėjimui 
nukentėjusių dėliai potvynio. 
Teko matyti skaitlinės su pa
rašais, kiek kuris aukavo: bus 
suaukota apie $300. Pullmano 
randasi gan daug lietuvių ir 
švedų, o jie visi turi gerus

for ECONOMY and
SATISFACTION ūse

Double Tistedf.Doub/eAdion!

BAKING
IW pov/der

Varne Price Todayas 45 KarsAęo
25 ounces for25<

Ful! Pack •••NoSlack FiRin^
MlLliONS OF POUNDS H AVĖ B£E 

USED BYOUR GOVERNMENT

BIZNIS GERĖJA—

AR JUS PASIRENGĘ? W
Nauja gerbūvio gadynė jau čia.

F Pasaulis pilnas geresnių darbų. Mes W 
pasirengę . jums duoti pirmos klasės w 
biznio išlavinimą, prisilaikant greito, 1 
pasekmingo ir ekonomiško metodo ... 
proga jums pasinaudoti biznio grįžimu.
Užsirašykite bile Pirmadienį

Chicago College bf Commerce
62nd Place prie Halsted

Telefonas Wentworth 0994
2 METŲ DEGREE KURSAI 

Biznio Administracija, Sąskaityba, 
Sekrctoriavimas. i

i TRUMPI KURSAI 1k Sekrctoriavimas, Stenografija M
Sąskaityba, Mašinraštis 

Knygvedyba, Comptrometer.
• Telefonuokite, kreipkitės 

arba rašykit dėl 
paaiškinamosios 

literatūros.

Roosevelt Furniture Co
Skelbia Didžiuli

SAUSIO mėn.
BALDU

ISPARDfiVIMA
VISKAS VIAvž KAINOS

LENGVI IŠMOKĖJIMAI

Roosevelt Furniture Co., Ine
M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 West Roosevelt Road




