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Naujų Potvynių 
Pavojus Didėja

Vanduo prie Cairo ir Miestų Mississippi 
slėnio vėl pradėjo kilti

CAIRO, III., sausio 31. — 
'Viltis, kad nesuvaldomi Ohio 
ir Mississippi upių vandens nu- 
simalšins, vakar vakare ėmė 
mažėti.

Apie pietus visi tikėjosi, kad 
pavojus praėjo.

Prie Cairo, Illinois, kur Ohio 
įbėga į “Amerikos upių tėvą”, 
Mississippi, upes paviršius pa
kilo iki šešiasdešimts pėdų.

Ties Cairo yra pastatyta 60 
pėdų siena miestas greičiau
siai jau butų Buvęs užlietas, 
jeigu ne 3 pėdų priedas, kurį 
įpiesto gyventojai ant greitų
jų sumetė iš smėlio, lentų ir 

Negana to, armijos 
rūpinasi

31.. — Nuo rūpesčių ir įtempi
mo dėl potvynio, čia pamišo 
11 žmonių.

TOLS A, Okla., sausio 31.— 
Vietos policija pasiūlė Raudo
nam Kryžiui 3,500 butelius kon
fiskuotos 'degtines.

/ ,
Potvynis ir žemės Drebėjimas

MEMPHĮ'S, Tenn., sausio 31. 
— Netoli Tiptonville, Tenn., 
buvo jaučiamas lengvas žemės 
drebėjimas-. Didesnių nuosto
lių nepadarė ir pylimų nesu
naikino.

G. M. Viršininkas

Alfred P. Sloan, Jr.

Šiandie Svarstys ‘Sė
dėjimo Streiko’ be
gališkumo Klausimą

Streiko Vadas
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General MntOrs reikalauja 
draudimo' prieš streikierius
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Viduryje Atlantiko
Skęsta Laivas su 40 

Jurininkų Įgula
šaukiasi pagalbos per4 radio; 

sako, kad prakiuro

akmenų.
inžinieriams, kurie 
paupiais gyvenančią žmonių 
saugumu, turėjo išdinamituoti 
pylimą prie New Madrid, Mis- 
souri. Per plyšį, vanduo užlie
jo 135,000 akrų žemės plotą. 
Tas bąvo padaryta tam, kad 
sumažinti spaudimą prie Cairo.

Dabar potvynis gręsią ko
kiai 40 miestų, nuo Cairo, iki 
'Helena, Arkansas valstijoje.

, Memphis pavojuj
Pavojuje yra ir Memphis, 

Tennessee vaIsiijąje..-Nuo pot
vynio apsaugoti didesnį dalį 
miesto, buvo pastatyta ribo se
niau 75 pėdų siena, bet iš kai 
kurių vietų gyventojai jau yra 
iškeliami į aukštesnes vietas.

Cairo, Illinois majoras, AU- 

 

gust Bode \išleido pareiškimą, 
įsakydamas isoms moteriš
kėms ir vaikamšytuojau. aplei

 

sti miestą. Ribose\ tegali pasi
likti sveiki vyrai, airo 
šauliu jungia vienaj 
Nr. 150.

Atmetė 13 Pasmerk
tųjų Pasigailėjimo 

Prašymus
Bus sušaudyti už. suokalbį 

prieš Stalino valdžių

partijos cen tralinio
prezidiumas vakar 

pasigailėjimo prašy-

su pa
keliąs,

sausioNEW MADRID, Mo., 
31. — Netoliese paskendo lai
vas, kuris gabeno 100 WPA 
darbininkų pylimų taisymui. 
Visi išsigelbėjo.

MASKVA, sausio 31. — Ko 
munistų 
komiteto 
atmetė
mus, kuriuos padavė 13 buvu
sių sovietų valdžios narių, nu
teistų sušaudymui.

Pasmerktieji bus sušaudyti 
į septyniasdešįmts dvi vąlap- 
das po teismo nuosprendžio' iš
nešimo (šeštadienį, 3:30 vai.- 
pp.) Jie buvo nuteisti Už da
lyvavimą Leono Trockio “suo
kalby] prieš Staliną ir sovie
tų valdžią.”

f * ’ J . ' ,1 <

Kari Radek ir trys kiti suo
kalbininkai buvo nubausti ka
lėjimu. Jie, teismas aiškino, 
prasižengė “politiniai, o su te
roru neturėjo nieko bendro.”

Tarp nuteistųjų yra, Grego- 
ry Rokolnikov, Stroilov, • V. V. 
Arnold (kalėti), ir Romm, Gre- 
gory 
ir S. 
butę

NEW YORK, sausio 31. — 
Viduryje/Atlantiko skęsta lai
vas “Meanticut”. Radio signa
lai prašanti skubios pagalbos, 
praneša, kad laivas prakiuro ir 
kad vanduo jau užliejo dvi 
sekcijas. . • ,

J pagalbą* skęstančiam laivui 
skuba du Amerikos prekiniai 
laivai, “Topą Topą” ir “Waų- 
kegan”. Nelaimės vietos nepa
sieks iki 3-čios valandos ryto 
rytojaus dieną.

“Meanticut” yra šešių, tūk
stančių tonų prekinis laivas ir 
turi 40 žmnių įgulą. Abejoja-

DETROIT, Mich., satis. 31.— 
Flint, Michįganė apskričio teis- 
mias šiandiėii svarstys General 
Motors korpbiiacijosi prašymą 
išduoti draudimą (injunction) 
prieš . “sėdinčius” streikierius, 
Fisher bodies ■dirbtuvėse.

. Teisman yna šaukiami Homer 
Martin, Ūnited Automobile 
Workers of America .preziden
tas ir 23 kiti streiko vadai.

Teisėjas Paul V. Goldala tu
rės nuspręsti ‘ ar sėdėjimo strei
kas yra legališka priemonė 
streikuojiančių darbininkų kovai 
su darbdaviais ar ne.

General Motors korporacijos 
viršininkai ĮkiŠidi atšiiziakė eiti 
į derybas 
reikšdami, 
ko nelega’iai pagrobę “korpora
cijas turt^j”, ir kol jo negrą
žins, tol kalbos fopie derybas 
negali buti’V

Dėl tą “sėdėjimo” yra su- 
paraližuotos beveik visos Ge
neral Motors dirbtuvės ir ne
dirba apie 150,000 darbininkų.

Amerikos, darbo sekretorė, 
Miss Perkihš keliais atvejais 
bandė suvesti G. M. prezidentą 
Sloan su £treikiėriaiš, bet vis- 
kas pajrdavb, priėjus prie sėdė
jimo streiko iegališkumo klau- 

. Simo.’. .-E ' /

Homer Martin.

Anglija ir Franeija
Apsvylusios Hitlerio

Kalba

Piatakov, L. Serebriakov 
A. Rataičak. Jie visi yra 
žymus sovietų valdžios

otors korporacijos

i darbininkais, pa- 
ad širėi/cieriai lai-

Gaisras Padukoje; iškėlė visus Etilai.
gyventojus

MEMPHIS, Tenn. — Užlie
to Paducah miesto centre, ki
lo gaisras. Ugniagesiai prie 
liepsnojančios vietos negali 
prieiti, nes vanduo mieste sie
kia apie 13 pėdų, 'be to, smar
kiai lyja.'
' Mieste nėra beveik nei vie
no gyventojo. Armija visus iš
kėlė.

Louisville atsigauna
LOUISVILLE, Ky., ’ sausio 

31. — Ohio upė prie Louisville 
atslūgo bent trijomis pėdomis. 
Miesto gatvėse dar yra van
dens, bet jau pasisekė atsteig
ti tvarką. Miestas valosi nuo 
dumblo ir griuvėsių.

PORTSMOąJTH, O., sausio

Popiežius Atsi 
griebė

Bet mirtis jau netoli

s.VATIKANO MIESTAS, 
31. — Pasilsėjęs po didelių 
kančių, kurias jam atnešė ne
pagydoma liga, Pius XI vakar 
šiek tiek atsigriebė. Laikė kon
ferencijas ir rašė dokumentus 
Ispanijos pilietinio karo klau
simu.

Vienok, ir pats popiežius ir 
jam artimi kardinolai tvirtina, 
kad neilgai jam teks gyventi.

“Nei
Europos klausimų išrišimo

trupiniu neprisidėjo prie
v

LONDON, sausio 31. — An
glijos ir Francijos valdžios jau
čiasi apsivykusios Hitlerio kal
ba.

Oficialė Anglijos valdžios 
opinija sakoj kad Hitlerio nei 
trupinėliu neprisidėjo prie Eu
ropos problemų sutvarkymo.

Franeija sako, kad po Hit
lerio kalbos, Europos
miniai ir politiniai klausimai 
kaip buvo, taip ir pasilieka ne
išrišti. Hitlerio griežtas nusi
statymas prieš Sovietų Rusiją 
kliudys atsteigti tvarkos Eu
ropoj e..

ono-

Sukėlė Mivirš Milio 
no Dolerių Preziden

to Baliuose
• ' \

Pinigai skiriami kovai 
vaikų paraližu

su

 į.,. .i

WASHINGTON, D. G.—šeš
tadienį vakare įvairiuose Ame
rikos miestuose įvyko “Prezi
dento < ‘Birthday’ Baliai”, ku
riuose buvo sukelta 'suvirš mi- 
lionas dolerių kovai su vaikų 
paraližu. Rooseveltui tą dieną 
sukako 55 metai amžiaus.

Kalbėdamas per radio į ba
lių svečius, prezidentas dėko
jo “už gražiausias gimimo die
nos dovanas, kokių galiu tikė
tis” — Už aukas sergantiems 
broliams. '

Vienu laiku ir Rooseveltas 
sirgo vaikų paraližu. Kai jis 
paliko prezidentu, tai kilo su
manysiąs panaudoti jo gimi
mo dienos sukaktuves kėlimui 
fondo kovai su ta liga.

Prezidentas prie progos dė
kojo visiems amerikiečiams už. 
aukas potvyniuose nuken tėju
siems. Ragino visus ir toliau 
aukoti. • : ; ■ v

Išsiveržė Štromboli
/ Vulkanasp ,j

RYMAS, Italija, sausio 31.J 
— Štromboli saloje išsiveržė 
tuo pačiu vardu pakrikštytas 
vulkanas. Apnešė apielinkės 
ukius pelenais ir Idva, bet- žmo
nių neužmušė. Štromboli ran
dasi į vakarus nūo Italijos 
krantų.’

1,000 Sukilėlių Žuvo 
Mūšiuose Prie Mad

rido Priemiesčio

Automobiliai užmu
šė 38,500 žmonių pe

reitais metais

PER /

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS 
LIETUVON 
ir kitur;

Uždraudė platinti Sinclair : 
Lewis’o “It Can’t Happen 

Herė”

Vokietija Neįšileid- 
žia Amerikiečio 

Apysakos

Žada Skelbti Refe
rendumą Streiko 

Užba^imui
SAN FRANCISCO, saus. 31 

— Jurininkų unijos, kurių na
riai streikuoja nuU spalių <13 
do žada šaukti 'referendumus 
streiko užbaigimo reikalu. Uni
jos ir darbdaviai susitaikę.

Ratos prieinamos — ;
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

BERLIN, sausio 31. — Na- 
zių; valdžia uždraudė parduoti 
ir platinti Vokietijoje ameri
kiečio autoriaus, Sinclair Lew- 
is’o apysaką, MIt Can’t Happen 
Here”. Apysakos^ turinys lie
čia diktatūros galimybes Ame
rikoje.

MEXICO CITY, sausio 31. 
— Prie Rodrigues miesto, Mek
sikoje, sušikulė ekspresinis 
traukinys ir keturi įgulos na
riai; buvo užmušti. Iš keleivių 
nenukentėjo nei vienas. Tarp 
jų buvo daug amerikiečių tu
ristų

Sako, kad apie 60,000 svetim
taučių kariauna Ispanijoje -t ■ -• ■
MADRIDAS, sausio 31. — 

Oficialis valdžios pranešimas 
sako, kad apie 1,000 sukilėlių 
žuvo mūšiuose, kurie įvyko prie 
gelžkelių subėgimo punkto, 
Aranjueze. Mięstdš randasi ne
toliese pietinio Madrido kraš
to. ■- \;

Mūšiai s tęsėsi Visą savaitę 
laiko, v

Valdžia tbliau Sako,* kad su
kilėliai bahdė apsupti Madridą 
iš pietų ir iš vakarą, bet tas 
jiems nepasisekė. Sukilėliai 
pralaimėjo didelį mūšį, kuris 
įvyko Vakarą Pdrke.

Atmuštos sukilėlių jėgos, 
kurioms vadovauja, karo vadas 
Francisco Frailcb, dabar per
siorganizuoja haujam puoli
mui.

LONDON, sausio 31. — Ne-■ / 
įvardinti, bet “patikimi“ šal-/ 
tiniai paduoda, kdd Ispanijoje| 
'kariauna apie 60,000 svetimša
lių. Apie 50% ją valdžios pu
sėje, o kita dalis kariauną su 
sukilėliais. /

•Tie šaltiniai sako, kad fa
šistams talkininkauja, (ne
įskaitant Mdroko mūrų) 17,000 
italų, 12,000 vokiečiu ir 1,000 
maišytų tautų žmonių.

• Lojalistų pusėje yra: 10,000 
francuzų, 2,000 rusą, 5,000 vo-

NEW YORK, sausio 31. — 
S,augumo. tarybos ■ surinktomis 
žiniomis, automobiliai perei
tais metais Jungt. Valstijose 
užmušė .38,500 žmonių. 1935 
m. gi buvo užmušta 37,000. 
Taigi nelaimės su automobi
liais dar ląbiali padidėjo, ne
žiūrint visur vedamų saugumo 
kampąnij ų. Padidėjo nelaimės 
ir . Chicagoj. Tiį dviej uose iš 
13 miestų, turinčių po virš 
500,000 gyventojų, nelaimės 
sumažėjo.

Visokiose gi nelaimėse per
nai žuvo viso 1,11,000 žmonių. 
Ir 400,000 žmonių' liko sunkiai, 
visam gyvenimui sužeisti, 
10,300,000 sužeista laikinai.

o

Negali Sudaryti
Naujos Valdžios

Japonijai
Armija kaltinama linkimu 

prie fašizmo 
L.--------— X

TOKIO, sausio 31. — Japo
nija gyvena be valdžios savai
tę laiko. Pirmesnioji armijos 
kontroliuojamas kabinetas re
zignavo,, kai parlamentas jį ap
kaltino linkimu prie fašizmo 
ir diktatūros.
-? Krašto valdovas Mikado pa
skyrė gen. Ugąki nąują kabi
netą sudaryti. Po bergždžių 
pastangų, ir penkių dienų de- 

|rybų, Ugaki pasitraukė ir jo 
vietą Užėmė gen. Hayashi. Bet 
ir naujasis premjeras dar nė
ra sudaręs kabineto, ’ negalėda
mas susitaikyti su armija dėl 
karo ministerio.

v

kiečių, politinių pabėgėlių, 5,- 
000 italų anti-fašistų, ir apie 
.8,000 savanorių iš Amerikos, 
Belgijos, Jugoslavijos ir kitų 
valstybių. 1

Vokietija “Jau Nusikratė
Versailles Sutarties Gėdos”

_________.____________________ ___

Hitleris tvirtina, kad ji vėl lygi kitiems ir 
Didžiojo Karo nepradėjo .

Nori taikos”; uždraudė vokiečiams priimti 
Nobelio premijas

' BERLIN, Vokietija, sausio 
31. «— Nazių diktatūros ketu
rių metų sukaktuvių proga, 
diktatorius Adolf Hitleris va
kar pasakė kalbą reichstagui, 
kurioje, padarė' sekamus pa
reiškimus:

1. Jis atšaukia Vokietijos 
parašą po karo kaltybės prisi
pažinimo punktu Versailles su
tartyje;

2. Atmeta Versailles sutar
ties punktus, kurie atimą nuo 
Vokietijos lygias teises su ki
tomis Europos valstybėmis;

3. Nacionalizuoja Vokietijos 
gelžkelius ir centrklinį banką, 
kuriuos Vokietija pažadėjuši 
kaipo užstatus už karo sko
las; . . 1

4. Pakartojo pirmesnius 
kalavimUs sąjungininkėins 
grąžinti kolonijas, kurių 
kieti j a neteko po Didžiojo 
ro. Hitleris pridūrė, kad 
kovos, kol jos reikalavimas 
bus patenkintas.

- ‘ * M. •

Jo kalba užtruko porą4 va
landų. Ji. buvo pašvęstą. pirkių 
keturių diktatūros? metų per
žvalgai ir ateities politikos api
budinimui.

Amerikos Ambasadorius 
nedajyvavo

Kroli operos rūmuose, kur 
iškilmės įvyko, buvo susirinkę 
reichstago nariai (vien naziai), 
diplomatinis korpusas ir būriai 
aukštų nazių valdininkų. Ame
rikos, Anglijos ir Francijos 
ambasadoriai neatsilankč “der 
Fuehrerio” — “Tautos Vado”) 
kalbos klausyti.

JHitleris pareiškė, kad Vokie
tija dabar stovi ant lygios pa
pėdės su kitomis didžiosiomis 
pasaulio valstybėmis; kad Vo
kietija nebekenčia nuo gėdos, 
kurią valstybė sau> atnešė pa
sirašydama Versailles sutarti; 
kad pasauliui grūmoja komu
nizmo pavojus, bet Vokietija 
yra pasišventusi jį įveikti; kad 
Vokietija nori taikos, nori gy
venti draugiškuose santykiuo
se su visomis kitomis Europos 
valstybėmis ir “siekti prie ge
resnio gyvenimo bendrai rišant 
problemas, kurios tam stoja 
kelią.”-

Uždraudė priimti Nobelio 
" dovanas

Hitleris taipgi paskelbė nau
ją krimįnalj kodeksą ir už
draudė vokiečiams priimti No
belio dovanas, kurias Švedija 
skiria žmonėms, pasižymėju
siems literatūros, mokslų ir 
taikos srityse.

(Hitlerio pasipiktinimas ne
žinojo ribų, kai Nobelio dova
nų taryba paskyrė taikos do
vaną Dr. Kari Von Ossietsky, 
žymiam Vokietijos t socialistui, 
kurį naziai laikė uždarę kon
centracijos stotyje).

Vokietija turės naujas, val
stybines premijas, kurias teiks 
įvairiems pasižymėj Usiems 
žmonėms. Tos premijos 
apie $40,000 vertės.

Reichstagas, po. Hitlerio 
bos, prailgino diktatūros

rei- 
su- 
Vo- 
ka- 
tol 
ne-

bus

miną dar keturiems metams, 
suteikdama Hitleriui galią ir 
toliau valdyti kraštą dekre
tais.

Nebevykinsiąs ^Siurprizų 
Politikos” "

Kalbėdamas užsienio naudai, 
Hitleris pridūrė, kad “ikišiol 
Vokietija vykino ‘siurprizų’ po
litiką. Bet kadangi visi tiks
lai '(išskyrus kolonijų atgavi
mą) yra atsiekti, tai ta poli
tika nebus toliau vykinama. 
Vokietija nori draugingai su
gyventi su visais kaimynais”. 
Vykindamas tą “siurprizų” pou 
litiką, Hitleris sulaužydavo su
tartis, o tik po to duodavo ži
nią pasauliui apie “intencijas”.

“Aš noriu duonos ir Nįarbo 
savo žmonėms. Tas turi būti 
pastatyta nez ant laikino, bet 
ant tvirto produkcijos pamato, 
iš kurio išsivystys nauja apy
varta prekių, viduje ir su už
sieniu”.

f>o ^kalbos ir iškilmių reich- 
stag^ -Berlyne*- įvyk* paradas 
kuriame pulkai Hitlerininkų 
maršavo. švyturiais rankose.

Kalbėjo “ne Hitleris, bet 
Mussolini”

RYMA'S, sausio 31. — Ita
lijos fašistai labai prielankiai 
priėmė Hitlerio kalbą reich
stagui. Bet kreditą už kalbos 
“taikų ir atsargų toną” 
vinasi sau. Sako, kad 
atstovavę Mussolini’o,
Hitlerio mintis. “Hitlerį*- netu
ri ganėtinai smegenų”.

jie sa- 
žodžiai

o ne

Norėjo Gražios Ame 
rikietės Su Milionu 

Dolerių
Ėet Albanijos karalius tokių 
kandidačių į žmonas nerado

ZABOLA, Rumunija, sausio 
31. — Albanijos karalius Zog 
I, žada vesti vietos grafaite, 
Hanna von Mikės.

Zog I kiek laiko buvo pa
skelbęs, kad nori vesti ameri
kietę, kuri turi milioną dole
rių įplaukų į metus, be to, yra 
graži,

Bet 
kurios 
norus.

maloni, ir kultūringa.
neatsirado kandidačių,
patenkintų karaliaus

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Haisted St.

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

ter-
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DETROITO ŽINIOS

Dailės choro sukaktuvės.—Automobilio nelaimė
je nukęntęjo drg. Oyęrąitis.—Serga Ęudvi-je nakentęjo drg, DvęrąitĮs.—Sergą ąudvi- 
dienė.—Kalbės Dr. Montvidas.—LSS 116 kuo
pos bankietas.—Etinės Kultūros 2 kuopą smar
kiai ąąga.

Dailės cborą8 minės frįjų 
metų sukaktuves. Bus suvai
dintą “Ties žaliais vąrteliąis”. 
Tai įvyks sekmadipnj, yąsąrip 
7 d., Lietuvių svetainėje (25 
ir Verrion Hwy). . Pradžia 6 
vąl. vakaro.

Kaip .praeityje, taip ir šį 
karta Dailės choras yra pasi
ryžęs pasirodyti prieš. Detroi
to lietuvius jsu tikrai saugių 
parengimu. “Ties žaliais' varte
liais” yra roijiantiška ir tuo 
pačiu metu tragiška drama, ku
ri yra išversta iš anglų kalbos- 
Vaidinimę dalyyaus • gabiausi 
Dailės choro nariai, kurie jau 
yra pasižymėję scenoje. Bus 
daug juokų, ašarų ir džiaugs
mo. Taip saljo choro plakatai, 

 

kuriais publįką jrą kviečiama 
į parengi

• Chpro ariai 
V. DernYaitis 

 

kad Detroito 
nebūtų suviĮti 
prestižas butų

^medijai vąįdibM 
ti geriausi vaidintojai. Mano- 
rųą, (tad dą]yvąų‘s ir vietos 
čbgr|iį;

Kadangi minėjimų rengia 
pęt organizavijų, tai, 
kią vilties, kad ji^ bus sėkmin
gas. Visi esate kviečiami 
Įyvauti t^rąe istoriškame 
rengime. '.

rei-

i
Mitrinąs, A. Sraideris, J. Ųin- 
kis ir J. Yaitl<U§.-

Drg. Prąl^ęvičiug pąsųųlė, 
kąd Imopa prisidėtų prįę į.8 ųų- 
ganįžiacįjų koiųįteto, kups yu-. 
pinasi teikti pagalbų Lietuvos 
žmonėms, Kad jic galėtų de
mokratijų atsteigti.v Sumany
mas liko ppįmtąs ir ątstųvais 
į komitetų buvo išrinkti M. 
Kemešiene ir A. Sraideris.

Laisvamanių Etinės Kultū
ros 2 kŲapą, kiek galima jau 
spręsti, turė$ cĮįįslį pasiseki
mų Detrftite1. šfąį $ viso įvy
ko tiij du s,usįrWmai’ 9 na‘ 
rių jaii yra .21.

x Kųųpą trumpėję atųityje nu- 
tarę r§Dgti Įgįsva-

.......t f r

Namai ir Žemei
r I.I i į uim.į^y

-n rr- J.|i 1...į?]';1"1’....■ji.yi.'Į!1
" 1 ' ,l. .V111*"* ............—■ lįinp !

J (Naujienų spulka). ji randasi 
“Naujienų” name, jos sekreto
riumi yra A. Rypkevičia. čia

da- 
pa-

atsiląnkyti-
ir mokytų jas 

dirbą išsijuosę, 
meno mėgėjui 
ir kąd chcgro 

išlaikytus.
o-----

Sausio 21 d. automobilio ne
laimėje skaudžiai 
tas drg. Overaitįs.
žyta koja ir šiąip 
kiai sukrėstas.

Drg. Overaitis 
Detroito veikėjas

liko sužeis- 
Jam 
buvo

sulau-
smar-

žymus 
įr net pen

kių draugijų sekretorius. Ka
dangi sekretoriaus pareigas jis 
labai tinkamai eina, tai visos 
draugijos, kurioms tik jis pri
klauso, ir stengiasi i 
rium jį išrinkti. Be to, 
rimtas žmogus, kuriuo 
galima pasitikėti.

Linkime jam kaip 
greičiau pasveikti. 

----- o-----
Jau prąėjo nemažai laiko, 

kaip susirgo drauge Budvidie- 
ne, žymi Detroito lietuvių ko
lonijos veikėja. Ji ypač dąu*g 
yra dirbusi Susivienijime ir 
LSS 116 kuopoje..

Draugė Bųdvidienė pradėjo 
nekaip jaustis ir turėjo iš vi
sokio veikimo pasitraukti puo 
pat Naujų Metų. Reikia vil
ties, kad netrukus ji galės 
grįžti į veikimui Nuo savęs aš 
linkiu jai greit pasveikt ir su
stiprėti.

yra

sekreto- 
jis yra 

i ^visada

galima

LSS 116 kuopa rengia ban- 
kietą vasario 27 d. I. A. S. sve
tainėje. Pradžia 8 vai. vaka
ro.

Kuopos parengimai visada 
yra gyvi ir linksmi. Tad ir šį 
kartų visi dalyvauktie bankie- 
te, atseit, grybų vakarienėje. 
Draugiškai pasikalbėsime, pa
juokausime, padainuosime ir 
šiaip linksmai laikų praleisi
me.

Šia proga tenka priminti/ 
kad kuopos grybų vakarienes 
visada yra labai sėkmingos. O 
tai dėl to, kad šeimininkės yra 
labai patyrusius iy sumanios, 
kaip,„ pavyzdžiui, draugės M. 
Strazdienė, M. Vevgrienę, Bud- 
vidienė, Kųleišįene, B. Keblai- 
tiene ir |dt°s«

Svečiais rūpinsis ir ju’os pa
sitiks M. Kemešiene, Masaitis, 
A. Strazdas, Kuleįšįus, J. Be- 
susparpis ir įriti. jš aukštu ti
kintai galimą- įsigyti iš LSS 
kuopos narių. Vakarienė ip šo
kiai tik 50 centų asmeniui.

-—P—r
Laisvamanių Etinės Kultū

ros 2 kuopa tikrai sparčiai au
ga. Paskutiniame, susirinkime 
įsirašė 7 nauji nariai. Liko iš
rinkti du atstovai į. Lietuvos 
demokratijai ginti komitetų.

Kuopos susirinkimas įvyko 
sausio 24 d- Drąųgijų svetai
nėje. Į susirinkimų atvyko ir 
įsirašė į kuopų septyni nauji 
nariai.' Būtent, J. Povilaitis, 
A. Rimkus, A. Žilinskas, A.

mapyl^s Vęj^psiai
kaįbptejąą bus bY^lOT^ iš 
chipaąps. surišimu-'
rupįųąis vąlrtybą.

SųąiDpkiipp bgyo perskaity
tas, Ceptrp sekretoriaus, Dr. 
GraiČL’ąo, }ąįšką§. Savo laišku 
Dr. Graičunas praneša, jog De
troito kuopai yra suteikiamas 
Nr. 2. Be to, ragtną kuopų dau-

Nųtąrta kreiptis j Centrų, 
kąd prisiųstų įstatų tekstą. 
pirui nei bus atliktas organiza
cijos inkorporavimus.

Kumpos valdyba yra .nutaru
si susirinkimus paįvairinti. Va
dinasi, bus bandomą vengti to
kių susirinkimų, kuriuose, yra 
atliekami tik formališkumai. 
Po ątlįkimo kųųpps rpikalų nu- 
matonąa sųsįrinkįmubse turėti 
laisvus diskusijos įvairiais 
klausimais, kurie yra susiję 
su laisvamąnybė. Tuo atveju 
pę tįk nąriai noriai susirinki
mus laukys, bet atvyks ir pa
šaliniai žmppęs. . , ,. . fį . . ;

Paskutiniame susirinkime, 
diskusijas atidarė ir pirminin
kavo K. Tamašiunas. Diskusi
jose dalyvavo pats kuopos pir
mininkas A. M. Metelionis, Ba
ronas, A. Sraideris, Dr. M. Pa- 
levičius 
kusi jos 
miai.

ir kai kurie kiti.^ Dis- 
praejo gyvai ir įdo-

— M. Kemešiene

' "1 ■■■. .»>T-- ->«.

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

» ----- o----- j-
I , •

Vasario 14 d. 18 Detroito 
draugijų minės Lietuvos ne
priklausomybės atgavimų. Ta 
proga yra rengiamas vaidini
mas bei prakalbos. Kalbės Dr. 
Montvidas iš Chicagos.
• Suvaidintą bus “Ant ryto
jaus ix) fąšistiško perversmųv. 
Tai gana juokinga kpmedija. 
Vakaras įvyks I.Ą.S. svetainė
je (24 ir Michigan Avų.). Pra
džia 5 vai. po pietų.

Kaip jau minėjau, kalbės Dr. 
Montvidas
Montvidas yra plačiai žinomas 
Amerikos lietuviams kaip vie
nas geriausių kalbėtojų. Nėra 
tad abejonės, jog jis tinkamai 
nušvies dabartinę Lietuvos 
būklę bei tai, kaip gyvenimas 
Lietuvoje vystėsi per paskuti
nius 19 metų. ’ ,

Komedijų “Ant rytojaus po 
fašistihio perversmo” ruošia 
drg. M. Masys. Jisai sako, jųg

iš Cbicagoą

DETROITIĘCIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose
M. BALCIIUNAS, 
1308 VVestminster.

•
VIDURMIESTYJ PAS 

Triangle News Company 
MICHIGAN & GRISWALD

■ ii ' u.;» 'i. y.Ų;y,

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

Cod Qf 35th and Halsted St?. 
Qfho valandoj ųup 1-8 nuo 6:3Q-6i8f 

Nedeliomis pagal sutari*.
Ęe^. <91© SQ. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenvniod 6107
PI—...... ... - '

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
HęmlocR 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoųinęse, 
d u odų massage 
electric t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blanke ts ir ti. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

Pbone (Janai 6122

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

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

SeredomiĘ ir nedėk pagal kufąrtj 
Rez. 6631 So. Callfornia Avenut

Telefonas Republic 7868

teikčios t - y 11 ' ^Pkcviuiu. i
praktiško ?alW ^a«li visos informaci- 
pųosav^

SpųIJipę, kąipo 
konstruktyvio ir 
pląi|jp taupymui ir 
nųipų į^igįjimyį per vir< 1()() 
metų, gali pasididžiuoti savo 
rekordu, lieką SpulRų Mdję 
šalyje dar^ę žmones gyyena 
dįc]e^nįiĮ ;ppp$iipčių gęręsnnio- 
,se ir nuosavuose namuose, ne
gu kitųso šalyse. Ųąlimą sa
kyti, Kad ępuUvųą buvo ir yra 
vienas svarbiausių faktorių 
stĮtęįkųEžįv| dąųgybei d^bipin- 
bj,PF9$ž ji S4Y9, H?-
darbių sų§įįauĮiyti ųžtektipąi , 
netik pastogei, bet ir sęnąįvęi 
pasįdėti. ^uprąntaiųą, darJąo 
žmonėm d? tąi nettfrį kam dė- 
kavoti, nęi jąpsįis šįtolįngi, ka
dangi ne kas kitas, kaip tik jie 
patys spulkas organizuoją, bet 
valdo ne pavienių asmenų, bet 
visų spulkai prigulinčių dali
ninkų—narių naudai.

Ti|< kylą ĮUąiisįniąs, kodėl 
ųe yįsi darįip žiųpnės stęngįgsi 
^ųsipąžiųd sų savų ąrįi|niąu- 
sia spulką? Ypąč dąb.ųr buti- 
nąį reikalinga spųlRomis sųsi- 
dpinėti, kuomet taupymo “uo- 
los”-b.ankąi suklupo įy d?u" 
giąusiąi dąrbininkąins sįelyar- 
to Suteikė. • Šiandien bankų 
liko nedaug ir jau labai mažai 
nuošimčių už sutaupąs jie 
bemoka. Spulkoš didžiumoje 
moka 4 nuošimtį arba dau
giau savo dalininkams ir tuo- 
mi pat laiku kiekvienas gali 
žinoti, kaip jų sutatipos yra 
suvartojamos airba investuo
jamos. Paskolas spulkos daro 
tik ant pirmų morgičių ant 
mažų gyvenamų namų tan
kiausiai savo dadįbinkams na- 
rįąms. Prisirašyti-įstoti į spul- 
kų gąlįmą visuomet ir visose 
kolonijose, nes spulkų visur 
randasi. Lietuviškų spulkų 
Chįcągpje ir apįelinkėje turi
me apie ,12. ,Viena iš jų yra 
Lietuvių Budavojimo, Skolini
mo ir Taupymo? Bendrovė

:-------------------------RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEĘNTĮI STREET BATU HOUSE 
C 908-910 W. 14th Street 

lųOTERŲ DIENA SEREDOMIŠ
Naujai išremontuota ir įŠniąlevoįa-Masažai ir Chiropraktika. Atdara 

dieną' ir naktį. Swimming Pool.
Phone CĄNA^ 9560

'■.................................. . L , I ' , . jr--------------- UU'. -------------I--------------- ----------“--------------------"------------------ '
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Laidotuvių Direktoriai

konstruktyvio
Piano laiipyiiiui

rr

jos ir spulkos reikalus galima 
atlikti ką^dįpn uuq 8 ryto iki 

V. M.8 vai., vakartį. — W. ADVOKATAI

■ m ¥io»H«s žy-
nii9«ftiu bUnŪj Šalyje. 
Jei s^e^imij, tfti tuk-

OFBHlfflO netektų 
daj'Tjft, itirhtwvės ir
apmirtu W.nw itt4iiiiw ša- 
lyje. SitMi'.lmajns yrtt praiėi- 
džianįą iiįiHeųąį (tolęrių kas 
metas, į^hįĮnų yra į- 
vairiose fQTHlQ.se, Bet laikraš
tiniai skelbimai vįrsįįja visus 
kitus sykiu sudėjus, Visokiau
si išdirbinįaį, uuųsavybęs ir 
pęįkmeDS tik vien įskelbi- 
niąis pasiekia vartotojus.

Šiųnmi noriu priminti na
mų sąviniukąms, T^ąl estate 
agenfuropis bei norintiems kų 
parduoti, kad skelbimas yra 
viępątinę prięfnonę pasiekti 
reikalingų j į pįrkęjų. Skelbi
mas visuomet apsimoka vie
nokių ar kitokiu budu, tik tos 
įstaigos ąugą ir bujoja, kurios 
tiki į nuolatinį' įr intensyvį 
gąrsinįmų^i. • —IV. V. M.

st

Ę. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted Sf. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.
Tel. Boulevard 1810. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

TeĮephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUp 

Re*. 051P So. RockvęR St.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija;

3407 Lowe Av«. Tek Yards 2510

Tel. Office Wentworth 683U 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 pp pietų, 7—8 v. yak. 
išskyrus seredomis ir subatomia.

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

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

.        ............... ..... ,■■111—»»■»»■ imi  ■—   III.—...I.   IĮ

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

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

8939
Rezidencija

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

Ketvirtadieny, sausio 28 die
nų, prisaikintųjų teismas iš
nešę sprendimų, kąd Croydon 
įįąck 35 metų,x nužudęs save 
žmonų Coytįehją Elžbietą.

Pereitų metų spalio' mėnesį 
ppjįciją rado Bląckų perpjau
tomis rankų gyslomis jo apart- 
mente adresu 1550 West 95 
Street nusilpnėjusį, o jo pačių 
nebegyvų. Black teisinosi, kad 
jiedu abu su pačia mėginę nu*- 
sižudyti, (jtačiaU'/^ąti ..įnirusi, o 
j i s išlikęs gyvas. Teismas bet
gi pripąžino, kad Black nužu
dęs žmonų, ir paskyrė jam 
bausmę mirti elektros kėdėj

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 * 

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

Gyv. vieta: 0733 Craiiidon Avenue 
namu Tel: — Hyde Park 3395

<0

Phone Boulevard 7042 »

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTĄS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakare. 
Seredoj pagal sutarti.

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspęct 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

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

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHySldfAN-SURGEON 

OfficJjįOTO Archer Avenue 
J 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. j>.

Kasdien išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus.

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ 
Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistai
Pąlengyins akių jtemplmą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
truipparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose ątsyti- 
kimubsp egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną* 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau L 
kaip pirmiau. J

4712 South Ashland A v.
' Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
LAIDOTUVIŲ • DIĘEKTOBiUS

LIETUVIAI

• >_• . • < -. M

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Tardą 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivus Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

* • / 

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

senumo s
STRAIGHT

KENTUCKY
BOURBON 

pEGTINĖ.

90°
SALIMA GAUTI VISOSE 

tavernose

Nedaliomis nuo 10 ikį 12 vai. dienos 

ir,.   ......... —...—j.;.;     ..ts

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. TeL DrexęT9191

DR. A, A. KOTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visų

?naas 6o850, AweaValandos; 2—4, 7—9 »a|. yak. Nedfi 
Įlomis ir Šventadieniai! lft-t-12

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Av(>. . Tel. Pullman 5703

I. J. {ZOLP
J646 Wųst r4(Hlv! Street Phones Boulevard 5203

............. < j' ■ ■ i' .ę ,,t t : a 1 'įl-A J z.

■ • 'S. M. SKUDAS
718 West Į8Ur Street Monroe 3377

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIĄ .
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis 8
LAIDOTUVIŲ • DIĘEKTORIUS V

AMBULANCE |
PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitąg-e Avė. 
4447 South Fąirfiel^ Avęigie

Tel. LAFAYETTE 0727

1 A 4 ; koplyčios visose
X—Z I v X i Chicagos dalyse

' NąriąĮ Chicagos, Cicero Lietuviu 
Laidotuvių Direktorių Ąąociącijos

■ 1 ■ .. 4 1» .< j ‘.‘i.1; ...'..k

. Ą1UUŲLĄNCE PĄTĄRNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Vi^ft^e Mipsto Dalyse

| . <■ r .i

P. J. ridikas
3354 So. Halsted Street > Ųpulųvard 408,9
n

>. DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. CanaI 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Centrai 7464

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor K

18 mėnesių ĮbRuSI

NATHAN KANTER

MUTUAL LKĮUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Viąi Telefonai X^rt^s 08(d 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

LĄCHAWICZ ĮR ĮSUNŲĮS
2314 W,est 2,3rd Place Phpne CanaI 2515

AJJ. ' ' i" - f J HJ1..... /:■ ' ■ A 'Z ■ ■,'1
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Binghamton, N. Y tų svarbųjį reikalą. Vietos lie
tuviai it netekę žemės po kojo
mis vaikščiojo nusiminę ir be j 
žado per visą' savaitę, o tik da
bar pradeda šiek tiek atsipeikė
ti ir įeiti į normališkesnį gyve
nimą. , '

Kaip 2 vai. j popiet prasidėjo 
laidotuvių precesija. Karstą ne
šė vietos lietuvių organizacijų 

Velionis buvo pašarvotas sa- atstovai; buvo ir garbės karsto 
vo namuose, Custmand Rd. per! nešėjai, kurie didžiumoje susi- 
keturias dienas. Visuomenė,1 dėjo iš amerikiečių ir kitų tau- 
kaip lietu viška, taip ir ameriko- tų. Automobilių buvo priskaity- 
niška, gausiai lankėsi atsisvei
kint su cavo ir visų mylimu jos vienas galas jau buvo ka- 
Juozu ant visados.

Laidotuvių dienoje, 
mą vąlandą po pietą, 
pradėjo rinktis palei 
namus, nes viduje nebuvo gali
ma tai didžiulei miniai sutilpti. 
Minia galėjo būti apie 1,000 
žmonių. Visų veiduose matėsi 
didelis nusiminimas ir sujaudin- dinink^' taiįgi‘’mityt? daugelis

Juozo D. Charnos laidotuvės
šeštadienį, sausio 16 d., 2 vai. 

po pietų, Glen\voodo kapinėse 
palaidojom draugą Juozą D. 
Chamą, kuris pasimirė sausio 
12 d. anksti rytą nuo širdies Ii- j 
gos.

NAUJIENOS, Chicago, III. ,
............................................ ■ ----------------------------------------------------------.—

| jo atvykimo j Binghamtoną), rastis buvo “Naujienos,1’ “Ke- 
bėt turiu ir. noriu suminėti tik leivis,”/nors jis skaitė beveik:

• yišus Amerikos lietuvių laikraš-
Jčius. '

' • ■ )f ■ 'v
Velionis priklausė daugeliui

ta per 250. Taip, kad procesi-

pinėse, o kitas dar tik pradėjo 
apleist velionio namus, o kapi-apie pir-

publikaI nes nuo namų bus mylia atstu-
Charnų mė

Kapinėse irgi didžiausia mi
nia ; čia buvo galima matyti 
visokių pakraipų vietos lietuvių, 
čia matėsi daugelis miesto vai-

tos žmonių širdys spaudė aša-, 
ras iš akių. Nebuvo toje milži- 
niškoje minioje žmogaus, su ^<7'tdsėjų,‘^ok^tų.' daMa- 
kuriuo butų buvę galima nuo-j 
dugniau susikalbėti, nes Juozo 
tokia netikėta ir staigi mirtis 
sujaudino visus vietos lietuvius 
ir kitataučius, kuriems buvo 
proga pažinti velionį, taip kad 
visų širdys buvo pakirstos gai
lesčio iki tokio laipsnio, kad 
žodžiams ištarimas buvo labai 
didelė retenybė, užteko tik pa
žvelgti akimis į bile vieną žmo
gų, kad jį. pravirgdintum, ne
reikėjo žodžių, nereikėjo kal
bos, o užteko- tik pažiūrėti vie
nas antram į akis, kad supras-

apskrities ir valstijos atstovų, 
taipgi laisvų profesijų žmonių,

MADOS

4310

4310—AUGESNEI MOTEREI IŠ
ĖJIMUI SUKNELĖ. Gražiai atro
dys jeigu pasiudinsit ja iš tamses
nio šilkinio materiola. Sukirptos 
mieros 16, 18, 20, taiprr' 36, 38, 42, 
44 ir 46 colių per krminę.

Norint gauti v-reną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 

■ prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

Mieros ................ . per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Protestai prieš len
kų smurtą Vilniaus 

! krašte
svaibesnius jęjo gyvenimo nuo
tykius. . a d ".

Velionis Juozas buvo laisvų 
pažiūrų žmogus tikroje to žo-' amerikoniškų organiza'cijy ir 

Į džio prasmėj, .šeima išauklėta kliubų. Jis turėjo gerą repui 
irgi be dogmatiškų 'priemaišų, taciją ir įtaką, tarp amerikonų, giaįg prįeš- Vilniaus lietuvių 
Velionis* dalyvavo tvėrime visų taipgi nemaždi svėrė ir politi- (kultūrinę veiklą, visoje laisvo- 

i pakilo protesto 
Vyriausybė ' kasdien 

įgauna is įvairų Lietuvos viė- 
Velioniš paliko didžiame niu-j^ protestų rezoliucijų, kurio- 

jis pasidarbavo budime moterį, sūnų Antanaįse reiškiamas paisipiktinimas 
' v ir protestas prieš lenkų prieš- 

lietųvišką akciją.
Daug protestų rezoliucijų 

gaunama iš Vilniaus vadavimo 
Sąjungos’ skyrių, Tautininkų 
s-gos apskričių ir apylinkių, 
šaulių burių, tautiškų ir kitų 
organiząicijų ir -šiaip visuome
nės. Visose rezoliucijose vienu 
balsu pabrėžiamas lenkų žygių 
neteisėtumas, noras galutinai 
palaužti Vilniaus lietuvių kul
tūrinį bei organizacinį gyveni
mą, nesiskaitydamas su jo- ‘ .z

- ——---- ------—2 ____j   L------- -

..Kaunas: —•/
skutimais lenkų

Ryšium su pa-
smurto žy-

vietos laisvų lietuviškų organi- koje; nors pastaruoju laiku lai- je Lietuvoje 
zacijų/ buvo jųjų aktyvus na- kėši nuošaliau. Vienu kartu jis (banga, 
rys ir 'labai dažnai užimdamas _■ užėmė konstebeliąus vietą, 
jųjų viršininkų vietas.

Daugiausia ' , 
tai dėl pastatymo Lietuvių Sve-j (t-a'rnaųja vietoš policijos biu- 
tainės. s Kitas. — tai' SLA 50 ye), inžinierių Juozą ir Edvar- 
kuopai, kurios . pirmininku ir dą, kuris dar' itebeianko vidu- 
kitais viršininkais jis buvo per rįnę mokyklą. Taipgi paliko, du 
daugelį zmetų. Taipgi daug dir- brolius, būtent,* Antaną ir Ke- 
bęs ir vietos LSS 33 kp. ir bu- nediktą, dvi seseris p. Jodikai- 
vęs jos tvėrėjas. O pastaruoju tienę ir Norbutienę bei tolimes- 
laiku buvo išrinktai Lietuvių i$ų giminių čia Binghamtone, o 
Kongreso Lietuvos demokrati
nei tvarkai atsteigti vietos ko
miteto pirmininku ir buvo pasi
ryžęs daug pasidarbuoti tam' 
tikslui. Taipgi buvo iždininkas1

kfaas žmoniškumo principais ir 
t. t. Kai kuriose rezoliucijose 
siūloma peržiūrėti musų lig
šiolinę politiką lenkų mažumos 
atžvilgiu. Ypatingai su didele 
ir nuoširdžia užuojauta susi
rinkimuose kalbama apie mu
sų tautiečių , Vilniaus krašte 
vargus ir linkima! jiems iš-

■ . i

tverti savo kultūros bei tauti
nio susipratimo pozicijose.
———,------- —-------------------—

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

Kalėdų įvykiai
UKMERGE. — Antros Ka- 

|lėdų dienos naktį nusižudė jau
na 19 m. panele. Priežastis ti
riama.

Buvo ir bandymų pora—vie
na ponia ir viena panelė — 
dėl meilės norėjo nusižudyti 

’acto .eseųcija. Tačiau abi pn* 
vyko išgelbėti.

Areštuotas 
spaustuvininkas Larionovas 
Vladas ir išvežtas į Kaunu, 
Arešto pagrindas dar nežino
mas.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS
. *♦< ' ' '

nediktą, dvi seseris p. Jodikai- 
tienę ir Norbutįenę bei tolimes-

' rų ir daugelio kitų, nes velionis 
turėjo labai gerą įtakų ir pla
čias pažintis.

Prie kapo trumpą kalbą pa
sakė Senas Vincas, kuris buvo 
atvykęs į tas laidotuves. Gėlių 
vainikų irgi buvo neapsakomai 

-daug. Jųjų buvo nuo giminių, 
nuo organizacijų ir nuo, daugy
bės jo buvusių asmeniškų drau: 
gy.

Tai-taip ir įdėjome savo ir 
visų mylimų Juozą į tą jo pas
kutinę kelionės vietą, iš kurios 
jau nė. vienas negrįžta.

Iškilmingi pietus

Tuojau po palaidojimo 
tuvių Svetainėje (mažojoje) pa
stangomis velionio brolio Anta
no, pp. - Jasilionių ir kitų arti
mų giminių bei šeimos narių, 
buvo suruošti iškilmingi pietus. 
Kadangi' dėl vietos stokos ir 
dėl minios didumo į pietūs vi
sų nebuvo galimybes pakviesti, 
tai giminių pastangomis buvo 
pakviesti tik buvę artimiausi 
velionies draugai, giminės ir pa
žįstami, ir tai viso susidarė a- 
pie du šimtai asmenų.

Pietų metu St. Jasilionis, šei
mos ir giminių vardu padėkojo 
visiems už dalyvavimą velionio 
pratarti keletą žodžių apie ve- 
Caarno šermenyse ir laidotuvė
se ir pakvietė Seną Vincą, dar 
lionį. Kitas buvo pakviestas se
nas velionio Juozo draugas J. 
M. Bučinskas, kuris kalbėjo 
anglų kalba, nes ir čia buvo 
daug amerikonų. Toliau p. Ja
silionis pakvietė p. Bučinską 
vesti tolimesnes pietų kalbas. 
Kalbėjo visa eile ‘amerikonų, bu
vusių Juozo artimų draugų. 
Daug buvo pakviesta ir iš lie
tuvių, tarp jų Dr. Jonas- Krei
vis, E. Grikis, Z. Vėžis, P. B. 
Balčikonis ir daug kitų.

Visi kalbėtojai — tiek ame
rikonai, tiek ir' lietuviai — sa
vo kalbose pažymėjo, kad drau
go Juozo Charnos asmenyje 
mes netekome vieno iš rimtes
niųjų ir mylimiausių draugų, 
o organizacijos neteko vieno iš 
savo tvėrėjų ir įtakingiausio 
nario.
Kuo buvo J. D. Chamo vietos 

lietuviams
Velionis Binghamtone buvo 

skaitomas vienas iš lietuvių 
pionierių. Turėdamas vos 17 
metų atvyko į šią šalį ir apsi
gyveno Binghamtone. Vėliaus 
su p. Juozu Žvirbliu įsteigė pir
mą lietuvių biznio įstaigą—mė
sos krautuvę. Iš šio biznio per
ėjo įi saliuno biznį, o paskiau į 
garadžiaus biznį ir dabar su 
broliu Antanu laikė restorano 
biznį, kuriame visas lietuviškas 
judėjimas užsimegzdavo ir daug 
žesnių susirinkimų čia būdavo 
atliekama.

Nors aš čia nesiimu rašyti 
velionio biografijos (nes, ma
nau, kad ją parašys kiti, kurie 
velionį labai gerai žino nuo pat

Lie-

seną močiutę,! brolius ir seseris 
Lietuvoje.

Tad Binghamtono lietuviai 
neteko gero 'visuomenės dar- 

Amerikos “Lietuvių’ Trans-Atlan duotojo, darbo žmonių užtarėjo 
tinio Skridimo Sąjungos vietos'ir nuoširdaus lie'tavi6 draU' 
komitete. Jo dėka komitetas la- K°‘ 
bai' pasekmingai veikė ir sukėlė 
nemažą sumą pinigų tam rei
kalui.

Velionis buvo demokratijos 
mylėtojas, teisybės ir nuoširdu
mo kupinas. Visuomet pasiry
žęs visiems, o ypatingai lietu
viams ką nors gera padaryti ir 
nemažai jo yra padaręs'. '

Binghamtono lietuviai 'velio
nies Juozo asmenyje neteko sa
vo užtarėjo, nelaiminguose at
sitikimuose gelbėtojo, nuošir
daus, gero velijančio lietuvių 
darbuotojo. Plačių pažvalgų ir 
apsišvietusio žmogaus. Apie 
velionį Juozą, taip sakant, su
kosi visas lietuviškas judėji
mas.

Tai buvo nepamainomas žmo
gus ir tąją spragą mes Bing- 
hamtonie'čiai ilgai ilgai jausime 
ir gal jos niekados neužpildysi- 
me. ' :z ‘

Velionio mylimiausias laik-

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas
Kaipo
Skilvio

> Vaistas

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wine Co.

Wells St., Chicago, IU. 
man sampcll dykai

544 & 
Pri siųsk
Vardas

c Visose 
Vaistinėse

—P. B. Balčikonis.

Audra padarė daug 
nuostolių

RASEINIAI. — Gruodžio 24 
d. vakare siautęs mieste dide
lis vėjas su lietum padarė daug 
nuostolių. Išdaužė daugelio na
mų langus, nutraukė iškabas/ 
tvartų stogus ir sudaužė gat
vių lempas. Vilniaus g-vėj už
kritus antenai, įvyko laidų su
sijungimas, tadi gatvės dalis 
liko be^ šviesos. . •>

Pinigų Tapytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičių n|^M|

Standard Federal ■
Savirigs & Loan Association of Chicago

Tel. Canal 1679
. ' * ’i- ' f ",

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. ;
—
SHK

----------------------------  -------------------------------------------- -------- _ _ . ---------------------------- 'H  

Metropolitan Operos Žvaigžde
pasisako, kodėl jis labiau mėgsta lengvą užsirūkymą

Radionas
Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis 
tinai graų balsą, 
išvaizda. Greitesnis 
žaibas.,
Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete' *38.50

8 tūbų už*55.00%
11 tūbų*75.00

stebė- 
Graži

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

Jos.F.Budrik• \ ' r ’ . t

INCORPORATED
' 3417 So. Halsted St.

. •. .4-.
Tel. Boulevard 7010

i. -—Iš
puikus programai Nedėliomis 
WCFL nuo 7 iki 8 v. vak. 
Ketvergais WHFC nuo 7 iki 8

^val. vak. ■

ju-

V >■;.<> HPJm,-.

Lauritz Melchior sako

z ISfeseniai buvo padaryta neprigulmingas tyrinė

jimas tarpe profesionalių vyrų ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretųs, 87% pareiškė, jog asmeniai 
jie labiau mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo pro^Įngumą patvirtina p.Melcbior ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai^yra jų* turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lehgvo užsirūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių erzl- 
nančių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted” 

gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs jūsųv proceso 
gerklei!

** Aštriausias bandymas, kokiam aš 
galiu cigaretą pavesti yra tai stebėji
mas, kaip jis po ilgų sunkaus pratimo 
valandų mano gerklei atsineša. Aš atra
dau, jog lengvas užsirūkymas išlaiko 
tą bandymą. Ir todėl, nors ir nesu nuo
latinis rūkytojas, savo gerklės labo 
dėlei labiau mėgstu Lucky Strike, 
Taipogi atsitiktinai ir mano žmona. 
Kuomet mes vykstame atgal j Europą, 
niekad neužmirštame pasiimti su sa
vimi gero kiekio Luckies.”

PUIKIAUSIAS TABAKAS— 
“DERLIAUS GRIETINE*

’jff. . ** * 4 t <’
’ • -* ■ • • 7 • • * t .. ’ ■ ? • H

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga

, PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
Copyrlrht 103?. Tb» An»*riėtn TobaoM CMiMtv
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St.. Chidago, 
III. Telefonas Ca.nal 85.0.0..

T

*

•i l • ' ,

Užsakymo kaina:
Chįcągpje—paštu:

Metams ........ ........... .......
Pusei metų ...................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiams ........
Vienam mėnesiui ....

Chicagoje per išnešiotojus
Viena kopiją .................
Savaitei ................;.A....... .
Mėnesiui ...... ..............

Suvienytose Val»liįo^e, ne 
paštu:

Metams .... —........
Pusei metų .............. ......
Trims ąiėnesiams ..........
Dviems mėnesiams ......
Vienam mėnesiui ....
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ...............................
Pusei metų v.,.... '..z.................
Trims mėnesiams ........4
Pinigus teikia siųsti pašto. Money 

p.rąęjįu kartu su užsakymu.

■R

.... $8.00
4.00 

....., 2.00 
..... L50 
....... .75

......... 3c 

....... 18c
75c 

Chicągoj, 

.... - $5.00 
*2.75 

...J. 1.50 
....... 1.00

.75

$8.0Q
.. 4.00
. 2.50

i

Įš 17 apkaltintųjų ^troekinrnkŲ”' p^sjpęrkta su- 
cšsųdymui, o keturi astuoniems arba dešimčiai metų ką-, 
dėjimo. '

Palyginti su pereito rugpjūčio mėnesių byla, šią soh 
vietų tęispio sprendimas yra minkštesnis. Tuomet b>uvo 
sušaudyti visi 16, pradedant Zinovjevu ir Kamenevų.

Tuo gi tarpu kaltinimai Šį kartą buvo daug sun
kesni.

Tuomet dalykas ėjo tiktai apie Kirovo nužudymą 
(už kurį nusidėjimą jau buvo nubausta du šiiptai ar 
daugiau žmonių), ir apie sąmokslą prieš Stalino ir kį? 
tų valdžios šulų gyvastis.

Šį kartą buvo pridėta prie kaltįnimo ętel teroristmio 
veikimo da ir geležinkelio nelaimių organizavimas, sa^ 
botažas pramonės įmonėse ir sąmokslai išduoti kraštą 
Vokietijos naciams ir Japonijos militaristams.

Ęaltinimai daug sunkesni, o teismo sprendimas ne 
toks aštrus.

Nuostabiausia yra tai, kad teismas pasigailėjo Ra- 
deko, kuris šioje byloje buvo pąts svarbiausias kaltinin
kas. Teisme jisai buvo nupieštas, kaip vyriausias vadas 
to “paraleliško centro”, kfirįs planavo ir vykdė pasibai
sėtinus darbus prieš valdžią, prieš darbininkus ir prieš 
visą Sovietų Sąjungą.;

Tačiau Radekas gavo, tik 16 metų kalėjimo,, kuomet 
'menkesnės figūros toje fantastiškoje sąmokslų ir pįįk? 
tadarybių istorijoje tapo pasmerkti mirčiai.

Teisinas,, beje, paaiškino, kad Radekas įr trys. W 
asmens (Sokolnikov, Stroilov ir Arnold), kuriems, jisai 
nutarė dovanoti gyvastis; patys nedalyvavo teroro ir 
.sabotažo aktuoser-^Jeigu dėl to nereikėjo jų smerkti 
mirčiai, tai kam buvo sušaudyti Žino v jevas ir Kąmene- 
vas, kurie irgi buvo kaltinami tik dėl kurstymo ir są
mokslo, bet ne dėl tiesioginio dalyvavimo žmonių žų- 

. dyme? . ’
Taigi aišku, kad teismas skyrė bausmes ne sulig 

kaltinamųjų nusidėjimais, bet vadovaudamasis kitokiais 
sumetimais. Kokie buvo tie sumetimai, sunku tikrai pa^ 
sakyti. Bet visa ši byla buvo niekas kita kaip Stalino 
sąmokslas išnaikinti savo politinius oponentus. Įy tam 
dar nematyti galo.

, fl JT1" 
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tas dešimčių nąrių, ir vienas 
nuo SUA«> kuris turi 15,009 
narių! Be to, jėįgų sįųlpma 
duoti reprezentaciją kunigams, 
tai kodėL jos neduoti / kitoms 
profesijoms — daktarams, ad
vokatams ir biznieriams ?> Paga
lios, kam ignoruoti kitus dien
raščius? I
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Si Skyrių Tvarko ir Prižįųri
AMERIKOS LIETUVIŲ
DAKTARŲ DRAUGIJA

4
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VANDENLIGE 
(Dropsy)

pirmadienis, vąs

CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGUĘAS

Paslaptis ir Kraujas

I v , ’ A » , ’ 'Lietuvos ąuStatyme, anot 
sąndariečių mandragalvio re-, 
diktoriaus, socialdemokratų 
partija vnesulošė jokios roles”. 
Ji nėtj girdi, , kovoję su Lietų-, 
voą demokratinėmis srovėmis 
ir tąųtįniu /atgimimu /Jsmar^ 

wu MįšM IjajoAai”. -
' Visti apsiskaitę' žmonės žino, 

kad Lietuvos socialdemokratų 
partija pirmutinė iškėlę Lietu
vos Bepriiklaųsoibybėš obalsj įr 
jį populiarįzavo iiaųdyję dau
giau, negu, per dvejetą dešim
čių metų —. pirma’: negu kitos 
srovės tą obalsj įdėjo į savo 
programos. s

' ■' " • ■■

• Socialdemokratų v partija Va
dovavo 1905-6 metų judėjį^k 
skleisdama mintį' sodžiųję’ ir 
miestuose, kad Lietuvoj e turi 
būti lietuviškos mokyklos, lie
tuviška kalbą tžisbąuose ir-. Ki
tose valdžios, j&tąigosė^

Socialdemokratų partijos 
dai sėdėjo gąrsiojo ^ VilnĮąus 
Seimo preziliųm^ įę•: Vienas, jų 
(inž. St-. 'Kairys) pirmininkavo 
daugumoje to seimo sesijų. /

Tik socialdemokratų ir vals
tiečių liaudininkų pastangomis 
buvo priimta Lietuvių Tautos 
Taryboje (kare metu), rezoliu-. 
eija’, paškelbianti’ Lietuvos ne? 
priklausomybę, — tuo tarpu 
kąi tautininkai- i Y kr.-demokra- 
tąį, bįjudami ųusĮideti kaizerio, 
valdžiai, norėjo pasisakyti nž 
Lietuvos sąjungą su Vokietija. 
Vadiniai, JTigu pę socįąldw.Q- 
kratų užsispyrimas, tai ir 16 
Vasario šiandie neturėtume.

». A--4*

Socialdemokrątąj paskui vei
kė Lietuvoj Sofeo bf viSV“ 
se kiluęsę seimUQ^ ^ęyo4aųiį 
dėl liąudiss. Įętąįų Kr 4grb# 
žmonių ręifcąht

B

cialdemo^Aatai b«vę tautinio ąt'-

ni < bajorus! ; j /
Ttjfei jąu jo padėlys

luoti. .

PĄNSvįm -r-. w w 
BOfeijos 
.'tf 2įą-kalingo ir garbingo darbo.

“Kas gi sudarytų Vilniaus 
Laisvės Tarybą ? Norime pa
daryti toki sįulymą: į ją po 
vieną .žmogų deleguoja šios 
institucijos — Kunigų Vie
nybė, Kat.. Susivienymas, Su
sivienijimas Lietusių Ampr 
riko j e, K. Federaciją ir dien
raščiai: Draugas, Naujienos 
ir Vienybė. >

“Atrodo, kad ąųmmėto^ 
mątitųęijos gražiausiai at
stovautu lietuvių aiškią dau- 

- žmonės
susišnekėtų — juk Vilniaus. 
Teiksiu negali būti dviejų 
nnptnonių.” '■> ;

; ■ - ... * ■' 
i Srynapymo. mintiš atrodo ge

ra: kad Amerikos lietuvi# tų-v 
retų bendrą įstaigą,-kuri galė
tų kalbėti Vilniaus klausimu 
Visus musų visuomenės Va^dift.

įet jos įstaigos - sudarymo 
būdas, kurį sįu|o “Amerika”, 
labai vienpusiškas. Pagal jo 
planą toje “Vilpiaųs Ląisvėą 
Taryboje” kąitaljkgi tprįtų kę-. 
turias vietas ..iš septynių, t. y. 
absoliučią daugumą. Tai neata- 
tinka mu^ų visųpmpUČs nus^ 
statymo. ,

“Amerika” nbri, kad butų 
vienas atsjovas' nuo Kunigų 

s u rastų sau labaj dąųg reį- Vįęny bęs^ Kųrįpję t^ AK K^fe-

SIŪLO SUDARYTI “VIL
NIAUS LAISVĖS 

TARYBĄ”

Dėl žiaurių lenkų žygių prieš 
lietuvius Vilniaus krašte kyla 
balsų Amerikos liętuvių spau
doje, kad amerikiečiams ręikė- 
tų smarkiąus veikti. “Amerika”’ 
pataria šituo tikslu įsteigti 
“Vilniaus Laisvės Tarybą”, su
darytą iš įvairių musų organi
zacijų ir ląikraščių atstovų. Ji 
sako P *

“Vilniui Vaduoti vieningos 
sąjungos . Jungtinėse Vą^iL 
jose, įturbut, neįstengsime 
suorganizuoti. Organizacijų 
tarpusaviai santykiai per
daug aštrus. Bandė prof. 
Biržiška, bandė prpf. Kemė
šis, gal bando Uždavinys, bet 
rezultatų nematome. • • ■- . «

“Mes norėtumėm štai 
pasiūlyti: Jungtinėse Vaistyk 
bese reikia suorganizuoti Vil
niaus Laisvės Tarybą, 'kurios 
pagrindiniu tikslu turėtų bū
ti skelbti lenkų neteisybes 
angliškoje spaudoje, nuolat 
informuoti kongreso narius, 
svetimų valstybių atstovus 
Washingtorie, neužmiršti ir 
Tautų Sąjungos. Pagaliau, ji

ąųsjšnekętų .

to... 
suėmė Premfy" ha-,
riamų išžudžius. FųgęJĮįų seimų 
Smilgiuose. Į

Kitą , dieną tardomas Pogu- 
ž>Mi.» prUipažmo Fo- 
gelius apiplėšimo tikslu.. >

Pogužinskis 3Q męt. amžiaus, 
bę-t &u išgy

ręs ir tivįi 3įftie ĮQ ha žemės; 
jo s tėvas turįs apie 20 ha že
mės. Vąsąroą metu Pogužint 
skis d i r bdąvo ' prie ; statybos 
darbų. Dh’bęs ii^ Smilgiuose, 
godojęs ton būdamas, kad po- 
gęĮiąl Mtįpgi žmb-
nes, milijonįęriSK O jis, Po
gužinskis, /skubiai 1 gyvenęs^ 
bęturjjs, tąi ir. nogėjęs pągropn 
/i r j“
dįs tik XŠO It., ilž kuriuos še^- 
dųvoJi uwpirkę£ arklį, ir vežT 
muką ir, kt. smulkmenų Kalė
doms, . 'j.-. // : ■ . '■■■ /’.■

' Jis išžudęs visą Fogelių šei*. 
fąą Įf įėjusių giminaitę td-„ 
dvi, kad Fogelių šeimos nariui 
jam kliudę, painiOjesi. ' Pogu
žinskis pidamas Fęgėlių zudy- 
V ręstorapę nuųfpirkęą pųs-r 
bonkį degtinės ir išėjęs.' • '

Pogųžinskįs religingas žmo
gus ir dabą? suimtas nuolat 
Kalbąs, pęlęrM. \ m ./A ■■

ra

Dr. I. Makar 

žodis “tjropsy” yrąžodis “d^opsy” yrą lotynų 
ir graįkų kalbų kilimą ir reiš-r 
kiąi vąndenį. Puti' savhimę 
“dropsy” nerą liga, tai tik 
svąrbųs? 'SilPP'toiųąs. arbą žen-. 
klas kitos pavojingos ligos.

Pavyzdžiui, kada vąnduo pa- 
sirodb žemędAų kėlių pąvidale 
kojų ir Kojų pirštų stiljinitilo, 
;tai tas veikiausįąj nusakę, kad 
žmogus serga širdies arba ink
stų liga. Kądų vąpduo. pasirė
dę vidurių ir žarnų tuštumoje, 
tąį tąK reiškią kepęnų ligą, vi
durių, džįęvą,, tumęrį ir t,t. Pa
sitaiko, jog atsiranda-, vandens 
tarp dviejų plaučių plėvių 
(pleurai cavity), tarp plaučių 
ir < ąoąkąujių. Tai jau * džiovos 
ženklas. Kądą atsiranda van
dens tarp spiegenų ir kiaušo, 
tai galima spręsti, jog vysto
si smegenų liga. Tai i gali :taip 
pat pąęiti ir nuo, plėvių (me- 
niiigęs) įdegimę. i ,

Tačiau visada pravartu tU- 
rėti galvoje, jog viena svar
biausių priežasčių, kodėl vie
noj e ar kitoje kūno dalyje at
siranda vanduo, yra , štai ko-

'• } 1 •/’ : ■ -I

kia: širc^s nepajėgia normą-, 
liškąr; cirkuliaciją aĮ-.'
likti. O tai jau pareina iš to, ’ • ■ “i '
kad širdies raumenys arba šir
dies. yęžtųyąi nebeveikia tiiika-

Kada vanduo atsiranda po 
oda žemiąųfakių ir kitų veido 
b£i kųnę dįįių,; W tąt reiškią, 
jog i^kstą&raj pakrikę,. atseit, 
įdegę. Tą,Jligą; paprastai yra 
vadinama “Bright’s disease”. 
Inkstų # įdegimas gali įvykti 
K.Įąįga,. kai žmogus serga arba 
ibąįgig sirgai skarletina, difte- 
Tiją ąil’b# įpfluenza. Gali tai 
liiybt wį4sisęnčjusių inkstų 
ligų. kwk>a« yra pasėka užsi- 
iąį^jįiiį^'A^ląjs chemikalais.

gyvoję sįdabro, bismu- 
•Ife, feim <r kai ku?i’J 

ligų-
1 priežas-

kePfPų Vė^JfS arba vį- 
'dųrlM Ir žąrąų tųmeris. Tais 
ątVOJKis Y^U.0 atsiranda vi- 
dųyįųosę. į/

Kąip mmęjąu, vandens 
ąt^radims Kai Kuriose kūno 
cįilyšę yrą simptomas pavojin* 
ig5į Ilgų; Tąėįąų tie simptomai

Ipątyą pėr save sudaro daug 
dažnai kojose 

ąt.^lYęrią žaizdos, kurios sųn- 
kial Pasiduoda gydomos; pa- 
ąųpkėja kvėpavimas, kadangi 
plaučiai negali normališkai 
veikti; kai kuriais atvejais šir-. 
dis lieka pastumta į antrą kru*. 
tmys pusę ir t. t.

Štai kodėl- žmonėms, pas ku- 
riuoą prądeda pasįreikšiti van- 
dęnligęs. simPtpPiaį, pavojinga 
ilgai delsti ir naminiais vaistais 
gydytis. Tai tik suteikia pro- 
gęą. Vbptąi lįgąį 'labiau įsikero
ti. Kąį tik pas.įreiškia- vanden
ligės siihptomai, tai tuoj rei
kią į sąyę š.ęimęą daktarą krei- 
pti§, ka.d sMrąstų tikrąją prie
žastį, tiikslrati sakant, tikrąją li- 
-gąi kuri tūps simptomus gim
dę.' 1

" kapitono Zverevo. Dabar Qp 
šaulyje yra tik žmogžudys T 
ąiaševskis, kuris slepiąsi i 
Brikino vardo.

. Ir tuoj vidujinis balsas p 
klausė:

— O jeigu nę tąi, tų neb 
tum išpildęs, nebūtum ėjęs 
savo, žodžio laikęsis?

Bet atsakymas, tvirtas:
— Eičiau — būtinai.
Atidarau duris, užlipu į vi 

šų. Aikštėje — du su kulkį 
vaidžių prietaisais:

•— Ki.t?
— Į informacijos biurą.
Su atsidėjimų apžiūri:
— Gerąi. Eikite, bęt atj 

neišleisime.
— Pagaliau atidardu, du: 

į spaudos skyrių.
ūgio

!■: > %■■■•'rr. '»■ v. * iri

(Tęsinys)
— Keistas dalykas! Juk ne 

žodžiai daro žmogų ir ne at
sitiktiname varde gludi jo gy
venimo paslaptis ir esmė. O 
štai žiūrėkite: kol aš buvau 
Micbail Ivanovičius; viskas at
rodė savo vietoje. Bet pasida
riau Vladimiru Vladimiroviču 
'— ir gimė kažkoks naujas nu- 
i jautimas. Nuo to. laiko *aš pra
dėjau jaustis tarsi maskaradę. 
ir aš ir tuo pačiu na ąš. štai 
einu gąt^e, štai sutinku pa
žįstamą iy reikia , pasisveikin
ti... — ąš neprivalau sveikin
tis, man draudžiama tai dary
ti! Tai bus kvaila ir nuosta
bių nes su tuo žmogum pasi
pažino, ilichail IvanovičiuSs — 
Vladimiras Vladimiro vičius jo 
nepažįsta, jis niekad jo nesu
tiko. Vladimiras Vlądimirovi- 
čius niekuomet nebuvo jam 
pristatytas, jis — naujas, vos 
tik gimęs asmuo, ir dabar vis-, 
kas, įą' žinojo, turėjo, mylėjo 
ir atsiminė kapitonas Zvere- 
.vas, pražudyta visam laikui..

> ' -

gatvėje aš 
praleidau naktį visai prastai. 
Žmogžudyste, naujas butas, ne- 
pąžįstamąs žmogus su barzda 
ir akiniais, svetimas kamba
rys, svetimą lovą, o kitą die
ną naujos instrukcijos... Ko
kios,? Aš ėjau į nežinomybę su 
nauju4 vardu, naujas žmogus, 
pasirengęs naujus darbus dirb
ti. Koks čia miegas! Teofilai

. ■ . J ■ ■ • y

“Pasaulio Valdovo” Krašte

Visą tai dingo...
— Sergjevsko

Alekseevičius ryto metą pava
dino mane arbatos gerti.

— Na, kaip? Susipažinote 
su jūsų naujuoju dokumentu? 
Išmokime jį atmintinai! Q da
bar, . Vladimirai Vladimirovi- 
čiąu, jus privalote vykti į vy- 
ifiąųsiįįi štabą...

— Į Juros, gątvę?/.
— Ne, į Nevskio. Greta su 

yyriąiyjiojo štabo sandėliu -7- 
vąvUi- Užlipkite į viršų. Ant 
durų pamatysite: “Informaci
nes biuras. Spaudos skyrius”. 
Įeikite1 ir pašaukite Leontjevą. 
Kada jis atsišauks, paduokite 
jam šią kortelę. Jus paskirs 
žvalgybininku ir pasiųs į Suo
miją... Ną, tai ir viskas... Ta
čiau ne. Beveik neužmiršau. 
Derėkitės ir reikalaukite tik
ros valiutos. Su Dievo pagal
ba!

Mes atsisveikinome. Ant vi
zitinės kortelės buvo užrašyta: 
“Adolfas Christiąnovičius Gar- 

Dingtelėjo nerami mįn,-

ti?

V&

džiniš
maršalka.
Šu kuo norite pasįmai

Turiu reikalą, į

£tai priėmimo

Leont.

kaml

Jame 
dur 

kedž

fąs”. 
tis:

O jeigu manęs paklaus 
apie tą paslaptingą Gar-mane

fą? Kas jis per vienas? Tam
sus? Blondinas? Senas? Jau
nas? O pagaliau: kas per vie
nas yra tas juodabarzdis Feo- 
filakt Alekseevičius be. pavar
dės, nepažįstamas, nė kartų 
savo (pavardės neprataręs? Ne
aišku man buvo ir tai: kas tai 
per “tikroji valiuta”? Bet ne 
dabar laikas galvoti. Išeities 
nėra. Nieko hera! Nėra dagi]

■ T

Kaip viešpatauja lama Hat ak
tu. Palapinių miestas. Kla

joklės tautos gyvenimas

Mongolija seniąu ir dabar

Vidurinėj Azijoj milžiniš
kuose žemės plotuose gyvena 
klajoklė mongolų tauta. Ka
daise mongolai buvo sukurę 
tiesiog milžinišką valstybę, ku
ri tęsęsi nuo Didžiojo vande
nyno krantų iki pat Adrijos 
juros, taigi užėmę skersai vi
są Azijos, žemyną ir gerokų 
dalį Rytinės Europos. Mon- 

*gojąi buvo nukariavę beveik 
visą rytinę ir pietinę ir, vado
vaujami garsiojo vado Tamer- 
tano (ąr Tnnurlanoj nuterjo
jo. net' Maskvą. Antras gar
sus mongolų vadas, D^ingis- 
Khanąs, savo kareivių prą- 
rnįntąs /“Naikinančiu žaibu”, 
taip pat buvo užkariavęs di? 
dėlę ‘dalį Azijos - žemyno įr 
buvo nužygiavęs net į Indiją. 
Rusijoj mongolai gana ilgokąi 
viešpatavo, susimaišydami čia 
su vietiniais gyventojais (to
kiu budu Rusijoj atsi rado ga
na daug mongoliškos rases gy
ventojų. O ir pas mus tokių 
žmonių galima užtikti. Da
bar iš. tų garsiųjų nukariauto
jų tebėra likę tik klajokliai, 
kurie bastosi su savo kaimę- 

‘nėmis, po didžiulius 
jos plojus iš viepos 
kitfl- ,

MongdĮrjos sęstipė 
yrą Urgą; maždaug 
stahčių gyventojų
Miesto pavadinimas dabąr pa
keistas/ jis pavadintas . Ulap 
Bator Klioto, : kas reiškią 
^l^udmnijil Karžygių Itfies- 

iąoripe MqįwWU 
lĮ)į23 ųu palęKo Soyietų Rusi
jos globon, todėl ir sostinės 
vardas taip pakeistas. Dalis, 
dąbą:f|jinės Mongolijos pri
klauso Kinijai, dalis priskirtą 
prie Mandžiurijos.
KcųppĄ flulųklu Rezidracijąl ’• t '

Mgngolijos ąęąlįpėj Ujap Ba
tore dabar gyvena mongolų

ryą.
Keistas kambarys! 

trys langai, keturios 
Merą nei stalo, nei
Ląukti tenka neilgai. Pasig 
s tą iš užpakalio balsas:

— Ko. reikia?
— Noriu* matyti Leont 

vą.. ;
— Tai — aš.
Ąš nustebintas, žiaurus v 

das, sunkus, kiaurai verian 
žvilgsnis, prie diržo — du 
volveriai. Aš paduodu korte 
Jo veide pasirodo šypsena.

— Rekomendacija gc
Tuoj pašaukiu draugą koi 
sąrą.

•Jis pasišalina, po, minu 
jis įeiną pro kitas duris su 
tu vyru, apsirengusiu kaži 
kiais iš kailio pasiutais d 
kuziais.

■ C ’t *

(Bus daugiau).

I

lama Hutuktu, kurs pats save vępti visą savo/amžolį vis 
laiko ir vadina “Pasaulio vieš- pąčioj ir toj pacbą>| vietoj, n 
pačiiiA Savo galybės laikais tyli vis tas pačias ir tąs pač 
mongolai buvo mabometonys, apylinkes,. O. dąbąr jie lai 
bet XIV ąmž. pradžioj jie pri- iiąpkščįąi jodmeją po. slėni 
ėmė lamaizmą. Dabartinis pasikelia į kainus,. Įaudžia 
lama Hutuktu yra pats vyriau- po tąrpkelius — ir visur ? 
sias iš visų Mongolijos lamų, jų žemė, visur visų žemė. 
Gyventojai jį laiko “gyvuoju 
dievu”, gyvenančių šioj že
mėj. Todėl suprantama, kad 
pagarba jam teikiama tiesiog!
nuostabi: kai jis pasirodo golų ąprėdale — jų bątąi. 1
■Žmonėms, žpionės puola
kniųpšti ant žemės ir nedrįsta (siekia aukščiau kelių), ir b< 
pe akių pakelti ir pažiūrėti į tris kartus plątespi, negu 1

Batai — Sandėlis įvairiem 
Diaikt-ams

Didžiausią keistenybe nu

tųi paprastai yrą ląb.ai i

“gyvąjį dįcvą”. 
mongolas stengiasi 
gyvenimą nuvykti bent kartą 
į sostinę, kad pagerbti čia gy
venantį “gyvąjį dievą”. O 
šiaip jau kiekvienais metais 
čią įvyksta didelės iškilmės, į 
kurias suplaukia iš visų Mon
golijos kampų milžiniškos mi
nios žmonių. Nors, ir toli
miausią kelią tenka keliauti, 
bet visi besiskirstydami džiau
giasi, kad galėjo pamatyti

Kiekvienas
per savo

galingu. Tokie platus ba 
mongolams tąrnąują kaip s; 
delįai susidėti įvairiems da 
tapąs,. Tarp kitko, tuųse J 
tuose ųiongoĮai pęšjįojaM 
pupd^iųkųs, iš kurių jie- ge 
pieuą. Nešiotis kokius m 
šąs, kuiliuose butų sukišta a 
reikabugieji daiktai, mom 
laiųs atrodo daug neprakl 
kiau ir nepatogiau, ųegu tu 
,ti plačius batus. • Žiemos n 
tu, užėjus didesniems š 
čiains, platus batdi tąip j 
praverčia; mongolai į bai

šalčio nebebijo.
Mongolų valgis gana pąpr 

tas ir nesudėtingas: kuprai 
mč

Mongoli- 
vietos į

----------—'—---------------
Nušovė italionų Brid-

■ , ■; geporte
šeštadienio vakare Jošępli 

Scalise 30 melų sėdėjo kartu 
’su savo žmona valgykloj ad- 
resu225 AVcst 31 st - street. Kas 
ten pašaukė jį išeiti laukan 
valandėlę!* Sęaliąe išėjo ir 
jąti nebegrįžo, nes kerštinin
ko keturios kulkos pakirto jo 
gyvastį. Scališe seniau buvo 
kumštininkas ir yra turėjęs

I

šiandien
100, tuk’
miestąs

. Klajoklių Gyvepimas

Svarbiausias mongolų pra
gyvenimo šaltinis yra jų kai
menes. Žęmdirba mongolai gariu ir kitų gyvulių
beveik neužsiima, medžioja ir ožkų guriai ir pienas, 
žūkle verčiasi taip pat nedi- džiausiąs gardumynas — t 
delis skaičius. Beveik visa— męlių pienąs.
Mongolija, dabar užimanti apie ną su savim mongolai neš 
3 mil. kvadr. kilom, plotą, yra jąsi šikšninėse žarnose, ap 
milžiniškos stepės, kurios kaip juosę aplipk save.^, 

■tik tinka gyvuliams ganytis.
Gyvulių kąimenės, kuriose
dažnai yra po. keliasdešimls ir 
net keHs šimtus tukst. gyvu
lių, varinėjamos iš vienos vie
los kiton; kartu su gyvuliais 
itęųką kilnotis Įr žmonėms, to
dėl inopgolai pastovios gyve- 
/lamosios yĮętos nętųri. Šjaū-» 
dien sąvę pąlapi;nęs jie ištie
kia vienoj, viętoj, po kelętos 
mėnesių jie sąvo palapines 
jau tiesia už kelių šimtų o, 
kartais ir tukstanties- kilome-\ ...... y. . . .

Arų. Visi mongolui prie blugučiais ir bran
Į/relionių” yra prmrątę, ir'lak,ne,nais *«o«gol<« •><** 
jiems tiesiog b.aisu imtų gy-

Šitą gardun

Mongolai yra nerhąžr P5 
kiti mėgėjai. Pažymėli! 
kad šitoj srity mongolų mo 
rys nuo vyrų ne tik ųeąŲjil 
ka, bet tur būt juos ir ęrale 
kia: mongolės —< didžiąusi 
pyplduinkės.. Negali b.uti < 
dėsnio nuostolio lųongol 
kaip jei ji pameta savo pypi 
Mongolės savo rūbų rankov 
mėgsta paąisiudinti nepapn 
tai ilgas: net pirštų gąlų 
p-d rankovių nesimato. Puoši

(Tąsa ant 6-to pusi.).
-
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Bi?

MĮy r

ALGIRDAS RŲLIS 
Zų/znan/as Ramyi

Visi lietuviai ir lietuvaites ųialoĮiėkite daly
vauti šiame puikiame Naujienų parengime

UOŠVE i NAMUS
TYLOS NEBEBUS

PRANAS JAKAVIČIUS 
Operos dainininkas

GENE LUKAS 
dainininke

JOSEPHINE ALEKSA

B. LIUDKEVIČIUS
Grigalius Ramys

ADELĖ NAUSĖDIENĘ
Rgmių Tarnaite

fry?
?%*■ ;s ■

GENOVAITĖ ŠIDIŠKIUTĖ-G.EDRAITIENĖ
dainininkė

Wwil

- v

SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 So. Kedzie Avenue

' . • ■ >. .A .

teS^-zS*- %r : ii: s < ■'": jA;:-.;
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Rocfordo Lietuvių Mišrus I^varlelas:
J. STRUŽĄS, O. SINKEVIČIENĖ, J. BACEVIČIUS ir

B, šIMArriĘNĖ.
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JUOKAIkurias neįeina; daly

kad • jį

upokšnių

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Laisvamanių Tėmytojui

ILaidotuvių Direktoriai!

RESTAURANTAI

1932 m. 
tačiau

auto me- 
užtikrina 
ėdriausia

slišidaro 
perteklius, 

žemesnių 
Kita la- 

pieyų ir

• LIGONINĖS— 
HOSPTT ALS

Palengvinimas
drebinančių —
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER

bonkutS tik 35c. lr 70c 
visose vaistinėse. •

—O kad tėtis pasakoja, jo- 
gei graži pana ir be mokslo lai
minga, tai kam aš turiu be rei
kalo kankintis!

Salutaras Drug- & 
Chemical Co.

—Ji graži mergina, eh!
—Aš taip irgi manyčiau 

mano pačios čia nebūtų.

—Kodėl tas muzikantas . už 
merkia akis grojidamas?

—Jis* nenori matyti klausyto 
jus kenčiant.

•ėjo korespondento pareigas.
Po sausio 12 dienos, t. y. me

pnsi- 
gadinimo

Sensacinis 
mus Vasario 
Pirkit riupi- 

lengvais išmo- 
Ątsilankykit ir

Kam tu, dukrele, klausi

Treferred byj 
millions 

tomayonnaise

-r-Jis pasigėrė iš vieno stiklo.
—Ah, tai jis yra prastas gė

rikas: , '
—Ne, patarnautojas pripildė 

jam tų stiklą du šimtu kartų.

Mildą Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių 
DOMININKAS KURAITIS

806 Weit 31iSt Street 
VIHorr 1666

JUOZAPAS
U DLL IKI

IR TĖVAS
REPublir 8340

—Gerai, bet pasakyk, mamy 
ter, ar a§ busiu graži kai užaug 
siu? *

, aš manau, kad ir pa- 
Tėmytojui” teko veikti 

kai ji turėjo 
Nejaugi tos

’ — Geriausi Pašau 
lio Raiteliai

šiomis dienomis 
sąmonės gatvėje buvo rastas 
rusas Vasilijus Melnikovas, ki
limo iš Rusijos Ekaterinburgo 
apylinkių. Jis dabar tik grįžta 
iš didžiojo karo, kaipo belais
vis, j namus. Apie savo pateki
mą Lietuvon jis taip papasako-

kokių žemės rūšių daugiausia 
nusausinta. Visi nusausintie
ji žemės plotai skirstomi į šias 
rūšis: 
dirvos

Vieną kartą vokiečiai įsiver
žė į užpakalines rusų dalis ir 
patsai Melnikovas patekęs vo
kiečių nelaisvėn. Jam teko daug 
vargti ir badauti, nes tuo laiku 
Vokietijos karo belaisvių sto
vyklose iš bado mirdavo daug 
rusų karių. Melnikovas iš be
laisvių stovyklos buvo kviečia
mas groti viename miesto kine. 
Užtai gaudavęs kiek riebalų ir 
duonos. Vokietijoje dirbdavęs 
prie geležinkelių statybos, o 
kartais vienur kitur pagroda
vęs ir su fleita. 1919— 
uždirbdavęs pusėtinai 
paskutiniaisiais metais Vokieti
joje niekur nebuvo galima gau
ti darbo, tad jis nutaręs per 
Lietuvą grįžti atgal Rusijon.

šiemet spalių mėn. pabaigoje 
Melnikovas atėjęs iki Nemuno, 
kur susiradęs vieną žvejį, su

Pasaulio Valdovo 
Krašte

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

plečiasi ir stiprėja pieno 
Daviniai rado, kad pasta- 
dešimtmečio bėgyje že-

ir dalyvauja tų komisijų posė 
džiuose
vauja kaipa organizacijos pir
mininkas. Nariai įvertina jo 
darbą, tą liudija išrinkimas jo 
antrą kartą vienbalsiai pirmi
ninko vietai.

Aš patarčiau “Tėmytojui’ 
geriau tėmyti laisvamanių vei 
kimą arba visai jo nėtęmyti.

■ ' K p. narys.

West 18th St 
CHICAGO. ILL

už toną:
BLACK BAND ....... ......
Illinois Lump ..............
Franklin Wash Nut ......
Hakingv Kentucky Lump

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. Fairfield Av

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
. A A. NORKUS, Savininkas 
' Tel. Victory 9670.

DIDŽIOJO KARO BELAISVIS ATSIRADO 
LIETUVOJE

^Vplbimai .Naujienose 
duoda naudą dėlto, ' 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKO®
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima misijdfkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia -skelbimų 
negalite susirasti Paieškot pašaukite Naujienas, (.anai 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Mongolija
Kraštas

Sausio 26 dieną “Naujienų” 
21 numery tūlas '“Laisvamanių 
Tėmytojas”, ' aprašydamas Ro- 
Selando laisvamanių veikimą la
bai daug pagiežos išreiškė kuo
pos veikėjams, pradedant nuo 
pirmininko ir baigiant kores
pondentais. Pirmiausias suvis 
tenka pirmininkui, buk jis esąs 
tiesiosios linijos žmogus ir vi
sai, negabus susirinkimąms ves
ti, ir 'kad dėl to buvo sekreto
riaus pastangomis pravestas 
patvarkymas, i idant butų ren
kamas vedėjas kiekvienam su
sirinkimui. ,

Pirmas dalykas: mums visai 
nesvarbu, kokiai linijai pirmi
ninkas arba, kiti nariai priklau
so, bile tik jie darbuojasi šios 
organizacijos labui, čia priklau
so kelių skirtingų politinių pa
žiūrų žmonės.

Antras dalykas: gal pas mu
sų pirmininką ir yra trukumų, 
kaip pas visus, tačiau tai dar 
nereiškia, kad jis nėra tinkan
tis būti pirmininku. Kas butų 
iš tokio pirmininko, jeigu jis 
butų ir labai taisykliškas, bet 
jo veikimas užsibaigtų sykiu 
su uždarymu susirinkimo ?z Aš 
turiu pasakyti, kad musų da
bartinis pirmininkas yra pilnai 
tinkantis tai vietai, nes jisai 
apsiima į visokias komisija?, o

New Deal Inn Tavern 
, 117 SO. HALSTEIK STREET
HOT LUfclCH—LIQUORS—WINE 

—BEER—CIGARS AND 
CIGARETTES

Bill Dudor and Gene Pietro 
Haymarket 1378 Chicago, 111.

—1916 m. rusai ruošėsi siųs
ti Prancuzijon keliasdešimts 
tūkstančių kariuomenės kovai 
su vokiečiais. Vasilijus Melni
kovas tada buvęs vos 18 metų 
amžiaus. Įstojęs savanoriu ru
sų kariuomenėn, kad galėtų va
žiuoti Prancuzijon kariauti 
prieš, vokiečius. 1916 m. 25,000 
rusų armija vandens keliu pro 
Japoniją ir Indiją buvo nusiųs
ta Prancuzijon. Toje armijoje 
be rūsų buvę taip pat lietuvių 
ir latvių. 1916 m. rusai kovėsi 
su vokiečiais Reimso miesto 
apylinkėse. Esą tuose mūšiuose 
žuvo daug rusų karių. Melni
kovas matęs sunkiai sužeistus 
kelis lietuvius. Vienas lietuvis, 
buvęs palaidotas netoli Reimso 
vienose nedidelėse kapinėse.

Paprastai visi stepių gyven
tojai yra labai geri raiteliai. 
Neblogi raiteliai yra kazokai, 
kirgizai ir kt., bet vis dėlto 
patys geriausieji pasaulio rai
teliai yra mongolai. Mongo
las jau nuo pat mažų dienų 
pripranta jodinėti ant 'arklio. 
Gana teisinga butų pasakyti, 
kad daugiau kaip pusė mon
golų gyvenimo 
arklio. Ir 
kaimenės 
arklių, iš 
masi ant

o sekančiais meįSis išleistas ir 
žemės nusatisi'nimo reikalams 
tvarkyti įstatymas. Kasmet 
šiam svarbiam reikalui skiria
mos iš1 valstybės iždo lėšos 

vis

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

2448 West 47th Street

— drėgnos, ariamos 
vidutiniškai apie 40%; 

drėgnos, bet nevisai blo
gos pievos, vidutiniškai 20%;

krūmai, 
- šlapios

—Jus esate geras dairiinin 
kas ir jums Verta būti su Ca 
ruso.

—Bet Caruso jau miręs...
—Taip, aš tą gerai žinau.

Pirmadienis, vas

Todėl vos tik susikūrus ne- 
atsisakius, sekretoriaus priklausomai Lietuvai, vai- 

džia tuojau pradėjo kovą su 
kas ką norėjo/ tai ir pelkynais ir atkreipė visą sa- 

už ką norėjo, už tą vo dėmesį j nusausinimo dar
be jokios agitacijos bus- Pirmieji nusausinimo dar- 

bai pradėti dar 1920 metais,

vien tiktai darbininkams ap
mokėti valdžia yra išdavusi 
apie 34 milijonus litų. Pridė
jus prie tos sumos dar darbų 
organizavimo bei priežiūros 
išlaidas, apie 6 milijonus li
tų, tai iš viso nusausinimo dar
bams išleista apie 40 milijonų 
litų. \

Kalbant apie teikiamą ūki
ninkams nusausinimo darbais 
naudą, tenka paliesti klausimą

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

šviestas kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne itn- 

dentai. teikta patarnavimą.
Išima tansilus Ekzaminūoja akis, 

priskiria įtikins. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymai. Ligoninei gydy
mai arba namuose. Raudongytlės 
gydymai išvirkštiniu, kyla ir vari- 
rntA VPlTlfl

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lawnd&le 5727.Šiame skyriuje skelbiama tik 
automobiliu pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavime ir 
oataiso automobiliui.

LaMrMtnlOood HouavkMptnf 
• Bure*“ ■ va/

• A diffe'rent, delicious 
flavor! Timę-honored in- 
gre^ients of mayonnaise 
and old-fashioned boiled 
dressing, combined in a 
new way. Try it! <

iš1 valstybės iždo 
ir darbai buvo vykdom 
didėjančiu tempu.

Per visą, laiką atlikta labai 
daug sva'rbių nusausinimo dar
bų. Sutvarkyta visa eilė upe
lių, [leidžiant į juos daugybės 
šoninių kanalų, kurių pagelba, 
yrą šalinamų drėgmės pertek
lius iš didelių pievų bei laukų 
plotų. Iš . viso 1920—1934m. 
laikotarpyje nusausinta 313, 
299 hektarai žemės, tuo tikslu 
iškasta 13,000' kilometrų ka-

Lump $6,00, Pea Coal Nut $5.00. 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

Dabar Melnikovas smarkiai 
susenęs. Plaukai jo visai žili, 
atrodo, menkai darbingas. Jis 
39 metų žmogus daugiau pana
šus į 60* metų senį, negu paly
ginti dar jauną vyrą. Tai iš
kentėtų per didįjį karą ir jau 
po karo nepaprastai sunkių gy
venimo valandų, kurios smar
kiai paveikė į buvusį rusų ka
rį, jį padarė nedarbingu ir ne
tinkamu gyvenimui. Vasilijus 
Melnikovas ‘ pasakodamas apie 
savo likimą sakosi, kad jis 
esąs vienas iš nelaimingiausių 
žmonių visame pasaulyje, nes 
neturįs nei pinigų, nei sveika
tos, nei giminių, nei tėviškės, 
kurioje galėtų nors senatvėje 
prisiglausti. —Tsb.

III — šlapi miškeliai 
vidutiškai 10%* ir IV 
pievos, pelkės, durpynai, vidu
tiniškai 30%. Nusausintų ra
jonų ūkiuose pagerėjo ‘dirvos, 
pievos bei ganiavos, gi iš bu
vusių pelkynų atkariauta nau
ji derlingos žemės plotai.

Nusausintuose rajonuose ge
rai 
ūkis, 
rojo 
mes naudojamos' plotai kasmet 
didėja. Bendras javų derlius 
visame krašte taip pat kas 
kart didėja.- 1 Kiekvienam aiš
ku, kad esamoji Lietuvos ūkio 
pažanga negalėjo būti atsiekta, 
jei supelkėję Lietuvos slėniai 
nebūtų išvagoti tūkstančiais 
kilometrų griovių ir kanalų;

— Tsb.

(Tąsa nuo 4-to pusi.) 
temėgsta, nes įvairių brang
akmenių jų krašte yra labai 
daug, todėl ir ne taip jau la
bai tevertinami.

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

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Mongolijoj yra gana daug 
aukso, sidabro, įvairių brang
akmenių, įvairių mineralų ir 
t. t. Tie visi turtai šiandien 
beveik neišnaudojami. Jų 
mongolai ir nesistengia išnaib- 
doti, nes jie yra klajokliai pie
menys, iš vietos į vietą vari
nėja savo bandas (priskaito- 
ma iki 1 mil. gyvulių), ir to
dėl nei geležies, nei akmens 
anglis, nei kiti metalai ar mi
neralai jiems nereikalirigi. 
Kai kuriose vietose žemė ne
paprastai derlinga, ir tiktų že
mės ūkio kultūrai. Bet mon
golai tuo taip pat nenori už
siimti, o europiečių į savo kraš
tą jie įsileisti nenori.

Toks yra “Pasaulio valdo-* 
vo” Hutuktu kraštas.

C inkš. ’

Salutaro Bfterrs
•riaušių Biterių
ant marketo
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne 
smagumų 
aptiekose
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio 
Ganai 1133.

639

Lietuvoje per metus iškrin
ta vidutiniškai apie 600 mili
metrų kritulių sluoksnių. Kri
tulių daugiausia iškrinta va
saros pabaigoje ir rudenį. Tuo 
laikotarpiu vėl palyginamai 
mažo . išgaravimo 
žymus drėgmės 
kuris ir pagelbsti 
vietų supelkej imui 
bai svarbi Lietuvos 
laukų šlapumo priežastis, tai 
vandens nuotakumo sumažėji
mas dęl upelių 
vagų susiaurėjimo, užaugimo. 
Daugumą mažesnių upelių 
ištisais šimtmečiais nebuvo 
niekieno prižiūrimi, tvarkomi. 
Jų vingiuotos vagos susiau
rėjo, užaugo. Kitur ir patys 
paupių gyventojai yra 
dėję prie upelių 
įrengdami netinkamus pėirva- 
žiavirpus, ..užversdami tėkmę 
laukų akmenimis arba už
tvenkdami vagas žuvinikys- 
tės ir kitomis užtvaromis/ 

, Dėl tokio vandens takų su-
bininkas, kaip ir mes visi. O ge(jimp nuotakumas, ypač ly- 
kai dėl sekretoriaus rinkimo, gUipų rajonuose, visai suma- 
kuriuo “Tėmytojas yra labai |žejo ir dėl to daugelyje vie- 
nepatenkintas, tai irgi prasi-1tų ištisi, kaimai buvo pradėję 
lenkiama su teisybe pasakymu, skęsti balose. Rudens ar! 
buk J. Kirkus savo plauko mo-i ankstyvo pavasario ir išiaip 
teriškę norėjęs įpiršti. Man yra Slapesniais laikais kai kurių 
gerai žinoma, kad J. Kirkus ir rajonų gyventojai būdavo vi- 
ikiti veikėjai prieš susirinkimo sai atskirti, nes dėl užtvinii- 
atidarymą pasišaukė į šalį vie- sių kelių negalėdavo niekur 
ną narį, kuris nėra nė tavorš- išeiti ar išvažiuoti. Taip pat 
čius, nė tiesiosios linijoj sekė- nemaža ir nuostolių toki pot- 
jas, ir kalbino jį palaikyti kan- vyniai padarydavo.
didilturą į sekretorius. Tam na- Todėl vos tik susikūrus ne
riui 
rinkimas paliko visai neorgani 
z uotas : 
perstatė 
balsavo 
ir apkalbėjimo. Bdvo net ketu
ri kandidatai — dvi moterys ir 
du vyrai, na, žinoma, 'vienas iš tai nebuvo pilnai įgalioti sa'vo 
jų tapo, išrinktas. pareigoms.

Trečias šūvis tenka kprespon- Jeigu jau ką kaltinti, tai rei- 
dentams. “Tėmytojas” sako, ketų kaltinti, pereitu metų ko- 
buk kuopa išrinkusi du korės- respondentą A. Jocių, kurs teb- 
pondentus — vieną nuo “N'a'u-j 
jienų”, t. y. S. Dilių, o kitą nuo!
“Vilnies”, būtent J. Misevičių, tinio susirinkimo, “Naujienose” 
Teisybė, kuopa išrinko tuos du tilpo naujo korespondento S. 
korespondentus, bet netiesa,. Diliaus korespondencija, kuri 
kad jiem’s laikraščiai buvo pa- pilnai atatinka^kuopos nusista- 
skirstyti. l’okio tarimo nebuvo tymui ir darbuotei, ir ‘aš ma- 
padaryta. Kitas dalykas: sako- nąu, kad visi nariai ta ko ieš
mą, kad jie negarsinę rengiamų pondencija yra patenkinti, 
prelekcijų. Aš norėčiau paklau
sti “Temytojo”, nuo kada nau
jai išrinkti organizacijos virši
ninkai pradeda eiti savo parei
gas — ar tuojau po susirinki
mo, ar nuo metipio susirinki
mo? Ir aš manau, kad “Tėmy
tojas” tą gerai žino. O jeigu 
taip, tai. kaip galima žmogų 
kaltinti už neatliktą darbą, ku
riam jis neturėjo galios, hes 

j vienos prelekcijos įvyko gruo- 
| džio 27, o kitos sausio 10 die
ną, gi kuopos susirinkimas at
sibuvo sausio 12 dieną. Kaip 
matote, tai nauji koresponden-

praeina ant 
tai suprantama, nes 
ganomos jojant ant 
vietos į vietą kelia- 
arklių ir tt. Jau 

—6 metų mongolų vaikai jo
ja ant arklių tur būt neblo
giau, negu pas mus geriausieji 
raiteliai.

Trečias dalykas, tai praves 
tas patvarkymas rinkti tvar
kos vedėją kiekvienam susirin
kimui. Nejaugi “Tėmytojas’ 
nežino, kad visos lietuvių kul 
turinės ir politinės organizacį 
jos -turi tokį patvarkymą? Pa
vyzdžiui 
čiam 
L. S. Sąjungoj, 
apie 300 kuopų 
visos kuopos neturėjo, tinkamų 
pirmininkų, kad kožnam susi
rinkimui būdavo renkami tvar
kos vedėjai?

Antras šūvis tenka J. Kir- 
priešmetinio susirinkimo

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

’ <20 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

Central Oistrict Furniture Company 
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. .

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987

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

... $8.60
.. $6.40 
$5.75 ir 
... $8.10

jas” tituluoja' “parlamentaris- 
tu”. Aš pas Kirkų tokio didelio 

Dabar tas buvęs rusų kareivis parlamentariškumo nematau, 
sakosi norįs bent vieną kantą* nes jis yra toks pat šapos dąr- 
dar pamatyti savo gimtinę, iš 
kurios jis išvyko prieš 20 me-

■ k "I : V ® Rakandų kainos kįla.. .^T ■ B K B • atpiginimas kainų pas
A • menesio išpardavime

. ",. ----- gintomis kainomis,
kejimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami,
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

NAUJIENOS, Chicago EĮ
-------------— v— • — —  i —    . ■■■■■■ —  ■■r- ■'

PELKYNU UŽKARIAVIMAS LIETUVOJE

Kaune be kurio pagalbą nutaręs nakties 
metu pasiekti Lietuvą. Nakčia 
jis patekęs Klaipėdos kraštan. 
Žmogeliui Lietuvoje labai pati
ko, nes čia, anot jo, maistas 
labai pigus ir galima papras
tam darbininkui sočiai pavalgy
ti lašinių, sviesto ir kiaušinių. 
Todėl tasai buvęs vokiečių be
laisvis, nenorėdamas 
ištremtų, Vėl per Lietuvą, pės
čias mėginęs keliauti į rytus—- 
Rusijos link. Gruodžio mėn. 19 
d. jis atvyko Kaunan ir per 
vieną rusų draugiją mėginęs 
gandi leidimą trumpam laikui 
apsistoti Lietuvoje. Tuo tarpu, 
kol jo prašymas nebuvo iš
spręstas, Melnikovas su fleita 
ėjęs po alines ir linksminas | kui 
kauniečius. Jis nesiskyręs su tvarkos vedėjui, kurį “Tėmyto 
savo muzikos instrumentu, ku
ris yra vienintelis jo turtas

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeiminipkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS-MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
FRANK VIŽGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

Ji . * 5*«r«**
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• Turtas ir Finansai
, _ _. , Egtjate and Financę
PAUL M. SMITU and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkant, 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 tėisirfgas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei
pkitės.

4031 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J. Grish

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392 

STENSON BREWING 
COMPANY 

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ- 
___________ CHICAGO. ________

•TAVERNOS

yra vienas iš ge 
ką šiandien randas 

Jis žinomas kaipo ge
k

Plačiai y-a narduodamat 
vartojamas Tavernose

visi ir visados Saluta
Pašaukite telefonr



Pirmadienis, vas. 1, 1937

Roseland
Roselando politikieriai suju

do. Senoji valdyba, apleisdama 
vietas, atsisvęikino ir padyka
vo j o už gerus ir prielankius 
ątsinešimuą klįubiečių.

Užimdama vietą, naujoji val
dyba pareiškė' sayp mintį. Pa
reiškimai puikus. Susirinki/sie- 
ji, apie 200 narių, plojo katu
tes. Valdyba susideda iš įvai
rių pažvalgų žmonių, bet dar
buojasi kartu ir ne vienas ki
tam nedaro užmetimų.

Nauja valdyba, nauji darbai 
— o tų darbų, žinoma, bega
lės politikos lauke. Kyla klau
simai ir norai ką nprs pasimo
kyti, suprasti kas ir kaip val- 
dosi, kokias pareigas turi ko
kie valdininkai. Tas darbas pa
vesta tam tikram komitetui. 
Pasirodo, kad Roselando lietu
viai pe vien darbuojasi,’ bet ir 
įdomauja politikos reikalais.

Beje, kilo ir susikirtimas dū
liai kokio ten pereito bankieto 

' nesusipratimo, bet ginčas bu
vo greitai sulaikytas, ir išduo
ti raportai priimti vienbal
siai.

Yra numatoma kas tokio 
slapto pas kai kuriuos veikė
jus, bet aš manau, kad ateity 
ir ta nuožiūra bus likviduota. 
Kiek man teko patirti, tos slap
tybės neišdegs. Taigi reikia jas 
užmiršti, o stoti vienybei! ir 
dirbti kartu.

Apuokas.

Seno Petro atsi
šaukimas

šian-

Miscellaneous

va
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REIKALINGAS DRAIVERIS DEL 
SODA TRUCK

LIETUVI 
ros kliu; 
VALDYBA:

W

7/7/' 7~7 —Atsišaukite 7:00
iki 9:00 ryte. 5114 So. Knox Avė.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia •

REtKAUNŲI 2 VYRAI Rkrap 
yąrdui. South Sidę Paper Stock Co., 
5838 So. Throop Si.

__________________ NAUJIENOS, Uhicago. III,

DR-JOS “LIETUVOS ŪKININKO” ORGANIZATORIAI IR 
JAUS RENGIMO KOMITETAS

* Ą. . ■■■■ ?-'W '***11
. H

B

PAŠEL- • 
BO NAUJA 1937 METŲ 
: John Koųdroška, 2841 

W. 40th St.,—pirmiųinkas; Juo
zapas Stoleraitiš, 7244 S. Talman 
Avė.—pirm, pagėlbininkas; Mrp. 
Rernicė Kellęr, 3638 So. Damen 
Avė.—Protokolų raštininkė; Wal- 
ter Sharka, 4635 So. Washtenaw 
Avė., tel. Lafayette 0559—.Finansų 
raštininkas; Mrs. Mary Wąrnis, 
3838 So. Kedzie Avė.—Kašierka; 
Helen Chapute, 4403 S. Albąny 
Avė.—Kont. raštininkė; Leonas 
Klimavičia, 2534 W. 46th St. — 
Kasos globėjas; Dr. M. T. Strikol, 
4645 So. Ashland Avė., tel. Bo.U- 
lęv^rd. 7820, valandos nuo 2 iki 
4 pp. nuf 6 iki 8 vak.—Gydyto
jas; George Renkas, 127 North 
Dearborn; St., tel. Central 4410— 
Paturėjus; Kazys Yųrgon, 1614 
So. 49th Avė., Cicero, Iii.—Ligo
nių lankytojas; Steponas Narkis, 
4353 - So. Talman Avė.—Ligonių 
lankytojas; Mikolas Kasparaitis, 
4154 S. Artesian Avė.—Knygius; 
Juo’zapąs Bendokaitis, 3116 So. 
Halsted St. — Korpespondentas; 
Juozapas Stulgaitis, 630 W. 61 st 
St.—Maršalka. • Kliubo susirinki
mai atsibuna kožną mėnesį kas 
pirmą sekmadienį J.2 vai. dieną, 
Hollywood svetainėje, 2417 West 
43rd St., Chicago, III.' Sausio 
sario ir kovo mėn. mokesčiai pri 
irrtami 10 vai. iš ryto; kitais me 
nesiais—nuo 11 vai. iš ryto.

JAUNA’ BIZNIO MERGINA no
rėtų pasidalinti kambariais arba 
apartmentu su kita mergina.

į Neuiien^s, Box 561.

^įelp Wanted—Malė
Darbininkų Reikia

F1NAL EXAMINE_ kautų ša
pai, visas kriąuČiaus darbas, paty
rimas ant off-pressing coats su šty- 
mo ma'šina. Nurodyti patyrimą, ir 
liudymus., Shaffer and Swesnick, 
625 West Jackson.

REIKIA MERGINŲ 
prie stęam tabję $12.90 
taisytojų $16.00, Bjndery $16. 
telio mergina $50,00, maŠim 
reitorė $16.00—$20.00, v 
$10.00. A. J/McCOY an 
TĘS, INC., 140 South Deajborn St. 
kambarys 1130.

patyrusių' 
irštiųių 

hpj- 
ppėr

!bCIA

' 7 -iIš kairės į dešinę sėdi: S. Žiebus, kon. rast.; I\. Mikšaitč, koh. rašt.; J. žurkauskas, pįrm.; 
Ieva Lukošiūtė, fin. rąšt.; Ą. Linkus, put. rašt. Stovi: V. Duoba/ižd.; J. Kaminskas, org.; A. Ęa- 
Uiinskas, org.; M. Kaminskas, org.; J. žilis, org.; M. šlifas, org, ' (Organizatoriai: B. Ka^ailąus- 
kas ir M. Juška paVeiksle nesiranda). ' " ■■■ ■■■■     " ' ■» —— I  '*1   1 '■ 1 ; ;</ ’ -X 

meilę, idant galėtą" bendrai 
darbuotis tėvynės ir savo la
bui. Ją sumanyiuas buvo suor- 
gani^upti draugijėlę, kuri bus 
yisupmet prisijninįmas tėvy
nės Lietuvos ir brolių vargs
tančių tamsybėje po. nemalo
niu žiauraus caro jungu..Ir 
rugsėjo 17 d. 1906 pietų tapo 
suorganizuota Draugija “Lie
tuvos Ukininkąs“. Taigi, 30 
nietą jubiliejaus programe 
viršmineti organizatoriai bus 
pagerbti gražiomis dovano- 
ąiis atminčiai.

“Tąųtos Simus ir išgapios” 
jubiliejaus programe. 

Programe dalyvauja north- 
sidięčių artistą grupe vado
vaujama pp. Mas-kolaičių. Sce
noje stato “Tautos Sūnus irzikantai ir kiti pamarginįmąi

j /

LIETUVIŲ .TEATR. DRAUGYSTĖS 
RŪTOS Ko. 1 1937 M. VALDYBA:

Pirmininkas—F. Aušra; Pagęlbi- 
• ninkas—Antanas Mitrauskas; Pro

tokolų raštininkas — S. Wernis, 
6804 Perry Avė.; P-nia Stewart, 
5948; Finansų raštininkė; Auna 
Alleliųniene; Pagelbininkė—Josę- 
phinę YuŠkienė; Kasos globėjas 
—Tėd. Seleskis; Pagėlbininkas^— 
Edvvard Blumas; Kasierius—Jus
tui Yuškėnąs; Ligonių apiekunai 
—Josephine Yuškienę ir Joe Raz- 
mėnas; Maršalka—F. Žukauskas-

>—........... ........ ........................... —-
. Draugija “Lietuvos Ūkinin

kas,” sulaukus 30 metų am
žiaus, vasario 7 d- West Sidę 
svetainėje, 2^44 W. 23rd pi., 
iškilmingai minės savo sukak
tuvių jubiliejų. Ne tiek tenka 
džiaugtis draugijos jubiliejum, 
kiek džiaugiamės ' nuveiktais 
jos darbais.

Paveiksle matome kai ku
riuos pirmuosius organizato
rius, kurie dar iki šiai dienai 
daug veikia organizacijos la
bui. Jie niekuomet nesitikėjo, 
kad tas pradėtas darbas taip 
augštai iškils.

1906 įlietais jie ir kelį kili 
jų draugai (iš viso 17 asme
nų), kurie buvo neseniai at
važiavę iš Lietuvos, pasiryžo 
susirišti į vienybę ir broliškų

Išgamos,“ 3-jų veiksnią vei
kalą. Veikiantieji ųsmenys 
Ųąs: 'ĮĮlimas, miesto viršipin- 
kąs—P. MaskoĮaitis; Vąiąla, 
j p aątroj i pąti—Q. ^ęnrjęr ; Al
dona, jo podukra (KHmp duk
tė) — Ą. šeriutė; Vladas, 
Vandos giniinąitis— J. Lębe- 
žinskąs; Ignąs, Vlado drau
gas—J. Ramoškai Jonus Gięd- 
raitisį, ' (mokytojas) — V. Rė
kus; Tetą Rožė (Jono Teta) 
E. Maskolaitienė;, Katriutė, Al-

........ " M.... V'. - ■ 11. * ■ 1 E"*1-1 ' 1
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ž Milžiniškąs progrąnias
Po vaidinimo prasidės mą- 

zikališkas programą? sų lie
tuvišku ir ąpierįkonišku hym- 
nu, kurįups pildys dvigubas 
kvartetas; pritariant publikai. 
Programe dalyvauja talentuo
tos lietuvaitės šokikės: J. Ęa- 
smauskaitė, L. Cinskaitė, J. 
Matecun ir J. ĘatUus. Taipgi 
bus visų žinoma dainininkė 
Ona Juozaitienė,, kuri jautriui 
sudainuoą “Meile Uždegta 
Krutinę” — A. Aleksio ip 
“Gianniną Mia”—Į?riml. Tajn 
vakarui akompnistę bus muzi-

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

Sheldrake 6062.
|;---- |—,------- _---------------- »

PATYRUŠI MERGINA BEND
RAM NAMŲ DARBUI be virimo — 
lengvas skalbimas, geri namai, būti, 
$7.00; Independence 1669.

CLASSIFIEOADS
................. . , . >

i

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

• REIKIA patyrusios merginos lęn- 
gvaip namų darbui be skalbimo — 
maža šeima, būti. Triangle 10549.te)—O. Ramoškaitė; Petras ir 

Raltrįąs (Jono draugai) —A. 
Tviraga ir A. Šaįukas; Ickus, 
žydas krautuvininkas — A. 
Rugienis-; policistas—P. Čęso-’ 
kas. Taipgi bus jaunimo, mu-

-IM

Mezgimo Dirbtuvės
—Kpitting Mills REIKIA patyrusių apereitorkų 

ant dviejų adatų Union Special ma
šinos. ATLAS LEATHER CĄSE 
CO., 1528 Annitage Avė.

Gerbiamiaji lietuviai! 
die vėl susidarė momentas, kati 
man yra reikalinga tamstų pa
galba taip Chicagoj, taip ir jos 
apielinkėse.

Kaip jau matėte* “Naujieno
se”, o taipgi pastebėjote laiš
kuose, kuriuos gavo kiekvienas 
Chicagos Lietuyių Draugijos

metų prasideda / vfel Chicagos 
Liertuvių Draugijos trumpas 
konkursas naujiems ‘ nariams 
įrašyti.

Aš esu tos draugijos organi
zatorius/ Jau esu įrašęs apie 
300 narių... ar daugiau, žinoma, 
su t tamstų pagelba. Ir dabar, 

i eina Trumpas Konkursas, 
aš irgi esu organizatorius.

Algos negaunu, dirbu už ko
misą. Todėl ir yra tamstų pa
gelba man svarbi ir reikalin
ga. Norinčius įsirašyti į Chi
cagos Lietuvių Draugiją ar tu
rinčius draugų, kurie nori įsi
rašyti, prašau rašytis per ma
ne. Visi gaus veltui $2.50 ver
tės bilietą į balių, kurs įvyks 
ateinantį gruodžio mėnesį. Ku- 
ri4 pagelbėsite gauti daugiau 
narių, tie gausite atlyginimų, 
o ir mane paremsite.

Tuo pačiu laiku atstovavju 
ir “Naujienų” biznį, užrašau 
“Naujienas, sepas prenumera
tas atnaujinu, priimu garsini
mus. . s

Nokintieji mane paremti įra
šymu į Draugiją narių ar at
naujinimu “Naujieną” prenu
meratos šaukite mane telefonu 
Canal 8500 arba laiškais.

Tikėdamasis tamstų para
mos, iš anksto tariu širdingą 
ačiū.

poje risis pagarsėjęs 
čempionas Oki Shikina su Jack
Conley, geriausiu Bostono ris žuvo penki žmpąės. Jų pavar- 

narys, su vasario^ 1 diena 1937<i?'1^u’
Ristynes br.s 

liaus. Tokios ristynes yra 
nomos kaip “džiu-džitsu”..

japonų susidaužė-du trokai. Dūliai to 
užsidegė. Liepsnosetrokai

. < < .v, , . tų ir Frjaponiško 'stl- (

Rezignavo WPA admi
nistratorius.

JMįęįją areštavo du 
Įioįdąpęriųs.

dūs yra: .Julius, Kąriląjį 24 me- 
j; abu 
Libinet

Chicagbs parkų distrikto 
prezidentas Robert J. Dunham 
buvo iki šiol taipgi Illinois 
valstijos WPA administrato
rius. Praėjusį penktadienį ta
po paskelbta Washingtone^ 
kad Dunham rezignavęs iš ad
ministratoriaus vietos. Admi
nistratorium paskirtas Char
les E. Minor, kurs iki šiol tar
navo kaip padėjėjas adminis
tratoriaus. Eina gandai, kad 
Wąshingtono vyriausybė pas- 
kirsianli Dunhąmą i 
Va Is t i j u am basa d o r i ų 
joj-

samduiiai (
Conipany pf CJiicagOy kitame 
troke žuvo Lebnard 1 Paskar 
28 metų, Clem Coppes 40 me
tų ir Nathan Hunter 45 metų 
—visi iš Cascade, la. Spėjo iš
šokti iš antro troko tik šoferis 
George Ridenpųr ir užgesin
ti degančiais drabužius pasi-

J > Cf ><.;šęštųdieny policiją areštavo 
.loseph K iii Ii. Jis . buvo žiliu

sep.li SĮiųsterio,()Kųris -nušpvc 
policininkų Sulliyanų neseniai.

Krąl ir jo jąąąesąis brolis 
pųtęko į policijos randas, kai 
jiedu aiitonipįiiliii; atsimušė į 
medį. \ Klau^nejaini Ęyaliai 
prisipažino, kad buvo padarę 
ppyų holdapų ką tik pirm to, 
kai pateko į nelaimę. Pas juos 
rasta pelnas iš holdapų $4.

kuri neseniai atsidarė savo 
antrą ' muzikos mokyklų 
(Marqucttc Parke), 2435 W. 
09th street.

Užsihaįgus programui prasi
dės šokiai prie rinktinos Hen
ry Peterą’ orkestros, vadovau
jant Drąugijos nariui Petrui 
Rudakui.

Programas prasidės 6:30 v. 
vak'are—d)() vai. Sve
tainės d'uvyš atsidarys 5:30 
vai. vakdro. Publikų kviečia
me nesiveluoti, ypatingai tuos, 
kurie noųi pasidžiaugti gra^im 
programų. Be Draugijos “Lie
tuvos Ūkininko“ nųrių, jubi- 
liejąus proga yra pakviesta 
daug svečią iš kitų didesnių 
orgafTizaeijų.

—Ievą Lukošiūtė.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

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

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 Halsted St 

Vlctory 4965

coalT
Anglys

pagei-

CO.

POCAHONTAS Mine Run,_ 75% 
stambumo, garantuota kokybė—to- 

$7.25

Vokieti-

— Sęnąs Pętrąs.

SPORTAS
RISIS JAPONŲ 

ČEMPIONAS I

šiandien White City patai-
b

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

MERGINA ar moteris patyrusi 
bendram namų darbui, gera virėja— 
savas kambarys^ vana, $12. Ateiti 
po 6:30 vakarais. 6736 Meadovv Lanę, 
imk Clark ir Ųowąrd gatviakarį iki 
Pratt Btvfl., eik ’/ž oko’j vakarus,
V2 bloko j pietuSį.

MERGINA patyrusi bendram na
mu darbui—lengvas skalbimas, būti, 
$6.00. Sheldrake 6533.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, .būti, $5.00. Midway 
0746.

MERGINA bendram namų darbui 
—3 šeimoj, būti $5.00. Triangle 9009

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

Užpuolė jauną 
gaitę

mer-

Pikladaris užpuolė dešim
ties metų mergaitę šeštadieny 
ties namais, kurie ranęįąsi 
North Ashland avepue prie 
■>Įoward street. Tuose namuo
se ir mergaite gyvena. Pikta- 
daris įsivedė ją į naipų kori
dorių, užėmė jos burną ir už
sinešęs jų ant trečio augšto 
koridoriuje išgėdino. VJergai|ė 
nuvežtą , į ligoninę. Policija 
ieško pi|<tądąrio.

Penki žuvo trokų nelai
mėje.

Miestely Sterling, IllinoisSUSIRINKIMAI
.'.".■JT 9"

SLA 226 kuopos susirinkimas įvyks trečiadienį, vasario 3 d-r 
7:30 vai. vakare, J. Grigaičio svetainėj, 3804 W. Armitage 

' avė. Visi prašomi dalyvauti, nes bus daug svarbių reikalų 
aptarti.. Tie, kurie pasilikę su 
mokėt/ — Už raštininką Ben

duoklėmis, malonėkite užsi 
Aluzas.

Chicagos Draugijų, 
Kliubų Valdybos 

1937 metams

DRAUGYSTĖS SUSI VIENI J I M O 
BROLIŲ IR SEVERŲ . LIETUVIŲ 

valdyba ir antrašai 1937 metams: 
Pirm., Geo. Jakubauskas, 1904 
Canalport Avė.; Vice pirm., Ant. 
Zellon, 7132 So. Racine Avė.; 
Nut. rast.—-Kazys Batutis, 2627 
Gladys Avė.;' ’ Fin. rast.—Peter 
Viršila, 3415 So. Wallace St.; Iž
dininkas—Mik. Bankevičius, 628 
W. 18th Sf. Ąfętinis knygų perž. 
Peter Lapenas, 724 W. 18th St.; 
K o re spo n dęn tas—Ju o z a a Ku zmic- 
kis, 1938 " Canalport Avė. * u

—,l 2 1,1     11 ■■ "R''     ■'! i ę. ■■■»■

'B1ŲDGEPORTO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ SĄJUNGOS . 1937 ME 
TŲ VĄLDYBĄ:' A. Šimkus—pirmi

ninkas, 3120' Lįtųąnica Avė.; J 
Begiu—] '
So. Lowe Avė;.; /. 777T^.‘/„ 
nųtar., ralštininkaš,’ 3220 S. Union 
AyeĄ D. Gulbinas—fin. rast., 3144 
So. Wallace St.; J. Mateyunas — 
kontrolės raštininkas , 3400 So. 
Union Avė.; P. Balsis—kasierius, 
5653 So. Throop St.; L. Leudans- 
kas—maršalka, 3130 So. Halsted 
St. Laiko susirinkimus kas mėne
si pirmą treČįadįepi, 7:30 vai. va
karo', Chicagos Lietuvių Auditori
joj, 3133 So. Halsted St.

pirm, pagėlbininkas, 3400 
§>. Kųnevičia —

Slunkiam Gėle? Telegramų 1 
Pąsaulln Dalia 

LOVEIKIS 
kvtetiuninkas

Gėles Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagrabams

3315 So. Halsted S t
Tel.z BOUlevard 7314

VilM

nas ............................................
INDIANA ILLINOIS, Egg, 

Lump ar Nut .........................
SCREEN1NGS 2 inčių stoker 

Rūšis ir svoris garantuojama, 
tas patarnavimas. Kiti anglių 
genai.

Telefonas DEARBORN 0264

Furiiiture & Fixtures
Rakandai-Įtaisai

$5.75
$4.60 
grei- 
bar-

X •

Urba Flower Šhoppe 
Gėlės Myliotiems—Vestuvėms— 

Bankietams—-Laidotuvėms— 
Pąpuošįmams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5801)

«--------- ------------- --------------
IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 

RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi štonj fikčeriua de) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksit© kitur,

S. E: SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATĮS STREET. 
, CALumet 5269.

(Naujoj Vietoj)

MERGINA namų darbui —nėra 
skalbimo išeiti. Stern, 4914 North 
St. Louis Avė. Irving 5462.

MERGINĄ bendram namų darbui 
—lengvas skalbimas, jaunas vaikas, 
būti. $5.00. Elworthy, 2700 Albion, 
Sheldrake 0556.

MERGINA bendram namų dar
bui be skalbimo ir virimo—labai ge
ri namai, $6.00. Shapiro, 937 SUn- 
nyside. Sųnnyside 9647.

Real Estątę For Sa ię
MODERNIŠKAS MURO NAMAS, 

KRAUTUVĖ, FLĄTĄS VlfcšUJ, 
2 KARŲ PLYTŲ GARAŽAS, už 
pusę originalės kainos. 6515 Soutn 
Ashland ĄVenue.

AMERICAN LITHUANIAN CITI- 
ZENS CLUŲ, POLITICAL and BE- 
NEFICIAL of 12 WARD, Chicago, 

III. valdyba 1937 metams: Pir
mininkas—J. Švitrius, 263p West 
>40th St.’; Pirm, pagėlbininkas — 
J. Butkįns, 2843 W. 39th St.; Nut/ 
raštininkas—Paul j. Petraitis, 
4223 So. Wells SL, /Triangle 7673;

. Finansų rąštįųįpkasi—K- Putrimas, 
4536 So. Turųęr Avė., Virginia 
1309; Kontrolės raštininkas — 
Francis Whtis, 4469 Archer Avė.; 
Kasos globėjas—J. Jęsiunas, 2440 
\Vest 39th Št; Kasįerįus—J. Yuš- 
ką, 2417 "vy. 43rd st., Lafayette 
5424; Dr.-kvotęjas—Dr. A. J. Ma
nijas, 2519 We$t 43r<l St. Lafa^ 
yette 3051; Teisęjąs—A. Lauri
naitis; Maršąlk^—J. Balčitis. Su- 
ęirirlkimai ątsibųha treti (3) sek- 

’madięnj kas naujo menesio pir
mą vai. po pietų, Hollyvvood svet. 
2417 W. 43pl St. Khoban gali įs
toti vyrai ir motęrys ligi (45) 
metų amžiaus.

;/ i*

HUMBOLDT PĄRK LIETUVIŲ PO
LITIKOS KLIŪTŲ VALDYBA 1937 
METAMS: R. Waiškis—pirm., 3341

Evergreen Avė., ,tel. Belmont 
7678; John Kuprevičius—vice-pir- 
mininkas, 3446 W. Pierce Avė.; 
A. Jurgęvicz—nutarimų rast., 1814 
Wabansia Avė., tel. Humboldt 
2285;’ S. Buneckis—finansų rast., 
3247 Bęach Avę.; ... /// — 
sielius, 3327 Le Moyne St.; T 
bilius—maršalka, 3222 Pierce

A. Zillius—ka
ly u- 
Av.

ONA STA>WVi'ČiIEN^<; 
po tęvais Ąustaite

v.. »' ' ■ 4^

Bęrsįękyrė sų šiųd pąšaulįu 
Sąųsip 29 d., Į2:23 -yąV ' yytę, 
Į9?7 U)-, suląukuš pųsęs artys., 
gimus .Telšių ąpskr., Godųpą- 
fo mięstę. ž;

Amerikoj išgyveno 35 mątus.' 
paliko dideliame nulių^įme 

yyrą 2 sunu pę.frą ir
mąrčįą Aųnų, Wąlfer įr iparčių. 
Stęllą, 2 ąnųkus, sesęfi I)ę- 
rpięelę Petkięąę ir ginaipes.

prikląusė prię 
pąŠęlpos Rliukc). ’ 7 ’

Kulias pašąyvotąs $31 Węst 
34tn pi. Laidotuvės įvyks Ąnt- 

.radįeąį, Vasario 2 cl., 8:0,0 yal, 
įyto įš nąjįjų į Šv. Jurgio pą- 
i’Ąp. Uyny|ta, kurioje atsibus 
gęįĮųlįųgoS pąihąldos už ve- 
lįųnęą Się|^,up iš ten bus nu
lydėta i šv/ Kazimiero kapines.

Visi A. Ai Onos Stankevi
čienės gįų|ųi4§, draugai ir ųa- 
žistamK, esąi 'nuoširdžiai kvie
čiami laidotuvėse ; dalyvauti ir 
suteikti jai pąskutinj patarna- 
vima įr ■ atsisveikinimą. '

Nulindo liekame, 
vyrąs, suųaį, marčios, sesuo, 

arnikai .įr giiąjnęą;.
Patarnauja laid. dir.’ S. P. Ma
žeika, tėl. Yardg 1138.

■aMMKSMan

Peoples Liquor Store
2646 Węst 63rd SOęft 

Tel. Repųblic 88’41 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšięs gėrimų.
Kas ateis sų šiųę apgarsinimų, 
nusipirks wholesale kainomis,.

TURIU PARDUOTI — keturių 
kambarių rakapdiis — labai greitai 
—vyras mirę, negaliu laikyti. Ati
duosiu visai pigiai- 4413 So. Maple- 
wood, Tel. Hemlbck 9628.

PRISTATYMAS MIESTE IR PR1E- 
' MIESėlUOSĘ.

AUKŠTOS IIUŠIES ILLINPJS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 UŽ tonu
PAŠAUKIT DIEtyĄ AR NAKTĮ*

. Tel. Kodžie «

Busiąess Chances

PĄRSIDUODA Tavęrn—netoli ka
rų bąfųęs. Priimsiu teisingą pasiū
lymą — priežastį patirsite ant vie
tos. Atsišaukite tųojaųs. 6818 South 
Ashland Avę.

DIDELIS BARMENAS
Parsiduoda dviejų aukštu muro 

ųamas 5 ir 6 kambarių. Fųrnace. 
apšildymas, parsiduoda už $3750/ 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genu.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
68ię S o. Western Avenue 

Hemloęk 0800,.

ANGLYS!
' 1 "T----- ------—

socut gECŲBITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

EXTRĄ BĄRGENAS
PARDAVIMUI MŲRĮNIS, kampi

nis namas sU Tavęrnu ir Lunch- 
room; yra kaĮp.|>a^al viršuj. Biz
nis išdirbtas pėr 15 metų, priešais 
didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi
mo—liga. Nuosavybė cash—nėra 
morgičiiL 18«>8 We$t 39th St.

for SąJp
Įvąifųs Padavimai

1,YPEWRITERIUS RENDUOJAM 
IR PARDUODAM PIGIAI. Atdara 
vakarais. MlD CITY TYPEWRITER 
EKCHANGE, 944 West 63rd Street, 
We|itworth 53(15.

PĄBĄR LAIKAS 
Pagarsint Fannąs

—PAPDVPT 
—MAINYT.
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybes Rainos 
kįla.
t*.* i

NeątidęlioHH-
f
Garsinas 
Naujienose 
Apsimoką

Finansai-Paskolos

3241 So.’:Ąlalsted St.
Phone CĄLUMET 7358 

Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie vąldžio? 

reikalavimų..

KOLEKTAV1MAS VISUR
NĖRA kolękto—nėra iųpkę$pio. 

Bandos—notos—algos— skolos—visų 
rūšių bijos—greitas patarnavimas.

GREAT KORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

CI^D|T

State 5922.

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prięįpamos. Už pakArtdji- 
1'aMa

i



Daug Lietuvių Baigė Auk
štąsias Mokyklas

Daugiausiai abiturientų Englewood, Lind- 
blom ir kitose pietų dalies mokyklose

Pereitą savaitę Chicagos mo- didesnis skaičius eis ieškoti
kyklos užbaigė žiemos pusmetį 
ir išleido pasaulin kelis tūks
tančius abiturientų. Tarp jų 
yra nemažai lietuvių.

Daugelis jų stos į technikos 
mokyklas, universitetus,

darbo.

bet’, rios randasi

Daugiausiai lietuvių mokinių 
išleido Englewood, Lindblom, 

Ti’den ir kitos mokyklos, ku- 

“Southsidėje”. '

žemiau telpa ( lietuvių abitu
rientų pavardės:

HtDE PARK
Harriet F. Augustas < 
Angeline Kokenis 
Stephania Lunečki 
Shirley M. Minkus
Edgar /Žiniont

HIRSCH
Elmer Ringis - t
Mary Turza
Thelma Tislis

BOWEN
Kalherine M.-- Gregiel 
John F. Čhepulis 
Vincenl J. Valentis

ENGLEWOOD į.
Albina U. Ąleks 
Lillian Belsk! ’

1 t '
NAUJIENOS, Chicago, IU,

i ■. . m > ■■Įiriiiiii i ii itk'irli Ittfr . i,....... U.Į.U

.T. .T. Pugėillskis .1r. 
Dorothy E. Costšonis 
Bernice J. Dwitis 
Edvvard G. Gricius 
Auri E. Jakaitis 
Emily Jakawich 
John R, Jonai Jiš 
Anthony J. Jucius 
James C. Karągas 
Stella Kundrotas 
Julia Kumcka 
Wiiliam E/ 
Stanley N. Tųdentis 
Anna E. Janui / 
Ignotius Nęsteikis 
Albert Norkus 
Marilyn A.: Paravich / ; ' * ' i
Philomena RadaViche
Henry Readųs

Genevieve Talaiko 
Charles A.. Visockis 
Stanley A. Yankus 
Bertha Zwaskas 
Eugene W. Strait

CALUMET 
James W. Artibrose Jr. 
Cleo Algiris ■ 
George T. Chumis 
Ann B. Gribin 
Andre w Kundrot 
Josephine Sacauskas 
Florence C. Sharkey

PARKER 
Ęvelyn J. Duba 
Dorothy I. Gutolius 
Dorothy G. Kunis 
Walter R. Lėkis 
John L. Rėonard, Jr.

Trečiadieni Laidos ■\ *»
Dailininką Justiną 

Danielkų
Mirė pereitą ketvirtadienį; ne
turėjo jokių giminią; užsiėmė 

daile.

Draugai dailininkai yra su
sirūpinę palaidojimu Justino 
Danielkaus, kuris mirė perei
to pketvirtadienio rytą apskri
čio ligoninėje nuo influenzos.

Francis C. Maroses 
Dena S. Nekas 
John P. Šalis •

(Bus daugiau)

Pirmadienis, vas. 1, 1937
Velionis neturėjo jokių gi

minių. Jis nepaliko nei jokio 
turto, išskyrus keliolikos retų 
knygų ir piešinių.

Chicagos lietuvių dailininkų 
draugija tą turtą apkainuos ir 
bandys ji parduoti. Stengsis 
ir kitais budais' sukelti pinigų 
velionio palaidojimui.

Laidotuvėmis rūpinasi P. J. 
Ridikas, 3354 So. Halsted st. 
kuris apsiėmė velionio lieka
nomis rūpintis, dviems ki
tiems laid. direktoriams atsi
sakius.

Laidotuvės įvyks trečiadie
nį 2 vai. po piet. Bus nulydė
tas j Tautiškas kapines.

NAUJŲ POTVYNIŲ PAVOJUS PRAĖJĘS

TRYLIKA SUš A U D Y- 
MUI — Sovietų Rusijos 
diktatorius, J. Stalių, kurio 
teismas nuteisė 13 žymių 
bolševikų įsušaudyihui tiž 
“suokalbį prieš valdžią.’*

PAVOJUS PRAĖJĘS — Patvinusi Ohio upė pradėjo atslūgti ir žinovai spėja, 
kad /potvynių pavojus Mississippi upės slėniui praėjo. Paveikslas parodo pylimą 
pric| New Madrid, Missouri, kuris, saugo nuo Mississippi vandenų tūkstančius akrų 
Arkljnsas valstijos derlingų ūkių. Naujieną-Acme Photo

LOUISVILLE IŠSIKASA — Louisville, Kentucky miesto vaizdas trauktas 
didžiojo potvynio metu. Vanduo dabar atslūgsta ir tūkstančiai darbininkų jau dir
ba valydami iš miesto dumblą ir griuvėsius. Miestas jau turi šviesą.

Naujieną-AcmePhoto

PRALAIMĖJO — Tom 
Mooriey, kuris pralaimėjo 
ilgą kovą už laisvę. Jis sė
di San Quehtin kalėjime, 
nuteistas visam amžiui už 
“bombų pametimą laike 
1916 metų? ‘Prisiruošimo’ 
Iškilmių Sali Fransicco 
mieste. > .

TARPININKAS — Cali- 
f orui jos aukščiausioj teis
mo paskirtas referee įtar- 
pininkas), A. E. Shaw, ku
ris nusprendė, kad Moo- 
ney buvo teisingai nuteis
tas kalėti. Mooney ilgai ir 
nepasekmingai 
laisvę.

kovojo už

POTVYNIS ILLINOIS VALSTIJOJE—Vaizdas Metropolis miesto, Illinois 
valstijoje, kuris nukentėjo, kartu su kitais miestais, prie Ohio upės kranto.

Naujien ų-Tribune P h oi o

• i D 'PI
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KAD IŠGELBĖTI MIESTUS NUO POTVYNIO— Vanduo verčias? įro plyšį 
pylime, kurį inžinieriai išdinamitavo, kad išgelbėti eile Illinois miestų nuo pot
vynio. Pro plyšį pylime, vandens užliejo 135,000 akrus ūkio žemių.

Naujieną-!IN Photo




