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Streikieriai Pašauti įmuš
ti G. M. Dirbtuvėse

POTVYNIS ILLINOIS VALSTIJOJE

’ ' r ■

Į Flint, Mich., prisiųsta milicija; federale 
valdžia žada intervenciją

Teisėjas Gadola šiandien išneš nuosprendį drau
dimo peticijos reikalu.

Ispanija Kovoja “Už 
Pagrindines Prole

tariato Teises”
Madrido spauda atakuoja 

Hitlerį: mūšiai aprimę

1

VAIZDAS UŽLIETO MIESTO SIlAwNEETOWN, ILL. Naujienų-Acme I>hoto

legališkumo
suimti sve-

riaušes nė- 
pranešimai
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Maskva Jau Sušaudžius! 13
Pasmerktųjų

Sako,

H

kad Stalinas> suareštavęs Lenino 
našlę, Nadeida Krupskaja

Tarp sušaudytų yra lietuvis J. N. Drobinis

Gyventojai Bėga iš 
Cairo, Ilk, Ohio Upė 

Tebekyla
Iš dumblo išsikasa Cincinnati 

ir kiti pirmiau apsemti mie
stai.

FLINT, Mich., vas. 1. — 
Chevrolet dirbtuvėse No. 3 ir 
No. 9 šiandien- įvyko riaušės, 
kuriose nenustatytas skaičius 
darbininkų buvo sumušti, už
nuodyti ašarinėmis dujomis ir 
pašauti.

Padėtis pasidariusi taip pa
vojinga, kad Michigan guber
natorius prisiuntė į Flint, Mi
chigan, kelis buriąs milicijos.

Apskričio teisėjas Paul V. 
Gadola, kuris svarstb General 
Motors peticiją išduoti drau
dimą prieš “sėdinčius” strei- 
kierius Fisher bodies dirbtu
vėse, atidėjo nuosprendį iki 
rytojaus ryto.

Teisėjas pareiškė, kad drau
dimo prašymas nepaliečia sė
dėjimo streiko 
klausimo, bet teisę 
timą turtą.’

Tikrų žinių apie 
ra. Bet persijoti
sako, kad triukšmas kilo, kai 
keli šimtai darbininkų Chevro
let dirbtuvėje'“ **. No.8 bandę 
pradėti sėdėjimo streiką. Jie 
buvo užpulti. VeliAu pasirodę, 
kad puolime dalyvavę General 
Motorą privatiniai policistai. *

Apleidę dirbtuvę No. 3 strei
kieriai nuėjo į No. 9v Ten prie 
vartų pastatė pikietas ir “sė
dėjimą” buk pasekmingai įvy- 

> kinę. G. M. policistai nepajė
gę per pikietas pereiti. Strei- 
kieriams pikietuoti gelbsti j u 
žmonos ir dukters, susiorgani
zavusios į “Women’s Emergen- 
cy Brigade”. 
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Nerainumus numalšinus
Flinte, gubernatorius Murphy 
tuojau, susižinojo telefonu su 
Washingtonu. Kalbėjo su pre
zidentu Rooseveltu. Netrukus 
po to darbo departamente pra
dėjo eiti gandai, kad gAlimas 
daiktas, jog federalė valdžia 
padarys intervenciją į 24-ias 
valandas.

MADRID, vas. 1. — Gen. 
Jose Miaja, Madrido gynėjų 
vadas, dienraštyje “Heraldo 
De Madrid” pareiškė, kad ko
va Ispanijoje eina dėl “pagrin
dinių proletariato teisių.” Jis 
pranašavo, kad klausimai, ku
rie Ispanijoje iššaukė pilietinį 
karą, iškils ir kitose šalyse.

Gen. Miaja užginčijo kaipo 
“kvailus prasimanymus” už
sienyje skleidžiamus ’ gandus, 
kad lojalistąi yra įrankių švei
timų šalių rankose. Pareiškė 
tvirtai tikįs, kad lojalistai lai
mės “ir priešą įveiks ^nežiū
rint- vokiečiu* ir italų talkinin
kų.”

Madrido - spauda -smarkiai' 
kritikuoja Hitlerio kalbą, pa
sakytą Vokietijos 4 metų dik
tatūros sukaktuvių proga. 
Laikraščiai rašo, kad Hitleris 
pasiryžęs sunaikinti demokra
tiją, ir tam tikslui pirmiausiai 
užsilipo “ant Ispanijos spran
do.”

9-iy Metų Mergatė 
Ištekėjo už 22dų Me

tų Jaunuolio
Dar žaidžia su lėlėmis, bet 

netrukus praeis
tas

vas.
meu

SNEEDVILLE, Tenn., 
1. — Pereitais metais 21 
tų ūkininkaitis, Charlie Johns 
nupirko 8 metų mergytei, EU- 
nicė ,Winstead, lėlę dovanų gi
mimo dieną.

Nepraėjo nei^ metai, ir, štai, 
mažytė Eunice', vos sulaukusi 
9 mėtų;5 taip suža vėjb - ūkinin
kaitį Johns, kad tasai phpraŠė 
jos rankos. ' . ’ v

Eunice sutiko, ir 
jau abu gyvena kaip 
žmona.

Ūkininkaitis Johns 
akrų žemes plotą ir
pelnydamas gyvenimą, 
pakol kas su lėlėmis tebežaid
žia, bet Johns netrukus ją iš
mokins • kaip po virtuvę suki
nėtis. . / . .

Mergaitės motina pilnai pri
taria jaunavedžiams, aiškinda
ma, kad Biblija sako neardy
ti gyvenimo tiems, kurie my
lisi.,

N egalėda-mas, Gauti 
DarboĮ Užsumušė

■ „i'-----------------

NEW YORK, vas. 1. — Per 
ilgą laiką negalėdamas gauti 
darbo, užsin 
vielio 
Redlin. Jis 
kambario lango, šešis aukštus 
virš žemės. , ,

*■

ušė 43 metų be- 
opėrjatorius, Rudolph 

nušoko nuo savo

į--------------------------

ErčepuliauTyrinės 
sko Užmušimo

Aplinkybes
* ■’ !

South Dakotos Vals
tija Panaikino Mir

ties Bausme
Dėl guzikc žuvo 

kėdėj
elektros

vasario 1.

šiandien 
vyras ir,

Apkaltino Terre 
Haute Majorą 

Apsivogimu
Traukia atsakomybėn ir 

žmoną
jo

vas.TERRE HAUTE, Ind
1. — Vietos kriminale grand 
jury apkaltino miesto majorą 
Sam Beecher ir jo žmoną mie
sto turto išeikvojimu. Beeche- 
rienė užima miesto kontrolie
riaus vietą.

Majoras Beecher pagarsėjo 
kiek laiko atgal išvarydamas 
iš miesto Earl Browderį, ko- 

' munistų partijos kandidatą į 
prezidentus.

Žinios iš fronto sako, kad 
prie Madrido mūšiai aprimo 
dėl blogo oro. Tuo pasinaudo
damos, ąbi pusės organizuoja 
spėkas. Ties Malaga sukilėliai 
paėmę viršų ir miestą beveik 
apsupę, nukirsdami susisieki
mą su Madridu. Lojalistai 
pradėję ofenzyvą prieš sukilė
lius pietinėj Jaen provincijoje 
ir baskų provincijoje, vaka
ruose.

Sukilėlių generolas de Llano 
skelbia, kad suėmė franeuzų 
laivą, kuris gabeno kviečius 
lojalistams. Jis taipgi kritika
vo Tautų Sąjunga už paleng
vinimą trokų tranzito Ispani
jon, gabenimui Madrido mote
rų ir vaikų į saugias vietas.

Du Teisėjai Save
Nubaudė

' GETTYSBURG, Pa., vasario 
1. — Vietos policistas užtiko 
du automobilius pastatytus už
draustoj gatvėj. Išrašė auto
mobilių savininkams “tikie- 
tus”. .Nusikaltusiejie nuėjo j 
teismą ir save nubaudė.

Jie buvo* vietos teisėjai,. John 
H.yBąsmore ir Wilbtir J. Stall- 
smith. z

ORH £te

Chicagai ir apielinkei fede- 
rafio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Giedra, šilčiau, po pietų piet
vakarių vėjas.

• t

Už Skaitlingą Šeimyną 
Gavo $4,000 '

' PARYŽIUS, vas. 1.—Pran
cūzai Guillemin si? savo dvy
likos vaikų šeimyna, už kurią 
gavo 20,000 frankų ($4,000) 
dovaną iš valdžios. Jauniausias 
Guilleminukas yra 
mėnesių, vyriausias 
tų. ,

- dviejų
16 me-

i

turi 43 
jį dirba, 

žmoilh

•-CHICAGO‘ vas.1. Ap- 
skričio ^lavoninėje šiandien 
/‘vyks tyrinėjimas dęl lietuvio, 
Frank čepuliausko mirties. Jis 
buvo mirtinai sužeistas muš
tynėse, kurios kilo adresu, 
3443 S. Morgan Street. Ten 
buvo sužeisti ir penki kiti as
menys, visi lietuviai, . Sužeistie
ji yra George c Jokubauskas, 
Anna Jokubatiskas, Jurgeliene 
ir du kiti asmenys. Smulkme
nos rytoj.

Brighton Park alinėje, ne
toli 44-tos ir California gatvių 
vakar anksti rytą buvo pasatu 
tas žmbgus.

Penki Laivai Atlan 
tikę Šaukiasi 

Pagalbos

Sujaudintas Teisėjas iš
teisino piktadarį, o 

suėmė advokatų

Išgelbės skęstančio laivo, 
“Meanticut” įgulą

NEW YORK, vas. 1.—Ame
rikos radiO stotys' pagavo 
“S.O.S.” (pagalbos) signalus 
nuo penkių laivų Atlantiko 
vandenyne.

“Meanticut” laivas raporta
vo, kad skęsta. Bet jo įgulai 
pavojus praėjo, nes į pagalbą 
atplaukė danų laivas, “Edam”.

Kiti keturi laivai, kuriems 
reikią pagalbos yra: rusų “Ir- 
tych”, “Corona”, švedų, “In- 
garo” ir anglų “Fleming”. Jie 
sugedo bekovodami su audro
mis šiaurės jūrėse.

MARSEILLES, Francija, v. 
1. — “Advokatas” Jean GUery 
taip įspūdingai kalbėjo, ginda
mas savo teisiamą klientą,, kad 
teisėjas apsiverkė ir piktadarį 
paleido. Bet vėliau, sužinojęs, 
kad Jean Guery nėra advoka
tas ir neturi teisės bylas ves
ti, teisėjas jį uždarė kalėji
me.

Demonstruos Kaip 
Townsendo Planas 

Veikia.
HOT SPRINGS, S. D., vas.
— Vietos Townsendo $200 

šąli-

Pražuvo $12,000 Trupi
nėlis Radiumo <■

f . / :

TYLER, Tex ., vas. 1.—Ma
žytis trupinėlis radiumo, ver
tas apie $12,000 pražuvo iš vie
no ligonio, vietos ligoninėje. Su 
tam tikro aparato pagalba 
brangiųjų vaistų ieškoma ka
nalizacijos vamzdžiuose. Ra- 
diumas yra naudojamas vėžio 
gydymui. ' A:

mėnesinių pensijų plano 
ninkai bandys prąktiškai pa
rodyti kaip planas veikia gy
venime. Jie davė $2Q0 77 me
tų seneliui G(eorge Tryon ir 
įsakė pinigus praleisti į mėne
sį laiko. 

...

Pavogė Septynis Bran
gius Piešinius

VITERBO, Italija, vas. 1 — 
Iš Duomo dį Tusęania bažny
čios pražuvo septyniose bran
gios ir istoriškos akvarelės 
(vandens dažų piešiniai.)

į

■

PIERRE, S. D
— South Dakotos valstijos at
stovų butas, panaikino mirties 
bausmę, 52 balsais prieš 45. 
Projektas jau perėjo per sena
tą.

BĘLLEFONTE, Pa., vas. 1.
. Šįryt .' vietos kalėjimo elek- 

trosuj kįdėjė; . .buvo ..nužudytą^. 
40 metų gelžkelietis, Robert 
Dreamer. Jis prarado gyvybę 
dėl guziko, kurį pametė nužu
dydamas 17 metų mergaitę ne
toli Washington, Pa., apie de
šimts metų tam atgal.

Dreamer pakliuvo, kai neto
li pirmojo prasižengimo vietos, 
jis neseniai užpuolė kitą* mer
giną. Policija, kuri rado Dream- 
erio pamestąjį guziką, patyrė, 
kad jis atitiko kitiems guzi- 
kams, kurie buvo ant Dream- 
erio palto. .

Sužinojęs, kad 
guziką, Dreamer 
liau išsipasakojo. 
Aukštasis 
Svarsto Socialės Ap- 
draųdos Įstatymus

Kongresas ruošiasi / apkarpyti 
jo galią

■ ■

policija turi 
apalpo, o svė-

Teismas

WASHINGTON, D. C., vas. 
1. — Aukščiausias J. V. teis
mas vakar atnaujino sesijas, 
kurios buvo laikinai nutrauk
tos dėl teisėjo Stone ligos. 
Stone jau pasveiko ir grįžo prie, 
darbo.

■ Teismas dabar svarsto kon- 
stit; cijingUmą socialės apdrau
dė 'j (sočiai security) įstatymų 
ir ruošiasi išnešti nuosprendį 
Wagner’io Labor Disputes ak
to reikalu.

Kongresas tuo tarpu ruoŠia- 
ir kon- 

Aukš- 
sumazi-

CAIRO, III., vas. 1. — šio 
mažo miestelio gyventojai, per 
dvi savaites kovoje su Ohio 
upės vandenimis, šiandien jau
čia, kad pralaimės.

Kas valandą vanduo kyla vis 
aukščiau ir aukščiau. Atėjus 
įrečiadieniui jiems gal prisieis 
laivais plaukti į saugesnes vie
tas Illinois valstijos gilumoj. 
Cairo randasi prie Ohio žiočių 
į Mississippi.

Situacija Mississippi slėnyje 
tokia , pat kaip ir ankščiau ir 
ji nepakitęs tol, kol nėbus 
nia koks likimas galutiną! is^ 
tiks Cairo. Mississippi slėnis 
vietomis yra apsemtas iV apię 
4r5,000 žmonių apleido savo na- 
mus- "...

Tuo tarpu Cincinnati, Ports- 
mouth, Louisville, ir kiti mie
stai, kurie potvynio baiseny
bes jau pergyveno, baigia iš
sikasti iš sluoksnių dumblo, 
medgalių, kuriuos vanduo su
nešė ir griuvėsių. Tvarka mie
stuose jau atsteigta, bet nor- 
malis gyvenimas turbut ne- 
grįž tol, kol nebus užgydytos 
žaizdos, kurias potvynis pada
rė' piliečių gyvenime. Nuosto
liai yra baisiausi ir reikės 
mažai milionų dolerių juos 
dengti.

WASHINGTON, 
Prezidentas gavo 
pareiškimą dėl- potvynių nuo 
Rymo popiežiaus.

SHANGHAI, vas. 1. — Ki
nijos ’ gyventojai pradėjo rink
ti aukas Ainerikos potvynių 
nukentėjusių sušelpimui. Jie 
pasiryžę sukelti $60,000. Ame*- 
rika nekartą gelbėjo Kiniją, 
kuri dabar nori atsilyginti. K

ne- 
pa- 

K
vas. 1. —- 
užuojautos

Lindberghai Skrenda 
' Egiptan

LYMPNE, Anglija, vas. 1. 
— Pulkininkas ir Mrs. Charles 
A. Lindbergh šiandien pakilo 
iš vietos airporto ir išskrido į 
Cairo, Egiptą. Keliones tikslas 
nežinomas. Lindberghai gyve
na Anglijoje suvirš metų, bet 
Amerikon nesirengia grįžti.

Keikimas —“Pikčiausia 
Nuodėme”si pravestį įstatymus 

stitucijos, pataisymus 
čiausio teismo’ galios 
nimui.

‘ AA._______________

Taškai Saulėje Prana
šaUja 2 Lietingu Metu

SAN JOSE, Gal., vas. 1. — 
Dr, Newlin, Uhivęrsity pf San
ta Glara r&ofesorius, ‘ apžiurė
jo taškus saulės paviršiuj per 
teleskopą ir pareiškė, 
einanti, du metai 
gi ir lietingi.

LINČOLK . Nebr., vas. Į.— 
Omaha kunigas O. D. Baltzly 
aiškino parapijonams, kad ki
to žmogaus t keikimas ir biau- 
rojimas žodžiais yra piktesnis 
nusidėjimas negu žmogžudy
stė. • r

i

bus
kad at 
audriu- 

. I •

i

PARYŽIUS, vas. 1. — Ana- 
tole Dę Monzie, rezignavęs 
Franci jos švietimo minis teris, 
buvo sinkiai sužeistas automo- 
bilio nelaimėje.

LONDON, vas. r<— “Daily 
Mail” dienraščio koresponden
tas Varšuvoje praneša, kad 13 
sąmokslininkų* pasmerkti mir
ti už “rengimą sąmokslo prieš 
sovietų valdžią” šiandien buvo 
sušaudyti iš kulkosvAidžių.

Tas ' pats korespondentas 
praneša, kad Stalinas uždarė 
kalėj imah Nikalojaus Lenino 
našlę, Nadeidą Krupskają. Jis 
taipgi sako, kad Gregory So- 
kolnikovo žmona buvo ištrem
ta į Solovecko salą. Sokolniko- 

as, buvęs ambasadorius Mas
kvoje, buv.o nuteistas dešim
čiai metų kalėjimo.

Sušaudymui buvo pasmerkti 
sekami asmenys f •

N. I. Muralov, G. Piatakov, 
L. Serebriakov, buvęs vice-ko- 
misaras susisiekimui; J. A. 
Lischitz, buvęs viče-komisaras 
geležinkeliams; J. N. Drobnis 
(lietuvis), buvęs Maskvos so
vieto sekretorius; M. S. Bogu- 
slavsky, buvęs Maskvos prezi
diumo narys; I. A. Kniazev, bu
vęs viršininkas sovietų pietinių 
gelžkelių;. S. A. Bataičak,. bu
vęs chemijos ptamonės virši
ninkas; B. O. Norkin, buvęs 
viršininkas amunicijos trusto; 
A. A. šestov, J. D. Turok, I. 
J. Graše ir G. E. Puškin.

10 metų 
teisti: Kari 
kolnikov, V. 
S. Stroilov.

kalėjimo buvo 
Radek, Gregori 

, V. Arnold ir

SU

KI.

teisiami už daly-
Trocki rengiama- 

versti Staliną 
teteikti

Visi buvo 
vavimą L. 
me sąmoksle 
ir Rusijoje teteikti fašizmą. 
Byla pasibaigė' pereitą šešta
dienį, sausio 30 d. 

____ a—.--- : 

Rytoj Atsidaro 33 
Eucharistinis 

Kongresas
Įvyks Maniloje, Filipinų Salų 

sostinėje

MANILA, Fil. Salos, vas. 1. 
— Popiežiaus atstovas, kardi
nolas Dougherty iš Philadel- 
phia, Pa., rytoj čia atidarys 
33-čią katalikų bažnyčios eu
charistinį kongresą.

Į Manilą suvažiavo bažny
čios galvos iš Kinijos, kitų 
Azijos kraštų, ir iš Amerikos: 
kontinento valstybių.

Kongresas tęsis keturias die
nas. '

PILDOME
I

1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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



NAUJIENOS, Chicago, III2

Rašo ANTANAS Ž^MONTAŠ

Henry M» Stanleytabako b-vės ta- 
dio programos

Kiekvieną trečiadinį, * daly
vaujant radio žvaigždei Nino 
Martini stt Artdtė Kastelatfetz; 
jo 45 instrumentų orkestrui ir 
Chesterfield chorui, pasigirsta 
įdomus programas iš visų Co- 
lumbia stočių 9 t#l. Vak tylų 
laiku, 8 vai. v&k cėh t rali h iri lai
ku, 7 vai. vak. M. S. ir 6 vai. v. 
Pacifiko laiku.

Kas antradienį ir ketvirtadie
ni Alexander Woollėott, The 
Town Crier, taip va’dihamtl, Co- 
lumbia Coašt to COast tinklu 
7:30 v. v. rytų laiku, 6:30 V. 
vak. centralifliu laiku, vėl 10:Šb 
M. S. ir 9:30 v. vak. Pacifiko 
laiku.

Gi penktadienį Hal Ke 
orkestras, dalyvaujant Kay 
Thompson ir ritmo daininin
kams per Čolur^bra stotis 8:30 
rytiniu laiku, 7:30 v. v. centra- 
liniu laiku, 9:30 M. 
Pacifiko* laiku.

CHESTERFIELD 
vajus, dabar telpąs
yra tvirtas ir aiškus. Tai duo
da suprasti kodėl CHESTER- 
FIELD cigaretai skiriasi nuo vi
sų tų, kokius jums teko ragaut.

CHESTERFIELD tabakas y- 
ra švelnesnis ir getėShls, mai
šytai erikos tabakas su 
bran^Tn turkišku tam tikroje'

brcijoje, kad gauti geresnę 
rūšį. CHESTERFIELD obalsis:
“Atsižymintis švelnumas it 
Geresnis Skonis — Jie Paten
kina.” (Skelb.)

Pirmadienis, vas. ., 1937

(Tęsinys)
’ — fchėdive rašė, kad užmo
kei mfiri, oficiertams ir mano 
vyrams, jei grįšime į Egiptą. 
Bet jei liksime čia, tai ant se- 
^o atsakomybės. Ir negulėsi
me tikėtis gauti jokibš pagal
bos iŠ fe^iptb. J^hbaf j^ašhu 
rašė man dar lilgesnį laišką, 
bet tbkid pat tuTinio. Dabar 
UŠ rifeiriahaU, kad tai butų mari 
įsakymai. Jie neįsako, kad aš 
apleisČiaU šią vietą, bet palieka 
iridhe

Aš

ve

S. ir 8:30'

skelbimosi
Naujienose

lėh'svii atstovu.
atsakiau:
Mums buvo įsakyta 
jums arilunicijos it 
: “Dabar mes esame

at- 
pa- 
pa-

f:

S

4251

eikšti 
sirėngę nurodyti ir pagelbėti 
jtimš išvažiuoti iš Afrikoj, jei 
jus ribįite ’mus Sekti. Bet jei 
jus Mtsisakysite .4P nitmiis va
žiuoti, mūsų misija pasibaig
tų.”

— Ką jus sakote, tai tikra 
tiesa. Bet mes turime čia di
delį skaičių moterų ir vaikų, 
— viso apie dešimtį tūkstan
čių žmonių. Kaip jie gali būti 
iš čia išvežti? Mums reikėtą 
turėti daug nešikų.

— Nešikų? Kam tų nešikų?
— Nešti moteris ir .vaikus. 

Jų čia negalima palikti, o eiti 
jie negali.

— Moterys turi eiti. O to
kie vaikai, kurie negali paei
ti, jie gali būt* nešami ant asi
liukų, kurių, sakote, jus turite 
daug... Musų moterys ėjo. su 
mano antra ekspedicija sker
sai Afrikos. Jūsų moterys, po 
kiek laiko; taippat galės eiti... 
Jųs> tprtte daūg gyvulių, ma
nau kelis šimtįis, mėsos bris 
užtektinai visiems.

— Aš neguliu taip greit nu- 
Sptęsti. Lai tas viskas palieka 
rytdienai. Rytojaus dieną pas 
į^tsįrądo kitokios * kliūtys. 
Jis vėl prabilo:

— ką jųS mari sakėt vakar 
vakare, išrodo, kdd aš turiu 
apleisti Afriką. Ėgiptenai la
bai Porėtų iš čid išVažiUoti, aš 
žindi?. Jį rah'dušf apiė penkias 
dėšimts vyrų, be moterų it 
Vaikų. Bet šit kitais, kurių yra

du batalioiiai, a§ labai abejo
ju.. Jie čia gyvena laišvdivir 
linksmai. Tokio laisvo ir links- 
maus- gyvenimo jie Egipte ne
turės... Paleiskim, kad jie at
sisakys apleisti Afriką, Galite 
įsivaizduoti kokioje padėtyje 
aš fctiših.. Ar butų tėišin^a juos 
vienus čia palikti? Ar jie Čia 
vieni nepražūtų? Aš' turėčiau 
palikti j iėms giiiklus ir arhtt- 
nicijų. It tiiah pašitrati*kuš, žil
tų ttidtio dišeiplirta ir autori
tetas.' 'fafpvjų kilttį diškūšijbš, 
atsirastų frakcijos. Labiau 
ambitingi, lidtėtų būti vitŠi- 
ninkais. Iš to kiltų vaidai ir 
peštydės. lt ialU ^idė visi ti
rėtų žūti.

• ■ . ■ ., .\ '■' ...

— Aš manau, kad sii tais 
asifte'hiihiš, kurie norės čia pa
silikti, Višai iiereikia rūpintis. 
Tai jiį laišva valia.

—'. Taš teisybė. Bet daleiski- 
mė, tie vyrai apstipš mane ir 
neleis iš čia išvažitibti?

— f^ėmątiau,. kad taip 
lėtų atsitikti. Matau, kad 
vartbjatė aštrią disciplittą; 
turėtų jūsų klausyti. Bet
prantama, jus apie tai geriau 
žinote, negu aš.

Paprašiau Etnin, kad jis pa
klaustų kapitono Casati, ką 
jis apie tai rtiario? Kapitonas 
Casati pareiškė: “Jei guberna
torius Emin eis, — aš eisiu. 
Jei jis pasiliks, —• aš pasilik
siu.” < , ;

— Na, tai matai, Pasha, jei 
pasiliksi, turėsi didelę atsako
mybę. Emin vėl pradėjo aiš
kintis; -

— Klausyk, aš* turiu tik du 
ttikštaiičiu’S svarų stetlingu. 
Tiek pihigų mažai ką reiškia. 
Aš jau turiu keturias dešimts 
aštuonis metus amžiaus. Esu 
vienakis. Kūoipet grįšiu ■ juE$yp- 
tij, tei)( manę.. p a^rSj^nkąlbSs 
daūg’’ gražių ■ žodži^aįm• nm-ane, 
tai viskas. Tai tikrai puikus 
prospektas? A? žinai ką, turi 
parašyti pareiškimą kareiviams 
ir jį viešai perskaityti. Ir lauk
ti, ką kareiviai į tai atsakys.

Tokį pareiškimą aš sutikau' 
parašyti. Tame pareiškime tu
pėjo būti aiškinami trys pa-

matihidi. tl^sįiai: (1) — Ėfflin 
tui*i pasilikti išiikiidti kafėi- 
Viu ir ttt#i grįžti į įliptą. (&)
— jEiriin tttri palydėti fftiiie 
jį^i 1 Šiaitr-fytinib kahipb. ežėfb 
Victoria Nyanza. (3) Arba 
Ėrųin turi pasilikti tiėtdjė kai
po gubernatopiis. \.

Vėliaii Ėmin; parėiŠkŠ:
:— Mano pirmutine užduotis 

yra tarnauti Egiptui. Kuomet 
aš čia esu, <ši provincija pri
klauso Egiptui. Ir bus jos nuo
savybe, kol aš liėpašitraukšiti. 
Kai pasitrauksiu, ji neliks jb- 
kib žfnogatis žemė.

(Bus driiigiau)
'■A ' ‘ ’
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. Dkug Uždirba tik pačios 
“švifesiatišioS0 žVhigždėš. Pa
pūtų aktofių i'iiėtlhfe algos 
rietą didblėš; O vadiriami “ex- 
ttšis” j mėttiš iėtiždifte tik 
virš $100 ir tai tik tie, kurie 
gatlha prbgos t&tikištti dirbti.

Naiija programa 
mokyklose

4251—PĄVASARlNfi ŠuRNELe.' 
Kaip tik tiks ankstyvam pdvasafyje 
dėvėti po apsiaustu. Sukirptos iniė- 
ros—34, 36,' 38, 40, 42, 44, 46 ir 48 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau«* 
giau virš hufodytų 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 pras
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adtbšuęti: 
Naujienos Pattern Dept., 1/39 
So. Halsted St., Chicagd, Iii.

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir ptašau
* • ♦

atsiųsti toan pavyždj N(/...............
Mieros ......    per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ga
jus 
jie 
si;-

WAsO'GfO .̂ .r^rišib
— iždo dėpartaniėrittts paskel
bė, kad daugelio riit/vių žvaig
ždžių algos viršija net jų. sam
dytojų algas., n •■n,.

Greta Garbb įėrhai uždirbo 
$33^,509, dtolt feble — $žll,- 
553/AVallrice Šėėfy —, j27$,-
749. VViliiahi t^ovvell — $288,-
750, Joah Crawford — $241,- 
403, o jbš vyras. FrančhOt To ii ė 
gavo $73,124.

"Brangiausiai apmokamas 
producėris yra David Selzriick, 
kurio alga siekė $194,000.

Daugiau kaip po $100,000 į 
metus gavo dar Šios mUvių 
žvaigždės — Lionei Barrymore, 
Constance Benriett, Jack Ben- 
ny, Glarence ColmUh, Ann Har- 
:ling, Jean Barlow, Marx bro
liai, Jeahetto McDonald ir Ro- 
bert Montgomery.

Daugėlis mūviu ir 
šytojų, šupėrvaTžorių 
torių ‘ taipjau gavo 
$100,000. 7

šie visi aktoriai dirba Met- 
ro-Goldwyh-MAybr gtupėi. Bet 
yra didelės suniks pinigų už
dirbusių aktorių’,‘ ktrrlė' dirba 
ir kitiems produiįerikms.

Bet visgi darigiMisfa uždir- 
pap.ti, aktorę /ir ‘toliau pasilie- 

■ 'ca* Mae1 Wėst.
- ■ ■ . , ; u. r,-. M.

Kaip šiandien ptašidėVią 
dalija pfograma arba nauja 
mokymo metodą Chicagos vie
šosiose mokyklose, ypač augš- 
tėšhėše. Esmėj naujoji metodą 
yta tokia: Jei kUtis^mokinis 
jaučia ar pasirbdo esąs silp
nas toj ar kitoj mokslo šakoj, 
tdi jaįiii lėidžiaitia pasirinkti 
kitų šaką, kurią jis labiau 
melsta atba ktiriai rbdd dau
giau gabtuiid.

Sefiiati, gdlinhia šdkyti, mo
kytojai pagelba kvoJtjinij ir 
kitokiais budais surasdavo ko 
mokiilis ncžiho. Dabar gi jie 
tufėš dar Surasti ką jiš žino 
Utba kam geriau tinka.

Mrs. AnėUa K Jarusž
Physical Therapy 

and Šiidvrifę
6630 S. Wetfteftf 
Avė., 2tid flodr 
Hėmlock 02Š2

Patarnauju prie 
gimdyino namuo
se ar ligohinČse5; 
d u odu massage 
eleetrie t r e a t- 
meni w ftiagnė- 
iic blarikėis įf tt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

įDVOKAl®
K. P. dUGIS

ADVdRAiAš
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Ramh. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandoj vakarais iuio 6 iki 8:30.

Tel. Boiilevard 1310.
Ketvirtadieniai^ it Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

dainų ra-
ir direk-
. I . J.‘

po ' virš

756 Wėst 35th St
Cor. of 35th and Halsted Sta. . 

Ofiso valandos nuo 1-3 ųuo 6;30-8:9
v Tagąk sutartį.

Rez. 4916 SO. MlCHtGAN BLVEt
..... Tfcl, Kenw<»o^ 6107

SKit 6122

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nfl Street 

Valandos: nuo 1—3 ir 1—8 
3eredouds ir nedėk pagal outartį 
Rež. 6631 Sd. Califotnid. Avetmi 

Telefonas Republie 7868

Tel. Office Wentworth 683U
, Rez. Hyde Purk 8395
Dr. Susahna Slakis

Mbterų ir valkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
išskyrusi seredomis ir aubatoinii. ’

WASHiNGTON, sausio 31. 
—' Aftierikos Darbo Federaci
jos prezidentais Wm. Greėn pa
reiškė griežtą ■ pasipriešinimą 
darbo sekretorės pasiūlytai^ 
biliui, kuris leistų jai verstinai 
pasišaukti abi puses 
deryboms, 
esą veda 
tfacijos,
griežtai priešinasi

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone; Boulevard 2800 
tė31 SOUTH ASHLAND AVENtft 

Refc. 651F So. Rockwell Št.
Telephone: Republic 972?

streike
Pasak Green, tai 

prie verstinos urbi- 
o tam Federacija!

SkausmasDingsta 
ŽAIBO Greitumu!

♦

KL., JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose
, Bridgeporto ofisas: ,

32!41 S. Halsted St. Tel. Calfnriet 7262 
Ofiso VAI. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3467 Lowe Avę. TeL Yards 2510

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

vak. Nedelioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tek: Prospect 1930.

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

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: i

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro. 
...... ... Rezidencija
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ.

Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

ADVOKATAS
111 W. Washington St

Room 737
Vai. 9 ryte Jki 5 vai. vakare. .

Ofiso Tel, Central 4490

Gyv. viėta: 6733 Crandon Z_venue 
namų Tel.: — Hyde Park 3395

, . Phone BonleVard 7042
DR< C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So< Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 

Seredoj pagal sutarti.

Pastebekit ilaudo'nĄ Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

RED CROSS 
PLASTER

Pddarytos Jdhtitorili Jotinson, didžiausių 
pasauly iiilirbinSiifljči chirurgiškų dalykų 
, (.Pąrdho4amos>hyj^oS0/ iVaistyhėše.

I ' ■ ■ • • • ■ ' •

Clement J. Svilovv
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos luboa Tel. CENiral 1840

Marguette Park. Ofisas: ..
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

Kiti, Lietuviai Da^ 
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 y. Nedėk nuo 10 iki 12 a. to.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. ■ Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAI
NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
luAlDOJiMO IŠTAIGA 

John F. Eudeikiš §
LAlbOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
- PAI’arnaviMas

DIENĄ IR NAKTĮ

Rekomenduojamas
KaipS^ 
Skilvio 
Vaisia# . ; • t

Adresas

4605-07 So. Hermitage Avė. 
44’47 .South Fairfield Avenufc

Tel. LArAYEtTt: 0727 
l . •

1 A _ _ 1 4 koplyčios Visose
-I—* 1 i C'hicągos dalyse

_______ *? *■ t

-

> * < * ^ * ^! t * ^4 ■ I________  ' ' ‘

Tom Taylor
18 mėnesiy 

senumo

/ PRASYK SAMTELIO dykai 
Triner’d' HlUer tvlne. Cd.
544, S. Wells St,. .Chicago,/ Į1L 
Pristtįsk ' man eampelį dyki!

i' ■

Vardas -------i........ ...— -----------—-
Visose 

Vaistinėse

DR. A. J. MANIKAS
■ PHYSTČIAN-SURGEON

> Office. 4079 Archer Avenue
Tel. Virginia 1116, . 

Valandoj 1—3j 7—8:80 p. p.

Office & residertce 25HP“ St
Tel. Lafayette 

Valandos: 9—10 ryto, 5 
Kasdien išskyrus sęredi. 

Sekmadienį susitarus.

Dr,. A. J. Shimkuš
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

madieniais susitarus.
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistai.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akihius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciale atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati- 
taisomog. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI
I

Laidotuvių Direktoriai

STRA1GHT
KĖNTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

Nariai Ctiicdgoš, Citfefo Liėtttvių 
Laiiio'tirritj Direktorin Ašdciacijos

AMBULANcE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

į •? ■ i f & r • j * - ' ' *....... .......... ' *

P. J. RIDIKAS
3354 So., liaisled Strbęt ,, __  .. Iloųlęyąrd 4089

■ 1 i. i ....... t-,..'’ ... —

I.J.ZOLP ;
1646 -Wešt 46111 Street Plioneš Botilėvard 5203

rti*M

• ■ ■ ■ ... S. M.SKUDAS . ,
718 West 18tlį Street Plid'iie Morirbe 3377
įtini............................................................. .................................................................... RIMO I ............................................  ii ,,l *

ĖZERSKIS IR SŪNŪS
10734 Jy. Michigah Avė. Tel. Pullhian 5703
------------------------- ————........................ .. ........■ -----------------------------—

LACHAWIČZ IR SUNOS
2314 West 23rtl Flace \ Phųhė Cdnal 2‘SiS. ...........     ■ I ,'n .. ; -Į    N A. i.—.    1 I ■■■ fr ,

S; C. LACHAVICŽ
42-44 East 108JU1 St. Tel. Pullman 1.27.0 arba Canal 2515

■ ........ ................. ■ .... ------...i.................  , ... : . . ■ , ... ..-į . ..............

‘ . S. P- IV
3819 LiLuinica AvcntiO I’iio'hė Yards 1138

U. LlUtEVIČIUŠ , ! ,
4348 £0. Califpiųiia AyeriliF _ Phone Lafayette 3572

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPAHY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 •
VIENINTELIS DISTRiBUTORIUS

i

■ '■  — I «■■■ H .w,,   — Į -- .  

A. MASALSKIS . . ' \ 
3307 Lituanicd Avenųę _ Pliorię Boulevard 4139 __' '■....i... .... ....... . i,..... .. . .

■ . .1410 South -49Į|i Court
A. PETKUS

Gicėro.' Pilone Cicero 2109

DR. G. SERNER 
Lietuvis optDmetristaš 

Tek Yards 1629
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ižtaisd.-

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

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

Nedėlioinis nuo 10 iki 12 vai. dienos
■ ' - • ........... ~i - - . -

8 •

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

, Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Brunswick 0597

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

v4fl.» Nedėlioinis riūo 10 iki 12 
3343 South Halsted St.

Tėl. ttonieinard 1401

Dr. C. J. Šventiškas
DANTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarifna.
• 4300 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per/ 
metus kaipo patyręs gydytojai bhi-* 
rurgas ir akušeris. . -A>

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

Ofisas ir Laboratorijai 
1034 >W. 18th SL, nėfoli Morgan Si.

Valandos nub.įO—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vkl. Vakaro.

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Šuperior 9454 at Central 7464

Dr. Charles Segal 
., OFISAS 

4729 So. Ashland Ava. 
2-ros lubos * 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:, , 

Nuo I b iki 12 vaĮL ryto, nuo iki 4 
vai. pd pietų it iiuo 1 iki 6:30 vai 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną. r „ ..

Phone MIDWAY 2880.

Telefonas Yafds 0994
Df. iMaurice Kahh
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

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

7 iki 8 vai. NedėL nuo 10 iM 12
RėZ. Telephone PLAZA 2409

_ ‘ • .......... ■' , , . '

Ofise Tel. Dorchėster 51^4
Rez. Tek Drexel '9191 . s

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visą 

chroniškų ligų.
Ofisas 6850 Storiy įsi and Aye.^ 

balandos: 
liomis .

2—4, 7—9 vai vak. Nedfr 
ir iventadientebi 10—12 

dianą. ... <
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Antradienis, vas. 2, 1937

Naujus Metus sutin- 
?' kant Kaune

■ .................- ■ ■ —.................

Kaunas ūžia, Kaunas džiūgauja ir linksminasi. — Ne
paprastai šiltas oras. — Kauno tikrasis veidas: ofi- 
ciališkasis ir neoficiališkasis. — žuvusio darbininko 
laidotuves. — Alermas klerikalų tarpe. — Sako, jog 
Ispanijos įvykiai urėtų būti gera pamoka. — Ren
giasi Amerikon važiuoti Domas Šidlauskas, naujos 

x tikybos apaštalas.

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Rašau jums Naujų Metų nak
tį. šiam laikui naktis yra nepa
prasta. Pagal C. rodo 3 laips
nius temperatūros aukščiau nu
lio, tai yra šilimos!

Nemunas dar nemėgino už
šalti, buvo vienu tarpu bepra
dedąs puoštis ledais, bet greit 
jų nusikratė. Laivai be persto- 
jimo visą laiką plaukioja. Tai 
jau ne pirmi metai tokie Lietu
voje.

šiąnakt Kauno miestas lyg 
pienu rūkais apgaubtas. Tuose 
ruknose šaltai spindi elektra 
apšviesti namų langai. Juk tai 
Naujų Metų naktis. Visi namai 
ruošiasi sutikti kitus ateinan
čius metus.

Biznio žmonės giriasi, kad 
šiemet švenčių metu buvęs ge
ras įpirkimas. Kauno miesto gy
ventojai nesišykštėjo ir leido 
sau šventėms daugiau , išlaidų 
padaryti, negu paprastomis die
nomis, ir net negu pereitų me
tų švenčių metu. Sako, tik stam 
besnis biznis nebuvęs toks gy
vas. žmonės stambesnius už
pirkimus padarę bent pora, 
trejetą mėnesių atgal. Mat, 
kaip anuomet susvyravo kitų 
valstybių valiuta, tai buvo ti
kėtasi, kad ir litas jų pavyz
džiu paseks, tai tą slidų litą 
skubino paversti į kitą turtą, 
kad "neturėtų nuostolių! Taigi,'
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daug kas tuomet skubinosi’lito 
nusikratyti, daug kas darė ne
reikalingus visokius užpirki
mus. Kas žemės įsigijo, kas na
mus pirko, kas naujus baldus 
įsitaisė. Betgi litui tvirtai įsiga
lėjus, stambioji prekyba vėl pa
sidarė normali ir jau kas jei 
ką pinko, tai tik reikalo verčia
mas, o atliekamą litą skubino į 
bankų einamas sąskaitas padė
ti. Todėl visuose bankuose ei
namos sąskaitos padidėjo.

Štai jau gaudžia laisvės var
pas! Laikrodžio rodyklė rodo 
lygiai dvyliktą valandą nakties. 
Nauji Metai? Kauno padangėje 
sproginėja įvairiaspalvės rakie- 
ros! Ties karo muziejum dega 
smalos statinaitės.

Kaunas džiūgauja, Kaunas 
linksminasi, Kaunas ūžia!

Restoranai, kavinės ir kiti pa
silinksminimo namai pilni žmo
nių. Jie visų norinčių tenai pa
tekti negali sutalpinti. Oficia
lusis Kaunas visų rūpesčių nu
sikratęs pašėlusiai linksminasi. 
Standarizuotasai Kauno žmogus 
Naujų Metų naktį, palikęs sa
vo namus, sugužėjo į visokių 
sueigų rumus, nori atsikvėpti ir 
smagiai paūžti. Pasidavęs vi
suomeninės minties monopoliui, 
tasai Kauno žmogus linksmai 
nusiteikęs, berupestingai, links
mai sutinka Naujus Metus. 
Kaunas džiūgauja, Kaunas lin
ksminasi! Bet tai džiūgauja ta
sai žmogus, kuris mažiausiai 
yra susirūpinęs rytojumi, ku
riam esama tvarka yra laiduo- 
jusi jo bizniui pasisekimą, ku
rio turtą ir mintis saugoja bu
drus visai europėjiškai išpru
sintas išdidus policininkas.

Iki tas policininkas ramiai 
gatvėje švaistosi ir Čia jaučiasi 
visai tvirtai, tasai Kauno ofi
cialusis žmogus yra visai ra
mus ir tikrai linksmoje nuotai
koje sutinka Naujus Metus. 
Kaunas, tasai Kaunas, gali ir 
moka linksmintis.

Mažiausiai to džiūgavimo va
landoje, dalyvauja darbo žmo

gus, netolimos ateities Kauno 
tikrasai pilietis. Tasai darbo 
žmogus tik prie karo muziejaus 
atėjo pažiūrėti sproginėjančių 
margaspalvių rakietų, pasiklau
syti čia vykstančių Naujų Me
tų sutikimo iškilmių. '

Jo klausą erzinančiai rėžia ei
nantieji, džiūgaujantieji garsai 
iš įvairių prabangos restoranų. 
Pro juos praeinant jis aiškiai 
ir demonstratyviai pabrėžia sa
vo protestą tiems džiūgavi
mams. šios dienos -Kaunas, tai 
ne jo Kaunas. Visur, kaip gali 
ir moka, jis parodo kitą savo 
nuotaiką, štai vos poras dienų 
laidojo peštynėse žuvusį vieną 
darbininką. Keleras šimtų žu
vusio darbininko vienminčių ly
dėjo į kapus ir nešė vainikus 
su raudonais kaspinais. Tie 
kaspinai aiškiai rodė, kad tai 
laidojamas vienas iš tų, kuris 
gyvas būdamas pritarė trečiojo 
internacionalo šalininkams.. Bu
dri policijos akis tai pastebėju
si padarė tai, kas jai privalu 
tokiais atsitikimais atlikti. Kas
pinai buvo atimti ir nustatytos 
tvarkos nesilaikę suimti.

Taip, to darbo žmogaus nuo
taika suvis nėra palanki tam 
oficialiam džiūgaujančiam upui. 
Oficialusis Kaunas eina savo 
keliu, o darbo žmogaus mintys 
skrenda kitais keliais. Kauno 
tikrdj o veido šiandien’ sunku 
pastebėti. Jis yra gerai mas~ 
kuotas ir net sunku susivokti, 
koksai jis tikrumoje atrodo. 
Tik visiems aišku, kad tasai 
veidas yra' griežtai skitas, negu 
tas, kurj mes kasdien įpratę 
matyti ir pažinti. Taip, tasai 
nežinomasis Kauno veidas kaip 
ką verčia stipriai susirūpinti ir 
net alermą šaukti. Bet ne tik. 
dėl Kauno tasai alermuoj antis 
garsas skrenda. Visoje Lietuvo
je esama ki^os nuotaikos, negu 
kasdien įprasta viešai matyti.

štai tik šiomis' dienomis ka
talikų veikimo centro atstovai 
suvažiavę visai rimtai tarė kas 
daryti* kad iš po jų kojų slys
ta dirva.

Katalikų veikimo centras, tai 
nėra' kas kita, kaip klerikalizmo 
tikrasis štabas. Klerikalai ar
čiau žmonių stovi jau sučiupo, 
tos pilkosios masės, to kasdie
ninio žmogaus pulsą ir pajuto, 
kad tasai pulsas smarkiai pla
ka' ir labai maža ką gero žada 
klerikalams ir jų pakalikams.

Jaunesnieji klerikalizmo akti- 
vistai šaukte šaukė tame suva
žiavime, kad kunigams ir baž
nyčiai reikia eiti į žmones. Bet 
Tvad eiti į žmones, reikia pa
tiems tapti pavyzdingesniais. 
Birmoje eilėje kunigai turėtų 
savo turtų išsižadėti ir iš viso 
nebūti turtui įsigyti perdaug 
gobšiems. Ispanijos įvykiai, 
girdi, daug ką saką. Jei kuni
gai, vienuoliai - tenais laiku, bu
tų susipratę ir daugiau butų 
buvę susirūpinę savo krašto gy
ventojų socialine būkle, girdi, 
vienuolynai ir bažnyčios nebūtų 
ugnyje tirpę ir kunigai rąmiai 
galėtų gyventi. Ispanija, esą/ 
blogas pavyzdys ir Lietuvos ku
nigams visai nesektinas! Lietu
voje bažnyčios, esą, perdaug 
puošnios, jos galėtų būti daug 
prastesnės. Dievas, esą, nėra 
reikalingas prabangos, jis gar
binti galima ir nešilkuose ir 
auksu jo atvaizdus papuošus.

Tai nemanykite, kad panašiai 
kalbėjo kokie nors katalikų baž-
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nyčios atskalūnai! Ne, panašiai 
sakė tikri praktikuoją katali
kai, nuosakus kįerikalai. Jie 
reikalaute reikalavo Lietuvos 
kunigų turtų išsižadėti, o juos 
skirti socialinės globos reika
lams. Tai buvo karingos kalbos. 
Senesnieji kunigai ir jų vadovai 
vyskupai mėgino visas tas kal

ybas sušvelninti, sudarytą įspū
dį nublikinti ir kunigų elgesį 
pateisinti, bet iš viso to nieko 
neišėjo. Klerikalizmo aktivistai 
tvirtai savo nuomonės rėmė ir 
reikalavo katalikų veikimą su
stiprinti, atgaivinti, n,es greitai ’ 
Lietuvoje/ bažnyčios liksiančios 
tuščios, jau ir dabar esą kaip 
kur jos tik moterėlių lankomos. 
Katalikų gaUsi Lietuvoje lei
džiama periodinė ir neperiodi
nė spauda smunka, ji .neša di
delį deficitą. Maža kas ją nori 
palaikyti. Katalikų spaustuvės 
Lietuvoje esą taip pat atsilikę, 
žodžiu, stipriai alermučita ir 
šauktasi greitos pagelbos. Ren
kant iš naujų katalikų veikimo 
centrą kaip tik į jį išrinkti tapo 
tie kiti opozicionieriai, kurie 
reikalavo stiprios katalikiškos 
akcijos, žodžiu, Lietuvoje kle
rikalizmas ryžtasi pradėti ašt
rią kovą prieš visokius netikė
lius, suprask, prieš įvairios 
krypties marksistus, šita kova 
jų spaudoje jau nuo seniau pra
dėta ir čia šiame suvažiavime 
ji tik dar labiau paspirginta. 
Lietuvoje kJerikalai gerai su
pranta, kokia jų dabar yra pa
dėtis. Gyvais pasiliko tik kle
rikalizmo vadai ir pati neaktin- 
goji, mažai galvojanti inertinė 
masė, o visa kas yra gyva, kas 
pradėjo daugiau galvoti,—pra
deda atsikratyti klerikalizmo 
pero.

Tai ir bus suprantama, dėlko 
kaip kas iš klerikalų lizdo net 
yra linkę tartis ir susitaikinti 
su tautininkais.

Lietuvos klerikalai jauste 
jaučia, kad Lietuvos darbo 
žmogus suka savaimingais ke
liais. Beje, tasai rytojaus žmo
gus šiandien savo veidoi nerodo. 
Jis yra šešėlyje, bet tasai vei
das ne linksmomis akimis žiuri 
į klerikalus. Tam žmogui nors 
ir su opozicijoje esančiais kle
rikalais nepakeliui.

štai dėlko visai suprantama 
ir pateisinama, tasai klerikalų 
suvažiavimo’ alermuojantis to
nas. Yra kuo susirūpinti. Juk 
beveik visuose katalikų kraš
tuose klerikalizmas smunka'. 
Daug kur įsigalinti reakcija ra
do taip reikalo nusikratyti kle
rikalų, nes juose nesurado gerų 
pagelbiriinkų.

Bet čia netektų daryti sku
bias išvadas, kad Lietuvoje kle
rikalizmas visai Smunka. Ne, 
jis dar yra stipriai šaknis įlei
dęs ir tas jų šaknis pusėtinai 
dabar sutrešia esama Lietuvoje 
tvarka. Lietuvos mokyklos šiuo 
metu yra daugumOje-^klerikalų 
stiprioje įtakpje. Per kapelio
nus čia' jie vikriai varo savo 
darbą ir jaunimą daug kur ve
da savo pavadėliu. Privalomas 
tikybos dėstymas, privalomas 
mokinių 
padeda stiprėti mokyklose kle
rikalizmo dvasiai.

Jei Lietuvoje suvažiavę kle
rikalai tiek daug alermavo, tai 
tik todėl, kad darbo žmonėse 
jų įtaka stipriai pašlijo. Bet 
mokyklose, suprantama, gim
nazijose jų įtaka ne tik su
menkėjo, bet net sustiprėjo. 
Bet Lietuvos klerikalai jau tiek

išpažinties varymas
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yrą išprusinti, kad inteligen
tams labai nepasitiki. Jie mato, 
kad jie greit susjmęta ir leng
vai išmoksta kiltus tlievus gat- 

alermuota, kad 
aktyvą pasukti

ir šiąnakt Kau

binti. Todėl ( 
darbo žmonių 
savo pusėn.

Taigi, nors
nas ūžia, Kaunas linksminasi,, 
bet tikrojo Kauno veido veltui 
ieškotum <tuose užeigos namuo- j 
se. Jei dar gali jį pastebėti, tai, 
gatvėje, .bet ir čia jisai tiek ap-' 
sukrus, ka<J kur reik ir kur ne- f 
reik pardaug save nerodo'. Jis 
savo jėgas taupo -ir bereikalin-■ 
gai save ■ neafišuoja.

Teko nugirsti, kad pas jus 
važiuoja Domas šidlauskas-Vi-.' 
suomis. Tariamai naujosios ti
kybos apaštalas, kuris-, regis, 
be savęs daugiau pasekėjų kaip 
ir neturi/ Visuomis kažką pa
našaus į Lietuvos senovės per-! 
kūno tikybą mėgino Lietuvoj^ 
sukurti, bet šiame amžiuje būti 
naujos tikybos apaštalu yra ne
lengvas daiktas, ypač khornet 
esamos tikybos visais pašaliais 
smunka.

Domas Šidlauskas, regis, mė
gino naują abėcėlę net visam 
kultūringam pasauliui sukurti. 
Ir ar tįk ne šios abėcėlės pro-, 
pagandos tikslais jis į Ameriką 
važiuoja. Mat, yra pasklidę gan
dai, kad kaž koks Amerikos 
dėdė tokios abėcėlės propagan 
dai skiriąs premiją. Esą, jei 
kas tokią abėcėlę sugalvotų, ku
ri 'visoms kalboms ir visoms 
tautoms butų priimtina, tai to
kios abėcėlės autorius net ke
letą tūkstančių dolerių gautų.

Tai bene šitais sumetimais 
šitas naujos tikybos apaštalas 
vyksta į Ameriką. O ką gi? Sa
ko, Amerika yra visokių gali
mumų šalis. Gal kantais ir ne
tikėtai kas gali pavykti.^ O be 
to, Amerikos lietuvių tarpe gal 
atsiras tokių, kad norės Domo 
Šidlausko kaip naujo tikybos 
apaštalą išklausyti,

Na, reikia baigai jums laiškas 
rašyti. Juk tai Naujų Metų nak
tis, norisi išeiti, gatvėse pasi
vaikščioti; "juo labiau, kad to
kia maloni naktis, visai pana
ši į pavasario naktį.

Daug jums visokių gerybių. 
Kaip šitą laišką skaitysit, tai 
mes kauniškiai ja'u busime net 
pamiršę, . kaip Naujus Metus 
sutikome. ■ —-Jučų Keistas.

Sausio 1 d., 1937 m.

Perdaug vyry turinti
štai kokių prietikių pasitai

ko Chicagoj. Girbėrt Fleming 
aiškino policijai praėjusį šeš
tadieni: jis, susipažinęs sų 
mergina keletą savaičių atgal. 
Nupirkęs jai žiedą už $275, 
dar nupirkęs vedybų žiedą už 
$50. Po to apsivedęs su ja. 
Paskui, sausio 19 dieną jo mo
teris prisipažinusi jam, kad 
ištekėjusi už jo, Flemingo, bet 
užmiršusi paimti skirybas nuo 
pirmojo vyro. Taigi išeina, 
kad ji dabar turinti du vyrus. 
Dėl šio užmiršimo ir prasidė
jo moteriškės bėdos, kuri yra 
kaltinama dvipatyste. Fle- 
rningąi gyvena adresu 622 E 
89th place. -.

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Nauiie- 

įnų” neturėtu būti.
, ...
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Kalbančios * Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.

—*

Genija Lukas
Sopranas

Naujas Talentas —
Naujienų Koncerte

ši jauna lifetuvaitė, nors 
Amerikoje gimusi, tačiaus bū
dama Visiškai mažytė buvb iš
vežta Lietuvon prieš pat karą 
ir tiktai 1921 metais jos šei
ma sugryžo Amerikon. Apsi
gyveno ' jie - Brockton, Mass., 
kur Gčnijos motina, Franciška 
Laučkienė, ėmė dalyvumą tai 
choruose,, tai scenoje, kaipo 
vaidintoja. Pati Genija bi?vo* 
narė Brockton’o vaikučių cho-

ro, buvo viena šio choro solis-ftojas mano, kad ji turi gerą 
čių ir kartu studijavo muziką. 
Pirmas josios muzikalis instru
mentas buvo gitara,

1929 metais Laučkų šeima 
persikėlė Chicagon gyventi. 
Būdama labai užinteresuota 
dainavimu, Genija jieškojo ga
limybės dalyvauti šioje link
mėj, ir nepraslinkus ilgam lai
kui, ji turėjo progos dainuoti 
po Amerikonų kliubus, radio 
programus, ir taip toliaus. Vie
nam programe, Genijai užbai
gus savo numerį, priėjo prie 
jos žmogus, kuris buvo per
statytas jai kaipo balso moky
tojas, 

šis mokytojas pasirodė labai 
sudomintas p-lės Lukas balso 
medžiaga, ir manydamas jog 
turint gerą išlavinimą, ši mer
gaitė turėtų su'silaukti gražios 

.ateities kaipo dainininkė, pa
siėmė ją savo globon ir davė 
jai dainavimo lekcijas per du 
metus'veltui. Tikėjosi, kad jai 
atsiekus tam tikrą augštumą 
savo balso .studijose, jo pa
stangos bus atlygintos. Mr. 
Navice išvažiavo į California, 
po dviejų metų, ir p-lė Lukas 
tęsė savo studijas pas p. In 
sana, kuris patsai yra artistas 
ir buvo narys Chieago City 
Operos. Genija yra laimėjus 
stipendiją studijuoti pas p. In- 
sana ir turi po tris ir ketttrias
lekcijas į savaitę. Jos nioky-

jeigu ji 
bal- 
rel- 
to-

rai-

progą patekti } visų dainiui n 
kų siekiamą operą, 
tik rimtai studijuos, nes 
so medžiaga yra turtinga, 
kia ją tik lavint ir pačiai 
bulintis.

“Nelengva, ir labai dąUg
kalaujančią karjierą pasirin
kau”, pasakė man p-lė Lukas, 
“bet nė jokis pasišventimas 
nėra perdidelis, kad turėjus 
galimybės dirbti tą darbą, prie 
kurio turiu taip didelį patrau
kimą. Esi? linksmiausia kuo
met dainuoju, ar tai studijoj, 
namie, per radio ar koncerte.

vardu Maestro Navice. beveik ir gyvenu tai įkpy- 
gynė ir antra-rankės muzikos 
krautuvėse”. • .

Mažai progos teturėjom iš
girsti p-lę Lukas dainuojant 
musų parengimuose. Todėl bus 
įdomu išgirsti ją Naujienų 
koncerte šį sekmadienį ir tu
rėti savo impresiją apie 
talentą ir rezultatu‘3 jos 
dijų.

JUOKAI

jos 
stu-

— Aš buvau ligoninėje še
šis mėnesius.

— Tai buvai sunkiai susir
gęs?

— Ne, buvau 'įsimylėjęs į 
slaugę.

Pinigų Taupytojams Išmokam 
Kiekvieno Asmens Pinigai , 

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

Morgičių

' Standard Federal
Savings & Loan Association of Chieago

2324 S. Leavitt St. Justin Mackevvich, Prez. Tęl. Canal 1679

IŠKILMINGAS METINIS

KONCERTAS
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SAKALŲ SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
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kius dalykus daryti ąrba pla
nuoti,, Tai greičiaus panašu , i 
pasakas beprotnamio,/ negu į 
liudininkų parodymus byloje.

Piatakovo “skridimas”
Žinoma, yra sunku įrodyti, 

pasiremiant faktais, kas tuose 
prokuroro Višinskio ir kaltina-*

Kad Lietuva butų laisva j
• i... i ii.yįii .iim-       .

Greitąi bus 19 metų, kąi Lietuvą pasiskelbė nepri
klausoma. Jos nepriklausomybės deklaracijoje buvo iš
reikštas lietuvių tautos pasiryžimas nę tik numesti vi
sokį svetimą jungą, bet ir padaryti Lietuvą laisvą vidu
je, įsteigiant valstybę demokratiniais pagrindais.

Tačiau tpkia- valstybė gyvąvo tiktai apię septyne
rius mtus. Gruodžio mėnesį 1926 m. demokratinė tvar
ka Lietuvoje buvo sugriauta. Jes nebėra dą ir šiandie. 
Iš oro Lietuvą yra dalinai pasijiuosavusi — išimant Vil
niaus kraštą. Bet viduje ji laisvės neturi.

Taigi Amerikos lietuviai, kurie yra tiek daug padė
ję Lietuvai jos kovose, privalo ir dabar eiti į pagelbą 
Lietuvos žmonėms.

Pažangiosios lietuvių draugijos Chicagoje ir apie- 
linkėse nutarė šį mėnesį iki Vasario šešioliktos pasidar
buoti Lietuvos laisvės reikalui. Ypač jos nori suteikti 
pagelbą tiems Lietuvos žmonėms, kurie kovoje dėl lais
vės nukentėjo: kurie yra kalėjimuose, kurių tėvus ar
ba brolius valdžia nužudė arba kurie yrą. ištremti.

Visi, kurie šitam reikalui pritaria, yra raginami 
per šįaą dvi savaites bent vieną kartjį paaukoti arba pa
rinkti aukų- tarpe savo pažįstamų.

Iš oro Lietuva yra dalinai .pamosavusi

Hitlerio “tikriausia demokratija” ir 
“skaisčiausias socializmas”

Turbut, yra labai nedaug 
Žmonių (net ir tarp pačių ko
munistų), kurie tikėtų Piatako- 
yo, Ęądeko, Serebriakovo, So- 
ktUmkovo ir kitų 13 “trocki- 
^nkų” prisipažinimų tikrumų. 
Kąs gali (fikėti, kad tie buvę mųjų pasakojimuose yrą netie^ 
ąukštj sovietų vąldinįnkai ir 
valdančiosios partijos lyderiai 
buvo parsidavę Vokietijos na
ciams ir Japonijos militaris- 
tams ir rengėsi įtraukti SSRS 
į kąrą, padėti priešams laimėti 
jr sudraskyti Sovietų Sąjungą, 
ątpiėšiant nuo jos Ukrainą ir 
Pajųrįo kraštą Sibire?

Arba tokioms baisenybėms 
kaip kasyklų komisaro šeštovo; 
“prisipažinimas”, kad jo pasi
darbavimu per vienus metus 
įvykę 60 iki 70 gaisrų jo kon
troliuojamose kasyklose? Kad 
jisai liepęs užmušti nieku nėr 
kaltą inžinierių Barziną ir su
rengęs banko apiplėšimą, iš ko 
laimėjęs 125,000 rublių? Arba 
inž. Kniazevo, Pietinio Uralo 
geležinkelių direktoriaus “prir 
sipažinimų”, kad jisai 1935-6 
m. tyčia iššaukęs 3,500 trauki
nių nelaimių geležinkeliuose ir 
kad jisai su kitais savo drau
gais planavęs ligų bakterijomis 
nunuodyti sovietų kareivius, 
kuomet jie bus siunčiami į ka
rą prieš Japoniją?

. Niekas negali tikėti, kad svei
ko protoi žmonės, nežiūrint ko- 1 ' . r .
kie jie butų niekšai, galėjo to-

komunistinę propagandą tarpe Jr 
tps kęmpąnįjęš •dą'rbinihkų, ir 
grasino išduoti jį Vokietijos 
slaptajai policijai Gestapo.

S'troįlov sakosi to grasinimo 
nųsigan.cįęs ir, norėdamas išgel
bėti savo kailį, apsiėmęs dirbti 
naciams,,

“Aš niekad nevariau ko
munistinės propagandos”, 
aiškinosi Stroilovas (skaito
me bylos aprašyme). “Bet 
aš nusigandau. Tada jie mąų 
pasakė, -kad jie gal šį daly-, 
ką praleis pro jpirštus,' bet 
ąš ŲŽtąt turėčiau pąsidąr- 
bųot jų naudai... Aš suti
kau.” > 
Tokiu budu, girdi, Stroilovas 

pavirtęs Vokietijos hitlerininkų 
agentu ir Sovietų Sąjungos |š% 
daviku. Tai, esą, įvyko 1931 
metais.

Bet tai yra labai gramozdiš? 
kas męlaą. Nės 1931 m. Vokieti? 
joje dar gyvavo demokratinė 
respublika ir komunistų partiją 
buvo legališką organizacija, 
Taigi jokipą kompanijos čiųo- 
nės negalėjo Stroilovui grasinti 
išduosią jį policijai už komunis
tinę propagandą.

Antra, Vokietija’ tuomet djar 
neturėjo ^Gestapo” (Geheime 
Staats-Polizei). Tą slaptą polį-; 
ciją įsteigė tiktai Hitleris, ku
ris įėjo į valdžią 1933 m., t. y. 
•dviem metais vėliau po to lai
ko, apie kurį pasakoja Stroilo
vas. '

Jau vien iš šitų dviejų fak
tų — Piatakovo “skridimo” : 
Oslo ir hitlerininkų “gąsdini
mo” Stroilovo — aiškiai mato
me, kad apkaltintieji Maskvos 
byloje savo parodymuose pasa
kojo ne tai, kas iš tiesų buvo 
įvykę, bet tai, ką jiems buvo

Bf! ... .  "f" 1 H1 ■ ......
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Paslaptis ir Kraujas

Turbut, jau atėjo tokia mada. '
Pernai metais kai kurie Europos diktatoriai pradė

jo girtis, kad jų . valdomose šalyse gyvuojanti “tikriau
sia demokratija”. Šiemet jie tuo dar drąsiau giriasi.

Štai Hitleris, sušaukęs sausio mėn. 30 d. savo 
reichstagą, pareiškė, kad nacių valdžios sistema tai — 
vienintelė tikra demokratija pasaulyje. Todėl, girdi, 
^vienintelė tikra .demokratiją”, kad jisai,, Hitleris, kilęs 
iŠ paprastų žmonių, pasidarė visagalis “tautos vadas”.

Ne tik “demokratija” šiandie giriasi diktatoriai, 
bet ir “socializmu”! j

Tas rudmarškinių “fiureris” savo sausio 30 d. kal
boje sušuko: , L

“Kame yra skaistesnis socializmas už mūsiškį”?
Socialistai Vokietijoje šaudomi arba pūdomi kalėji

muose bei koncentracijos stovyklose; paskutinės žmo
nių sutąupos kišamos į nasrus militarizmųl. To nevei
zint, Hitleris giriasi “skaisčiausiu socializmu”!

Kaip sakėme, tokia jau šiandie mada. Ji rodo, kad 
net ir aršiausieji despotai jau yra priversti pripažinti, 
jogei nieko geresnio nėra, kaip demokratija ir socia
lizmas. :

Bet tos rųšies • “socializmas” ir “demokratija”, ku
riuos praktikuoja diktatorjąį ilgai negyvuos.

1 j. .....x

Sovietą Rajoje jau yra milionierių
,!W i1 U.,.1.

■ -..i \ . ..

Chicagos “Pąily News” korespondentas E^gar An- 
sel JMowrer, kuris pradžioje šios žiemos buvo Maskvoje, 
sake girdėjęs, jogei kai kurie žmonęs Sovietų Sąjungo
je (ypač propagandos gamintojai) uždirbą pę nii?

rublių per metus, Jąm pąčia^n ųetękę tokių laimin
gų ^proletarų” matyti, bet jisai susitiko su vienu ma+ 
skviečiu, kuris tikrai gauna per menesį 50,000 rubjiy. 
Tai esąs trečios rųšies džiazo orkestros vedėjas.

Žmogus, kuris per. mėnesį padaro 50,000, turi per 
metus 600,000 rub. pajamų. Tai jąp ne tik nulionierius, 
bet multimilionierius. Amerikoje miiionierium yra lai
komas tas, kuris gauna per metug $60,000 (6% nuo vie
no miliono). Tas maskvietis gauna tiek pajamų, ‘ kaip 
žmogus, kuris turi 10 milionų rublių.

Tuo tarpu pačioje Maskvoje vidutiniškas darbinin
ko uždarbis per mėnesį yra apie 200 rublių, o prą&tes- 
niupąe darbuose mokama viso tik 94 rub. (kuomet vi
dų tigįaka rūbų eilė kaštuoja 700 rublių!).

Palyginus su amerikoniškais pinigais, tos rusiškų 
ųžd.arĮ>ių skaitlinės turi būt žymiai, sumažintos, nes tik
roji rublio vertė dabar yra 5 amerikoniški centai, Taigi 
tas džiazo orkestros vedėjas gauna per mėnesį $2,500. 
Ęet vidutiniška darbininko' alga bus tik $10 per mėnesį, 
p/prasto darbininko — mažiau net, kaip penki doleriai.

sa. Visuomet yra daug sunkiau 
įrodyti tai,. ko nėra, negu tAi, 
kas yrą, Bet jau išėjp aikštėn,' 
kąd bept dviejuose dalykuose 
kaltinamų j ų “prisipažinimai” 
buvo melagingi.

Vienas jų štai koks. Grigorij 
Piątakov liudijo/ kad gruodžio 
mėn. 1935 m. jisai matęsis su 
Trockio, kuris tuomet gyveno. 
Norvegijojev, netoli sostinės Os
lo. Piatakov pareiškė, kad jisai 
paėmė Berlyne aeroplaną ir nu
skrido į Oslo.

Norvegijos spauda ir kai ku
rie asmens padarė tyrinėjimą 
ir. surado, kad ne tik gruodžio 
mėnesį, bet per ištisus 1935 m. 
nė vienas lėktuvas, valdiškas 
arba privatiškas, nebuvo atskri
dęs į Oslo iš Berlyno. ' , 1 ■ . ■. f-.

Stroilovo “parsidavimas” 
t .

Antras melas. Inžinierius 
Stroilov liudijo Maskvos- bylo
je, kad 1931 m’, kai jisai buvo 
Vokietijoje, hitlerininkai jį pa
sigavę į savo “kilpas”/ Buvę' 
taip: vienas vokięčių kompani
jos žmogus, kur Stroilovas pra
tinosi dirb'tf inžinieriaus dapbą,
užpuolė jį, kaip j įsąi vedąs padiktavusi Stalino žvalgyba

................I, n , ■■ „n,. .-y ; ,j , , ................ „ .. ,  

Nauju Metą Kauno galvių šnekos . _ _ _ _
šniokšdamos skrenda į pą- mis, apytamsėmis gatvėmis pa-, 

dangę rakietos. Vienos jų tuoj sivaikščioti. Jos nakties tamso- 
šprogsta, daugybes žvaigždžių^ j e visai-nejaukios atrodo, šia-, 
paleidžia. Kitos aukštai pakilę nakt, Naujų Metų naktį, nevi-
gražiai tamsoje erdvę ^nušvie
čia. Daug, daug rakįątų lekią į 
tąmsią erdvę. Kiekvieną jų 
sprogstančią čia susirinkę žmo
nės džiaugsmu pąlydi?

——Žmogaus, dirstelk į tas ra- 
kietąsį ar tau jos neprimins ta
vo* artimųjų gyvenimą. Vieni 
jų, kaip ir šios rakietęs, 'aukš
tai pakyla ir pakilę gražiai i 
sproginėja, yis naujas žvaigž
dutes leidžia. Kitos ugnįes stul
pu į erdvę pakyla ir nakties 
tamsą nugali. Trečios vos pa
kilę tuoj sprogsta ir neperde
gę krinta žemėn, čia' žmones 
subėgę jas gesina, purvinais 
batais mindžioja. Bet yra ir to-’ 
kių rakietų, kurios garsiąi 
šnypšdamos, šoka erdvėn ir ne- 
sprogę krinrą žemėn. Jų čia že
mėje visi šąlinąsi, gali, lyg iš 
pavydo, sprogti ir kartais daug 
Žąlois padaryti. Ar tos rakietos 
tąu neprimeną tavo artiįnų ? j

—Vienos rakietų baltos, kaip 
pienas, jų spalvą maloniai, ra
minančiai akį veria. Kitps rau
dona liepsna spjaudo, nuotaiką 
sudaro, akį erzina J Įspūdingai 
jqs erdvę nušviečia. O štai pa
dangėje rakietą šaltą melsvą 
čpąlya erdvę nušvietė. Arba ža
lias žvaigždutes aukštai pasė
jo. Ramu ir jauku. Ir daug vi
sokių spalvų padangėje rąkie- 
tų sproginėję. Pasidairyk savo 
artimųjų žmonių tarpe, ar čia' 
nepastebėsi jų taip pat marga? 
spalVių, kaip, štai šios rakietos ? 
Vienu /tąype siųągu ir jaukų 
būti. Pas kitus ’ skersvėjai veį? 
kįą, šaltoką. O treti kažkaip 
erzinančiai nuteikia, arba kį- 
tur pardavikiškos nuolankios, 
šuniškos dvasios patirsi.

Palieku džiūgaujančius, kryk
štaujančius žmones pgą sprogį- 
nėjančia's rakietas. Kinų tųšpio-

Įjoja krautuvių vitrinos savo 
prekes gausioje elektros švie? 
sojė apšvietę. Kas yra' miestas 
be puošnių krautuvių langų, be 
•gausios elektros šviesos, be

' -Ik1' ' ' ’ • ' ' ’ ' • ' ‘

triukšmingo judesio, be gausy
bės žmonių ir jų garsų? Kapi-

Daugiaų kaip kąpiny-nyųas! 
nas.

Šiąnakt 'visi sulindę į viso
kius namus, kur tik galima už 
pinigus ir be pinigų bent kiek' 
linksmybes įsigyti ir kasdieni- 
nišką nuotaiką prarasti. Tyliąs 
Kauno miesto nakties gatves 
kartais pro namų storos šie-) 
nas prasiveržę linksmybės gar
sai sudrumščia. G kartais koks' 
vienišis praeivis netvirtai kojp? 
mis j žemę atsirėmęs rugbja, 
barąs, nežinomąjį grūmoja, ar
ba krykštė krykščia nesivaržo
mai savo tikrąją $mągią nuo
taiką rodo. Bef štai jąu resto
ranų, kavinių, alinių ir kitų na?; 
mų durys vis dainiau yąrsto-i 
mos ir jųvlankytojai, poromis 
•ąr bariais išeina j gatvę. Išėję’ 
godžiai traukia gryną prą.

—Mielasis, glausk, spausk 
mąne prie savęs, 
augalota baltaspalvė moteris 
savo juosvam palydovui. — 
Mielasis, aš tavęs nejaučiu, — 
kartoja ji, — čia taip širdyje* 
tuščia, tartum kokia kiaurymė 
prasmegti gali...

’ -r-Tai kas pasidąrč, ,juk visą, 
laiką tokia linksma buvai, ne
suprantu, -rr tabejoja' jos paly-. 
dovas; ' , i , ' (j

' -^-Linksma, nesupranti ir ne
suprasi. Sakyk, palydėsi mane 
iki namų, ąš tąip nuvargus...

—Žinai, trupuką perdau#! Ir 
tai taręs kažką tylomis kužda 
jai į ausį ir stipriai stipriai ją; 
glaudžia prie savęs. -

—Ne, alkoholjs nianc nepa-

glausk
- taria viena

Matote, koks ąk-irtumaą uždarbiuose: vienas gauna 
$2,500, o kiti tiktai *$10 arba mažiau 'kąįp $5 ! Ar pirmo
jo darbas yra tiek kartų vertesnis, negu pastarųjų?

Aš išeinu. Mane palydi L< 
OUtjeyąs. Mes einame p< 
gretimą kambarį. Į mane v 
su atsidėjimu žiuri laivyno k: 
rininko akys. Pro ketvirti

(Tęsinys)

Nėra ko laukti — 
Komisaras. — Budyje U 
it ąš matąų, knip mane ve

Ss 7au'p<
žjstįupą fae jokių baldų kan 
barį. Leontjevas pasilepkia 
.šnibžda į ausį:

— Buk tiek geras ir atvez 
iš Suomijos batukus mano a 
tuonių metų dukrelei.

sako

yra po kairei* Aš einu pro 
cambarį ir jaučiu, kaip iš 
kampo į mane įsirėmė kažkie
no budrios akys. Aš pakeliu 
galvą kožkokį laivyno kariniu? 
ką. Mes einame toliau,

— štai čia, sakę Leoątjeya$.
— Ątąįsėskiteb,.

SieAos nukabinėtos žemėta? 
pių. į<ąi kurios vietos tuose 
Žemėlapiuose pažymėtos rau
donu ir mėlynu pješuku*

— Kur čią jus pasiųsti? — 
susimąstęs kalba komisaras. — 
Kokias kalbas mokate?

Aš atsakau:
— Vokiečių, prancūzų...
Ir lyg sau sumurmiu:
— šiek tiek suprantu ir suo-

mių kalbą.
Komisaras — blondinas. Jo 

akys — šviesiai mėlynos. Aš 
susigriebiu:

— O gal ir jis yrą suomis?
Bet komisaras patenkintas.
— Tai puiku. Tuo atveju 

jus reikia pasiųsti į Suomiją. 
Gaila, kad su tiek kalbų jums 
teks toks menkas reikaliukas 
atlikti. Bet jei jus supranta? 
te suomių kalbą...

Ir štai man aiškina, 
turėsiu daryti.

— Ties Raudiško 
jus perveš į Suomiją, 
tuoj patirsite.

ką aš

veikė... Palydėsi? Ačįii 
tu geras. 

. . j ; f C ...
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Ir kuomet, j uodu dingsta 'var
tuose, čia pat stovėjęs kitas vy- 

savo 
porai

riškis žemai nusiima 
skryblių ir iki žemės tai 
nusilenkia.

Koks
•A

viso- 
Chm, 

,chm, chm... Staiga atsisukęs jis, 
. eina sau ir kąip stovi galvą 
įtrenkia į telegrafo stulpą.

—Atsiprašau, dar kartą atsi
prašau. Tai ne girto darbas. 
Vyną sapne mačiau, o moterį 
svajonėse glamonėjau, tik štai 
šis realus daiktas tai cigaras 
dantyse, bet ir jo durnai tiek 
paveikė, kad pusiausvyrą pame
čiau. Dovanok, tik man skersai 
kelio nestovėk.

—Tamsta paliudyk, kad aš 
negintas, — kreipėsi jis į prą?; 
ęivį. Naujų Metų naktis, tik ji. 
mapyje sukėlė Vienas kitam 
prieštaraujančių jausmų, kad 
lygsvaros nustojau. Ką gi, rną- 
nąj, kąd aš nesuprantu, kad tąi 
čią stulpas? Stulpą dabar kiėk- 
yįenąs štandarizųotas Lietuvos; 
žmogus turi galvoje. .

• —Nedrįsk reikšti savo min?į 
čįų viešumoje iki tavo vadas 
jas nepasakys. A? žinai ką tąi 
reiškia? Buk kuklus ir niekuo
met dėl savo viršininko pareikš
tų minčių teisėtumo ir teisin
gumo neabejok. Buk duosnųsj 
toms labdarybės draugijoms,, 
kuriose tavo vado žmonos puoš
nius balius kelia . šunvuode- 
giauk ..,

—Jei būtum blaivus, šitąip 
drąsiai nekalbėtum,— sako jam 
praeivis.

—Dar ne viskas pasakyta ir, 
jei butų diena, šitaip garbiai 
bekalbėtum* Tik naktis gimdo 
geras ir pačias žemąsias min
tis. Tik naktį žmogus atlieka 
visus niekšingus darbus ir tik 
naktį širdies kilnybe pasiekią’ 
tikrų aukštybių. Supranti, dėl
to žmogus naktį paskyrė mie
gui, nes jis -nenori būti per-, . 
daug niekšingas įr perdaug kįl-i 
nūs. lamsoje jis atlieka juodus

—Saldžiai miegokite ir 
kius niekus sapnuokite...

Kas r- 
Jųs turite nu

vykti į Laikoneną, štai adre
sas. Kolbas jūsų darbas pe- 
sudėtiiigas: jus turėsite už- 
megsti ryšius su raudonųjų 
suomių organizacijomis. O 
tuo reikalu turėsite aplankyti 
musų rezidentą Nikolskį. Kaip 
ir kada — jums pasakys pąs? 
kui. Ar viskas jums supran
tama?

— Viskas.
— Dabar jus turite i 

traukti tris nuotraukas ir 
duoti mums.

sLeontjevas duoda man 
resą fotografo ir pasą.

— Ląikonel — mušiškis, T 
kunigaikštis Čarvadze. Pade 
jums, Dieve!

Kitą dieną aš — pas kur 
gaikštį. Jis tiesiog žavėj 
Man patinka jo ramus ir įsil 
tinęs tonas. Manęs jis kla 
šia:

— Jūsų pavardė?
— Brikinas.
— Netiesa!
— Aš tyliu. Tąsyk jis pi 

eina prie stalo, ištraukia st: 
čių ir atneša man dvi mai 
nuptrąukąs. Aš sakau.

— Michąil Ivanpvięius Z\ 
rėvas,'

Aš pats stebiuosi, kad cg 
Stųpju, kad pasaulyje dar y 
Micbąil Ivanovičius. Tą n 
nųtę Čąrvadze pasidaro m 
ypač artimas, beveik gimini 
gas, vienatinis žmogus pašę 
lyje, kuriam aš pasiliksiu t 
ras, nedirbtinis ir ne su 
luotą “Brikino” pavarde 
gus.

Vėlus vakaras. Mes 
me dviese. ' Naktį ąš 
žįųoąiu. Prieš 
nąs” suomis nuyčs i 
Štą*

— O to suomio — 
Tąi — jųjų žmogus. 
hČFėikalingo žodžio!

Pągaliau laikrodis muša 
Aš ątsikeliu. Mes alsisvei 
name. . Aš išeinu į kiemą, i

Tamsoje
Paskui 

šviesas h

nusi- 
' pri-

ad- 
Po 

; yąlandos laiko aš ir vėl tame 
į pačiame kambaryje. Ir čią 
prasideda derybos, Man duo
da 4sOQO suomių pinigais, vie
ną tūkstantį ‘‘dumskių’ ir vie
ną tukstaplį sųklasluotų bol
ševikiškų pinigų. Aš griežtai 
pareiškiu: <

— Ne. Aš noriu gauti 10,- 
Q00 suomišku. Be to, tikrų.

Aš ištariu žodį “tikrų” ir 
tuoj man prisimeną Feofilak- 
to Ąlėkaeeyįčo įspėjimas. Tąi 
štąi ką .reiškia “tikroji” valiu
ta! Pasiduodą nė susyk. Ki- 
misaras stengiami įpiršti su- 
klasutops banknotus, Aš spi- 
riuosi. Tąsyk jis pradedą 
piršti “durnos” banknotus, Bet 
iš tų aš neporin. Pagaliau, aš 
griežtą! pareiškiu:

— Kada reikąlas yrą susiė
jęs su darbįninkų jr valstiečių 
valstybe, tai jokiomis priemo
nėmis nereikja varžytis, kad 
butų galima tikslas pasiekti. 
Aš netikiu, kad suklastuotais 
pinigais galima kas pasiekti. 
10,000 tikrosios valiutos!

Ir komisaras sutinką:
—9,000 suomiškų ir vieną — 

“dumskių”.
— Tegul jau!
Po minutės laiko pinigai jau 

mano (kišenėje. Paliudijimas 
irgi prirengtas. Skamba: 
“Visiems darbininkų ir valstie
čių valstybės atstovams ir jos 
įstaigoms įsakome visais bu
dais padėti generalinio štabo 
tarnautojui, Vladimirui Vladi- 
mirpvičiui BrikinuF\

darbus, . kad jie taip nebūtų 
ryškiai pasrebiami, naktį kar
tais prąsiveržia kilnus jausmai, 
kad jam dėl jų nebūtų taip 
drovu. štai dėlko jis dieną pa
siskyrė darbui.

(Bus daugiau).

kl
Žii

sė 
iš’’ 

“rau< 
aųą k

bijoki t
Nė vie

lenkiu
jžįuri u
kartų pažvelgiu į
guose.

Smarkiai bėga
sotus arkliai.

tvorą, 
arklius.

maži, t vi] 
Dangaus dyl 

moję nesijudihama spiksi v 
natinė žvaigždė. Ugningoj] 
slreluomis pasikelia ir gc 
mintys. Bet širdis rami. rJ 
gųl įvyksta tai, kas iuri įvyk 

Tik kartkartėmis per ku 
perbėga šiurpis. Tu r būt, 
nerviškumas.

1 Suomis plaka arklius. A 
žįavimas pasigreitina. T 
siog skrendame.
sigirsta 
balsas:
užsnūdau, ir pas mane pa 
reiškė girdėjimo haliucinaci 
Užvakar lyginai taip susu 
prie vartų naušautasis Ton 
ševskis.

Staiga i 
šlykštus ir drąsi 
“Sustok!” Tai

BANDYMAS.
— Ak!
Elektros šviesa užgeso.
— Greičiau šviesos!
Dagi tamsoje aš pajult 

kaip ZvereVas krūptelėjo.
— Tuoj bus šviesos! P 

mane tai dažnai pasitaiko.
Šviesa vėl atsirado.
— Dovanokite! Bet aš ti 

susigyvenęs su tais ke’ists 
pignąlais.

—- A!... ąš suprantu. Apsią 
jitąs rajonas? Buvo?

(Bus daugiau)
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P. MILLER, finąnsų sektorius 
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CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
TRIUMFO KONKURSAS

J. P. VARKALA, Draugijos Auditorius.

vedėjas nustato kvotas kiekvie
nam miestui ir miesteliui pagal 
tai, kiek skaitlinga nariais yra 
to miesto Lietuvių Kultūros

' imtus iš aplikanto pinigus turi 
priduoti Draugijos ofisui. Jeigu 
aplikantas bus atmestas -dėl ne
sveikumo 'arba kitokių, priežas
čių, tai visi aplikanto įmokėti 
pinigai jam. grąžinami. Bet jei
gu pats aplikantas atsisakytų 
įstoti į Draugijų per 60 dienų 

, po aplikacijos išpijdyipo, itąi į- 
mokėti pinigai liekasi Draugi
jai.

Kaip pradėti ir baigti biznį
11. Kai konkursantas gauna 

iš prospekto sutikirhą, kad sto
ja Chicagps Lietuvių Draugi-' 
jon, tuoj turi konkursantas ar
ba pats aplikantas išpildyti ap
likaciją.. Išpildęs aplika'ciją, pa
sirašo ten, kur yra pažymėtų 
aplikantui pasirašyti — vienoj 
ir kitoj pusėje aplikacijos. Kai 
aplikacija yra išpildyta ir pasi
rašyta' tuoj iš aplikanto reikia 
paimtL pilną įstojimą, o jeigu 
neturi viso įstojimo, tai imkite 
tiek, kiek bus galima gauti. Jei-

TIKSLAS, SĄLYGOS, TAI- 
, SYKLfiS IR PLATESNI

PAAIŠKINIMAI
Konkurso pradžia

1. Chicagos Lietuvių Draugi
jos TRIUMFO KONKURSAS 
prasidėjo vasario-February 1 d. 
1937 m.;. baigsis balandžio-Ap- 
ril 30 d. 1938 m.

Konkurso tikslas
2. Šio triumfo konkurso tiks

las yra įrašyti Draugijon tris 
tūkstančius naujų narių, kad 
Draugijos narių skaičius pakil
tų iki septynių tūkstančių.

Paaiškinimas
Chicagos Lietuvių Draugijai 

septynių tūkstančių narių skai
čius yra reikalingas tam, kad 
butų galima įvesti praktišką, 
lanksčią vidujinę tvarką. Svar
biausia, organizacija turėdama 
septynius tūkstančius narių sto
vės ant tvirto pagrindo — ryto
jaus dienos saule skaisčiai 
švies, jaunajai, gcutkartei mes 
paliksime aukso kraitį — savi
šalpos ir kultūros organizaciją.

Sukurtas darbas Chicagos 
Lietuvių Draugijos pastogėj iš
augs į galingą jėgą ne vien sa
višalpos, bet ir kultūros darbo 
dirvoje. Chicagos, taipgi Chi
cagos apylinkių miestų ir mies
telių lietuviai, bendrai dirbdami 
sukurs stiprią, skaitlingą orga
nizaciją, kurios gyvavimui nė 
peklos vartai, neįstengs pakenk
ti.

Musų organizacijos narių ei
lėse intelektualių jėgų daug, at
eityje jų bus dar daugiau. To
dėl, nekalbant jau apie musų 
būtinas pareigas (savišalpos 
darbą), mes auginsime švieti
mo ir kultūros žiedus ir juos 
bersime į lietuvių gyvenimą 
kuo plačiausia. Vien dėl šito 
taip svarbaus reikalo ir ren
giam šį Triumfo Konkursą. Tik
slas šio Triumfo konkurso kil
nus ir gražus, tad neabejojam, 
kad jis ras gilų pritarimą Chi
cagos ir Chicagos apylinkių lie
tuvių kolonijose. Trys tūkstan
čiai naujų narių Chicagos Lie
tuvių Draugijon turi būt įrašy
ta. Šiandien Chicagos Lietuvių 
Draugija turi arti keturis tūks
tančius narių. Įrašę dar tris 
tūkstančius — turėsime septy
nis tūkstančius narių. Mes sa
vo sėkmingą darbą ir organiza
cijos šviesią ateitį apvainikuo
sime triumfu.

Konkurso dalyviai
3. Visi Triumfo Konkurso da

lyviai turi būt šios organizaci
jos nariai. Kiekvienas Draugi
jos narys, norįs dalyvauti šia
me . konkurse, turi gauti kon
kurso vedėjo pripažinimą, taip
gi išpildyti Triumfo Konkurso 
registracijos lapą. Konkurso da
lyvis gavęs leidimą iš konkurso 
vedėjo, turi teisę įrašyti naujus 
narius, imti iš naujų narių įsto
jimus ir mėnesines.'
Kontestanty komisas ir dovanos

4. Kiekvienas konkursantas

nuo pirmųjų dviejų naujų įra
šytų narių jokios dovanos ne
gauna. Išimtis vien tiktai tiems 
konkursantams daroma, kurie 
dalyvavo pereitame Draugijos 4
konkurse.

Konkursantų laipsniai .ir 
dovanos

5. Konkursantai skirstomi į 
keturis laipsnius ir pagal pa
siektą laipsnį gauna konkurso 
dovanas: Tertius, Secundus, 
Primuš ir Supremus.

Tertius
Konkursantas, įrašęs nema

žiau kaip 35 narius Draugijon, 
priklauso Tertius laipsniui. 
Konkursui pasibaigus gauna 
konkurso dovaną — auksinį 
laikrodėlį arba auksinį žiedą su 
monograma vertės $20.00.

Secundus
Kiekvienas konkursantas, įra

šęs Draugijon nemažiau kaip 
75 narius, priklauso laipsniui—• 
Secundus. Konkursui pasibaigus 
gauna konkurso, dovaną — dei
mantinį žiedą arba auksinį lai
krodėli su monograma vertės 
$50.00. • i

Primuš
Kiekvienas konkursantas, įra

šęs Draugijon nemažiau kaip 
125 narius priklauso laipsniui-— 
Primuš. Konkursui pasibaigus 
gauna konkurso dovaną — dei
mantinį žiedą arba auksinį laik
rodėlį su monograma vertės 
$100.00. .

Supremus
Kiekvienas konkursantas, ku

ris įrašo Draugijon nemažiau 
kaip 200 narių laikomas pasie
kęs aukščiausią laipsnį Triumfo 
Konkurse, būtent Supremus. 
Pasibaigus konkursui gauna 
konkurso dovaną — deimantinį 
žiedą arba auksinį laikrodėlį su 
monograma arba ir abi šias do
vanas vertės $200.00. . .

Čia' pažymėtas konkurse do
vanas galima bus pasirinkti Jo- 
seph F. Budrik, auksinių daik
tų krautuvėje. Konkurso dova
nos bus įteiktos ceremonialiame 
Draugijos vakare, gegužės 7 d. 
1938 m. — konkursui pasibai
gus.

Triumfo bankrotas
6. Triumfo bankieta's įvyks 

gruodžio'11 d. 1937 m. Tikieto 
kaina bus $2.50 asmeniui. Kiek
vienas naujas narys, įsirašęs į 
Draugiją nuo vasario 1 d. iki 
gruodžio 11 d. 1937 m. įžangos 
tikietą gauna nemokamai. Taip
gi po du įžangos tikietus gau
na nemokamai visi konkursan
tai.

Triumfo puotos kolonijose
7. Kiekvienoj kolonijoje, ku

rioje gyvuoja Lietuvių Kultūros 
Draugija, bus rengiama atski-

, ros Triumfo Puotos (bankie- 
tai), kai tik kolonijoje (mieste, 
kuriame gyvuoja Lietuvių Kul
tūros^ Draugija) — bus pasiek
ta naujų narių kvota. Konkurso

Draugiją'; taipgi bus atsižvelgta 
į esamus tos kolonijos sąlygas 
konkurso darbuotei. Be to bus 
rengiamos Triumfo Puotos 
(bankietai) ir tokiuose Chica
gos apylinkių miesteliuose, ku
riuose Kultūros Draugijos ne
buvo konkursui prasidėjus^ bet 
įsikurs konkursui einant. Kiek
vienas naujas narys bile, kurioj 
kolonijoje, įsirašęs Draugijon, 
galina į savo kolonijos Trium
fo Puotą tikietą nemokamai. 
Taipgi gaus tikietą veltui ir į 
Chicagos Triumfo bankietą. Ko
lonijų bankietams laikas nėra 
nustatomas, bus taip greit 
Triumfo Puota surengta, kaip 
greit bet kuriame mieste bus 
kvota' pasiekta.

Paskutinė proga ne nariams
8. Pasibaigus Triumfo Kon

kursui, nauji nariai bus priima
mi tiktai nuo 15 iki 40 metų 
amžiaus. Taipgi įstojimo mo
kesnis vėliau bus atatinkamai 
naujiems nariams pakeltas. 
Kiekvienas konkursantas. priva
lo tai priminti (sąyo visiem^ 
prospektams, kad tiktai dabar 
yra patogiausias laikas rašytis 
į Chicagos Lietuvių Draugiją.

Daktaras patikrina narių 
sveikatą

9. Nauji nariai, gyvenantys 
Chicagoje, sveikatai patikrinti 
gali atvykti kiekvieną ketvirta?- 
denio vakarą (ketvergo vakar-‘ 
rą) į Draugijos ofisą, 1739 So. 
Halsted St., nuo 7130 iki 9 vai. 
vakaro. Čia daktaras patikrins 
aplikanto sveikatą. Jei kurie 
biznieriai įsirašydami į Drau
gi j ą negalės asmeniškai atvyk
ti į Draugijos ofisą, tai sutartu 
laiku daktaras pas juos nuvyks 
sveikatos patikrinti. Dėl patik
rinimo naujų narių' sveikatos 
kituose miestuose bus susitar
ta kolonijos konkursantų ir 
konkurso vedėjo, — kada ir 
kaip tai parankiausia atlikti.

Atmesti it atsisakiusieji 
aplikantai

10. Konkursantas visus pri-

gu gausite visą įstojimą, tai 
būtinai paimkite ir mėnesinių; 
jeigu negali gauti daugiau, tai 
nors urž vieną mėnesį. Padary
tą biznį, kiekvieną savaitę pri
suokite Draugijos ofisui.

Komplipientiąs naujam nariui
v 12. Įrašęs naują narį Draugi
jon atsiklaųsk (žinoma, jeigu 
jo nepažįsti), koks jo užsiėmi
mas, darbas, profesija. Gal yra 
veikėjas kokioj nors organiza
cijoj ir 1.1. Priduodamas mums 
nario aplikaciją, pažymėk visą 
tai ant atskiro lapo, —- įdėsime 
į Draugijos skyrių “Naujieno
se.”

Konkurso ofiso valandos
13. Konkurso vedėjas bus o- 

fise pirmadięniais ir ketvirta
dieniais visą dieną. Pirmadie
niais nuo 9 vai. ryto iki' 7:30 
vakaro; ketvirtadieniais nuo 9 
vai. ryto iki 9 vai. vak. Taipgi 
sekmadieniais^ nuo 9 vai. ryto 
iki 1 vai. popiet. Bile kuriuo 
konkurso reikalu malonėkite 
kreiptis čia. pažymėtu laiku.

Konkursantai ir diligensai
14. Kiekvienas konkursantas 

gali turėti vieną ar daugiau 
sau pagelbįninkų, kurie jiems 
padės sėkmingai eiti konkur- 
santo pareigas. Tokie konkur
santų pagelbininkai vadinasi 
diligensai. Tokių dįligensų vdr- 
dai turi būt Jpnkųrsą'ntų įre
gistruoti pas konkurso 'vedėją*. 
Diligensams ir jų šeimynoms 
bus suteikti tikįetai į Draugi
jos Trįumfo Bankietą arba ko^ 
lonijų Triumfo Puotą nemoka
mai.

Skirtingos sąlygos
15. Jeigu konkursantai pasi

sektą prirašyti visą gyvuojan
čią organizaciją Chicagos Lie* 
tuvių Draugijon, bet apie to
kios organįzą'cijos prirašymą 
turi iš anksto tartis su kon
kurso vedėju. Jei bus surasta, 
kad organizacija yra dar gera
me stovyje, bus daleidžiama 
Chicagos Lietuvių D.raugijon į-

sirašyti. • Taipgi fconkursąntui 
bus nustatytos skirtingos sąly
gos už visos organizacjjos na
rių įrašymą, negu kad yra už 
atskirų narių įrašymą.

Prudensų komisija
16. Jeigu kiltų nesusiprati

mas tarpe konkursantų arba 
tarp konkursąnto ir konkurso 
vedėjo, — arba tarp konkursan- 
to ir. Draugijos arba Draugijos 
ir konkurso vedėjo — nesusi
pratimus galutinai išsprendžia 
Prudensų komisija, į kurią įei
na: Ądv. Paul A. Adomaitis, 
Chicago; Euphrasine Mikužiutė, 
mokytoja, Chicago; inž. Joseph 
J. Gura, Rockford.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
Triumfo Konkurso Vedėjas, 

Julius Mickevičius.
Post Scriptum:

Pavieniai Draugijos nariai, 
ne konkursantai, jeigu įrašys 
naują narį, tai už kiekvieną į- 
rąšytą narį, gaus pats ir jo' įra
šytas narys Draugijon tikietą 
vertės $2,50 į garsųjį Triumfo 

ankietą, kuris įvyks gruodžio 
(Dec.) 11 d. Olympię Hali, 6148 
Cermak Rd.

Bet tiktai tas Draugijos pa
vienis narys-, ne" konkursantas, 
gaus tikietą į Draugijos Trium
fo' Bankietą, kuris įkalbintą 
naują narį pats asmeniškai at
sigabens į Draugijos ofįsą ir 
čia jo naujas narys sumokės 
pilną įstojimą. Tądą įrašąs ir 
įsirašęs — abu gaus nemoka
mai tikietą į Triumfo Bankie
tą. ' ' ,

Tris tūkstančius nau
jų narių turim įrašy
ti Triumfo Konkurse

Neabejojam, kad šis Chica
gos Lietuvių Draugijos Trium
fo Konkursas bus istorinis — 
bus padarytus vienas žymiau
sių rekordų naujų narių įra
šyme kokio dar nebuvo lietu
viuose7ir vargiai kąd greitu 
•laiku bus. Praeitame Draugi
jos vajuje buvo įrašyta 1862 
nariai, tai buvo didelis dar
bas, vertas pasididžiavimo, bet 
šiame konkurse — trys tūks
tančiai naujų narių turės pa
dauginti eiles Chicagos Lie
tuvių Draugijos.

Chicagos Lietuvių Draugija
eina prie septynių 1 ūksiančių 
narių, šiame Triumfo Konkur
se Draugija triumfo susilauks 
— Trys Tuksiančiai Naujų 
Na^'fių Turi Būt!

Chicagos ir kolonijų dar
buotojai, be abejo nęsnaus, 
(Įir.bs nųoširdžįai, kąd kvotas 
užpildžius, kad savo kolonijos 
garbę tinkamai apvainikavus. 
Čia numatoma kvota, Trium
fo Konkurso ■»< artėjo, kiekvie
ną i šių kolonijų*

Kiek turi ira- 
Kbloniją šyli narių

. Aurorą ...................  66

Nori Laimėti Čempionatą.

tikisi, kad jos basketbblo ratelis laimės Chi
cagos lietuvių krepšiasvydžio čampijonatą. Šis 
ratelis, kartu su kitomis geriausiomis Chica
gos lietuvių komandomis, dabar už tą čam- 
pijonalą kovoja kiekvieną sekmadienį JAU
NIMO lygoje. Žaidimai vyksta St. Philip’s gim
nazijoj/(Jackson Blvd. ir Kcdzie Avė.).

Paveiksle iš kairės dešinėn: sėdi — Tolci- 
kis, Visgirdas, J. Bertulis, M. Jovarauskas 
(Roosevelt Furiture Kompanijos savininkai), 
Jagminas ir Vyšniauskas. Stoviu Antroj eilėj: 
paliųkaitis, Naujokas/ Greetis, Godelis ir Va- 
lauskas. Jaunimus

Prudensų Komisija
Triumfo Konkurse nesusi

pratimams spręsti (žinoma, pei- 
gu nesusipratimai kiltų) turės 
Prudensų Komisija. Ji nesu
sipratimus konkurso eigoje 
tiksliai išlygins. Prudensų 
Komisija susideda iš šių trijų 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
narių:

Ądv. Paul M. Adomaitis, 
Chicago

P-lė Euphrasine Mikužiutė,./ 
t mokytoja, Chicago

— turi į jį įdėti pasiryžimų. 
Nė vienas Triumfo Konkurso 
konkursantas neturės pasise
kimo savo darbe, jeigu nesu
kurs savyje pasiryžimo lieps
ną. Pasiryžimo, daugiau pasi
ryžimo —darbas jūsų augs ir
klestės. Jūsų pasiryžimo dar
bas apvainikavo Chicagos 
Lietuvių Draugiją skaitlinga 
šeima naujų narių. Lauksime.

Julius Mickevičius,
Triumfo Konkuso Vedėjas.

klestės. Jūsų pasiryžimo dar
bas apvainikavo Chicagos 
Lietuvių Draugiją skaitlinga 
šeima naujų narių. Lauksime.

Julius Mickevičius,
Triumfo Konkuso Vedėjas.

Nubaudė abortininkę

Chicago ........   1700
ęhicągo Heights ....... 100

’ Cicero ................. -........  200
• Pę Kalk ........ ................ 58 j

Gary   75
Harvey .........................  65 ./
Indiana Harbor ............ 69
Kenosha -........... j........ 51
Nįejpoge Bark 79
Rockfųrd ........ ......... J21....

Nubaudė abortininkę
KAUNAS. — Kauniškė Ju- 

stė — Antanina Kamarauskie
nė vienai merginai padarė 
abortą. Po kelių dienų dėl 
kraujo užkrėtime mergina mi
rė. Kamarauskienė nubausta 
dvejaią metais sunk, darbų ka
lėjimo.

KAUNAS. — Kauniškė Ju
stė — Antanina Kamarauskie
ne vienai merginai padarė 
abortą. Po kelių dienų dėl 
kraujo užkrėtime mergina mi
rė. Kamarauskienė nubausta 
dvejaią metais sunk, darbų ka
lėjimo.

T-

Ručine ........ — ..... - 68
.Spripgfield ...............  66
St. Charles -................  50
Waukegan .......... ..... . 132
Westville...... r   100
Triumfo Konkurse numato

ma — 3,000 naujų narių.

Pirmas žodis
....

Niekas taip tiksliai neska
tina žmogų į darbą, kaip pa
sižymėjimas. Pasiryžimas yra 
tikra Orpheuso pasakos alego
riją — pajudina akmenis ir 
nustebina žvėris. Pasiryži
mas yra tikrasis genėjus — 
nė teisybe neturi jėgos laimė
ti be pasiryžimo.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
konkursantai, jei nori savo 
darbų . .padabinti i>ątaiuguinų

Inž. Joseph J. Gura, 
Rockford.

Chicagos Liet. D-jos 
Konkursantai,

Triumfo konkurso dalyviai
lytusų žymus organizacijos 

darbuotojai stojo į aktyvų dar
bą, kąd šiame konkurse Chica
gos Lietuvių Draugijos narių 
skaičių pakėlus iki septynių 
tūkstančių.

■ A
Vincent B. Ambrose, Chicago 
Alėje Ambrose, Chicago.
Louis Antanavičius, Chicago.
Joseph Augaitis, Cicero.
Jonas Ascida, Cicero.

Heights, III.
B

Frank Bulaw, Chicago.
Antanas Butkus, Chicago.
Adolph Butkus, Chicago.
Vincent Briedis, Chicago.
Antanas Balta/cis,1 Chicago.

C
Konstantine čepulevičius,

♦ Chicago.
Juozas čįapas, Chicago.
P-nia Helen Chepulis,

Springfied, III.
Vincent černauskas,

Springfied, III.
D

Jonas Didžgalvis, Chicago.
/ G
"'‘P-le Suzan L. Gabris,

Waukegan, III.
Jonas A. Gnakey, Gary, Ind.
Peter Geniotis, Chicago. , 
John Gotovvtis, Chicago.

J
Kazimieras Jokubka, Cicero.
Jurgis Izbickas, Harvey, III.
James Jonikas, Chicago.

K *
Fr«ank Kliknia, Chicago.
P-Iė Antoinette Kacevičius,

Chicago.
Adplph Kauiakis, Chicago.
Jonas Kuolos, Ind. Harbor
John A. Kulins, Elmwood

Pąrk, III.
P-lė Anna Karėta, De Kalb,

Ilk
Antanas Krušinis, Melrose 

Park, 111.

P-lė Jennie Laure!, 
Waukcgan, III.

P-nia Julia Luketis, 
Springfield, III.

(Tąsa .ant 6-to pusi.)

Fr&nk Kliknia, * 
P-lė Antoinette

Adplph KauiaJds, < 
Jonas Kuolos, Ind. 
John A. Kutins,

P-lė Anna Karėta,

Antanas Krušinis,

P-lė Jennie Laure!

P-nia Julia Luketis,

(Tąsa .ant 6-to ]

ŠI VIETA REZERVUOTA

ROOSEVELT
FUHH1TURE KŪMPANUftli

(Mikas P. Jovarauskaę ir Jonas P. Bertulis, sav.
Chicagos Lietuvių Draugijos nariai)

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
' ' CHICAGO, ILLINOIS

Ž • . . ’ •' ir.: .
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Chicagos Lietuvių
Draugija
«-   III ■——*

Chicagos Liet. D-jos 
Konkursantai

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
M

Petras MartinZcaitis, Chicago.
Kazimier Matekpnis, Jr.

Chicago.
P-lė Aldona Miller, Chicago.
P-nia Petronėle Markauskas,

Chicago.
Zigmas S. Mickevičia,

Chicago.
P-nia Lucija Matekonis,

Chicago.
John Maslauskas, Cicero.
Stasys Mockus, Racine, Wis.
Joseph Meškauskas,

Chicago Heights, III.
P-nia Elzbieta Norgailienė,

Chicago;
VValter Neffas, Chicago.
Andrius Nikelis, Chicago.

- P* - i į i i,!(• 1 I. uLiStanley J. Petrauskas,
Rockford, III,

Chester Prakuroras, Gar y,
Ind.

Joseph J. Poder, Springfield.

.. ..f -------------.... .

ST. CHARLES, JELL.

Kuriasi Lietuvių Kultūros 
Draugija

—...... .. ... .... ■■....
• \ v*/' . ■ • j ' t ,

gijos Westville ir Kenosha. 
Vėliau bus fupintasiy kąd sky
rius pakėlus nariais, taipgi 
prigelbejus pinigiškai pasisto
ti stipriai ant leojų.

S1'<v W
NAUJIENOS, Chicago, K

A’

Antradienis, va s. 2, 1937

R
Peter RapSzewich, Chicago.
Pęter Rozgus, Chicago.

S
Kazys Steponayičius, Chicago
John Šliužas, Chicago.'
James Sholtemian, Chicago.
Antanas Skrabulis, Cnicago.
Thomas SalA-auskas, Chicago
Joseph Stravinskas, Chicago.
John Sedawski, Chicago.
Jonas Sanaustfas, Chicago.
Ztanon Sinkus, Chicago.
John A. Sinkus, Chicago. '
Antanas Steponaitis, Gary,

Ind. '
Stanley Statkevich,

Racine, Wis.
Antanas Stankus, Aurora, III.

Radionas
Naujas moderniškas radio, 
pagaunantis visas tolimas 
stotis ir išduodantis stebė
tinai graų balsą. Graži 
išvaizda. Greitesnis kaip 
žaibas.
Kaina 6 tūbų gražiame 
kabinete

*38.50
8 tūbų už

*55.00
11 tūbų

*75.00
Dykai demonstruojame jū
sų namuose. Didelė nuo
laida už seną radio arba 
pianą.

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

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

Sekmadienį, vasario 7 d. 
įvyks pirmas Chicagos Lietu
vių Draugijos narių susirinki
mas St. Charles, III., Pearson 
svetainėje, prie Main ir 
Fourth St., 2 vai. po piet. Su
sirinkime bus gražus progra
mas, dalyvaus žymus daini- 
suiHominitas p-lės Lukas balso 
liajaus šokėjų trupė, inž. Kos
tas Augustinavičius ir Dr. A. 
Montvidas. Po programai eis 
draugiški pašnekesiai.

Taip sakant, musų atstovas 
p. F. Btilaw čia bus atlikęs 
didelį darbą—įrašęs penkis
dešimtis naujų narių St. Char
les. Tiesa, be vietinių draugi} 
paramos jo darbas čia butų 
buvęs neįmanomas, bet ačiū 
vietos darbuotojų paramai F. 
Bulaw darbo pasekmės 
ko geriausios.

Greitu laiku Draugijos 
rių organizavimo darbas
baigtas. Dar bus įkurti Chica
gos Lietuvių Draugijos sky
riai—Lietuvių Kultūros Drau-

DE KALB, ILL.

Pravartu (prisiminti De 
Kalbos Lietuvių Kultūros Dr- 
gijos nariams, kad sekmadie
nį nepatingėtų atvykti į St. 
Charles Lietuvių Kultūros 
Draugijos įkurtuves. St. Char-. 
les ir De Kalbo—abi kolonijos 
arti viena 
kolonijų 
Draugijos

antros, proga šių 
Chicagos Lietuvių 

nariams arčiau su-

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

yra

sky
li us

Walter Tui’ner, Chicago.

Benediktas Vaitekūnas,
Chicago.

Antanas Visbaras, Chicago.
P-hia Teresė Viltrakis,

Chicago.'

John V. Zickus, Chicago.

DON’T
NEGLEČT 

L A COLD j
Krūuneb dKaudejimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 
mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus. Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

Sekmadienį, sausio 31 d. 
Kazlausko svetainėje, įvyko 
skaitlingas Chicagos Lietuvių 
Draugijos narių susirinkimas. 
Buvo įkurta Chicago Heights 
Lietuvių Kultūros Draugija iš 
80 narių, išrinkta sumani val-

Joseph Kazlauskas/ pirm.
Ben. Gečas, pirm, pagelbi- 

ninkas.

torius. , /
Joseph Albaiiskas, sekreto- 

rius-iždininkas.
Pranas Lukošius, iždo glob.

Petras Vėis'al, iždo glob.
Joseph MeskaUskas. mar

šalka. ' !
Yaldybon įėjo du jauni čia- 

girniai vyrukai—-Pranas Luko
šius ir Petras VeisaL Susirin
kimai nutarta laikyti antrą 
sekmadienį kiekvieną mėnesi, 
1 vai. po pietų, p. Kazlausko 
svetainėje, 284 E. 14th St. 
Taipgi susirinkimas nutarė 
tuoj po velykų surengti va
karą. Pasibaigus susirinkimui 

‘Prasidėjo programas. Kazys 
Pažarskas vykusiai sudainavo 
keletą dainų, Beliąjaus trupės 
artistai gražiai pašoko lietu
viškus šokius. Fotografas Jo- 
kubauskas hiiemė susirinkimo 
paveikslus. Sekamą antradie
nį tilps susirinkimo paveiks
las, Po susirinkimo ir progra- 
mo smagiai pasisvečiuota. Bu
vo atvykęs biirjs svečių iš 
Harvey — pp. Skirmontai, Iz- 
bickas, Garbusas ir keletas 
kitu. /

INDIANA HARBOR, IND

AURORA, ILL.

Sausio 24 d. Auroros Lietu
vių Kultūros Draugija surengė 
šaunų koncertą. ‘Naujos Ga
dynės” v choro dainininkai va
dovaujant choro mokytojui 
Jurgiui Steponavičiui davė 
gražų programą. Kalbėjo Vin- 
cent Ambrose. Publikos atsi-

GERKIT tik gera ALŲ

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

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

Auroros 
Draugijos

lankė gana skaitlingai, liks 
gražaus pelno. Po programui 
ėjo šokiai... #'

Beje, kai kurie 
Lietuvių Kultūros ,
nariai rengiasi vykti sekma
dienį į Charles Lietuvių 
Kultūros Draugijos įkurtuves, 
kurios įvyks Pearson ' svetai
nėje, prie Main ir Fourth St.

Indiana Harbor Lietuvių 
Kultūros Draugija, vasario 14 
d. rengia koncertą, šv. Pran
ciškaus svetainėje, 3901 Fir St. 
“Naujos Gadynės” choras pil
dys programą.

CICERO, ILL

Sekmadienį, sausio
Liuosybės svetainėje

3 d. 
Cicero 

Lietuvių KulturQs’ Draugijos 
įvyko sėkmingas vakaras, bu
vo sulošta “Tadas Blinda”, lo
šimas išėjo gerai, skaitlinga 
publika buvo patenkinta. Po 
tęatrui ėjo šokiai iki vėlybai 
nakčiai. Cicero Lietuvių Kul
tūros Draugijai liks gražaus 
pelno.

ŽYMUS LIETUVIAI BIZ
NIERIAI EINA SU CHI

CAGOS LIETUVIŲ 
DRAUGIJA

bar jau žinoma visiems Chi
cagos lietuviams.

Kaip jau minėta, Jovaraus- 
kas ir Bertulis yra Chicagos 
Lietuvių Draugijos nariai. Jie 
"visada ir visur eina su musu 
draugija ir nuoširdžiai pare
mia kiekvieną musų užmany
mą. štai ir dabar jie pradėjo 
garsintis musų draugijos pus-

gijos nariai irgi turėtų paro
dyti savo paramą Roosevelt 
Furniture kompanijai atsi
lankydami ten savo baldų rei
kalais. Nežiūrint ko jums rei
kia, didelio ar mažo daikto,

WAUKEGAN, ILL

šokiais

Waukegan Lietuvių Kultū
ros Draugija surengė pasilin
ksminimo vakarą su 
praditą sekmadienį,
svetainėje. Publikos atsilankė 
skaitlingai, smagiai laikas 
praleistas. Draugijai liko, pel
no.

Chicagos Lietuvių Draugi
joj yra daug profesionalų bei jums užsimokės pirkti pas sa- 
biziiierių. Iš gerųjų Draugijos 
rėmėjų tenka paminėti M. P. 
Jovarauskas ir J. P. Bertulis, 
Roosevelt Furniture kompani
jos‘savininkaj. Vasario pir
mą suėjo ašluoni metai nuo 
šios krautuves įsisteigimo. 
Nors pereiti septyni metai bu
vo didelės depresijos metai, 
vienok Roosevelt Furniture 
kompanija dėka savo gabių 
vedėjų sumanumui, žengė pir
myn tapdama viena iš spar
čiausiai augančių baldų krau
tuvių Chicagoje. Jų nuoširdus 
patarnavimas kostumeriams ir 
'jų prekių kainų žemumas da-

vo draugijos narius.
—Petras Bedalis.

Praėjusį šeštadienį daugiau 
kaip 6,000 taksų mokėtojų at
lankė taksų kolektoriaus ofi
są, kad užmokėti antrą 1935 
metų taksų dalį. Mat, su 1 
diena vasario išsibaigia laikas 
taksams mokėti, ir nuo tos 
dienos bus dedamos pabaudos 
už vilkimą mokesčių. Viso 
taksų kolektoriaus ofisas suė
mė pinigų praėjusį šeštadienį 
$2,910,318.

■

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue. Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• ANGLYS—COAL

2419r49 2.1'&t §t. Olūcaya Ccuud 6500

L M.| NORKUS •
Res. HEMLOCK 6240

auto me- 
užtikrina 
geriausia

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

Smulkesni $7.15 tonas

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.

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu, pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisinga patarnavima ir 
pataiso automobiliu*.

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

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ekpress 4405 S. Fairfield Av.

<*»♦>>> >1 feAMKkMtf

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mgsų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, CanaI 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bm galima gauti.

PRMESMAS iOimOM
Kiekvienas kūdikis tarpsta nuo gero maisto, valgydamas Motinos 

pieną.
Motinos, esančios ar greit busiančios 

kūdikiui turtingo pieno. T 
sti jaunuoliams

pasirūpinkite ganėtinai savo 
Tai yra NATŪRALUSIS maistas, kurs gelb- 

tvirtais išaugti.
Dabar—jau virš 40 metų kai Motinos pasitiki mai

sto gėrimu, turintį pačią geriausią sąlyklą ir kitus 
grudus. Kad tai atsiekti jį daro prie tiksliausiai pri
žiūrimos temperatūros. Gerkit jo ganėtinai—arsimin- 
kit vardą—MALVAZ. ; A

Klauskit savo gydytojo apie šį sustiprinantį toni
ką .. . Daugelis gydytojų pataria jį vartoti per vieną 
mėnesi prieš kūdikio susilaukiant ir visą žindymo 
laiką. Leiskit jam pasakyti kodėl šis turtingas vie
natinis Malto Maisto Gėrimas reiškia tiek daug šiuo 
laiku. Tad, dėl viso ko, išgerkit po vieną ar daugiau 
Malvaz butelių kasdien—pradedant šiandien.

Ypač menkų krūtinių moterys turėtų atkreipti 
dą j Malvaz. Gerkit jį dažnai.

aty-

£332 SO. LONG Avė 
Chieag». lu

TtU HEFUBLIC 8402.

ILaidotuvių Direktoriail

• JUOZAPAS
UDEIKI

, [R TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD AS 
PHOTOGRAFAS 

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovaną. Modemišku Vestuvių Pavei 
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlevood 5883—5840

• Turtas ir Finansai
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir_ teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus krei- 
T)lr] t'PG

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

Kaina: 24 bonkų kartonas $2.75. 
Juosime nuolaidos 50'C už grąžintus 
čius butelius. 12 butelių kartonas $1.40. 
25c nuolaidos už grąžintus tuščius bute
lius.

Mes 
tuš- • LIGONINES— 

HOSPTTALS

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ 
CHICAGO.

• TAVERNOS

MALVAZ DARO MONARCH BEER 
ALUDARIAI

e AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

SVEIKATOS KLINIKAS 
KompetentiSki gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tanąilus Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoni n! r gydy
mas arba namuose. RaudongysUs 
gydymas {ivirkitimu. kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tek Lawnd&le 5727.

New Deal Inn Tavern
H 7 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, III.

ATYDOS! Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo- 
pinigai grąžinami. Atsilankykit irkėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba 

sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Central Sistrict Furniture Company
3621-23-25 So. Halsted Street,

JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

Phone Boulevard 0987

..■A. i ■i;';;:. i

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

\ ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Virforv 1696

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

2448 West 47th • Street

» RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

( . Tel. Victory 9670.

Garsinkitės “N-nose’
i’

Salutaro Bltens yra vienas iŠ ge
riausių Biterių ką Šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų Plačiai vra narduodamaF 
aptiekose ir vartojamas Tavernose Musų naujai atidarytoje ir išpuošto- 
geras gerti su degtine ir be degtinės įe užeigoje Lucky Inn randasi įvai- 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

visi- ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

K

West I8tfe St.
CHICAGO, ILL.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
Šviestus kasdien. ,

GILLS DELICATĘSSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — BouL 8758

40

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

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

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

I
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Vasario Septintai Dienai 
Besiartinant

—I > ■ ■■

Valsąrio šefhilitą dieną fen- 
gidtriflš yrą Sokolų svetainėje/ 
adteštt 2343 $0. Kedžie a^e- 
fttie “Naujiem!” koncertas. 
CHicagdš lietuvitį gyvenime 
tai svarbus įvykis.

Pabrėžiu—svdrbuš! Tik pa
žiūrėkime : pareina žmogus iš 
darbo, nusiprausia, pavalgo, 
atsisėda pasilsėti, ir jo ranka 
instinktyviai siekia tos dienos 
“Naujienų” laidą. Dalykas 
toks, kad musų gyvenimas 
yra daugiau, negu vien dar
bas, valgis, miegas, šiandien 
musų svajbnėS gražesnio gy
veninio, troškimai geresnio 
pasaulio, kovos už skaistesnį 
rytojų, pastangos patenkifiti 
dvąšMlttš reikalavimus inia 
tif (itl( Icdbriė fiėk įldt Mtištį 

: alko ir jidštidiįjį, kiėfc imd 
įtino feikalavimąjus įjatebkih- 
ti. if, sdkau, žtrtdgtiš siekiai 

kad ^džittrėti kaš 
tfėifętei įfašdlifyt kad padisityd 
kbkibj Vietoj Jis, žMė’gUs, sto
vi Šiandie# kailji kad žMH j 
iOžtoitte kaoitotids laivo 
piaitkianeid didžMojtt vafide- 
bįHiti

Bė( tdl rte yiškds. Netik 
braižinius; netik žinias įti- 
dųodd “Nntijiėrioš” diena do 
dienos; sdVdiiė jio ŠdvUiteš; 
Metai po Mėtą. Ntib plrbios 
laidos, 23 blėtdi atgdl, “Natt- 
jiėbds” btiyo, jos pašlileka 
šiandien čhieagOs ir, sakysiu, 
Ariteflkds lietdViiĮ visuomeni
nio gyvenlbiO čentrdš. £jo pa
sauly koyoš Už liandlėš# ttiiiilų 
fėišėS-^“NduJtebbš” 
vb Abietikos iietdvittš ' apie 
JUS; “NdtijiėriOš”rėniČ tas ko
vas, iėike afguinentiis jty ša
lininkams; “Naujienų” žmo
nės lankė susirinkimus, kris- 
taližavo idėjas.

Kiek šiauresniame pačių A- 
merikoš lietusių gyvėbiiįS 
“Naujič’no^“* ^Ter A dvidešimt- 
tris metus tarnavo visuome
nei netik kaip informacijų 
biuras; bet dažniaūsia kaip 
pati kilnaus sumanymo šir
dis.

AlvdŽiaVO kas atikų rinkti— 
“NaiijiėnOš” buVo agitacijos 
čentrds, jei aukos linkta pra
kilniam, naudingam visuo- 
menėš tiksim.

Atvyko j Amevikų, o ypa
tingai į didžiausią Amerikos 
lietuvių koioiilją Cliicagų ko
kie aktoriai, ddlriMMkąi — 
kUė višUpįrma jie kreipėsi iri 
kbr pagefbbš surado? Atsa-

kyniąs — “N aų jenose.”
Mokslo, apšvietos, vaikų au

klėjimo, sveikatos, visokių 
idėjų klapsimai uNaiiJiėndše” 
gvildenta, aiškinta —• vis atsi
žvelgiant į žmonių, liaudies, 
minių interesus, neš tautas, 
rases, visą žmoniją sudaro ir 
jų ateitį lemia galų gale ne 
kėlėtaš parlėktųjų, ne keletas 
turčių, o milžiniškoji darbo 
žmonių mase.

Gal kai kam atrodys keista, 
bet yra faktas, kad “Naujie
nos” išjttdirtO net tuos Ameri
kos lietuviui, kurie skaitė jas 
Savo pHėšu. Faktas yra, kdd 
dėka pažangiojo lietuvių judė
jimo, kurio priešaky “Naujie
nos” visuomet stovėjo, net 
Mitštį klėrikdlal btivd privers
ti šukftišti. ftodbS; pats kuni
gai Kemėšis kart kartomis 
įldtdfdaVb savo sekejdms imti 
aktyvumo’, Vėiklb'š pavyzdį iš 
“ėičilikų.”

Ateinantį šėknidtliėbį “Nau
jienos” nevaikščioja 23 meti- 
iiėš štikaktiiVėš -— dvidešimt 
trėčidš Mėtirlėš Stikakitives ko
vės Už Šviėšeshį rytojų darbo
žmOnėmš, šiikaktUvės apšvie
tus Skleidimo Amerikos lietu
vių iarpė, šUfcaktUvėš Ameri
kos ilėttivių Visuomeninės vei
kios, f'bkimai “Naujienų” 
dvidešimt trečios mėtines su
kaktuvės ^ra Amerikos, o y- 
gaimgai ttocdgės lietuvių pa- 
žangoš'šbkakiuvėš, nes visuo
mene padėjo “Naujienoms” 
V.erstiš; b '‘Naujienos”; savo 
keliu, tarnavo višudmčnei.

*   X.

Iš Birutės
Operetė “Sveikartt ligos 

iiHkaibfei” 
»

«$sl* iĮeįuviiį £Ū- 
ditorijoj “Ėiru'tės” choras ruo
šia scenai dar pirmą kartą 
tarpe chicagiečių iš Lietuvos
atgabentą operetę “Sveikam 
ligos hėįkalbesi”. ši bpėretė 
LietUvoš Scenoj tUrejb didelį 
pasisekinią kaip tai Šiatilibose, 
PanėVežyjė ir Marijampolėj.

čpėretė turi grąžtų, mtiziką 
it dainas ir labai įdomų turi
nį. Veikalas yra tbmmitiškas 
ir komiškas. “BirUtė” priruoš 
scenai taip, kad atsilaiikiUSie-ms 
bus gana įdbmu fiamalyti.

SvatbušLietuvių 
Spulkų Lygos su

sirinkimas
Penktadieny, vasario 5 die

ną, 8 valandą vakare Lietuvių ■ 
Atodfebpjbj, $133 Šo. Dalsiėd 
streėi, įVykš Lietuvių Šphlkų 
Lygos bertaininis posėdis.

Posėdžio veikla numatoma 
šitokia:

1 — Advokatas K. P. tįti- 
giš, delegatas į Illinois spulkų 
lygoš šilširinkimą 8 dieną sau- 
sib 1937, išdtibš f^portą iš to 
susirinkimo.

2 — Padarys pranešimą Mr. 
Goodsitt, Spulkų lygos Field 
Director; jo pranešimo , tema 
Mis: Ką nereiklios spiilkbš tu4- 
ri daryti.

3 _ Nbuji sumahymai.
Lietuvių spulkų atstovai. ir 

direktoriai prašomi atsilanky
ti į šį ŠVdfb’iį ŠbUĮribkiftiU;

šėkėėtoMš if abditeMš.

N AtJJIENOS. Ctficagd, DL
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BataM taksti M 
sitmokgjim^.

: hiritiadiertį, vą&afio 1 difc- 
ną, 12 valandą nakties iššj- 
baigė laikas antro pusmečio 
1935 metų įakšmns sumokėti. 
Nuo pirmadienio bus deda
mos 4tyie reguliarės taksų su
mos dar ir piniginės pabau
dos tam tikro rtuošįmčįo.

Nužiūrimą, kad 1935 metų 
taksų tebus sumokėta 'tik 55 
nuošimčiai VišOš Uždėtos Šu
rnos. žindma; ,
kauntes ir kitų Chiėagoš vald
žių biudžetas yra ritištėtytas 
(dm tlkėai sumai, d taksų te- 
suteiikama tik truputį dau
giau nei pusė; tai valdžioms 
yra sunku verstis. Todėl spė
jama, kad vyriąušyfaė- išVyst- 
tyš energingą Vajų Užvilktiėttis 
taksams ir bausmėms už vil
kinimą iškolektuoti.

rūpinasi 
L baniėlkąas pa-

l.

ZiOd Miėštėli valdo ftbu (ik
rą rėli^idė šėktu. Šavalš pa- 
tvarkViiidiš ŠėktO'š Udrliii vd- 
dovapjaši durbė; bižuy ir pru- 
mortėJČ.

wilbur Glėbti Vbiivu yra 
sektoš viršiųibkaš. toštgrupju 
laikė jis lėidb al^fbghš hid
rido j ė. ’ . .

Ęel štai dešimt Žibi! lUdUŠ- 
trieš ibė. darbiftiiikų. pUškėl- 
be plačiai pųmėgtą daburlitiiu 
laikė sėdėjimo štrėikd pi,;deju- 
sį šeštadienį, sausio 31 dieną. 
Laukia, kųd pirmadlėny pri- 
sidės prie streikierių dar 50 
darbininkų. Malūno darbi 
įlinkai ir piėiib išVežiotėjdi 
nubaldavę irgi paskėlbti ŠtrČi-

Darbininkai reikalauja pri
pažinti jų uniją ir ipokėti 
jiems minimum ąlgO|i BCį cen- 
Aų ►vaiąbddi.

(ilėtin Voli«a, įVMttfcšatta, 
apleido Floridą ir šfciiilifidšl 
naniČ į Žibbą.

— ' 1 11 *■!■»*■■■ II ■ .i. U

60,000 ttitižikšMii kw«7
Ųilljitol riittžikdbidi, pH- 

klaušdntys 400 ibkdių įyui- 
riuosįb Ahiėfikbš ibibŠtėbSČ' ib 
priskėildbtyš dpiė 60,0(1(1 bė
rių, p'htdės bbiKbJddti vddibd- 
mą “kėtlU” Mtižikd; 'Tdip pa
nešė ddMės bėiriild; Čiiibdgbš 
muzikdPtų fėdefhbįjbš pbėži- 
dcntdš; šėkMddiėbib ydkhhė. 
Tai fėiškim Liid btbžikdPiąi

Mhmmmmmmm

kai miesto, 

riUSlgtytas

kum P. i, iiidlkp
>■ iidptįįšibjdį tdiiibs

duštiuo touiėikauš kubas, 
kbrlš Mirė rtUb vėžio įigbš pra- 
ėltų 'kėtViriadiėbl Upškričib li- 
gbUMčjė, pašhrvuiaš dirėkt. 
p. L itidifcėi kbpiyčidjė; adresu

ir So-

Vėliomb dmugui ir pužįsta- 
rnl Vėiiobj kojrfyčibje aidimi0 
ir pUbtikoju kiėfc kuš galcd 
muš jiaiųidojimm. tol, Justi- 
miš bmiiėlkbs Utofejo ne gi- 
miblU; ktit'lč rŪpih'{Uši jb pa- 
imdbjimb/ bO^gų. i^ire bu- 
dįmiaš skurde. TOfeb t tirto ne
paliko, apart senų knygų ir 
piešinių,z kuriej.-dadgUihoj ne
baigtu Jeigu Mišią galiniu par
duoti tuos piešinius, tai bus 
pranešta vėliau! Dabar reikia 
pinigų, kad gąjėjus jį tinka
mai palaidoti '.ffcįetuvių Tau
tiškose kapinėse. J as prikląu- 
šyš:’hUO' gčr<^®dibŠ-':liėtUviU;

Vėtibbid ibiĮftovėš įvykš

a-

ir Be-

Eliza-

ir Jo-

PARENGIMAI
' iSSfiSSS '

ČičerO Lietuvių Namų Savininkų PblitikOš fclmbbš iė'hgia 
bttntb ir kortų pirį trečiadiėby, vašafio 3 dien^; iduosy- 
bes ^yčiamėje. pradžia 7:3o valandą vakare, bus daug 
gražių dovanų laimėjimui; po lošimo šokiai, o taipgi baras 
atsivėdinti. fcvieČiami visi atsilankyti. —Kbiriitefas.

. .m^1.. ,m.fc ■■.■ U.h. Į-.11 * r-*-.   t.1  n.— M ^....,.1 H Į-  ii M..|' j***., ,, ,
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SUSIRINKIMAI
f* V“**- *

SLA 2'26 kuopos Susirinkimas jVykš tfėčladiėnj, vasario 3 d., 
7:30 vai. Vakdre, J. Grigaičio šVėtbmėj; 3304 W. Atmitage 
avė. Visi prašomi dalyvauti# bėš ttiš dabg svarbių fėikalų 
aptarti. *tle, kųfie pasilikę SU dUbklčmiš, malūb^kitė1 iižsi- 
mokėti. tlž raštininką Beit AlUžUs. s

Bridgėporto Lietuvių Namų SaVmmkų Sųjnnga lalkyš mėnesi
nį susirinkimą trečiadiebį, vašarm 3 d. 7-:§0 vnk Vakare, 
orneagog Lietuvių Auditorijoj, aifci & iiaisted š:t. visi 
malonėkite laiku susirinkti; bes randas daug svarbių rei
kalų. —fernmvičkk rašt. . /

SLA idi motetų kitopos nienešmiš SiisitlnkimUs jVyks trėčia- 
dieby, vasario 3 d. 7:im vari, vak., Sandaros svet.. $14 w. 
ddtd st. Narės prašbmoš atvykti ir užšimokėii. mokesčius.

Sekretorė,
Draugyste Saldžiaušibš širdies Viėšpatiės Jėzatiš laikys mėne

sini, suširiUkimą šįvakar 7:30 vAl. Libtuvių Audltbtijoj, 
3133 S, ilalsted Št. Malonėkiie nariai atsilankyti, nes ranL 
das svarbių dalykų aptarti. —Frank Bakutis, nut. rast.

TuO gi MrpU .Pėirilib ir kili 
unijo'š pėt\ pdtų
ateinančių. šUvdiČių mėgirts iš
dirbti įšąįygUš, pdgai kurias 
grojimas į-rekordus galima 
butų atnaujinti;

Šiam muzikantų nusistaty
mui priėšihgbs yra kompani
jos dirbančios rekordus, grą- 
inafonus arba transliuojan
čios programos per radio ir 
vartojšiičioą rekordus; Kalba
ma pėj, kad još kėtibh (rau
kti Mėžikab(ėš (dišbiad; ta
čiau pėtrijib pdfbiškč: girdi; 
ką tėišMai gėli jiadaryti; jėi 
mnzikdiitąi iibiidfi gėbti; ;

pakak pėiriiib, vičit 6hicd- 
goj rekb'rddl išihdtė (ėkšiab- 
cius bidžikabtų į gatvę. Dar
bas, tiž kdėj mėžikaMai gdiL

LiėtUVių LdMiškUš kdpibČš.
Jiistinas Diihlclkhs buvo 68 

Mėtų UMžiiidŠ.- AMurikbU Ut- 
vykb mėtuiš. užšičiriė 
dųiiė kaipb dėkpraĮtbrlUš. įių- 
yM^čru feudųųįi^^^ 

. ■-fcaOi W 
uMiUi ktifiį iaidbtd-
VėiiiiŠ VibšąM palikimų ądhiį- 
iiišlrulbriUi; įr iŠ ko gali iššf- 
yyštyU kųkičkbbiuttiUi, 
bbt ididbiųvėš pėbuš šttiruk- 
dyiuš; Atširudo dųttg dubsnių 
žW6HiU; kiiHd pUhiidbjiihUi 
išiuidų padėjimui , deda 
toMtoš uukuš; —m.

Tony Melkent 30 m.
phie Daukas 33 m.

Chester Previš 24 m. 
rena Keikei 20 m.

John Levon 31 m. ir 
beth Margis 25 m.

John Woddey 25 m. 
sėphinė Lucaš 13 rii.

.Paul Seibert 33 m. ir Anita 
Spedus 33 m.
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Duonkepių streikas
Tlįė Bakėry sirid Corifęctid- 

nary W6tkers’ International 
Union of America praneša, 
kad streikas 200 darbininkų 
tebeini Detroite, GdTdoh Ba- 
king Čo. kepykloje, ši kom
panijai kopė silVČrčUp duoną, 
ir kaip iiftija pTąnėša; koftipė- 
nijos viršilbš ėėtik Mšlšako 
pripažinti triaždi apmokU- 
mieniš ir pėršųrikiai dėirbu ap 
krautičins dėrbihirikamš teisę 
orgaiiižttotis, bet mėgina tiž- 
kergti JiėMš kO’ftlpaėijo's Uėi- 
j^ ;

SilvercUp duond yra garsi
namą O’rO baiigoiūis dti kdėtUš 
per šaVaitę kaip geriausiai 
duona pašėėly. ši duoba yra 
plačiai gaiši h aili d ir plačiai 
išvežiojahia Chicbgdj iė jos 
apiclinkeje. Taigi kofjcjų uiii- 
ja atšišbukib į visus uhijištUs 
ir jų draugus ir kvibčia juos 
kooperuoti su Detroito štrei- 
kieridis.

—Pąėgi&U kaip dvidešimtį 
metų Gorddn Baking kompa
nija būvo tairp ąršiaušių orga
nizuotų darbininkų priešų. Jos 
vedėjai nepaliaujamai prieši
nosi kiekviėhaii ? darbininkų 
pastangai susiorg a n i z u o t i. 
Kompanijos priešingumas or
ganizuotiems 'darbininkams 
niekuometmfjl^pvo taip aiškiai 
rodomas; ♦ kaip dabartiniu lai
ku. Dabartiniathe stišireMiine 
ktoitoijb’š Viršilos vęidmai- 
hibghi šitvEidžib'jo teišėję, kai 
Jiė sėtikė; kad tbišėjttš butų 
hrbltrtf(briėši.. 0 pė t0' Utšišalyė 
Htib šdVd prižddų. ;iiė Vėid- 
muinlngal su važio jo dėngti- 
bitį V ii 1 š t i J ų Ddėbp De- 
psirtdMėiftė (dikytOjų, kdi pri
žadėjo išlyginti adrblhihkų

nusiskundimus, jbigė sĮreikiė- 
riai išeis iš kbpykių ir Užmir
šo prižadus/ kai taikytojas 
pavartojo savd oiiSO įtakų, 
Kad paskatinti darbininkus 
apleisti kepyklą. Dar kdmpb- 
rfijoiš viršilos veidmainingai 
suvadžiojo Jungtinių' Valstijų 
valdžios atstovus, kai jiė su
laužė prižadus susitikti sti 
darbininkų atstovais ir likvi
duoti streiką, o vietoj to me- 
gibb užpildyti kepyklą ske- 
b'dišf •

Streikierius remia Bakery 
and Confectįt>nary Workers 
tarpiabtinė ubija, kurios vir
šininkai mano, kad darbihin- 
kąi gali, laimėti geresnes dar
bo sąlygas ir kad pasiliuosa- 
vimo jie tdti siekti per savo 
oTgahizdciją.

Pažino mergaitės 
puoliką.

UZ-

Irgi bėdos
f J- *

Bettvyho policijoš tirŠipiM 
kas ibšėph saktf, kad 
miestelio policijos atftbmbW 
liai fęlkalihąi, pataisų.' ** T"a- 
čįan' jie-4pasilieka netaisyti

Kodėl taip y ta? WeII, ūž 
pirmesnį pataisymą mieste
lio meras Anton Jura įsakė 
garažams Užmokėti $635, bet 
miestelio iždininkas Matthew 
A. Berg. nesutiko išrašyti če
kį, kadangi, sako Berg, ižde 
pinigų nėra.

O čia rėikia vėl aiitoiftbl)!- 
liai (aisyti, bet kaip gafaŽai 
taišys antfą kartą, jei biloš 
už pirmą pataisymą dar neuž
mokėtos. Policijos gi viršinin- 
kaš, ktiriain tenka įšlalymiį 
pildymas ir tvarkos palaiky
mas ptlŽiūrėli, laukia gerada
rių, kurie užmokės seną bilą. 
kad butų galima vėl automo
biliai pataisyti.

.'••t*' v ■ y* ’t-v*'1' « *•- >

fel. fiOtnevatd
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holicija irėŽtavb Ma^vi'ėll 
49 riifeHj, 6908 Ldke- 

W0bd Uvenbė,1 dviėjų vaikų 
tėvU.‘ bėšimtieš - Mėtų Mėrgdi- 
lė, kurią piktadarys ptdėjbsį 
šėšiadiėhj išgėdino, įvardijo 
Dovvdėllą kaip 
Aretoomsai neprišiptfžįsta 
p'ikladąrybjč phpllUčŠ.

Dbvrdėli yra Chicagbs< par
kų distriklo samdihys. Nbrs 
ir neprišipažįšfa, kad papildė 
piktadarybę, jis tačiau pripa
žino, kgd bUVęš bėtbii Viėtds, 
kur piktadarys užpuolė Mer
gaitę;

CLASSIFIEDADS
UžbUb’liką.
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Mėta VVanted—Malė
, pitftointų RetldA,.. .v.

RElkALl&ČI Ž VYRAI Škrfitp 
yardui. South Šide Paper Stock CC., 
5833 So. thrdop St.
--------------------- :------------------- --------------------:-------------------------- 1——•

F1NAL EKAMINĖR r- katitų Ša
pai, visata kfiągčia'us darbas, paty
rimas ant olf-ptessibg čėatš sa žty- 
mo -mašina. Nerodyti patyrnrią ir 
liudymus. . Shaffer and Sv^eshick, 
625 West Jackson. 

t ...

CLASSIFIEDADS
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Mezgimo' Dirbtuvės 
r— .---Kiiitting Mills .

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A Ū- 
TŲVfi ATDARA KAS 
DIENA — 1Ė.VAKA- 

KAIS įft SEKMA
DIENIAIS.

. « 
VICTORY 3486.

504 WEŠT 83-rd STREET

SfOGDENGYSTft . .. .
Meš dėtigiąriiė jr. pątetfeėrn^ Visokiu 
rūšies stogus, taipgi dit bAme olėti ė s 
darbus. Lengvos išlygas; jėi pafcei- 
^^IirFdgeport

$216 Ha/steį Si.

REIKALINGAS DRaIVERIS DEL 
SODA TRUCK —Atsišaukite 7:00 
iki 9:00 ryte. 5114 So. Knox Avė.

PAIEŠKAI! darbininko, kuris su
pranta popieriavimo kambarių if 
pentavimo darbą. 2126 So. Halsted 
Strėėt. , . , ..

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA MERGINŲ patyrusių 
prie steam table $12.00 pirštinių 
taisytoją $16.00, Binaety $16.00^ fo
telio mergina $50.00, masittps bje“ 
reitore $16.00—$20.06, veiterkų . $8— 
$10.00. A. J.1 McCČY and ASSOCIA
TES, INC., 140; Sobth Dėšlfbėrti St. 
kambarys 1130. —

MEitGiHĄ - Lengvam ; 
darbui padėti prie virimo — nėra 
skalbimo getą Siga, būti.

Šheldrake 6p62.

PATYRUSĮ IklERdlNA . BEND
RAM NAMŲ DARBUI bė vlfirhb — 
lengvas skalbimas, geri ijainei; būti, 
$7.00; Independenėė 1660.

MERGINA bendram namų darbui 
—lengvas skalbimas, jaunas vdikas, 
būti, $5.00. Ėhvorthy, 2700 Albion, 
Sheldrakė 0556.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, būti, lengvas skalbimas, nė
ra virimo. Midway 6080.

MERGINA patyrusi namų darbui 
—nėra skalbimo, 3 suaugę, vaka
rais išeiti, $6.00. BelihOnt 6954.

na $T,5W1 jgi 
vėliaiU dllMa 
tų ditUbą Vertės $1,5^0,(100.

ŽitVtt iiUh OŽ0 diljtj
Joliii tibžėriški 27 . Metų, 

454 Wėst idtli sfrfcei, praėjusį 
sekmadienį, sausio 31 dieną, 
taisė aUtbhibpilį garaže prie 
namų, kuriuose gyveno. Gara
žo durys buvo , uždarytos' < ir 
Rozciisky užtroško gažo dujo
mis. Pašaukti ugniagesiai dar
bavosi piisę valandos Rbžeris- 
kiui atgaivinti, tačiau jų paš- 
langos buvo bergždžios. Ro- 
zenski—pavarde atrodo Uctu- 
viškil.

Vakarykščioje; “į^bujiebų” 
laidoje Seno Petro draugiška
me atsikreipime į “Naujienų” 
skaitytojus, kad pef jį fžišj^ 
tus “naujįenięčiai” Draugijon, 
įsibrovė nemaloni klaida — 
vietoj “Triumfo Konkurso” 
buvo pasakytai “Trumpą Kon
kursą” it Viėtbj ■ ilMiė pst- 
gelbėsite ftidH gdUti dbiigiMt 
narių, iŠčifiš ^Uteikš
nemokarPIb Wkjblą j DfbUgij6s‘ 
Triumfo D^hkiėtU”; l (M W 
klaidą A— iš
gelbėsite gdbti d^tigUu haHųj 
tie gaušito dtiygibifftėl If.ftib-

bfbiigiškšd;

Bankietams—laidotuvėms— 
; . r,\ Papuošimams.
4180 Archer Avėnue
; Phone LAFAYETTĖ SŠtfO

0

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street

* ’ Tel. Rępubįic 8841 . s,
Bireliš pasirirtklinas visokios 

K . fąŠiČŠ gšrfirftj. , 
Kas ateis su šiito apgarsinimu, 

k^ittpnih;

POCAHON'i'AS Mine fe 75% 
staiTibumo, garantuota: Kokone—to
nas ... ...... -.... ....... .... ............... $7.2b

INDIANA ILLINOIS; Egg,
Lump ar Nut ........$5-75

SCREENINGS 2 IrtČiu šibkef $4.60 
Rūšis ir sVoris garantuojama, grei
tas patarnavimas. Kiti anglių bar
benai.

Telefonas DeARBORN 0264

fruriiiturė & Fixturės
Rakandai-Itąisai , . . .

IŠPARDUODAME BARŲ FIKOE- 
RIUS; visokia didžio Sti Coil Baksait 
ir sinkom. Taįpgi Itorų fikčerius dėl 
bile kurio Mzfiio iškaitant svarstyk
les. registerius ir ice baksus. Casb 
arba ant išmokamo. . Pjatnatykite 
mus pirin negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
_________(Naujoj Vietoj)

ne

(wWEiUiN6iS
ANGLY3 t

Btismess Chanas
,... r«rda»imoi Bliniai . .

nis rižtttrks šit TaverhtL.lr L'tmch- 
ro’o'hi; yrd karnb^flat ylršal Biz-

afdavi- 
[—nėra

Trys gibkiėbii/banditai pa
darė hbidapą štraėš aod 
Sėbram kbmpėiįijdk krhėtd- 
vei adr&Šė 4()‘Ž3 Mil^tiukėČ 
avenue prd.Čjėšį x piribėdibėj. 
Pelnė jw |2,W10. Dvidėšlmi 
minučiiL Vclidė (iė pbiyš bdė- 
ditai padarė lioldapą kilai tos 
pačios kompanijos krautuvei, 
kuri raildaši lidrėsu 4128 W. 
Madisoii Street, čia jau pellie 
$2,000'

SOCiAĖ SECtlRtTY
ĖiEANkAŠ ik Fbfttoš GALI

MA ČAUTI PAS .

B P. Varkala
3241 So. Halsted St.

I’honę CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užvėda šyš- 
fenuls pritaikant prie valdžios 

reikalaviąią,  ' , , . e

PAkD'AVlMtii t&Vfci-ri — netoli 
ka‘rų barhėš. pfiithšiti tėlšihgą pa- 
ęibiyrftą—i>K^tfštf balbsltė aht vie
tos. Atsišądkiiė ttidfyiis. 8818 So. 
ĄshL nd... Aybną^.4,.■—.,.;(z

MiscėllarieoUs fdt Sale

. RENDŪOJAM 
iii TARDUODAM PIGIAI. . Atdara 
vakarais. &1D CITY TYRE^RlTER 
EKCRANBe, 944 Wėst 63rd Street. 
Wehtwortft 5305.- ... ...............

<——m—*—I >. nąi "'■■'Į———fc—

FmaAcial
5 * 4 ' • A . • * ■■ ■ .

KOLEKT AVIMAS VISUR
NeRA -kolckto—nėra mokesnio.

Bandos—^nęto^T-T-ąlgos— skologH^visų 
rėšiu bilos—-greitaš p'atdrnavūiias.

GREAT NORTHERN CREDlT 
. - SERVICE. ; .

79 Wcst Mdnro'ė, Phoilė State 5922.

MOTERIS patyrusi bendrain na
mų darbui — 1 suatrgęš ir vaikas 5 
metų, būti, darbas nuoĮatifiiš; $7.00 
pradžioj. Šheldrake 9860.

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui, mėgti vaikus, maža 
šeima, savas kambarys, nėra skąl- 
bimo, $7 iki $8.Šheldrake 0308.

Real Estate Ėcfr S>ie
DIDELIS ĖARGENAS

Parsiduoda dviėją aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didėlis pasirinkimas kitųbar- 
genų.

Z. S. MICKEVICE and CO. 
6816 So. Westerh, Avėniie 

ttemloėk 0800.

r# ' ■ -..........-

DABAR LAIKAS
Pastdfšiht Fdfiitias

—i’Aftbt'Ot
—MAiMt •'
Pavasaris nebeloli.
NtlosavyBEš Iciihdš 
kįla.
NėdtidŠiibUt;
i ; .

Gatsititis
Naujienose
Apsithoka
•
PASAUkil MUS TUOJAU

ČANAL 8500
Muša anKarSfriiiuij kalbos. ,■ 
prieinamos. Už pakartoji-' ’ 
mus duodame geri ifud- 
laidį. I

Jf4
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Prakalbos įvyko Lietuvių tos vienų kartų “Naujienose^ 
ir rengėjai’' nevedė jokios pla
tesnės reklamos, vienok žmo
nių susirinko palyginamai ne-

“Lietuvos Nepriklau
somybė Visų Darbi

ninkų Reikalas”
Naujienų Redaktorius P. Gri

gaitis Cicero prakalbose

CICERO. — Lietuvos Ne
priklausomybė yra ne paten
tuotų patriotų ir privilegijuotų 
ponų, bet visų darbininkų da
lykas, pareiškė “Naujienų” re
daktorius, P. Grigaitis, kalbė
damas vietos Draugijų

to prakalbose.
Kalbėtojas aiškino, kad de

mokratija yra vienintelė tvar
ka, pp kuria žmonės patys val
dėsi.’Bet Lietuvoje demokrati
jos nėra. Ir, taip kaip dabar 
Ispanijoje fašistai sukilo ir 
bando nuversti demokratinę 
valdžių, taip jų gruodžio 17 d. 
1923 metais, Lietuvoje nuver
tė Lietuvos fašistai.

“Nepriklausomybes ir demo
kratinės tvarkos svarba Lietu
vai suprato ir tie, kuriems pir
miau tas nerūpėjo, šiandien, 
tęsė P. Grigaitis,*’* jie jau š'ven- 

komite- čia jos sukaktuves.”

Liiiosybės svetainėje, prie 14th 
ir 49 th C t. Jas rengė komite
tas vietos draugijų, kurios pri
tarė Amerikos Lietuvių Kong
resui, demokratinei tvarkai at- 
steigti Lietuvoje.

Prakalbas atidarė K. P. De
veikis, darbštus vietos draugi
jų veikėjas ir pavedė tvarka 
vesti M. Butvilai.

>■
“Naujienų” redaktorius, P. 

Grigiatis Raibėjo apie valandų 
laiko. Po jo kalbos buvo ren
kamos aukos lėšų padengimui. 
Susirinkusieji sumetė $16.00. 
Nors prakalbos tebuvo garsin- 

mažas skaičius.
Antras' kalbėtojas buvo drg. 

V. Andrulis, VViĮnies” redakto
rius. Jis aiškino apie padėtį Is
panijoje, ir kaip dabar fašistai 
su pagalba Vokietijos ir Itali
jos kovoja prieš liaudies fron
to valdžių. —K.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KĖDŽIŲ AVENUU

Dr. A. Montvidas Iš
rinktas 6-to Apskri

čio Pirmininku
K ■ • ‘

111 delegatų dalyvavo konferen
cijoje, pereitų sekmadienį ,

Dr. A. Montvidas, sekmadie
ni buvo išrinktas SLA 6-to ap
skričio pirmininku. Apskričio 
konferenc’ja įvyko, sekmadienį, 
sausio 31 d., Sandaros svetainė- /
je. Dalyvavo 111 delegatai.

Kiti valdybos nariai šiems 

metams yra sekami:
V. B. Ambrose, vice-pirmi- 

ninkas, ,
J. Vaišvila — sekretorius,
J. Zalatorius — iždininkas,
K. P. ^Deveikis, generalis or

ganizatorius,
A. Juozapavičius—maršalka.
Susirinkimas priėmė rezoliu

cijų, pareikšdamas užuojautų 
Vilniaus lietuviams, kurie ken
čia nuo lenkų persekiojimų.

Pirmesnė apskričio valdyba 
f

buvo kritikuojama už neveik
lumą.

Antradienis, vas. 2, 1937

Trys advokatai reko
menduoti paaukštini

mams

Gubernatorius llorner pir
madieny paskelbė, kad jis 
Tekęmendavo atsidariusioms 
vakancijoms užimti Jungtinių 
Valstijų Apeliacijų teisme ir 
Jungtinių Valstijų Apskrities 
teisme sekamus asmenis: Illi
nois valstijos generalį proku
rorų Otto Kernerį, apskrities 
teisėjų MaUricc V. Joyce ir 
Jungtinių Valstijų prokurorų 
Michael Igoe. Visiems trims 
tos vietos reiškia paaugštini- 
mų.

Streikieriai Pašauti Flinte -- Ragina Darbininkus Nepasiduoti
FIGŪRUOJA G. M. 

STREIKE

PREZIDENTAS E. D. Ro- 
oseveltas, kuris pažadėjęs 
federalės valdžios interven
cijų General Motors slcriko 
likvidavimui. NEPASIDUOKITE! — Eilėn Wilkinson, 

parlamento narė, kuri kalbėjo 
Mieli, 
no.

Anglijos 
Flint, 

ji aiški-
streikieriams

R M. alžagareiviškumu”,
Naujiemį-Tribune Photo

PASIRENGĖ BĖGTI — G. R. Rust, Cairo, Illinois 
gyventojas belaukia kol pavojus bus ant kaklo. Susipa
kavęs reikalingiausius daiktus į laivų, laukia potvynio.

JOHN L. LEWIS, C. I. O. 
viršininkas, kuris yra strei
ko dvasinis vadas. Jo Uni
ted Mine VVorkers parūpi
no pinigus streiko finansa
vimui.

PARLAMENTO NARĖ 
ragina nepasiduoti — An-
glijos parlamento narė, Ei
lėn Wilkinson, kalba į Ge
neral Motors darbininkus, 
ragindama juoso nepasi-

RIAUŠĖS PRIE CHEVROLET DIRBTUVIŲ — Būrys darbininkų prie Chevrolet
dirbtuvių, kur vakar įvyko riaušės. Keli darbininkai buvo pašauti, sumušti ir užnuo-* 

dyti dujomis, (žiūrėk pirmų puslapį).

W. S. KNUDSEN, General 
Motcirs ’ vice-;pirmininkas, 
kuris pradėjo pirmas dery
bas su streikieriais, bet, 
kaip sako darbininkai, “ne
išlaikė duotų žodį” ir pra
dėjo derėtis su neunijistaiš.

MISS PERKINS, Ameri
kos Darbo sekretore, kuri 
bando taikiu budu General 
Motors streikų likviduoti.

duoti darbdaviams.

ČIA PIRMIAU BUVO MIESTAS —Vanduo, vanduo, vietomis iš jo kyšų-'Sto- 
gai ir medžiai. Taip dabar atrodo Uniontown Kentucky miestas, kur pirmiau gy
venimas virte virė. N-Acme Photo Nau jienų-Acme^ Photo

POTVYNIO “DU K T Ė” 
—Slaugė N. Rosse laiko 
kūdikį, kuris gimė vos iš 
potvynio ištrukusiai mote- A 
riškei, Elvie Lee, Evans- 
ville, mieste, Indianoje.

Naujienų-Acme Photo

IŠSIVERŽĖ UGNIAKALNIS — Vaizdas Italijos ug- 
niakalnio, Stromboli, kuris užvakar išsiveržė apnešda- 
mas artimus ūkius pelenais, lava ir dulkėmis. Ugniakal- 
nis vadinamas Viduržemio Šviturio”. Niekuomet neuž
gęsta.

PAUKŠČIŲ MOKYTOJA 
— Mrs. /E. J. Karst, Atlanta, 
Ga., moteriškė lesina ka- 
narkų, kuri priklauso jos 
“mokyklai.” v

IŠSIKASA — Cincinnati 
miesto, menadžeris, C. A. 
Dykstra, kuris vadovauja 
miesto išsikasimui iš po 
potvynio dumblo ir laužų.

Naujienų-Aome Photo

Nau jienų-Acme Photo 
NORI PINIGŲ — Mrs. 

Violet Wells Norton, kuri 
reikalauja pinigų iš Clark 
Gable, filmų artisto, savo 
ir “jo” dukteries Užlaiky
mui.

“DUKTĖ” V- 13 'METŲ 
mergaitė, Gwendolyn Nor
ton, kuri esanti • filmų ar
tisto Clark Gable duktė.




