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Derybos Su General 
Motors Užsikirto
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Nesusitariama dėl darbininkų atstovybės 
derybose su kompanija. Bet taikos dery

bos bus tęsiamos ir toliau.

STREIKIERIAI TEBELAIKO 
DIRBTUVES

PAVOJUI PR AE JUS —DŽIAUGIASI Rusijoje Eina Masi
niai Areštai
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• - . ........... 11 m

Šimtai žmonių areštuota užėjus naujam 
“trockininkų” medžiojimo antplūdžiui

•*į ■ ■' '.
Tarp laikančių dirbtuves streikierių pasi

reiškusi lengva dizenterijos epidemija
. ■ • ■ J’ • ■ ‘ '

DETROIT, Mich., vasario 7. 
.— Neižiurint pranašauto gu
bernatoriaus Murphy greito 
General Motors streiko sutai
kymo, tas sutaikymas neįvyko. 
General Motors ir automobilių 
darbininkų unijai neįstengiant 
susitaikinti dėl darbininkų at
stovybės derybose su kompa
nija.

Tečiaus derybos tarp Gene
ral Motors ir unijos nenutru
ko ir jos atsinaujins pirma
dieny, 11 val.« ryto.

Baigiant konferenciją šešta
dienio vakare gubernatorius 
Murphy pirmą kartą paskelbė 
trumpą pranešimą apie tai, 
kas dedasi pačioje konferenci
joje, i 1 ’ 1 <

Konferencija, kuri prasidėjo 
trečiadieny, “prezidentui pa
geidaujant”, apsvarstė daugelį 
klausimų, sako /fūberhatorius, 
ir veik visais jais priėjo prie 
susitarimo.. Iš tftį jis tikisi, kad 
su laiku bus susitaikinta ir vi
sais kitais klausimais.

Dabar svarbiausias ginčas 
eina dėl darbininkų atstovybės, 
Unija reikalauja, kad ji butų 
pripažinta vienintelė darbinin
kų atstovė dvidešimtyje Gene
ral Motors dirbtuvių, kur or
ganizuoti darbininkai . sudaro 
aiškią didžiumą. General Mo
tors gi sutinka pripažinti uni
ją tik kaipo savo narių atsto
vę, bet pasilaiko teisę tartis 
ir su kitomis darbininkų gru
pėmis.

Pasak gubernatoriaus, abi 
pusės padariusios nusileidimų, 
bet visgi dar neįstengta priei
ti prie tokio susitarimo, ku
ris leistų atidaryti streiko »už
darytąsias dirbtuves.

Laike konferencijos vakar 
gubernatorius Murphy kalbėjo
si telefonu su prezidentu Roo- 
seveltu. Taipjau buk kalbėję
sis su prezidentu ir Knuvlsen, 
o Lewis huk kalbėjosi su dar
bo sekretore Perkins.

kiti gydosi dirbtuvėj, kur juos 
lanko daktarai.

Unijos viršininkai nėra su
sirūpinę padėtimi ir sako, kad 
General Motors tyčiomis ban
do skleisti gąsdinančius gan- 
dUJ, nes rimtų susirgimų ne
buvo ir tik keli streikieriai 
yra lengvai susirgę. Padėtis 
Chevrolet dirbtuvėj yra pras
tesnė, negu laikomose Fisher 
Body dirbtuvėse, bet vistiek 
rimtų susirgimų ikišiol nebuvo. 
Manoma, ligą iššaukė stoka 
šilto vandens ir mdilo plauti 
indams.

Nežiūrint • skelbiamos “epide 
mijos” streikieriai tebelailco 
visas tris dirbtuves ir jų ne
bandoma iš jų pašalinti, šeri
fas Wolcott turi teismo įsaky
mą streikierius pašalinti, bet 
lukuriuoja ir teismo įsakymo 
nevykina. *

Gubernatorius yra kalbėję
sis su milicijos vadu, bet s.ti* 
šerifu jokio pasitarimo netu
rėjo ir nedavė atsakymo i še
rifo prašymą leisti panaudoti 
miliciją streikierių pašalinimui 
iš dirbtuvių. Gubernatorius gi 
yra pareiškęs, kad jis niekad 
neįeisiąs miliciją naudoti prieš 
streikierius. .?*

vas.

Išgelbėjo 10, bet 
pats žuvo

BINGHAMTON, N. Y
7. — Keturių- metų vaikas žu
vo liepsnose, kurios sunaikino 
jo tėvų namą palei Windsor 
vieškelį, bet jis vistiek išgel
bėjo gyvastį dešimties kitų šei
mynos narių.

1 Pamatęs užsiliepsnojusį ke- 
rosininį pečių virtuvėj, Ken- 
neth Cole pažadiho savo tė
vus ir 8 brolius ir seseris, ku
rie spėjo išsigelbėti, bet juos 
išgelbėjęs vaikas žuvo.

CAIRO, ILL. GYVENTOJAI DŽIAUGIASI LAIMĖJĘ KOVĄ SU GAMTA. SKU- 
biai sudedami 3 pėdų priedą ant 60 pędų pylimo, jie išgelbėjo miestą nuo potvy
nio. Vanduo dabar pradeda pamažu ątslųgli. Cąirp randasi prie Qhio žiočių į 
Mississippi upę; - Naujienų-Acme Photo

12 metų nuotaka 
esanti 18 metu

WATERTOWN, N. Y., vas. 
7^ — 12 metų žmonos ir busi
mosios motinos tėvai atėjo jai 
ir jos įkalintam vyrui j pagaL

Tėvai ir broliai liudijo, kad 
Leoną Bačkus, 19 metų jau
nuolio', Stanley Bačka cs, žnho- 
na, yra ne 12, bet Į8 metų am
žiaus. Motina po priesaika pa
reiškė, kad Leoną gimė rugsė
jo 22, 1918 metais.'

Valstijos dokumentai, tuo 
tarp u, rodo/ Wid ' Leoną yra 
tiktai 12 metų. Kaip amžiaus 
skirtumus suderinti — polici
ja nežino.

Ji laiko įkalinusi jaunutės 
žmonos vyrą, Stanley Bačkus 
ir kaltina jį/kriminaliu prasiu 
žengimu. Bačkus prisipažino, 
kad turėjo santykius su mer
gaite gruodžio7 mėnesį, o ją 
vedė sausio 15 d'. Ji yra neš- v. čia.

\ •

St. Louis įvedė anglių 
plovimą

Pernai nelaimėse 
žuvo 111,000 

žmonių

Mirė garsus diplo
matas Elihu Root

MASKVA, vas. 7. — Iš įvai
rių- yietų ateinančios žinios ro
do, kad visoje Rusijoje einą 
'masiniai areštai ir didžiausias 
komunistų partijos valymas, 
kokio nebuvo, nuo 1927 metų, 
kada pirmą sykį Leonas Troc
kis ir jo sekėjai prarado k^ 
mCnistų malonę ir liko iš par
tijos pašalinti.

Tomis žiniomis, jau šimtai 
įtakingų žmonių liko suimta ir 
yra kaltinami už “trockizmą” 
ir dalyvavimą “trockininkų sa- 
botažavimo sąmoksle”.

Tarp suimtųjų yna buyęs 
Uralo sovietų prezidentas Alek- 
sandr G<eorgievič • Bieloboro- 
dov, kurjs 1918 mv išžudė ca
ro Nikolai šeimyną. Jis su bu
riu kitų trockininkų kelios sa
vaitės atgal likęs areštuotas

Rostov-na-Donu.
Dirbtuvių darbininkų rezo

liucijos reikalauja kuogreičiau- 
sia Bieloborodovą pasmerkti 
mirčiai, nes jis prisidėjęs prie 
sabotažavimo didelės ūkio pa
dargų dirbtuvės, geležinkelių 
ir anglių kasyklų.

Rostovo komunistų partijos 
komitetas pašalino savo gene
ralinį sekretorių E. I. Lievšic, 
kuris savo provincijoje turėjo 
augščiausią galią.

Iš visų rezoliucijų ir laiko
mų darbininkų susirinkimų nu
manoma, kad ruošiamasi prie 
trečios trockininkų bylos, ku- 
•ioj vyriausiais kaltinamaisiais 
bus Bieloborodov, buvęs pre- 
mieras Aleksai Rykov ir žy
niausiąs bolševikų teoretikas 
Nikolai Bucharin.

Vien automobiliai užmušė 38,- 
500 žmonių. Virš 10,000,000 
žmonių sužeista įvairiose' ne
laimėse.

' CHICAG.O, UI., vas. 7. — 
'National Safety Council (Na- 
cionalė Saugumo Taryba) pa
skelbė skaitlinių, iš kurių pa
sirodo, kad 1936 metais . 111,- 
000 žmonių. žuvo:įvairiose ne
laimėse, u 40.0',000. palik a. • Invali
dais visam amžiui, o suvirs 
dešimts milionų žmonių pane
šė laikinas žaizdom
1 Automobiliai! pernai užmušė 
38,500 žmones^ - arba 4 % dau
giau negu 1935 metais.

Didžiuma žmonių sutikusių 
netikėtą įpirtį, žuvo nuo audrų, 
potvyniuose, nuo didelių karš
čių — ir per neatsargumą.

Omaha lietuvis užsi
mušė paslydęs 

ant ledo

NEW YORK, vas. 
dviejų savaičių ligos, 
čių uždegimo pasimirė seniau
sias iš gyvųjų Amerikos di
plomatas 'ir politikas' Elihu 
Root. Mirė sulaukęs 92 metų 
amžiaus. . '

' Jis prie prezidento McKin- 
ley buvo karo sekretorium, o 
prie .prezidento Theodore Roo- 

' sevelt buvo valstybės sekreto
rium. Nuo 1909 iki 1921 me- 
tų Jjiivo sępatprium, vėliausi 
buVo tkrptautinio teismo Haa- 
goje nariu4.

Būdamas valstybės sekreto
rium jis prisidėjo prie įstei
gimo tarptautinio teismo, ku
ris žlugo iškilus pasauliniam 
karui. Bet ir po karo vistiek 
susidarė prie tautų sąjungos 
tarptautinis teismas, kurio na
riu jis išbuvo kelis metus.

Šiaip, jis buvo . didelis kon
servatorius ir pirmiau4 yra bu
vęs Morgano ir kitų didžiųjų 
piniguočių advokatas.

7. — Po 
nuo plau- Vyskupas pralaimėjo 

bylą
. WASHINGTON, vas. 7. — 
Garsu‘3 reformininkas, metodi
stų episkopalų vyskupas James 
Cannon Jr., pralaimėjo $500,- 
000 bylą prieš kongresmaną 
Tinkham iš Bostono, kuris vy
skupą .viešai, apkaltiųo ' už per
žengimą korupcijos įstatymu, 
vedant kampaniją už Hooveri. 
Kongresmanąs * liko išteisintas 
paties vyskupo prisipažini
mais.

Tas vyskupas ‘ buvo apkal
tintas ir už peržengimą korup
cijos akto vedant kampaniją 
prieš Smithą, bet tadą liko tei
smo išteisintas.

Stropiai saugo 
Leoną Trockį

MEXICO CITY, vas. 7. — 
h'Jeksikbs prezidentas, Lazaro 
Cardenas padidino policijos ap
saugą ir taip stropiai saugo
mam Meksikos miesto prie
miestyje, Goyoacan. Ten gy- 
vejjįa Rusijos tremtinys, Leo
nas Trockis.

’ '"Prieš-” apsaugos padidinimą, 
Cardenas gavo pareiškimą nuo 
Meksikos komunistų partijos, 
kuriame ji smarkiai atakavo 
Trockį už jo “kontr-revoliucio- 
nišką, teroristinę propagandą” 
ir jo pareiškimus, ryšy su ne
seniai pasibaigusia byla Mask
voje.

Rado laukuose nu
žudytą merginą

Išbuvo kasykloj 8 die
nas, bet liko išgelbėtas

Nebandoma šalinti streikierių 
iš dirbtuvių.

FLINT, Mich., vas. 7. — 
Milicijos vadai paskelbė, kad 
tarp laikančių Chevrolet dirb
tuvę streikierių pasireiškė len
gva dizenterijos epidemija. 
'Sergą nuo 20 iki 30 žmonių ir 
sanitarinė padėtis dirbtuvėj 
esanti bloga. '

Niekurie susirgusiųjų likę 
išvežti iš dirbtuvės namo, o

Sukilėliai skelbia paė
mę 3 miestelius prie 

Malaga

ST. LOUIS,. .Mo., vas. 7. — 
Nežiūrint griežto kasyklų prie- 
šinimos, miesto taryba kaip 
vienu balsu nutarė ■ reikalauti, 
kad įgabenami i 'St. Louis pi
gesni anglys butų plaunami, o 
didesnieji anglys rankomis iš
renkami.

Kasyklų savininkai tikrino, 
kad tokis reikalavimas 
gubins pigiųjų anglių 
ir privers užsidaryti 
Illinois kasyklų, tuo 
nant 
šių.

OMAHA, Neb., vas. 7. 
Antanas Kubilius, 48 metų, 
16 metų plovė augštųjų vidur 
mieščio triobėsių langus ir 
žiausios nelaimės neįvyko,
•jis užsimušė paslydęs ant ledo 
savo paties namo kieme.

Ūkininkai pasisakė 
vaikui darbą.

UŽ

per

ma-
Bet

padvi- 
kainas 

daugelį 
padidi-

nedarbą tarp angliaka-

San Marino švenčia 
sukaktuves

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

Galbūt lietus ar sniegas.
Saulė teka 6:56, leidžiasi 

5:12.

LISBON, vas. 7. — Pasižy
mėjus tuščiais pasigirimais pie
tinės Ispanijos sukilėlių vadas 
gen. de Llano per radio pa
skelbė, kad motorizuotos suki
lėlių kolumnos .paėmusios tris 
miestelius Malaga apielinkėj.

Kita sukilėlių radio stotis 
paskelbė, kad sukilėlių karo 
laivai tor,pėdavo ir paskandino 
plaukusį į Kataloniją su amu
nicija Rusijos laivą.

Perims dirbtuvę

Veisli karvė
QOLDWATER, Mich

7. —- Ūkininkas George Krze- 
ninski turi labai veislių kar
vę. Metai atgal ji atvedė tris 
veršiukus,'o dabar atvedė du 
veršiukus. Visi gyvi ir svei
ku i. i. -

vas

NEW YORK, vas. 7. — 
Brooklyrio advokatas A. Henry 
Ross, 28 m. ir privatinis de
tektyvas Max D. Krone, 34 m., 
liko nuteisti kalėj iman nuo? 3 
iki, 8 metų už šantažavimą bu- 

t sunaus
PARYŽIUS, vas; 7. ~ Oro,;

mipisteris Pierre Cot paskel- vusio gubernatoriaus
be, lįad valdžia perims Mo- Alfred E. .Smith Jr. ir grumo- 
rane-Gaulnier lėktuvų dirbtu- jimais išgavimą iš jo $12,900. 
vę prie Paryžiaus, nes dirbtu*- Jis .mokėjo jiems pinigus, kad 
vė neleistinai pavėlavo prista- jie užtylėtų jo meilišką santy- 

’tyti kariuomenei užsakytus kį su4 tūla stenografe Cather- 
lėktuvus. . ine Pavlick.ine Pavlick.* •

SAN MARINO, vas. 7.—San 
Marino, viena iš seniausių ir 
mažiausia respublika Europoj 
šiandie šventė 197 metų su
kaktuves savo nepriklausomy
bės. , : .

San Marino randasi aukštai 
kalnuose pačiame Italijos .vi
duryje. Ją 4-tamė šimtmetyje 
įkūrė Dalmatijos akmenų ta- 
šytojas Marino, kuris patapo 
jos religiniu vadu. 1291 m. San 
Marino tapo paskelbta respub
lika. Visa respublika užima tik 
38! ketv. mylių plotą. Papa jos 
nepriklausonĮybę pripažino 
1831 m. Respublika neturinti 
jokių skolų ir jos .1,000 karei
vių armija esanti “puikiame 
stovyje0. . ‘ •

AUBURN, Wash., vas. 7.— 
John F. Johnson, 40 m., ku
ris buvo ąuimtas sąryšy su pa
grobimu ir nužudymu 10 me
tų ..vaiko Charles Mattspn,, pe
reitą naktį' pasikorė kalėjime.

SCOTTSBLUF, Neb., vas. 7. 
— 300 cukrinių runkelių au
gintojų, nariai vokiečių baž
nyčių, ;prįėmė rezoliucijų, ku
ri priešinasi> ratifikavimui kon
stitucijos pataisos, panaikinan
čios vaikų darbą. Tie ūkinin
kai labai plačiai naudoja vai
kų darbą cukrinių runkelių lau
kuose, nes vaikai veik uždyką 
dirba, kuomet suaugusiems- 
darbininkams visgi daugiau 
tenka mokėti.

CARSON CITY, Nev., 
7. ‘— Gelbėtojai visomis

vas. 
pa- 

stangomis stengiasi prasimuš
ti prie automobilio, kuriame 
yra užpustyti moteris ir jos 
pustrečių metų duktė. Jos vy
ras veikiausia žuvo ieškodamas 
pagelbos. Juos uėpusto savaitė 
laiko atgal. Palikęs moterį ir 
dukterį automobily, vyras iš
ėjo ieškoti pagelbos ir nebe- 
gryžo, Veik visose vakarinėse 
valstijose1 keliai yra užpustyti. 
Vietomis ir traukiniai paliovė 
vaigščioję.

SAN FRANCISCO, Cal., v. 
7. Laivų ir doką darbinio- 
kų streikas užsibaigė ir pir- 
.itią kartą į tris mėnesius va
kar išplaukė iš uęstp Ameri- 

irkos laivas su 
prekėmis.

pašažieriais

BUFFALO, N. Y., vas. 7.— 
Visa New York valstijos poli- 
cija ,'ieško 25 metų, aukšto 
šviesiaplaukio vyro, ryšy su 
18 metų merginos, Mary Eilėn 
Babcock nužudymu.

Merginos sudaužytas, suža
lotas ku4nas buvo rastas lau
kuose, netoli Buffalo miesto 
bulvaro.

Spėjama, kad ieškomasis ar 
jam panašus vyras merginą 
pagrobė, išgėdino ir taip su
mušė, kad .ji mirė. Kūnas bu
vo visas kruvinas. Turėjo t ke
lis išmuštus dantis, nulaužtą 
nosį. Mergipa buvo užpulta ke
lyj su drai;4ge iš šermenų.

Būdama 12 m. apsivedė, 
sulaukusi gi 13 metų

— skiriasi.
WICHITA, Kas., vas. 7. — 

Viola MoFeeters ištekėjo su
laukusi tik 12 metų amžiaus, 
o dabar, sulaukusi vos 18 me
tų, jau skiriasi.

Už kelių savaičių po jos ve
dybų teismas / pašaukė ją pasi
aiškinti dėl jos amžiaus, nes 
prašydama leidimo vedyboms 
ji sakėsi esanti 18 metų am
žiaus. Už nuslėpimą savo am
žiaus ji tapo patalpinta į pa
taisos namus — industrinę mo
kyklą,.-— kur ir dabar ji ran
dasi. Jos vyras Raymond Mc 
Feeters pareikalavo perskirų 
pasiremdamas tuo, kad jo 
žmona yra valstijos įstaigoj.-

FLEMINGTON, W. Va., v. 
7. — Vietos ligoninė] guli Ro- 
bert Johnson, 36 m., kaimo 
laiškanešys, .kuris išbuvo ka
sykloj 8 dienas, nevalgęs ir 
mažai gėręs, tečiaus išliko gy
vas ir tapo išgelbėtas.

Jis liuoslaikiu su kitais 
dviem draugais kasdavo ang
lis apleistoj kasykloj ir jas 
pardavinėdavo' kaimynams. Ka
dangi prie jo kasamų anglių 
sunkėsi vanduo, tai jis nuėjo 
į kasyklos gilumą apžiūrėti iŠ 
kur vanduo sunkiasi. Priėjęs 
prie vandens klano kasykloj 
jis-^'jį perplaukė. Tečiaus čia 
užgeso jo lempa ir jis atsidūrė 
visiškoj tamsoj. O pasak jo, 
jokia tamsa negali prilygti ka
syklos tamsai. Graibydamas už 
sienų jis atsekė atgal prie van
dens ir išnąujo jį perplaukė, 
tikėdamasis einąs gera krypti
mi. Bet kasykloj buvo apie de
šimt mylių takų ir, supranta
ma, jis tamsoj paklydo.

Jis i^alko ir ištroško, o bu
vo tik sulfurinio vandans, ku
ris dar labiau troškina. Te
čiaus jis žinojo, kad daug sul
furinio vandens gerti negali
ma. Jis neteko vilties išsigel
bėti ir jam išrodę, kad jis ka
sykloj išbuvo visą mėnesį, ka
da gelbėtojai jį rado už dvie
jų mylių nuo įėjimo į kasyk
lą.

Atvežtas i ligoninę jis jau
čiasi gana gerai ir greitai pil- 
hai pasveiks.
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Namai ir Žemė
Bondsai Apie Spulkas

kaip yra stengiamasi visoms 
spulkoms pagelbėti, kurios rei
kalauja pagelbos. Nurodė, kad 
artimoj ateity numatoma pra- 

, Vesti šęrųz apdrdudiiiias-—kad 
apdraudę duottj valstija ko
operuodama su federale vald
žia. Hagitio visus tam Jmsi-

Iš “Birutės” Automobilio Suvaži-
' ■ ” ' ■ . j ■ .», <

Sveikam ligos . neįkalbėsi nėtas Mirė Kazimie-
. i . >. -‘ ■ : i <

rehgti.
Lietuvių Lygos valdyba rū

pestingai ir atsidėjus darbuo
jasi, lankosi į atskirų sptilkų 
posėdžius ir gelbsti toms splil/ 

kare, vasario 5 dieną, 8 valau- įoms> kur mato reikalą, ptiėi-l 
dą Lietuvių Additdrijbs mažo-| ti pHe gėbėšilės tym-kOš, kad 
joj svetainėje, J3331 So. Hals-, patenkinti * valstijos reikalavi- 

v. r,, led st., įvykp Illinois Valstijos:nn(s jr kad apsaugoti n&ritj
nuošimų.pelno, l'ik gaila, kad Lietuvių Spulkų Lygos bertai- gerbūvį. Rodosi, kitaip ir būti 

’“'J T......... - nei Kinis sdsiririkimas. Dalyvavo negalėtų.^ JUk spulkaš ir Ly^ą
i i atstovaujančių suorganizavo,, kad gbletą sėk- '

mihgiaū veikti ir bujoti, o vdl- 
2 _ _____ ’• dybbš pūteiga yra Vykiiiti br-

dėntas, atidaręs susirinkimą ganižacijoš siekius gVyeriiiiidn.
Vienok rodosi, šusirinkiriiė tb- 

j kilį delegatų, kurie taŪie nū- 
Varkalą padaryti vardbšaukį inal° kišimąsi į jų naminius 
ir perskaityti tarimus iš pr’aė- reikalus, ir vietoje dėkingumo 

jie dar Valdybai pradėjo už- 
' metinėj imtis daryti. Supranta- 

Spulkų Lygos atstovą, pakai- panašus UžSipuidinėji- 
bėti apie spulkų reikalus. Sve-ima^ valdybai atima ūpą ką 
4ys pašventė apie valandą lai- »ors^ toliaus dirbti ir stengtis 
ko aiškindamas Apie -kilhnčias . gelbėti, jeį jos patarnavimas

Praėjusj šeštadienį spaudo
je vėl pasirodė žinia primc-l 
nanti “anuos gerus laikus”: 
tuomet visi pinigų turėjome ir 
pirkome “real estate gQ|d 
bonds”, kaipo saugų inVešt- 
mentą ir žadantį 6 ir net 7

dauguma musų riei sumos, 
nuošimčių' nespėjome atsiimti, 
pirm negu depresija beveik 
visai auksinius bonus sunaiki
no. Dabar laikas nuo laiko 
gauname lyg priminimus, kad 
ten ar kitur galutinai likvl-

mento. teatro ar ofisų trbbe-, 
šio ir bonų savininkams išmo
kėta po kelis arba kelioliką

šiuo laiku žinios paduoda
ma likvidavimą biznio garsio
jo finansinio “genijaus” Bai
lio, pietinėje miesto daly. Fe- 
deralis teismas suvedė 
lines vienuolikos Baino 
tamentinių trobesių, ir 
savininkams teks ntio 
iki astuonių centų už dolerį. 
Žinoma—ko Bainas dar nebu
vo sunaudojęs, tai tų budinkų 
“Protective” komisijos suval
gė, o trupinius bonų savinin
kams pabėrė —W. V. M.

skait- 
apar- 
bonų 
vieno

Vaiko opinija

pirktų namų.

kuriame mes 
galėtumėm gyventi, 

nereikėtų kraustytis iš

štai laiškas 12 metų berniu- 
>, kuris norėtų, kad jo tC/as 

nuosavą 
norėčiau, 
mimą, 

visuomet 
Mums
vielos į vietą; man nereikėtų 
skirtis su draugais, kuriuos aš 
taip myliu, ir vėl naujoj vie
loje bandyti susipažinti su 
naujais draugais. Aš visuomet 
galėčiau eiti į tą pačią mokyk
lą, į kurią niahū draūgafjbida 
ir kur pažįstu visus mokyto
jus ir prineipalą.

Mes galėtumėm papuošti sa
vo namą gonku, o kiemą įren
gti pagal musų skonį. Mama 
galėtų įdėti lentynas kur jai 
patinka; porčių apsitaisytu- 
mėm sieteliais, kad vasarą ga
le, us miegoti ant oro ir kad 
uodai nekenktų. Aš turėčiau 
kieme supynę, namuką iš ša
kalių, žuvims prūdelį, o gal

davočiau. Mes visi galėtumėm 
sodinti gėles, medelius ir net 
daržoves — o kiek malonumo 
butų juos laistyti, temyli kas 
rytas, kiek jie paaugo, ir lauk 
t i kada pražydės.

“Jei tėvukas nupirktų namą, 
lai kada nors mes jį išinokė- 
tumėm, ir tuomet atliktų dau
giau pinigų nusipirkti kitiem 
dalykam, kurių mums taip 
reikia, gal man nupirktų dvi
ratį, galėtumėm išvažiuoti to
liau atostogoms —c ažuot mo
kėti ir mokėt rendą. Ir aš jau
čiuos smagus, galėdamas sa
kyti: čia yra musų namas, tė
vukas jį mums nupirko.”

Manau, kad ne tik šis ber
niukas, bet- ir dauguma ber
niukų mergelių, ir suaugusių 
žmonių jaučia ne ■ kitaip, tik

Susirinkirrtaš.

penktadienio

31 delegatų ;
H spulkų.

Ponas Sutkus, Lygos prėzi-

pasveikino susirinkusius, pap-, 
rašė Lygos sekretorių p.

j tįsio šusirinkihib. Toliaus pa
kvietė Mr. Goodsitt, Illinois

, Taigi įr vėl mūšų Šlrųte ren
gia gražų surprizą muzikos 
mylėtojams, nes vasario 14 d. 
Lietuvių Auditorijoje pAštatyš 
pirmą kartą Chięag’ojė linkš^ 
niį operetę ‘‘Šveikam ligos’ ne- 
įkalbesi”. Apari operetės išgir
site > Ėirptėš chorą , daihtto j ant 
dainas, kurias dabar chorai 
dainuoja Lieiiivoje. *

beMvUitb šiŪiškai^ė-Gedmi-
' tienė

Su džiaūgsmū reikia minėti, 
kad ;šiame Birutės vakatė <ie^ 
bi u tuoj a taippat p. (iedrai tie
nė, dainuodama svarbiausią Lo
ję šidj'ė “Sveikam ligos h'eįkal- 
besi” operetėje. Ji; netik dai
nuos ii’ vaidins, i fci užsiima 
režisūrą šio linksmaus veikalo, 
apie^kūrio turinį pakalbės mu
sų gerb. Nora , trumpoje atei
ty. V A

ras Šimkus
„ /

K . . . ’ -
Masiną valdė 19 metų

Jošėph Mikos

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo rtamud- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
’electric t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blaiikets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

tais žodžiais tą pačią mintį iš
reikštų. -—IV. V. M.

R Patikėtinas llnimentas, 
J palengvina gėlimus ir 
į skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
į PAIN-EXPELLER 

vaisbaženklis Inkras
... žinomas vaistinėse.

Pirkite savo apielinkčr 
krautuvėse

nėba įvertinamas.
Susirinkimas užsitęsė ikį 

įstatymus pUSės dvyliktos valandos nak-

naujas problemas spulkų gy-. 
venime, apie pratęstus Urba 
rengiamus naujus > f 
taip valstijos, kaip ir federa- (|eg įr> kaip vienas delegatas 
lės valdžios. Pabrėžė faktą; pareiškė, tai buvo vienas iš 
kad valdžia jma griežtai rei- gwia(isiu susirinkimų bėgyje 
kalanti .prisilaikymo visų pa- keturių metų. Nors it* pasika'r- 
tvarkymų, ir spulkoins, 1 
rios jauęiasi negalinčios 
reikalavimų išpildytą
kaip galima greičiau susitvar-; susirinkimas, įneš daug, naujų 
kyli. Patarė susitvarkyti ypač minčių ir ūpo į visas spulkas.

turi Q upo kaip tik ir trūksta iki 
ka" šiol, kad išjudinti, atgaivinant

ku" ščiuota, pašturniūota, bet susi
mi rinkimas užsibaigė gerame 

patarė |UpC> jr reikia tikėtis, kad šis

toms spulkoms, kurios I 
perdaug namų rankose, ka
dangi tie namai jų veiklą tru
kdo. Šitokios spulkos būtinai 
turi arba atskirti namus į spe- gaiiri dvasi()s ir imtis taip rei- 
cialį fondą, parduoti juos, ar- kaUIi^ų' ir rimto darbo, kad 
ba stengtis susivienyti sū ki-. sugrąžinti žmonėse pasitikėji- 
tomis stipresnėmis špulkoiūis.; jPa spulkų naudingumu ir rei- 
To nepc darant, vėliaus gali kalingumu. _ W. V. M.
valstiją įsikišti dalykų sutvar-1. \
kymui. O toks įsikišimas spul-i JT” 3 u ■ ., 
kų gyvenime nėra pageidau- Dėl Motinos Nusižudė 
įamasr Po kalbos duota jvai-| ______ — .
riti |>aklailsimų,J kuriuos kai- Apie mCnesį lailTO atgal Lu. 

cille Labau, nąktiiūaUdįųb.o ak-betojas atsakinėjo.^ cįpe LapaU) nąktiiiiaUdįuį),p ak-
’ tapo /pakviestas ^orė, paėmė nuodu, kadangi ne-
kalbėti adv. K:“ Giigis, Wpo -pajėgė užlaikyti savo-seną mo- 
buvęs delegatas Illinois Spul-.tiną taip tinkamai, kaip iįprė- 
kų Lygos komisijoj, įvykusioj (jo. Praėjusį ketvirtadienį, 
sausio
Jis plačiai raportavo kas bu-; Jos motina gyvena adresu 11 
vo konvencijoje veikiama irJWest Division Street.

. ->va-
8 d. Springfielde, Illjsario 4 dieną, mergina mirė.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBVtANČt
PATARNAVIMAS
DIENA IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727 ’ ' , ' '
• ' ■

N— 1 _- • koplyčios visose' V
—csL J- ,Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senume

NATHAN KANTEK

STRAIGHT 
" kENTUCKY 

< BOURBON 
DEGTINE. 

00°
GALIMA GAUTI VISOSE 

iAVfcRNOŠE

MUTUAL L ...
4707 SOUTH HALŠTED Š^BEET 

Visi Telefonai Yhrdš 0801
VlteNlNTEElS . !)iS rit!Bl TORIUS

BlUGllTON' iARK; — Mir- 
tinai suvažinėtas automobilio, 
š'ešldldie'nį mirė 45 metų lie- 
tūViš, Kazimieras Šimkūs.

iis pakliuvo po mašinos ra
tais ties 42-trds ir California 
sAtvių kampo. , '

• y. ■ * ** > ’ \ ■ y

Automobilį valdė (19 metų 
berniukas Josėph Mifcos, gy- 
Venatitis adresu, 4612 South 
Možart avenue.
......... . ........... Į----- J—.........t---------------------------  

Skel < :rn;i) N<xuJieMo^e 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujiehos 
yra naudingos. /

MODERNIŠKA virtuve 
,' , . ... . ;

ADVOKATAI

K. P. GUGIS
ADVOKATAS.

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St, 
Ramb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 

, Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valartdos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell SU 
Telephone: Republic 9723

Čia matome jaukią naujo- rūmas, paranRumaš ir jaukus 
vinę Virtuvę, kurioj beveik 1 dailumas? Sūdbrliihš spalvas 
žingsnio nedažengus šeiminiu- Į linijas ant grindų, sienų cira- 
kė turi pečių, sinką, maisto | tinę spalvotą popierą ir firan- 

vjską po.kas ant lahgų, virtuvė pasi- 
* v ’* daro šeimininkės dailės kam

peliu visame name. v

ir indų sandėlį — 1 
ranka ir šviesoje. Beje, šaliai 
pečiaus paprastai, ir šaldytu
vas dar tinka. Viskas nuūia- 
levota baltai arba šviesia spal
vą,, Vietos užlipa labai ma
žąjį o šeimininkei sutaupo bė- 
gio.ęmą ir nuovargį.

Šioje virtuvėje jungiasi šva-

Dr. C. J. Svenciskas
DENT1ŠTAS

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

susitarimą. ,
4800 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Daugelis naujai statomų na
mų yra panašiai įrengiama, 
bet heni’aždi n* senų atremon
tuojamų panašiai sutvarko
ma. C ; — tV. V. M.

Laidotuvių Uirektoriai
•v yi1., ,. ■ ■ * 7 v,.,.,t*j.<■I N

, ■ / • j- H
1 Naridi Chičaįros, Cicero Lietuviu 

• Laidotuvių Direktorių Asociacijos

, AMBULANęE .PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ' 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

P. J. RIDIKAS
BoulevaLd 4089

įtzSP irjTzbLp
1646 West 46lh Street Phones Boulevard 5203

3354 sSo. Halsted Street

S. M. SKUDAS. .-
718 Weš't 18th Street Plpone Monroe 3377

' ‘ EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. ’ Tel. Pullman 5703 ,

. LACIIAWICZ IR SŪNUS ’ . |
2314 Wešt .23id Place Phone Canal 2515 I----------- *—*-------- "------------- ------------------------------------- |

S. C. LAČHAVICZ c,. '■ ■.
42-44 ;Eąst 108th St. Tcį. Pullman 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA
331.9 Lituanieū Avenue r Pilone Yards 1138

LLlULEVičiŪS
4348 So. California Avehue , , .Phone Ląfay^ette 3572

JI ... a. mašalskiF . . ~ ■
3307 Lįtuąnica Avenue Phęrre Boulevard 413,9

PETKUS
1410, Soutli 4911) Court Cicero Phone Cicero 2109

, Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutarti 
Rez.6631 So. California Avenuė

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr.. Susanna Slakis
'Motetų ir vaikų ligų gydytoja
6900 S6. Halsted St.

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

.. A. A. SLAKIS
A ADVOKATAS

111 W. IVashinffton St.
Room 737

v Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tel. Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: — Hyde Park 3395
y * j . ,

Clemfent J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET, 
j-tos lubos Tel. CENtral 1840

Marauętt? Park Ofisas:
6322 SOUTH tVĖŠTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Afiso vai.: Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedčlioj pagal sutarimą

Ofiso Tek: Boulevard 7820 .
Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARęHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

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

nuo

8939

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

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
ofiso valančios: nuo 2 iki 4, nuo 7 
liu 8:30 v. Nedėl. nuo .10 iki 12 a.m
DR. S. NAMELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
CH1CAGO, ILL.

DR. A. J. .MANIKAS
PHYŠICIAN-SURGEON

> , Office 4070 Archer Avenue 
(.p . Tek Virginia 1116 •

; Valandos: ‘ J—3; 7—8:30 p.p. r 
Officeo&’Rėsidenee 251’9 W.. 43rd S't.

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

Kasdien, išskyrus seredą.
Sekmadieni susitarus

DR. VAITUSH, OPT.
E»ETU VIS 

Optometricaily Akių Specialistas 
Palengvina ak^ų įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, ( skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia. teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dčlioj nuo H) iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. "Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. ŠERNE!?
LIETUVIS OPT0METRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Rrejvaf Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
'kampas Halsted St.

Valandos: nuo 10 ik,i 4, nuo 6 iki 
Nedaliomis nito 10 iki 12 vai. dienos

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAU IR DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

Ai 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
t. Namų telefonas BrunsWick 0597

Dr. V. a. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4. ir nuo 7 iki 
vai., Nedčliomis nuo 19 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tėl. Boulevard 1101

9

756/West 35th St.
Cor. of 35th,hhd HAlsted Sta. 

Ofiso valandos nuo i-3> nuo 6:30-8:30 
Nedėliotais pagal sutartį 

Kėz. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Prospect 3403

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS

4360 So. Fairfield Avė.
Tol. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

'Gydo staigias ir chroniškas ligas 
/yru, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metyčius X-Ray ir kitokius 
elektros pričtaisus.

Ofisas ir Laboraotrija:
1031 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFIŠAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros Ulbos

CH1CAGO, ILL. . .
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso valandos: •
Nuo 10 iki 12 dlėha, 2 iki 3 po pietų

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

. DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyr.’škU., Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

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

liomis ir šventadieniais 10—12 
dieną.



Pirmadienis, vas. 8, 1937

Tragi Komedija, Ko
kios ir Teatruose

Apie tai kaip miesto advoka 
tas Q. O’Brien buvo pagrob 
tas arba 
varta”

UŽKIETĖJIMAS S1L 
PNINA ENERGIJĄ, 

TEMDO DŽIAUG-
■ SMUS

“ Vestuvės Per Prie-

valdybos 
advokatas

advokato
Quin O’

matyti kad ir sceno-

taip, kad antradienį 
O’Brien kur tai pražu-

Miesto 
padėjėjas, 
Brien pakliuvo į labai nepavy
dėtiną padėtį. Iš vienos pusės, 
jį negailestingai kamantinėja 
detektyvai; iš kitos pusės jį 
gaudo žmona (kuriai, kaip vė
liau pamatysime, talkininka
vęs ir tėvas apsiginklavęs re
volveriu.) O žmonės tuo tar
pu skaniai juokiasi iš tragi
komedijos, kokiok retai tepa
sitaiko 
j e.

Buvo 
vakare*
70. Trečiadienį po pietų pasi
rodė pas detektyvus su skun
du, kad kažin kokie vyrai jį 
oagrobe.

Kadangi detektyvams to 
“pagrobimo” aplinkybės pasi
rodė įtartinos, tai jie pradėjo 
ieškoti “ylos”, kuri lietuvių 
patarlėje dažnai išlenda iš 
maišo. Detektyvams neilgai 
reikėjo ieškoti. Yla kaip ma
tyt ir išlindo iš maišo, kuris 
dengė O’Brieno pagrobimo pa
slaptis.

Prie sienos prispirtas O’ 
Brien papasakojo, kad buvo 
štai kaip. Tų nelaimingą an
tradienio vakarą jis buvęs at
sidūręs su 
Eustice, 
Morrison, 
kur abu 
sakramentą. Bet O’Brienas la
bai nenoromis tą sakramentą 
priėmęs, spėjant iš jo žodžių, 
kad teisėjui bedtfodant šliubą, 
netoliese stovėjęs merginos tė
vas. Rankoje jis turėjęs revol
verį. Buvę dar keli paslaptin
gi vyrai, kurių minos nieko 
gero nežadėję. Pasirinkimo O’ 
Brien nedaug teturėjęs.

Jaunoji, Marguerite Eustice, 
dabar O’Brienienė, padėties ne
pataisė su pasididžiavimu pra
nešdama reporteriams, kad šį 
liepos mėnesį ji žadanti būti 
motina.

O’Brien slapstosi nuo žmo
nos, kurią jam prievarta pri
piršo, bet šiandien abiems teks 
susitikti prokuroro raštinėje, 
kur jaunoji pridės savo paaiš- 
kinimi/s prie stebėtinų .O’Brieno 
liudymų.

Eustice’ų šeimyna gyvena 
adresu, 3203 Lake Shore Drive, 
kur gyveno ir nelaimingas 
O’Brien.

viena 
30 metų 
Illinois 
priėmė

Marguerite 
zmergina, 

miestelyje, 
moterystės

SLA 6-to Apskričio 
Konferencija

(Arba: 9 vyrai gaidį pešė)

Red.) Trijų balsų dau
guma Dr. A. Montvidas išrink
tas nauju piripininku, o 4 bal
sų dauguma J. Vaišvila nauju 
sekretorium, (ir 13 balsų dau
guma išrinkta naujgs vice-pir- 
.pininkas, V. Ambroze. —“Nau
jienų Red.) Senas pirmin. iš
rinktas nauju iždininku. Pralai
mėjusieji nusišluostę nuo kak- . . . ,, v ,. ... \ . kietėjimui atimti nuo savęs visas gy-
tos saitą prakaitą, o laimėjusio- yenimo štukas. Tos sąlygos nai- 
ji iki ausų šypsodamiesi ėmė-! kiną jūsų gyvumą ir entuziazmą.

|Tai gali būti, ir galvos gėlimo, 
j menko apetito ir nemiegu priežasti
mi. Jus jaučiatės blogai.

Kodėl kęsti pusiau sergančio. die-

Neleiskite paprastam vidurių /Už-

mės darbo, darbo! darbo!!
Raportavo valdyba, komisijų

pirmininkai ir jų nariai. Visų nas, kai jus galte pataisyti esantį 
raportai priimti. Kas padaryta? fužkiet5jimį valgydami gardų 
Nieko. Generalis organizatorius'javinį. • s '
p. K. .Deveikis sutvėręs tris 
naujas kuopas.

Dr. A. Montvidas' siūlo įneši-

Milijonai vartoja Kellogg’s 
ALL-BRAN su patenkinnačioniis pa
sekmėmis. Labaratorijos bandymai 
įrodė jų saugumą ir įtaką.

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu-
mą, kad apskritys parengtų tris'įai savo svorio vandeny ir švelniai 

’ i išvalo vidurius. lad, ar šis mais- 
radio programus ir duetų $30 tas ne geriau, negu imti silpninau- 
lėšų.

Jau buvome palinkę tą naštą kasdien, 
(įnešimą) priimti, bet va’, mė
sas įmetė “mohkeyvvrench” — 
pasakė, kad kasoje yra viso tik’ 
$28.00. Dar būtumėm ilgai gal-, 
vėlės laužę, kaip iš $28.00. ka

mšos išimti $30.00, bet musų lai
mei, kaip Pilypas iš kanapių, 
kažkas davė pataisymą, su $10. 
Balsavome ir laimėjome: 6-to 
Apskričio' pagrinde liko $18.00. 
Ramiai atsidusome.

Už senelių prieglaudos namo 
komisiją raportavo Dr. A. Zi- 
montas. Jų -komisijoj iš trijų 
jautėsi galimybė sukelti $100,-' 
000.00; $25,000 išlaidoms, $50,- 
000 namui, o likusius $25,000 
palaikymui... Žadėjo dar dau
giau kalbėti vėliau, bet pakitė
jus gairėms ar atmosferai, vė
liau komisija “išsifajeravo.” Jų 
vieton išrinkta nauja iš penkių. 
Turės būt daugiau ir tūkstan
čių.

Vieną rezoliuciją’ spaudos ko
misija padėjo p. V. Stulpinui 
ant lentynos (mat, ji turi ga
lią), o kitą leido konferencijai 
priimti. (Ją rasite kitoj vietoj).

O dabar lauksime, ką, anot 
nauja šluo-

čias piliules ir vaistus.
Valgykite po du kupinu šaukštu 

Sunkesniuose atvejuose 
i triskart dienoje. Valgykite kaip 
javinius su pienu arba Smetona, ar 
pagal receptą. Parsiduoda pas vi- 

1 sus krautuvininkus. Kellogg in 
Battle Creek padaryta ir garantuota.

Great Western Gelž- 
kelio Tarnautojai 
Skelbia Streiką

Unijų vadai šiandien
> stoti teisman

turės

Penkios didžiosios gelžkelio' 
darbininkų unijos paskelbė, 
kad 1,800 Chicago Great West- 
ern gelžkelių tarnautojų rytoj 
rytą išeis streikai!. Unijos rei
kalauja kad gelžkelio receive- 
riai išdalintų tarnautojams 
$60,000, kuris jiems priklau'so 
pagal National Raihvay Ad- 
justment board įstatus.

Unijos viršininkai šiandien 
turės stoti į federalį teismą nu
šviesti situaciją. Kalbamoji 
gelžkelio linija, mat, eina per 
bankrotą ir dabar randasi po 
teismo priežiūra.

Dr. A. Montvido, 
ta” atšluos.

Po konferencijos, kopūstais 
padraikydami, bepartyviškai, 
kimšome dešras (argi jos dar 
nebuvo prikimštos? — “N.” 
Red*) ir, kas mažu, kas dide-

liu stiklu, trauKėms “gintari
nį”...

Spaudos Komisija:
K. J. Semaška,
A. Norbutas,
Dr. K. Draugelis.

Nuo Vienos Kraštutinybės iki Kitos

NAUJIENOS, Chicago, III.
į. '' ■ ", ■ r,' ; \ ' <4_,' /

West Side Lietuvių 
Namų Savininkų 

Sąjunga
West Side Lietuvių Namų 

Savininkų Sąjungos metinis su
sirinkimas, įvykęs -Mią pirma- .... '

mą. ,
Vėliau nutarta perkelti susi

rinkimus iš .‘pirmo pirmadienio 
į pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio. Todėl ateinantis susi
rinkimas jau laikytas Vasario 5 
dieną, M. Jasnausko svetainėje, 
2259 West Cermak road.

Tapo sutvarkyti taipgi rcika- 
J -sąjungos 

biliabs, kurs šeštadienio vaka
re, t. y. šiandien, Neffo svetai
nėje adresu. 2435. So.
streeL

che”) buvo, skolingas. Naujo- Jaj savininklJ 
ji valdyba šiame susirinkime 
užėmė vietas. Susirinkimą ati- 
dare pirmininkas p. I. Krizevicz,1 
o valdybon šiemeit įeina šie na
rvai: Wil-iam Duoba; pirminin
kas; Felix Karwalis, vice-pirm.; 
John Palonis, finansų raštinin
kas; Joseph Misiewicz, kasie- 
rius; Dominic Yodikis, proto
kolų raštininkas; George Gas- 
parkas, kontrolės raštininkas, 
ir Ben Kaząnauskas, teisęjas.

Daug lietuvių namų savinin
kų, kaip ir kitataučių gavo laiš
kus iš tūlo advokato Gage, kad 
jo klijeribas turi kokius ten se
nus taksus*, nuo 1864 metų, ku
rie nebuvę mokėti už kai ku
riuos lotus West Side apielin- 
kėje. Jis nori, kad dabar at
mokėtų tie savininkai, kurie tu
ri namus ant kalbamos žemėis, 
nes jis turis tax titles ant tų 
lotų.

Šis dalykas pavesta p. Ben 
Kazanauskui, kad jis ištirtų, jį. 
P-nas Kazanauskas nuėjo į Tit- 
le and Trust kompanijos ofi
sus ir su Guaranty Policy, ku
rią turėjo Antanas Lenatovicz, 
sutvarkė kalbamą reikalą taip, 
kad nei vienam nereikėtų mo
kėti. Klausta, p. Kazanausko, 
kiek jam atlyginimo reikia už 
šį darbą, tačiau jis atsisakė . 
nuo atlyginimo, tad. p. Duoba 
varde draugijos padėką išreiškė 
j). Kazanauskui už pasidarbavi-1 į

Roseland

r • <

Leavitt;
Vadyba.

Laiškas laisvamaniams
“Drg. S. Dambrauskas,
31 E. 101 stree.t,
Chicago, 111.

Gerbiamas Drauge! , Patėini- 
jau spaudoj Tamstos atsišauki
mą kai dėl pašalpos Mockui, tai
gi prisiunčiu vieną doleri. Jei
gu galėčiau šelpti daugiau, tai 
Mockus yra vertas daugiau pa
šalpos, bet sąlygos man nelei-

paremti jį šiuo lai- 
. i .. 2

1’1 ' Lsavo laiku yra buvęs 
galėjo draskyti j uo- 
šmėklą darbininkų 

Jis nebijojo nė peilių, 
ne Kiaušinių, nė areštų. Esu 
rengęs Mockui prakalbas Day-< 
tone ir Springfielde, Ohio. Day- 
tone iš pirmų prakalbų buvo 
išmestų 12 asmenų su bučerio 
peiliais. Po Mockaus prakalbų, 
jau buvo galima ir daugiau lai
kraščių socialistinės pakraipos 
užrašyti.

Su pagal b-T.

—J. A. Dambrauskas.”

Mockus s 
vyras, kurs

tarpe

LAISVAMANIŲ SUSIRIN- • 
KIMAS

• i : .4 'y' *

Antradienį, vasario 9. dieną, 
8 valandą vakare, Lietusių Dar
bininkų svetainėje, 10413 Mi- 
chigan avenue^ įvyks Lietuvių 
Laisvamanių Pirpios Kumpos su
sirinkimas.

Visi atsilankykite. —L. K.

GERE. Naujienų skaityto
jo* ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti f tu 
krautuves, kurio* skelbiasi 
Naujienose.

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas
Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerlo Bitterio Vyną visuomet 

| nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
B rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”, Nedarykite 
a jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
fik' .Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs kad jis yra 

tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetito, 
galvos skaudčjirJ»o, neramaus miego ir panašių nogaliavimų.

------- '>------------- PRAŠYĘ SAMTELIO DYKAI--------------------- 
Trlnsr’s Bifter Wln» Co.‘ 8. Wel|s SL. Chlearo, III. 
prislusk man sutnpeli dykai
Vardas ..................    .... -----------------------------

Visose 
Vaistinėse Adresas

' < • ( įPinigų Taupytojams išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičių

Standard Federal ■
Savings & Loan Association of Chicago

i''- • <

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tei. CanaI 1679

Herbert Marshall sako:
. .. ’ . t

.♦lengvas užsirūkymas yra
t *

gerklei džiaugsmas

^Prieš mano į šią šalį atkeliavimą 
man labiau patiko angliški čigaretai, 
nes jie buvo kietai prikimšti, Ame
rikoje aš bandžiau įvairių popularių 
išdirbimų cigaretus jieškodamas tos 
geros ypatybes, Lucky Strike 

. visiems vadovavo. Ir kas dar daugiau
— aš veikiai atradau, jog Luckies 
buvo lengvas užsirūkymas ir tikras 
gerklei džiaugsmas,"

Sausio 31 d. popiet, š. m., šil
toj Sandaros svetainėj susėdo 
(vieni kailiniuoti, kiti sermė
guoti) vyrai ir moterys.

Po daugelio išrinktų ir pa
šauktų gerbiamųjų “spyčią” tei 
linkėjimų mandatų komisija ra
portavo, kad čia dalyvauja 17 
SLA kuopų su 88 gerais dele
gatais ir 40 .nepribuvusių. Pirm. 
A. Zalatorius paskelbė konfe
renciją tvarkoj ir ėjo prie “biz
nio.”

Pirmiausia rinkome naują 
valdybą. (Ne. Pirmiausia ėjo 
raportai. —“N.” Red.) Besiren
giant balsuoti atsirado dar dvi 
kuopos - su Lėliais delegatais. 
Priimtos. Užsimaldavo dar keli 
pavėlavę delegatai, taip kad 
bendras delegatų skaičius svy
ravo tarpe 103 ir 111, bet tik
ros skaitlinės nei pats sekreto
rius nesusekė. Balsavome kor
telėmis slaptai. Negerai. Balsa
vome kortelėmis viešai. ? (Netie
sa. Balsavimas buvo slaptas, 
tik delegatai buvo iššaukiami, 
kad atneštų korteles prie stalų.

AMERIKOS FILMŲ SOSTINĖ, KUR ORE TIRŠTA, 
visokiais gandais, liežuviai mala apie artistų John King 
ir Binnie Barnes vestuvių galimybę. Jie buk mylisi. Pir
mą kartą susitiko dalyvaudami viename ir tame pačia- 

, me filme, kurio tekstas reikalavo vienas kito neapkęsti.
* Naujienų-Acme Photo

RUSIŠKA IR TURKIŠKA PIRTIS 
FOURTEENTH STREET BATH HOUSE 

908-910 W. 14th Street 
MOTERŲ DIENA SEREDOMIS

Naujai išremontuota ir išmalevota—Masažai ir Chiropraktika. Atdara 
‘ dieną ir naktį. Swimming • Pool.

Phone CANAL 9560

..^Neseniai buvo padaryta savarankiškas tyrinė

jimas tarp profesionalių vynj ir moterų — advokatų, 
gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, ir tt. Iš tų, kurie 
pasisakė rūką cigaretus, 87% pareiškė, jog ypatiškai 
jie labiausia mėgsta lengvą užsirūkymą.

To pamėgimo protingumą patvirtina p. Marshall ir 
taipogi kiti vadovaujanti radio, scenos, filmų ir operos 
artistai. Jų balsai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug iš 
jų rūko Luckies. Jūs taipogi galite turėti Luckies — 
lengvo užširūkymo, laisvo nuo tūlų šiurkščių, erzi- 
nancių priemaišų, išvalytų išimtino “It’s Toasted”

’ I ' ■ ‘ ■

proceso gerklės apsaugą. Luckies yra malonūs gerklei!
\. ... . .. > ■

HERBERT MARSHALL
GARSUS RKO RADIO PICTURES ŽVAIGŽDE

PUIKIAUSIAS TABAKAS- 
“DERLIAUS GRIETINE"

Lengvas Užsirūkymas
“It’s Toasted”-Jūsu Gerklės Apsauga

♦ PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ .
' '' į CopyrUbt IMT. TM Aoraricaii tebMco
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Ilga kova
Šiomis dienomis pasibaigė jurininkų streikas Va

karų uostuose. Jisai, tęsėsi 98 dįenas, t., y. daugiau .kaip 
tris mėnesius. Per tą laiką Amerikos prekybiniai laivai 
buvo beveik išnykę iš Pacifiko tandenų. Amerikos pre
kybai dėl to pasidarė labai daug nuostolių.

. Jurininkai laimėjo pripažinimą unijos ir Igų 
didinimą. . ■ ■ v

Tuos reikalavimus* kompanijos^ galėjo išpildyti pa
čioje pradžioje. Tuomet nebūtų buvę streiko ir finansi
nių nuostolių darbdaviams ir darbininkam^.

pa

Misteriška piktadarybe
Maskvos bylos metu buvo misteriškai užmuštas Pa

ryžiuje buvęs sovietų finansininkas Dmitrij Navačino. 
Jį rado negyvą milžiniškame Paryžiaus parke Bois de 
Boulogne. Sako, kad jį kažin kas nudūręs kinžalu arba 
kokiu kitu aštriu ginklu.

Navačin buvo sovietų finansines įstaigos pirminin
kas Paryžiuje ir turėjo daug įtakos tarpe Francuzijos 
biznierių ir politikų. Daugiausia jo pastangomis Fran
cuzijos valdžia paąįrasė apsigynimo sutartį su Maskva.

Bet neseniai jisai iš sovietų tarnybos rezignavo, ir 
Paryžiaus spaudoje pasirodė žinia, kad Navačin laiky
siąs paskaitą apie “trockistų” bylą Maskvoje.

'Ir staiga nežinomi piktadariai jį nugalabijo!
Francuzijos ir kitų Europos šalių visuomene 

iš to atatinkamas išvadas.
ęląro

Hitleris melavo

umcagOj m,
—. ...................... : .......................................i. ui., n ....... ........

džiai nukentėjo fašistai ir Į 
oficialieji komunistai. Savi-' 
valdybių rinkimuose komu-- 
'nistai prakišo vieną ketvirta-: 
dalį balsų, o tarybų — veik , 
pusę to, kiek buvo gavę pir
mesnių rinkimų metu.”

VEIDMĄINYBe

irŠiemet, kaip žinoma, jau 
komunistai daįyyąųs Lietuvos 
nepriklausomybes sųkąktuvių 
minėjime. Bet “Draugas” sako, 
jįad/ tuo 'džiaugtis nereikia; 
nes —

• . ‘ ■ ... ■
“Bolševikai kaip buyo taip 

ir tebėra Lietuvos nepriklau
somybės priešai ir musų tau
tos nenaudėliai. Jų ‘sutautė- 
jimas’ yrą <z veidmainingas 
dalykas.”
Tiesa, kad komunistai ilgą 

laiką buvo Lietuvos nepriklau
somybes priešaj. Bet kodėl j je 
negalėjo “atsiversti^’ ? Juk ir 
didžiausi griešninkai kartais at
siverčia, ir katalikų bažnyčia 
nelaiko to blogu dalykų; prie
šingai, ji džiaugiasi, kad grieš- 
ninkas atvirto į gerą kelią.

Jęigu kalbėti apie praeitį, ,tai 
reikia neužmiršti, kad ir Lietu
vos ’ kunigai ilgą laiką buvo 
priešingi Lietuvos nepriklauso
mybei. Jų gabiausieji lyderiai 
(kanauninkas Tumas, pralotas 
Dambrauskas) sakė, kad ne
priklausomybė tai tuščia “socia
listų svajonė”. /

Net po Lietuvos nepriklauso
mybes paskelbimo Lietuvos ku
nigija dar norėjo Lietuvą “am
žinais ryšiais” prijungti prie 
Vokietijos. Jų vięnminčiai kle
rikalai' Amerikoje taip pat už 
tai stojo.

Tai argi ir jie dabar veidrbai- 
niauja, švęsdami Lietuvos ne
priklausomybės sukaktuves?

NORI SUSIAUĘINTI TEISMO 
GALIĄ „V. ■

sena-

Pirmadienis, vas. 8, 193*
i' =" ' ' ' 11 1 : ■ ==\

\ P. CHRUŠČIOVAS Išvertė K. AUGURĄS

Paslaptis ir Kraujas
S ■ . ' ROMANAS , '

Apą šeštadieni Hitleris savo “pranašiškoje” kalbor 
je reichstage pavadino grynu melu tą žinią, kad Vokie
tija rengusis pasiųsti, savo kareivius į Ispanijos Maro
ką.

Bet pasirodo, kad pamelavo pats “fiureris”-.
Paryžiaus spauda dabar aprašę, kad Prancūzijos 

valdžia patyrė apie Vokiętijos sumanymą išsodinti Ma
roke tarp sausio 10 ir 12 d. ęl. skaitlingą armijos dalį; 
kaip valdžią įteikė protestą Hitlerio atstovui, ir kaip 
Hitleris tarėsi su savo kariuomenės vadovybe — ir, pa
galios, paskelbė, kad kareiviai nebus siunčiami.

Amerikos korespondentas Mowrer sakosi tuos fak
tus patikrinęs ir suradęs, kad iš tiesų taip ir buvo;

Vadinasi, tik Francuzijos grasinimas pavartoti jė
gą sulaikė Hitlerį nuo armijos siuntimo į Maroką. O 
Hitleris nesisarmatijo melagingai to savo sumanymo 
užsiginti! ' ■ , ■

Visi diktatoriai yra melagiai. Kas tiki į smurtą, 
tas ir tiesos nepaiso. Smurtas ir apgavystė visųorųęt 
eina ranka už rankos.

Apžvalgą
GANDAI

Vokietijos/ nacią organas 
“Angriff” pereitą penktadienį 
pranešė, kad studentai Maskvo
je laikė slaptą mitingą vienoje 
Maskvos salėje ir paskui išėjo 
į gatvę, šaukdami “šalin Stali
ną”. Demonstrantai bandė su
kurstyti darbininkus prieš Sta
lino valdžią, bet ginkluoti GPU 
būriai šovė į juos ir 15 užmu
šė, o 40 sužeidė. J

Varšuvoje pranešama, kad 
tarp Stalino ir karo komisaro 
Vorošilovo eina atkakli kova 
dėl valdžios. j ■ ,

šeštadienį iŠ kai kurių radio 
stočių Chicago j e buvo paduota 
žinia, kąj MĮaskvęje įvyko 
skaitlinga demępstrąciją, . ku
rioje buvo šaukiama “Tegyvuo
ja Klementij Vorošilov”, bet

nebuvo nė vieno Šukio už Sta
liną. •

Oficialė sovietų žinių a'gen-. 
turą “Tass” tas žįnįąs nunei
gia.

Apie sovietų Rusiją dabar 
plinfa pasaulyje daug visokių 
gandų, tikrų ir netikrų. Niekas 
negali pasakyti, kas juosą yra 
tiesa, o kas prasimanyta. Apie 
šalį, kurioje’ nėra spaudos Jais-' 
vės, iš viso sunitu patirtį tięsą.

Gęupė kongreso narių, 
torių ir -ątstoyų, reikalauja, kad 
vyriausiojo teismo galia butų 
susiaurintą., ^ąį^ įkprie siūlo iš
leisti įstatymą^rjįųris nustaty
tų, kad teismas gali spręsti apie 
apie įstatymų konstitucingumą 
ne mažiaus, kaip, 7 ^alsais (jei
gu teismas susideda iš 9- narių. 
? Senatorius Norris iš Nebras- 
kos tokiam sumanymui prita
ria. Jisai pareiškė spaudos af- 
stoyamš:

v “Aš manau, kad kongresas 
sulig konstitucijos turi galią 
tokį įstatymą išleisti.” 
Kongresas, anot senatoriaus 

Norriso, gali visai uždrausti vy
riausiam teismui spręsti apie 
įstatymų konstitucingųmą, pa
liekant jo kompetencijoje tik
tai tuos 1 dalykus, kurie yrą 
įsakmiai suminėti konstitucijo
je, atseit: ginčus tarpe valsti
jų ir bylas, kurios lįeęia amba
sadorius, svetimų ą^lįų n^iįįštę 
riųs ir kopsuluš. Ąpęlįąęinę ga 
lią kongresas gali teismui at
imti. .

Bet taip buvo Washingtone 
kalbama, pirma negu kongresas 
buvo , patyręs apįė 4 prezidento 
Roosevelto sumanymą perorga
nizuoti vyriausiąjį teismą. 
Hopsęyęltąs siūlo, teisme gąĮios 
ne mažinti, bet Padidinti iki 15 
teismo narių skaičių.

——-— ------- - -— ---------------- —
(Tęsinys) b .

, —čią-.mes turime vartoti tik 
išimtinai vokiečių kalbą.

Apie minutę laiko jis ityli, o 
paskui lyg duodamas įsakymą 
baigia: ' ,

—Per visą Kelionę jokioje 
stotyje jus neturite teisės iš 
vagopo išeiti! Kai tik kur trau
kinys sustos, tai jus tuoj turė
site nuo lango pasitraukti.

—Kaip keista! — dingtelėjo 
mintis. — Mes turime leidimą 
vykti į Helsinkį. Mes važiuoja
me visai atvirai.^ Bet kažkodėl 
aš negaliu1 jokios stoties lanky
ti; bei stovėti ar sėdėti prie lan
go, kai traukinys sustoja...

-^-Tai reikalinga, —: aiškina 
jis. — Žinoma, jokių kliūčių 
nebus pasiekti Helsinkį. Tačiau 
man labai gaila, Jkad aš negaliu 
jums pasakyti, kas aš per vie
nas. Jus tatai patirsite vėliau. 
O dabar įsidėkite sau į galvą, 
kad mes iš visų pusiu priešų 
apsupti. Mes stebime juos, jie 
seka mus. Bet kuris kondukto
rius juk gali būti raudonas ą- 
gentaš. Bukite atsargus! Ne 
viėno žodžio rusiškai!

Visa tąi jis kalba' šnibždomis.
Traukinys dunda. Mes atsilošę 

į sofų kampus sėdime. Epanči
nas sėdi ties manim. Aš prade
du snausti.

Prasideda naktis. Tos valan
dos atrodo tarsi ‘amžinybė. Ro
dosi, tos kelios karąhtinos ir 
vienatvės savaites Teriokų vieš
butyje turėjo sustiprinti kūną 
ir dvasią. Bet aš jaučiuosi neį
manomai nuvargęs. Aš jaučiuo
si tiek silpnas, lyg bučiau tik 
sunkia liga s persirgęs arba' ilgą 
laiką badavęs. Tame besiblaš- 

Akančiamę į šonus vagone aš 
snaudžiu iy. sapnuoju baisius 
sapnus... mainau slegiančius vaiz
dus’... ,

Aš sapnuoju, kad pakliuvau 
į didelį lauką. Ir štąi trys juodi 
šųnęs pradeda pulti mane. Jų 
plaukai sniego fone atrodo ypač 
baisus. Staiga’ aš matau, kad jų 
murzos kruvinos, ir iš nasrų 
kyšo milžiniški geltoni dąntys. 
Jįę panašus į savotiškus kab
lius. Ir aš jaučiu, nežiūrint į 
miegą, aš tikrai girdžiu, 'kad 
šaukiu. Kaip tik tuo momentu 
kažkas mane pradeda purtyti.

—Tylėkite! J<o šukau j ate ? 
Kas su jumis?
' Tai — Epančinas. (Aš išbundu 
tarsi kažkokio slogučio nusikra- 
ites. Kain sunku! Fnanr.inaa

—Nusiraminkite! Nereikia 
nervuotis! Sukaupkite savo jė
gas ! Atsakingiausias darbas at
eityje, o pas jus jau pradeda 
pasiręikšti sulęp^ėjimąs... Nege
rai ! Helsinkyje išsimaudykite, 
išgerkite arbatos su romu ir už
mikite... Jums teks pailsėti...

Aš susimaišiau. Man gėda,' 
kad suklupau ir parodžiau savo 
silpnumą ir nerviškumą. Jis 
nukreipia akis į šąlj. Dėl nemie
gotos nakties jo veidas išblyš
kęs. Jo pasitikėjimas savimi, 
kuris taip imponavo mane “I- 
matroje,” pranyko. Jis sąko:

—Nurimkite! Visiems tas 
pat. Niekam nėra pyragai. Daug 
kas tenka išgyventi. Bet toliau 
bus dar sunkiau. Sunkiausias 
uždavinys — ateityje.

Į langą pradeda skverbtis 
šiaurės žiemos ryto šviesa. E- 
pančinas žiuri į laikrodi':

—Tik penkiolika minučių be
liko važiuoti. ..

Penktą valandą mes Helsinky
je. Epančinas pašaukia vežiką:

—Į “Societe” viešbutį.
Einame pakopomis, praeina

me koridorių. Iš ‘abiejų pusių—

kambariai. Gilumoje tiesiog į 
mus žiuri Nr. 11. Sulenkęs ro
domąjį pirštą, Epančinas bel
džiasi: trys stuktelėjimai. At
sako:

Įeikite!
Kambaryje — šeši žmones. 

Mano bendrąkeliauninkas su vi
sai kartu pasisveikina, o pas
kui, lyg labai sunkią ir sudė
tingą misiją atlikęs, su jaučia
mų palengvėjimu pareiškia:

—Atvežiau 1...
Ir tųpj po 'to aš girdžiu kelis 

linksmuš balsus:
—Pagaliau ’ ir jus!... Dabai 

malonu. O mes jau buvome ir 
vilties netekę. Na, kaip? Viskas 
gerai.

Aš-irgi linksmas. Tuos žmp- 
pes aš matau pirmą kartą gy
venime. Bet pasisveikinimo nuo 
širdumas, tie atviri vęjdai, tvir
ti rankos paspaudimai, draugiš
kumas, džiaugsmingi balsai 
tuoj įlieja į sielą seniai pamirš
tą budrumą. Nuovarbis užmirš
tas. Silpnumas praėjo.

Ramiai, su šypsena veide, aš 
metu malonų žvilgsnį į visus 
ir' sakau:

—Žinoma, viskas gerai.
Tą minutę visi šeši .žmonės, 

sėdintys aplink didelį stalą, at
rodo man tokie artimi, gimt 
ningi, brangus, tarsi broliai. 
Bet atsiveria urys. Įeina naujas 
asmuo.

(Bus daugiau)

/■■■■' ....................................... —*

Sveikatos Skyrius
šj Skyrių Tvarko ir Prižiūri 

AMERIKOS LIETUVIU 
DAKTARŲ DRAUGIJA

PYORRHEA
Rašo Dr. Gussen

Rusiją dabar

RINKIMAI CEKOSLO 
VAKIJOJE

‘‘Naų(j. Ga^ype”. rašo:, 
“Čekoslovakijoje ėjo savi

valdybių ię vadinamųjų dar
bo tarybų rinkimai. Ir vieni, 
i? antri dąye įįęiauktų laimė
jimų socialistams \ii* prezi

dento Benęšo pąrtįjai. Skąų-

A’. «< .

Jūsų Vardas ir 
Adresas v

Gražiai atspausdintas., ant 
x iOA Lapų Baltos

POpieroS ' 
'-djįdžio 11x8% colių ir

100 KONVENTU 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
' arba čekj.Y . <

NAUJIENOS V 
1739 SO. KALSTEI) STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
—

ŠIS TAS IŠ ARGENTINOS PADANGES
(Specialaus ‘‘Naujienų” korespondento)

Visi ėjome sveikintis su 
Roosevęltą

Frąnklin D. Roosevelto atsi
lankymas Piėtinėn Amerikon di
deliai sustiprino šio kontinento 
demokratijos puptaiką. žodį de
mokratas čia žmones supranta 
pilna to prasme, be jokių at- 
skiedimų, dėl to Rooseveltą dau
gelis linkęs suprasti beveik so
cialdemokratu !

Atidarydamas Pan-Amerikos 
konferencij ą Argentinos kong
reso rūmuose Buenos Aires 
mieste Rooseveltas pareiškė, 
kad demękrątįja yra teisingiau
sia valdymo forma. Nuoširdžiai 
plojo pažangus delegatai ir-sve
čiai. Na, o ne pažangus taipgi 
plojo, nors irv rukštesniu veidu, 
nes kaipgi neplosi, jei malonė
jo atsilankyti ir asmeniškai 
prabilti. į visos Amerikos — 
Pietų, Šiaurės ir Centralinės — 
delegatus tas Dėdė Šamas, ku
ris, galima sakyti, turi spren
džiamąjį balsą visuose visų A- 
merikų reikaluose... »

Nors buvo gandų ir spaudo
je tvirtinimu, esh. U. S. A. pre- 

’ at-zidentas su “Indianapolis

MADOS MAINOSI

1900 'V<W''I937
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• MAINOSI LAIKAI, KEIČIASI IR MOTERŲ FIGU- 
rps.. Šje. modeliai parodo į kokius korsetus moteriškės

plauks į Mar dėl Plata (maž
daug tas pat, kas pas jus At
lantic City) ir per tą kurorti
nį uostą išplauks, vienok atvy
ko stačiai į Buenos Aifes mies
to centrą ir iš jo išplaukė. Sa- 
kopia, kad j arų patinka, kąd ji 
sutinka federalės sostinės de- 
mpkratai, o ne provinęijos mad- 
na partija...

Kadangi buvo paskelbta šven
tė Roosevelto atvykimo dieno
je, tai. milionas (mažiausia) 
žmoniųį susispietė nuo pat uos
to iki prezidentūros ir nuo ten 
iki Ū. S\A. ambasados rūmų, 
kuri yra phe Avenida Alvear, 
amžinai žydinčių gėlių ir me
džių prieglobstyje.

Visi šaukedai gyvuoja demo
kratija, o Rooseveltas, cilinderį 
rankoj laikydamas, lingavę gal- 
va ir “smailino.” Išlipęs iš lai
vo, jis net ispaniškai prakalbą 
išdrožė, kuri buvo šitokią:

/ ■ '.y ■

—Salud, mis amigos! (Kas 
reiškia: Heilo, my frienęis!)

Rooseveltui išvažiuojant iš 
Buenos Aires pylė smarkus lie
tus, vienok jo autas negalėjo 
prasimušt pro minias, kurios vi
sas garbės ir paprastos polici
jos sargybas nųsfųmusibs, brio- 
vėsi atsisveikint “Ro^enfeldą.” 
Vieni šaukę good, bųy, kiti adioš 
arba hasta la vista, o mus bro
lis lietuvis, priėmęs labas die
nas nuo savo girnįpių (mat, 
Rooseveltas sveikino visos USA 
tautos vardu), šaukė:

—Neužmirškite paveikint ma-, 
no dėdę, kuris gyvena Ąlakano- 
juje!... !

LIETUVIS AEROPLANŲ FA
BRIKANTAS ARGENTINOJ

Rašant šiuos žodžius pirmą 
kartą rašoma lietųvįškam laik
raščiui apie Domininką Butkų, 
kuris Argentinos miestelyje 
Tandil, Buenos Aires provinci
joje, savo nuosavame fabrike 
Argentinos vyriausybei stato 
bemotoriniųs orlaivius — ple- 
neadorųs, lietuviškai tariant — 
sklandytuvus.

šiuo tarpu laukiu Butkaus 
paveikslo ir autobiografijos, ku
ri tilps “A. L. Balse,” su cita
tomis ištraukų iš argentiniškos 
spaudos apie musų garsų lietu
vį. Tada ir “Naujienoms” pla
čiau prašysiu.

(Bus daugiau)

Pyorrhea žodis yra graiku 
calbos kilimo. Paraidžiai ver 
čiant, jis reiškia’ pūlių bėgim: 
iš dantų smegenų.

Nuo pyorrhea žmonės dau 
giau praranda dantų, pęgu nu< 
bet kurios kitos ligos. Nuo iš 
puyimo žmonės praranda dau; 
dantų. Vienok ne tiek daug 
kaip nuo pyorrhea.

Tenka’ pasakyti, jog pyorrhe 
yra labai ^ena liga. Faktiška 
sunku tiksliai nustatyti laik^ 
kada ji atsirado. Be to, ji y r 
ir ypatinga liga’. Dažnai net gy 
dytojas nieko blogo negali pa 
stebėti, nes dąntys atrodo ba] 
ti, gražus, sveiki ir visai noi 
mališki.

Pyorrhea sudaro pavojų n 
tik dantims, bet ir iš viso žmc 
gaus organizmui. O tai dėl t< 
kad įsisenėjusi pyorrhea sūdai 
palankias sąlygas kitoms 1 
goms. Mat, gaminami pūliai įs 
gauna į virškinimo aparat; 
kraują ir t.t.

Ne vienas musų yra girdėju 
įspėjimą, kad sugedę tonsil; 
sudaro pavojų sveikatai. Tačia 
tenka pasakyti, jog apie dant 
smegenis yra dešimtį kartų dai 
giau vietos visokiems užsikrėt 
mams, negu apie tonsilus.

Pirmas pyorrhea ženklas a 
ba simptomas yra įdeginu 
smęgenų apie dantis. Smegenų 
pasidaro labai raudoni, patinę 
jautrus: nuo mažiausio užgav 
mo tuoj pradeda kraujas bė, 
ti. žinoma, kraujo bėgimas pa 
savaime dar nieko nereiški 
kadangi, tai gali pasitaikyti 
dėl kitokios priežasties. Tačiž 
kada kraujas pakartotinai b 
ga, >tai jau rimtas reikalas 
reįkia kreiptis į savo dantų g 
dytoją.

r Kai pyorrhea labiau įsisen 
ja, tai pasidaro ir kitas ženi 
las. Būtent, dantų smegenys p 
sėtinai ątšoksta. Dažnai tas a 
šokimas yra tiek didelis, j< 
matosi net dantų šaknys. O k 
da' tuo pačiu metu nesiliauja 
puliavimas, tai jokios abejo n 
nebegali būti, kad tai pyorrhe 

Pyorrhea yra rimta liga. T 
čiau jeigu ji nėra įsisenėjų! 
tai pasiduoda’ gydoma. Vėlu 
jau reikalas daug blogesnis. V 
sa, kas galima padaryti, tai s 
laikyti, kad liga daugiau neb 
įs'galętų. O tai, kas jau sum 
kinta (pavyzdžiui, smegenys 
pie dantis), nebegalima atga 
tr.

Dėl pyorrhea’ daug žmon 
dantis praranda. O juo labia 
kad ta ligą yra tikrai klastii 
ga: dantys atrodo sveiki ir no 
rpališki. Tiesa, jie yra’ jautri 
šilumai ir šalčiui. Bet kadan; 

• skausmo nerastai žmonės dar 
' dėmesio ir nekreipia. Susiprani 
jie tik tada, kai pūliuojantį 
dantys pagimdo kokią kitą 1 
gą-

Pyorrhea atsiranda dėl sena 
vės, apsileidimo, nešvaros, n 
vykusiai sutaisytų z dantų et 
Tos ligos galima išvengti, jeig 
dantys yra tinkamai prižiūrim 
O tai reiškia, kad dantys re 
kia valyti bent 'porą kartų pe 
dieną,'o ypatingai prieš einai 
gulti ir rytoi metą. Svarbu tai 
pat kas šeši mėnesiai aplankyk 
dantų gydytoją, kuris dar tiks 
liau gali dantis išvalyti, o jeig 
yra reikalas; tai ir sutaisą 
juos.

Ketvirtadieny, vasario 4 $iic 
ną, į Chicago^ mokyklas Jstc 
jo 3() vąikų šeimynų, kurio 
dčliai potvynių atvyko į Gty 
caga. Tikimasi ir daugiau te 
kilį ąplikantų Chicagos moky 
kloms turėti.
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šįvakar Marąuette 
Pąrko Organizacijų 

Susirinkimas
šaukiamas suplanavimui iškil

mių “Kultūros Namo” atida
rymui.

MARQUETTE PARK. — šį
vakar, 7 $0 P. M. Marųuebte 
parko patalpose, prie 67th ir 
Kedzie gatvių įvyks svarbus vi
sų vietos draugijų - susirinki
mas. Jo tikslas bus pasitarti ir 
rinkti komisijų naujų Kultūros 
Rūmų atidarymo iškilmėms.

Visos lietuvių delegacijos yra 
prašomos atsiųsti po du atsto
vus. Susirinkime kalbės Wm. 
M. Collins, žymus Chicagos 
Parkų distrikto kalbėtojas. Jo 
tema “Marąuette Parko Kultū
ros Namo Veikimo Ateitis”.

P. šaltimieras.

Simano Daukanto 
Draugijos vajus
Naujiems nariams įrašyti

Simano Daukanto Draugija 
priešmetiniame susirinkime pa
darė tarimų priimti į draugijų 
netik vyrus, bet ir moteris. 
Metinis susirinkimas užtvirtino 
šį tarimų. O darbuotojai drau
gai jau pradėjo įrašinėti į drau
gijų taip vyrus, kaip ir moteris 
arba jaunas mergaites. Jie jau 
turi išpildę aplikacijų sekan
čiam susirinkimui priduoti, tai
gi prašau 'taip užrašyto jus, taip 
kandidatus būtinai atsilankyti į 
tų susirinkimų, kuris įvyks sek
madienį, vasario 7, 12 valandų 
dienos. Chicagos Lietuvių Au
ditorijoj, 3133 So. Haisted St. 
Susirinkime, sulig draugijos pa
tvarkymais, busite galutinai pri
imti į Znarių skaičių.

Taipjau metiniame susirinki
me padaryta tarimai pasidar
buoti draugijos gerovei 1937 
metais. Nutarta šurengti drau
giškų išvažiavimų vasaros me
tu arba koncertų rudens laiku, 
spalių mėnesį, Lietuvių Audito
rijoj. Todėl, brangus draugai, 
visi vieningai petys į petį sto-. 
kime darbui, o bus geros pasė
kos.

Be to, noriu priminti, kad 
dienraštis “Naujienos” rengia 
metinį balių Sokolų svetainėje 
vasario 7 dienų. Kurie, mylite 
pasilinksminti, tai nepamirški
te dalyvauti. “Naujienos” mums 
daug pagelbės musų darbuotėj.

—P. K., nut. raš.in.

Padėkos žodis
Dėkoju visiems už pagerbi

mų mano vyro, Valieriaus Lat- 
vėno, jo varduvių dienoje, Sau
sio 27 dienų.

Dėkoju rengėjams: , p. Z. 
Mockams, p. J. Keliočiams ir 
p. J. Ladygams ir visiems 
draugams, kurie dalyvavote ir 
šeimininkėms už skanų vaka
rienę.

Šis pagerbimas įvyko į p. 
P. Atkočiūnų ir p. J. Šlajų ta- 
verne, adresu: 5305 W. Lake 
Street.

Dar kartų tariu* ačiū visiems 
už jūsų tokių brangių dova
nų.

Viktorija Lątvėnięnė.

Stop ~ 
Itching 
Skili

••s T N.NiežĄJlmo. Išbėrimų tr L>e<lervln6«— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
suirelnina IritacijĄ nuo Eczemos. spuo
gu ir panagių odos nesveikumu Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonu kaipo Svarus ir saugus vale 
tas praftallnimui odos iritacijų. Užgir
tas Good Housekeeping Bureąu. 'No 
4874. 85c. 60c. ir 81. Visi rąistinin- 
kai užlaikožemo
,FOR SKINI IRRITATIONS

NAUJIENOS, Chicago, I1L

VANDUO KYLA PRIE CAIRO

■
i

Iš ORO TRAUKTAS VAIZDAS CAIRO, ILLINOIS MIESTO,\ TIES OHIO 
žiotimis į Mississippi upę. Vanduo iškilo iki 60 pėdų ir vilnys jau muša 3 pėdų 
laikinų sienų, kurių gyventojai sumetė iš lentų smėlio'ir akmenų. Jei loji siena 
atlaikys—tai miestas gal, išsigelbės nuo potvynio, kuris galėtų jį tiesiog nuo že- 
mlapio nušluoti.

Kritika ir Polemika
Kaip aš pradėjau

1937 metus
Kaip pirmas šių metų “Tė

vynės” numeris privertė 
mane sulaužyti rezo- 

, liucijų

Naujų Metų belaukdamas, aš 
buvau padaręs atitinkamų re
zoliucijų. Vadinasi, buvau da
vęs sau pasižadėjimų, ką aš da
rysiu ir ko nedarysiu.

'Man vienok labai nesmagu 
prisipažinti, kad pirmas šių me
tų “Tėvynės” numeris, taip sa
kant, visų biznį sugadino. At
seit, privertė mano “pastanavi- 
jimą” sulaužyti. O dalykas visai 
paprastas. Tame numeryje pa
sirodė “Laisva Tribūna,” o to
je “Laisvoje Tribūnoje” straip
snis antrašte “Liguistos vaiz
duotės žmogus.”

Pati jau antraštė, kaip sako
ma, storai tepia. Ir vis tai Ry
tiečiui, kuris aprašė “Naujieno
se” lapkričio 29 d. 5-to apsKr. 
auksinio jubiliejaus- paminėjimo 
koncertų.

Tas mano brolis 
kuris pasirašo Buvęs 
me, sako, kad musų
jam dažnai lenką pastebėti 
straipsnių ir korespondencijų, 
kurie paprastai esu “no good.” 
O “no good’/ esą todėl, kad 
tuos straipsnius ir koresponden
cijas rašąs Rytietis.

Bet keisčiausias dalykas yra 
tas, kad Rytiečio rastai, kada 
jis po jais padeda savo pavar
dę, jau yra1 ir logiški ir neblo
gai parašyti.

Ačiū ir už tai. Vienok tų ga
na keistokų komplimentų vis 
dėlto atsisakau priimti. Kažkaip 
tas komplimentas nesiderina su 
straipąpio turiniu. Todėl p. Bu-

kritikas, 
Parengi- 
spaudoje

FINALLV
SNATCH

MOMENTAS 
PEĄCE

THE

PETER PEN

vųsiam Parengime aš šia proga 
priverstas busiu pasakyti gana 
karčių teisybę. . •

Kai Lietuvoje aš dar btivau 
visai jaunas berniukas, tai ank
sti vieną rytą basas bėgaų į pie
vą pažiūrėti, kaip dėdė šieną 
piauna. Nusistebėjau, kai pa
mačiau dėdę su pala galvą apsi
gaubusį. Klausiu, kas čia pasi
darė, kodėl tai reikalinga? At
sako, kad netoliese esąs širšių 
lizdas. Girdi, vaikeli, jei aš jas 
užgausiu, tai busiu sveiks din
gęs. Štai kodėl aš iš anksto pri- ir tuo, kad aš neigiamai įverti- 
sirengiau, kad galėčiau, jei bus -nau Dr. Viniko paręiškimą, jog 
reikalas, nuo širšių apsiginti.

‘ . č, * -į t

Kažkodėl aš esu linkęs ihany- 
ti, kad ir mano malonus kriti
kas. priklauso tani savotiškam 
“širšių lizdui” ir yra pasiren
gęs mane gilti vien tik už tai, 
kad drįsau savo nuomonę pasa
kyti apie tą konęėrtą ir kai ku
riuos programos dalyvius.

Buvęs Parengime gali su ma
no nuomonėmis nesutikti, 
.jo reikalas. Tačiau jis neturi 
teisęs kraipyti mano žodžius ir 
sakinius, o paskui įrodinėti, kad 
aš tik kenkiąs Susivienijimui, 
žodžiu, vaizduoti mane kažko
kiu organizacijos kenkėju.

Tiesiog reikia stebėtis to kri
tiko drąsa: jis bara mane net 
už tai, kad aš pasakiau, jog ju
biliejinis “Tėvynės” numeris 
man nepatiko. Bet kam jis pa
tiko? Apie tą numerį rašė bent 
keli. Ir rašė gana . nepalankiai. 
O tai reiškia, kad tas numeris 
nepatiko daugeliui.

Buvęs Parengime sako, kad 
aš kritikavęs milijoninį • ir 45 
metų “Tėvynės” numerius. Aš 
tam ponui. busiu dėkingas, jei 
jis nurodys, kokiuose laikraš
čiuose buvo išspausdinta ta ma
no kritiką'.

P-as Buvęs Parengime kalba

Tai

1—/

apie “liguistos vaizduotės žmo
gų.” Aš jam patariu pasižiūrė
ti i save: ten jis tikrai suras 
liguistą vaizduotę, kuri prikiša 
man parašymą to, ko aš niekuo
met nesu rašęs.

Dabar apie Dr. M. J. Viniko 
kalbą. Mano kritikas ir čia ne
sugebėję teisybės laikytis ir 
stengiasi man kito nuodėmes 
prikišti. Dr. M. J. Vinikas sakė 
aiškiai ir atvirai, kad “Tėvynė” 
Susivienijimo nariams yra dy
kai siuntinėjama. Taip, jis sa- 
ke dykai, o rie naudai. Tai tuo 
atveju visokie kritiko spėjimai 
neturi jokios reikšmės.

Nepatenkintas manė kritikas 

seniau socialistai puolė Susivie
nijimą. Jis pataria man skaity
ti SLA istorijų ir įsitikinti, 
kad Dr. Vnikas tiesų sakė:

Ponas kritikas savo patarimų 
galėtų pasiųsti kitu adresu, '■— 
man jis neprįįtįa'uso. Man nėra 
mažiausio reikalo iškraipytas 
istorijas skaityti. Susivieniji
mui aš priklausau per daugelį
metų. Ne tik priklausau, be V ir- tolimesnių pranešimų, 
domiuosi jo veikimu. Man todėl 
yra gerai žinomi visokie nuoty
kiai ir be istorijos. Juo labiau, 
kad tuos nuotykius teko pačiam 
asmeniškai pergyventi. Todėl 
butų keista iš “istorijos” 'Stu
dijuoti tie įvykiai, kurie man 
yra gerai žinomi ir pergyventi..

Pagaliau, aš gerai pažinąu 
tos istorijos autorių. Žinau tsiip 
pat ir tų. laikotarpį, kada ta

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS”
NUSIPIRKSIT ' ‘

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westininstef.

VIDURMIESTYJ PAS 
Triangle News Company 

MICHIGAN GRISWALp

istorija buvo rašoma. Be to, ži- 
i nau ir patį priekaištą socialis- 
! tams. O tai liečia vadinamuo- t
sius Damijonaičio laikus, kada 
tautininkai išbraukė iš Susivie
nijimo apie 6,000- narių. Pama
tę, kad tas šlavimas” yra bai
siai žalingas dalykas, tautinin
kai susigriebė ir sumanė savo 
kaltę primesti kitam. Na, ir is
torijos autorius pasirūpino sa
viškius nubaltinti.

TZ .... . . . . , , biau, kad ji čia visai pašalinisKritikas nepatenkintas, kad . . 5 ..v ‘ j < 4 u • \ ‘ asmuo ir su kalbamuoju reika-as padariau pastabą, jog “le- , . , , , • .
vyne” yra siuntinėjamą buvu- u nie^° Į)en(^ro neturi, 
siems Susivienijimo nariams. 1
Girdi, “ar nuėjai į s*aVo kuopą 
ir pasakei? Ar pranešei centro 
raštinei apie tai?/’

Kada P. Jurgeliutė apleido 
SLA raštinę, tai jos vietą užė
mė p.' Vinikas. Jis nusiskundė, ~ f f \
kad raštinėje radęs didelę ne
tvarką ir žadėjo viską “išstrei- 
tinti.” Vėliau pilkieji SLA na
riai per didelį vargą įstumėme 
į sekretorius Dr. M. J. Viniką, i 
nors prieš jo kandidatūrą buvo J 
smarkiai nusistatę tautininkai. 
Darėme tai Įodėl, kad manėme, 
jog Dr. M. J. Vinikas visus 
SLA reikalus sutvarkys. Bet 
štai dabar mano kritikas ran- 
da, ka:d dėl netvarkos raštinėje 
ąš ęsu Raitąs! Tai tikrai įdo
mu! Nejaugi raštinei nėrą žino
ma, kas Susivienijimui priklau
so, o kas ne ?

Kai aš rašiau, jog1 iš Susivie- 
. * X , - > *

ųijimo išstojusiems žmonėms 
per kelis metus buvo “Tėvynė” 
siuntinėjama', tai turėjau pa-

DABAR PRADĖK 
VISAM AMŽIUI 

PRATURTĖK 
LAIMIKĮ Iš 

LAIMĖK . \ •-. ; ( r »•- . . r:

$100,000 pirmas laijnėjimas - 
OĮį Gold esto dar 999 

laimėjimų

Nueikite pas artimiausi dylerį, 
kuris pardavinėja cigaretus ir pa
prašykite jo Old Gold oficialiij 
Paveiksluotų Mįslių, kartu su pilno
mis taisyklėmis ir smulkmenomis 
apie kontestą. ' Jus gausite tuos 
paveikslus visiškai dykai, 
tas instrukcijas atidžiai, 
nė triksų nė ’ gaudymų, 
čia nesiskaito. Neatidęliokite. Įsto
kite į koji tęstą šiandien. Tik jūsų 
gabumas laiiiięs Šiam konteste. Jus 
nepriklausote nė liuę laimės nė nuo 
spėliojimų. Labiau t Sušvelnintas 
Old Gold duoda jums tą progą iš
lošti laimę. Sekite Naujienas dėl

M

Sekite 
čia n,era 

Švarumas'

METINIS

‘VILNIES’ KONCERTAS
Sekmai, Vasario-Feb. 14 d. 1937

SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEPZIE AVENUĖ

atdaros 1 vai. Koncertas prasidės 2 vai. po pietų,
įžanga: iš anksto perkant 5.6 c, prie durų — 65 c.

^KONCERTĄ PILDYS: Ęoheinįan-Ainerican Quartet; Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras; Ąnęįė Salaveičikiųtė-Steppnavičienė; Bernice Malda, iš VVairkegan; Laisvės 
Ęanl^iių Mišrus Choras; Ęųsų Čigonų Orkestrą; Viola šarkiuniulė, šoks kįasiki- 

| niųs šokius; Senor ir Senorįta, ispanai, dainuos solo ir duetą.
Visi lietuviai esate kviečiami dalyvauti šiame VILNIES Dienraščio KONCERTE.

Rankamai faktų. Iš piršto nie-| -Dėl koncertų aš galiu tiek 
ko neišlaužiau. Jeigu raštinė pasakyti: kiekvienų gražų pa
nori, tai gali patirti. Taigi, čia! rengimą aš remiu ir rėmiau, 
jokio šmeižimo nėra. Visai ne-; Man visada malonu, kad čia au- 
turiu-noro viršininkus jyodin- gęs jaunimas dalyvauja progra

mą pildymę. Tačiau tai dar ne
reiškia, kad aš turiu toleruoti 
publikos nevykusius išsišoki
mus. Pavyzdžiui, kai ponia Ta- 

1 mošaitienė pradėjo dainuoti, tai 
kažkoks drąsai paėmęs pilietis 
suriko: “graži, dainuok!”

Nėra, žinoma, reikalo aiškin- 
(Tųsa ant 6-to pusi.)

ti, beit jeigu iškeliu faktus į 
aikštę, tai nėra ko rūstauti.

Pagaliau aš prašyčiau pono 
kritiko, kad mano žmonelę (taip 
jis sako) paliktų nuošalyje ir 
į savo kritikas neveltų. Juo la- 

asmuo ir su kalbamuoju reika
lu nieko bendro neturi.

*i * » 1 N '
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1937 Metų Skalbyklos
Thor Maytag, ABC, ir kitos. Didelis skąįčius iškrautos 
dėl pamatymo Budrike Krautuvėje. Kainos ant naujų 
skalbyklų po au^^^aus*

Prosinimo mašinos po ir aukščiau.

\\

JUS. F. SUDRIK, inc
3417 South Haisted Street
Tel. Boulevard 7010—7011

BUD1UKO PROGRAMAS iš W. C. F. L., 970 Kil., Nedeliomis 7:30 
vai. vakare.

Ketvirtadieniais iš stoties W. H. F. C., 1420 KiL, 7:00 vai. vak.
Panedeliais ir Penktadieniais iš stoties W. A. A. F., 920 Kil., 

3:30 vai. po pietų.
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Ginčąi dėl elektros ir 
muro statybos

(Musų specialaus korespondento Lietuvoje)

štai jau ir mes .žiemos su
laukėme: sala, kad net tvoros 
pyška. Betgi rogių kelio neturi
me, sniego taip kaip nebuvo. 
Tiek čia jo prisnigo, kaip ka
tės išverkta, šalčiams atėjus vi
si j miškus sugužėjo. Vieni dar
bo čia ieškodami atėjo, kiti 
pirktą medžiagą skuba suvežti. 
Juk pavasariui atėjus vėl ilgai 
į 'mišką nepakliūsi.

Lietuvoje kuro klausimas ir 
padarinio miško jsigijimas kas
met vis darosi opesnis reikalas. 
Vokiečiai okupacijos metu Lie
tuvos mišką be jokio pasigailė
jimo teriojo. Ištisus plotus iš
kirto ir išsivežė, o dabar jo 
taip pat nemaža kertama, štai 
kodėl kaip kas visai vietoje ir, 
laiku kelia klausimą, kad reikia 
Lietuvoje pradėti ugdyti kaime 
muro statybą. Privalu sudaryti 
tokias gyvenimo sąlygas, kad 
šiokios statybos reikalas* čia 
rastų ne tik visišką pritarimą, 
bet ir galimumą muro namus 
statytis. Tokiai statybai prasi
dėjus Lietuva’ staiga pakeistų 
savo išvaizdą: kaimas atrodytų 
žymiai gražesniu, turtingesnių, 
linksmesniu ir švaresniu. Kar
tu su šiuo klausimu kiti kelia 
reikalą pradėti pagrindinai Lie
tuvą elektrifikuoti. Raginama 
pradėti statyti hidroelektros 
stotys ir jau esamas elektros 
stotis didinti.

šitie visi balsai pasigirdo o- 
pozicinėje spaudoje. Regis, tok
sai noras ir pageidavimas turė
jo surasti visiško ir pas visus 
pritarimo, čia buvo tik galima 
ginčytis, kuriuo keliu šitas dar
bas turėtų eiti ir kaip sparčiai 
jis galėtų būti atliekamas; na, 
ir, žinoma', iš kur šitokiam už
simojimui imti kapitalas.

Vis tai klausimai, kurie galė
jo begaliniai visus suįdominti ir 
sukelti norą savo kraštą gra
žinti ir skinti kelius i sultinges- 
nę ateitį.

Betgi musų oficiozinė spauda 
lyg pabūgo šitų klausimų ir pa
nūdo įrodinėti, kad Lietuva dar

pas ką sustingo noras akyliau 
dirstelėti j Lietuvos ateitį ir 
įkartu parodo, koks gludi dide
lis nenoras plačiau ir energin
giau imtis kelti naujus klausi
mus. Kažkoks dvasios susnudi- 
mas pasireišltia ir tai pas jau
nus vyrus, kurie oficiozinėje 
spaudoje bendradarbiauja. , O 
gal ir baimės jausmas apėmė, 
kad - šitie klausimai opozicinėje 
spaudoje buvo svarstomi.

Tai musų gyvenimo reiški
niai, kurie yra verti dėmesio, 
todėl radau reikalo juos čia su
minėti, bent keliais žodžiais pa
stebėti.

šitokius oficiozinės spaudos 
balsus kitaip negalima pavadin
ti, kaip tik) Lietuvos vardo 
murzintojais. Viešai kalbėti, kad 
Lietuva nėra pribrendusi elek- 
trofikacijai ir muro statybai, 
kad dar reikią didesnio dvasios 
pakilimo ir kultūros pasigami- 
nimo, tai yra ne kas kita, kaip 
savo bejėgiškume prisipažini
mas. Didi laimė, kad šitie ofi
ciozinės spaudos balsai neturi 
Lietuvoje platesnio pritarimo, o 
tik buvo sutikti su karčia šyp
sena.

& &
Anuomet rašiau, kad tarp 

krikščionių ir tautininkų priva
čiai ėjo. derybos. Buvo mėginta 
tartis dėl bendradarbiavimo ga
limumų. Betgi tie pasitarimai 
greitai iširo ir toliau privačių 
pasikalbėjimų nesiekė. Mat, ad
ministratoriams šitie klausimai 
butų visai aiškus, bet juk šalia 
viso to turi gimti visa eile vi\ 
suomeninių ir politinių klausi
mų, jau nekalbant apie kultu - 
rinius ir ūkiškuosius. O kadan
gi piršlys buvo iš administraci
jos politikos strategijoje men
kai nusivokiąs asmuo, tai, su
prantama, kad krikščionys de
mokratai greitai atkirto ir to
kiu bud u derybos, arba teisin
čiau tarus, tie visai privačio 
pobūdžio pasitarimai greit nu
truko.

(Bus daugiau)
nėra elektrifikacijai priaugusi ir = 
muro statybos reikalas, tai veik 
viso šimtmečio darbas, tad esą 
kam dabar šitokius bergždžius 
ir net utopiškus klausimus kel
ti. Vienas tos rūšies spaudos 
bendradarbių pasišovė įrodinėti, 
kad Lietuva turi daugiau dar 
dvasinės kultūros pasisemti ir 
tik tuomet galės elektra rūpin
tis. Trumpai drūtai tariant, Lie
tuva dar nėra tiek kultūringa, 
kad jau galėtų plačiose gyveni
mo apyvokose elektra naudo
tis... ,

šitokiu samprotavimu net < 
kaip kas iš tos pačios oficiozi-| 
nes spaudos bedradarbių neska-j 
niai atsirūgo ir jau vėlesniuose 
straipsniuose mėgino šitą ne
skanų prieskonį išlyginti ir net 
elektros reikalui pritarti tik pa
siginčyta, ar tikriau paabejota j 
dėl galimumų trumpoje ateity
je tai įvykdinti.

Musų gyvenimo sąlygose ši
tie ginčai labai budingi ir daug j 
ką jie sako, čia numanu, kaip r

Kritika ir Polemika
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

ti, kad tai labai paveikė daini
ninkę. Bet to nebūtų atsitikę, 
jei butų buvusi tinkamesnė 
tvarka.

Iš viso aš noriu pasakyti, kad 
mano korespondencijoje nebuvo 
nei prasimanymų, nei kokių 
piktų priekaištų. Stengiausi vis
ką aprašyti kiek galima teisin
giau. O jeigu padariau vieną 
kitą pastabą, tai rėmiausi f ak-j 
tais. Visai kitaip daro mano kri-' 
tikas: jis ne tik prikiša man; 
nebūtų dalykų, bet dar iškraipo 
mano mintis.

Tai viani npoTAŽii

PASIKALBĖJIMAS TRIJŲ CICERO
PARAPIJOJ ■

Parvykęs iš darbo ir apsi
prausęs, kaip paprastai, šešta
dienio vakare klausiaus prane
šimų apie didžiausią Amerikos 
tvaną, / kurs ištiko Ohio ir Mi- 
ssissipfri upių klonio gyvento
jus. Girdžiu, kažin kas barški
na į duris. Prieinu, .žiūriu —• 
nugi mano seni kamerotai, Pet
ras su Jonu.

—Na, tai labai gerai, kad 
judu nepatingėjot, prašau į vi
dų. Puikiai pataikėte^ kaip įtik 
nieko nėra narpie. Mano bobušė 
išdūlino į bažnyčią išpažin
ties Šv. Antano bažnyčioj. Ji, 
mat, negali ilgiau pabūti, kaip 
vieną nedėlią, ot ir bėga ką 
tai pasisakyti tiems kunigams. 
Taip jau musų klebonas pribau
gino tas bobeles, kad kas nedė
lią jos turi bėgti ir papasakoti 
jam visokius niekniekius.

—O je, taip, taip, Jokūbai, 
mes dėlto ir atėjome pas tave, 
— pradėjo Jonas. — Mes jau 
antrą savaitę kaip galvojame ir 
vis negalime išgalvoti šio klau
simo: ar gali būti mirtina nuo- 
dėrųė, jeigu kada tyčia ar ne
tyčia apleidi mišias šventadie
ny? • . .

—O taip, mano mieli draugai, 
aš jau dėl to turėjau pašvęsti 
keletą vakarų. Mat, teko va
žiuoti į Chicagos viešą knygy
ną, kad gauti tikėjų žinių apie 
mišias ir išpažintį. Bet ši va
karą kalbėsime tik apie mišias. 
Kitą sykį pasikalbėsime apie iš
pažintį.

—Na, na, sakyk ką tu ten 
suradai, Jokūbai, — uždusęs 
nuo pypkės durnų klausia Pet
ras.

—Na, tai klausykite, drau- < ........ ... .......... , ----------

Vasario 14 “Vilnies” 
Koncertas

Sckmadięnį vasąrįo ,14 d^ 
Chicago Sokol salėje įvyks 
dienraščio “Vilnies” Metinis 
Koncertas. Toj pat salėje va
kar vakare įvyko “Naujienų” 
Metinis Parengimas. Salė ran
dasi adresu, 2343 South Ked- 
zie avenue.

gal, aš jumš papasakosiu ką 
ten suradau.

Pirmiausia, mano mieli susie- 
dai, aš judviem turiu pasakyti, 
kas yra mišios ir ką jos atvaiz
duoja. Jeigu judu pažvelgsite į 
Romos katalikų bažnyčios pa
prastą maldaknygę, tai ten ra
site taip vadinamas “Mišių Mal
dos”. Iš ten jus galėsite su
prasti, kad mišios yra niekas 
dkugiau, kaip dramatiškas per
statymas Jėzaus Kristaus kan
čios. Tai yra, kaip tų laikų žy
dų rabinų-kunigų, sui pagelba 
tamsių ir sufanatizuotų minių, 
Kristus buvot nakties laiku su
gautas, vedžiotas nuo vieno 
aukšto žydų kunigo pasf*kitą, 
iki ant galo žydų kunigai pri
statė Kristų Romos imperato
riaus gubernatoriui Pilotui, šis 
sulig žydų, minios reikalavimu 
nuteisė Kristų mirčiai. Taip 
kad, pagal to laiko papratimą, 
Kristus buvo nukryžiavotąs 
tarpe dviejų Tatrų. Tai tokia 
yra mintis paduodama Mišių 
Maldose tose maldaknygėse. Bet 
dar, mystiškumo de.iai, yra 
pridėta keletas pagražinimų: 
kaip Kristus po mirties žengia 
į dangų ir vėliau kaip atsiun
čia šventą Dvasią ant žemės. 
Na, tai ir viskas, ką mišios 
šiandie perstato ir kas jos yra.

h

Matote, kad čia nieko tokio 
viršgamtiško, nieko tokio ne
paprasto nėra. Ir ar jus, mano
te, kad Visagalis Išmintingasis 
■Dievas tą menką žmogelį, tą 
žemės dulkę čirškins per am
žių amžius pekloje, jeigu kada 
žmogelis tyčia ar netyčia šven
tadienyje apleis mišias? Juk 
toks pasielgimas butų ne mie- 
laširdingo ir gailestingo Dievo 
pasielgimas, bėt tiesiog baisaus 
beširdžio ir nuožmaus sutvėri
mo lygaus peklos Liuciferiui, 
kuris, kaip kunigai mums įka
la į galvas, esąs peklos virši
ninkas, ir kurįs, sulig kunigų 
pasakojimais, tik ir žiūrįs kur 
kokią sielą pagauti ir vien vai 
Visagalinčiam t Dievui keršinti 
buk už tai, kąd jis '(Liucife
rius) Dievui pasipriešinęs ir 
norėjęs būti jam lygus. >'

Seniausias Illinois Miestas Po Vandeniu
s I '

OHIO UPĖ UŽLIEJO IR SUNIAUSIĄ MIESTĄ ILLINOIS VALSTIJOJE. 
Shawneetown. Visi gyventojai išsikraus-tė, nes kitaip visi butų žuvę.

YDOS!
kęjimais. Užganėdinimas garantuotas, arba 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo- 
pinigai grąžinami. Atsilankykit ir

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. ,

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

Aišku kaip diena, kad tokių 
beprotiškų absurdų Visagalin- 
gas ir Mielaširdingas Dievas 
niekados nedarė, nedaro ir ne
darys, ir žemes dulkių-žmonelių
už tokius menkus prasižengi
mus, kaip mišių neišklausymą,’nigas 
niekados pekloje-nedegino, ne- Kristus, 
degina ir nedegins.

Petras, klausęs ir visą laiką 
traukęs pypkę, prašneko:

—Tai labai tu čia, Jakubai, 
gražiai išvirožijai 'tos mirtinos
nuodėmės klausimą/ apie mišių 
neišklausymą. Bet pasakyk 
mums, kada tas mišias taip pra
dėjo laikyti kunigai, kaip dabar 
kad mes matome musų bažny
čioje? ' \

—-Ot čia tai jau man reikės 
biskį kreiptis ir į istoriją; Mi
šios pradžioj krikščionybės ne
buvo tokios, kokias dabar mes 
.matome savo bažnyčiose. Iki

ketvirto šimtmečio po Kristaus 
mišios buvo vadinamos “Tikin
čiųjų Liturgija”. Kitaip sakant, 
tai buvo Kristaus sekėjų susi
rinkimai, kuriuose tiems naujo 
tikėjimo sekėjams jų 'vadas ku- 

pasąkodavo kas buvo 
kokius idealus jisai

skelbė ir kaip naujas tikėjimas 
skiriasi nuo tų laikų senų tikė
jimų. Po tokių susirinkimų bū
davo bendri užkandžiai, kur 
vartodavo duoną ir vyną kaipo 
priminimą simboliškai Kristaus 
paskutinės vakarienės. Po to 
kunigas palaimindavo visus su
sirinkusius ir tikintieji išsi
skirstydavo.

Tai tokia buvo, bendrai pa
ėmus, pradžia dabartinių mi
šių. Turite taippat žinoti, kad 
tokie susirinkimai ir juo^se li-

turginiai palaiminimai bu\ 
atliekami grekų kalba. Ir Iii 
tai popiežius Victorias I, H> 
kuris buvo kilęs iš Afriko 
pirmas pradėjo jau vartoti 1< 
linų kalbą tokiose liturginė* 
pamaldose. Vienok grekų ka 
ba vis dar bifvo vartojau 
minėtas pamaldas atlieka] 
net iki 8-to šimtmečio. Nuo l 
laiko liturginėse pamaldos 
Romos bažnyčia pradėjo ,va 
toti išimtinai lotinų kalb 
Bet, kaip judu matote, m 
šios perėjo daug laipsnių t 
bulinimosi srityje, kas šim 
mėtis eidamos vis artin d 
bartinio stovio.

(Bus daugiau)

arsinkitės “N-nose

J. A. Nekrošius Iš
vyksta Į Pietinius j

Kraštus į 
! 

Lankysis Floridoj, Meksikoj 
ir Kuboje.

Jurgis A. Nekrošius, “Peop- 
les Furniture Co.” dalininkas, 
išvyko ilgai kelionei po Ame
rikos pietinius kraštus.

Pirmiausiai sustojęs Arkan- 
sas valstijoje, jis vėliau Vyks 
į Floridą, o įš ten į Meksiką 
ir Cubą.

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV- 
. NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mjslių 
ir i Old Gold Cigaretų kontestą 
jstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mjslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

N AU J
1739 So. Halsted St.

Telefonas

kurios krautuvės pirkėjai galėt 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pači1 
pastangos čia daug padės. G 
mes. gavę iš jūsų pareikalavims 
pasistengsime juos pasiųsti si 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums primini 
tai, kad niekuomet krautuvėj* 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų ste 
kos, laikykite pilną jų išteklu

ENGS
Chicago, I1L

NAL 8500

i Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

ĮggyH • PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI 

^International Wine&LiquorCo. 
gM ■ :■ FRANK VIZGARD,'Savininkas
3UM0 > 4611 So. Ashland Avenue,Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS DI8ECT0RY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠ A S—ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirk 
Įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbim 
negalite susirasti ko ieškot pašaukite Naujienas, Canal 8;>00, ir klauskite Biznio Patarė ji 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

I   J——

ANGLYS—COAL
I

Laidotuvių Direktoriai • TAVERNOS

5332 So. Long Avė /<■
VA TKk. ttCPUBLIC MO2.

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 į 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na- 
ktj Tel. KEDZIE 3882.

. ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau-
giau S7.0P už toną. Kitos anglys

už toną:

JUOZAPAS

UDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

New Deal Inn Tavei
117 SO. HALSTED STREET 

HCT LUNCH—LIQUORS—WIN: 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro

Haymarket 1378 Chicago,

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
i nacija ir gvdymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongysles 

! o-vdymas iŠvirkštimu, kyla ir vari- 
, cdse veins.
I DOUGLAS PARK HOSPITAL 

1900 South Kedzie Avenue 
Tel. Lawndale 5727.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos drauga 
ir pažjstamiems, kad ;esu nauji 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųš 
degtinė, vylias Rheingold alus 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir m 
ginų. Savininkas ristikas STANLJ 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7(

2448 West 47th Street

BLACK band ....................... $8.60 Salutaras Druff *
Illinois Lump ........................ $6.40, .• _
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir' Chemical CO.
Haking Kentuckv Lump .....   $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980 Salutarn B.rerrs yra vienas iš are 
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av. 'riaušių Riteriu ką šiandien randas' 

'  ant marketo Jis žinomas kaipo ge

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuoš 
je užeigoje Lucky Inn randasi jv 
riausios rųšies degtinė, vynas, Pal 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pi< 
laiku šilti valgiai, užkandžiai 
mandagus patarnavimas. Savininl 
MARY BUTKUS ir TON Y JACU

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUF

• RESTAURANTA1

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel, Victory 9670.

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią

ra gyduolė dėl viduriu ar kitu ne 
smagumų Plačiai vra parduodamai1 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Capal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. TLL.

Happy Hour Taverr
STELLA SHURNAS, Savininke 

Tavern Pale Beer 
3106 SOUTH HALSTED STREE 

■ Puikiausi degtinė ir vynai.
Telefonas Victory 7523 

CHICAGO, ILL.

Telefonai visu Departamentų 
HUMBOLDT 1392 •

STENSON BREWING
COMPANY

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

Tel. Wellington 1032
A A KD A T 1? TAVPD^ VAlkJL/ALiJb 1A V JcilCr

Dorothy Pask-Poškevičien& Sav. 
Skanus užkandžiai kasdieną. Kep 
vištiena šeštadieniais. Alus—Vyn;

—Degtinė.
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE
(prie 2900 N. Lincoln St.)



Pirmai! i<?nis NAUJIENOS, Chlcago, BĮ.

Chicagos Slaugės į Potvynių Distriktų

5

Berniuką
Kūnas gulėjo rave, prie Green- 

field ir Stewart gatvių

Ravė,
Stewart 
sto dalyje, buvo rastas, lyti
nio pamišėlio nukamuotas ir 
pasmaugtas berniukas, 
tų, Roger Loomis.

Jis buvo auklėtinis 
muitinės tarnautojo, 
Grane Loomis, 140 W.
avenue. Berniukas užvakar po 
pietų pražuvo iš namų, mato
mai piktadario pagrobtas.

•netoli Greenfield ii 
avenue, Lombard mi'e-

5 me-

George
G»rovc

State St Ktaiituvės 
Įveda 40 Valandų

II

Brighton Parko' 
žinios

Iš parapijonų susirinkimo

1S- 

pa- 
ki- 
tu-

BŪRYS CHICAGOS RAUDONOJO KRYŽIAUS SLAUGIŲ, KURIOS DARBUO- 
jaši potvynio užlietam Evansville mieste. Raudonasis Kryžius sutraukė pulkus 
slaugių ir daktarų teikti pagalbą nukentė j tusiems žmonėms. N-Tribune Photo

Marshall Field |vede 
Minimum algą

$15

Dvi State gatvės departa- 
mentinčs krautuvės, Marshall 
Field and Company ir Mandel 
Brothers užvakar įvedė 40 va
landų savaitę ir $15.00 mini- 
mum algą. Nauji patvarkymai 
palięčia 8,000 Marshall Field 
įlarbininkų, ir 5,600 Mandėl 
Brothers įstaigoj.

Jų pavyzdžių paseks ir ki
tos State gatvės firmos.

Melrose Park, 111
Vietos žinutės

Steel

gavo

zmo, 
stipri 
Poli-

National MaP^aoie and 
Cąstlngs Co. dirbtuvė merdėjo 
per visus depresijos metus, 
dribdavo po 2 ar 3 dienas į 
mėnesį. Dabar dirba 6 dienas 
į savaitę trijomis pamainomis. 
Daug naujų darbininkų 

. darbo. ;.
s lįaip jau visi gerai 

Park lietuviai
^politikėj dėka Uiėtuvių

tiš(ęo Klurbo, kutis aktyviai 
darbuojasi vietos lietuvių la
bui. Reikia priminti, kad kliu
bas nutarė ir pomirtinę mokė
ti. Nariui įnirus jo pašalpga- 
vis gaus $25, gi duoklės yra 
tik $1.25 metams. O kiek kliu
bas pasidarbuoja savo narių 
naudai, tai čia visko nesumi
nėsi.

Todėl visi vietos lietuviai yra 
* kviečiami prisirašyti prie kliu- 

bo ir pečius glaudžiau sutemti, 
o mes lietuviai dar geresnes 
pasekmes turėsime savų teisių 
apgynime taip politikos, kaip 
ir kitokiuose reikaluose.

Reikia neužmiršti, kad vie
tos lietuvių trys organizacijos 
stropiai darbuojasi, rengia šo
kių vakarą, tai yra Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubas, Su
sivienijimas Lietuvių Amerikoj 
125 kp. ir Susivienijimas Lie
tuvių Darbininkų 88 kp. šios 
3 organizacijos bendrai, ren
gia šokių ir pasilinksminimo 
vakarą, kuris įvyks šį sekma
dienį, vasario 7 dieną, Eagles 
Hali, 145 Broadway. Durys at
sidarys 5 vai. ' vakare. Bilietų 
kaina 25c. Nėra abejonės, kad 
vakąras tikrai bus šaunus, nes 
rengimo komisija susideda iŠ 
gerų ir patyrusių darbuotojų.

Sako, kad busianti puiki 
muzika. —M. S.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi . 

NAUJIENOSE

NUTEISĖ DU JAUNUOLIUS KALĖJIMAN 
UŽ' LIETUVAIČIŲ UŽPUOLIMĄ

Vienas gavo septynis, antras devynis 
metus kalėjime '

A / ' ’

teisėjas, i biliu privažiavo keli jaunuo- 
Robert Dunnc šeštadienį nu- j liąi, ir pakalbino važiuoti pą- 
teisė du jaunuolius kalėjiman • sivažinėti. Mergaites sutiko ir 
už dviejų lietiVvaičių išgėdini- sulipo automobilin. Jaunuoliai 
mą.

20 metų Antoh Di Raffali su, 1943 Taylor street, ir ten 
gavo septynis metus kalėjime, kriminališkai užpuolė.

> jo 21 metų Raugas, Mario 
“’ardo, devynis.

Išgėdintosios mergaitės 
buvo, Francis Krovelis, 18 mė
li, 3656 Emerald avenue, ir 

Florence Krause, 15 metų, 3303 
>outh Halsted street.

Kiek laiko atgal jos lauke 
yatviakario. Prie jų, automo-

Kriminalio teismo

Jaunuoliai
jas niJsiveže Į “kliubą”, adre-

Viso jaunuolių buvo šeši. 
Ju pasislėpė nuo policijos, o 
kiti du bus teisiami vasario 
16 d. Jie yra, John Ponzi, 23 
metų, ir Thomas Morėtti, 24, 
I)i Raffali gyvena .adresu, .842 
S. Morgan street. o Pardo, 831 
S. Winchester ąvenue.

Neteko Rankos Be 
gelbėdama Švogerį 

huoMrtfes

Žinotini įvykiai
(Lietuvos Pasiuntinybės.

Nelaimė bridgeportiečių 
namuose

BRIDGĘPORT. Begelbč- 
lama savo švogerį nuo mir
ties, . Mrs. Auna Ryback, 3002 

>. Morgan Street, neteko de
bilios rankos.

Išgelbėtasai Anthony Ry- 
sack randasi Deering nuova
loje, kur policija jį laiko po 
iriežiura.

Washington, D. C., Vasario 
mėn. 2 d. Demarkacijos linijo
je 16 d. sausio įvykęs inciden
tas, kada lenkų kareivių gink
luotas buris sauvališkai per
kėlė demarklinijoš gairę ir, 
matomai, laukė lietuviškos sar
gybos puolimo, sausio 25 die
ną buvo likviduotas: po devy
nių dienų, svyravimo, lenkų 
Storasta atvyko į incidento
vietą ir susitiko su Lietuvos vo suimtas Milan Filip, 4982 
apskrities viršinifikir. Lenkų Elston avenue. Paskutihiams

valdininkas pripažino sauvališ- 
•ką gaires perkėlimą ir gaire 
juvo tuojau atstatyta į seną- 
ą vietą.

Sausio 30 dieną Lietuvos at
stovas Vašiiigton’e 
Vyriausybes vardu 
užuojautą Amerikos 
sybei dėl skaudžios

Lietuvos 
pareiškė 
Vyriau- 

potvynio
nelaimes Ohio bei Mississippi 
slėnyse.
, “Eltą”, pranešė, kad vasario 
mėn. 2 dieftą Kaune prasidėjo 
mtroji Seimo sesija; sesijos 
atidarymo kalbą pasakė Susi
siekimo Ministeris Stanišaus
kis; kuris laikinai pavaduoja 
Ministerį Pirmininką p. Tube- 
lį, įšvykušį Italijon trumpoms 
atostogoms. •• 'h

• Užpereitą sekmadienį, šausio 
24 dieną, Įvyko lietuvių para
pijos Nekalto Prasidėjimo šv. 
Panelės susirinkimas. Jį atida
rė klebonas A. Briška su mal
da. '

Buvo paskelbta finansinės 
pajamos ir išlaidos iš praėju
sių 1936 metų. Pasirodė, kad 
pajamų buvo $22,622.44, o 
laidų $18,833.13. Taigi liko 
rapijai $3.789,31. Kartu su 
tu kapitąlti dabar parapija 
ri ižde $9,789.31.

Vėliati ėjo rinkimas parapi
jos komiteto. Pasiliko komitete 
vęik visi tie patys, kurio buvo 
1936 metais, išėmus tris atsi- 
sakusius. Jų vietom išrinkti 
nauji.

Toliau klebonas patiekė plu- 
nus bažnyčiai padidinti. Jis nu
rodė, kad dabartiniu laiku sek- 
nadieniais yra laikomos pen
kios mišios, bet ir tai žmonės 
nesutelpa bažnyčioj. Keli me
tai atgal, aiškino klebonas, pa
rapija turėjo 700 vaikučių savo 
mokykloj, šiandie gi jų tesi- 
randa vos 438, taigi du dideli 
mokyklos kambariai yra tušti, 
tik reikia išimti sienos, suleis
ti kambariai į krūvą su baž
nyčia ir bažnyčia padidės, pa
sidarys vietos dar trims šim
tams žmonių.

šiuo klausimu ėjo diskusijos. 
Pasirodė įvairių nuomonių. Vie
ni reikalavo, vietoj didinimo 
bei lopymo bažnyčios, statyti 
naują, kiti pritarė klebono 
nui. čia klebonas nurodė, 
su tiek pinigų, kiek dabar 
negalime ne sapnuoti apie
tymą naujos bažnyčios. Toliau 
paaiškino, kad kardinolas Mun- 
delein neleidžia statyti naujos 
bažnyčios, jei netuiim 
statymui reikalingos

gančios kartos jaunimo, 
yra abejonių, ar ji įstengs pa
laikyti tas įstaigas, kurias jos 
tėvai pastatė.

Negaliu praleisti nepaminė
jęs m Ūsų gerbiamo klebono 
padarytos apžvalgos bei pa
tiektų skaitlinių. Jis nurodė, 
kad 1936 metais buvo 54 miri
mai ir 62 gimimai. Tai, sako; 
labai mažas prieauglio nuošim
tis. Jau nuseno tie žmonės, ku
rie buvo suvažiavę iš Lietuvos, 
o čia augęs jaunimas, nors ve
da, bet vaikų neturi (nevedžio- 
ja). Tokia, girdi, yra ameriko
niška mada, ir jei taip ir toliau 
eis, tai už kokių 70 metų A- 
mėrika liks dykuma. Esą, tauta 
negalinti pasilaikyti bei ekzis- 
tuoti, jei gimimai dvigubai ne
viršija mirimus. Tik gaila, kad 
klebonas nepasakė priežasties, 
dėl kurios čia augęs jaunimas 
neturi vaikų—ar dėl sportiš
kumo, ar dėl ekonomiško skur
daus

tai sur. O vietos biznieriai, kaip 
tai šaulis, Danauskas, Zajaus- 
kas it kiti visuomet remia au
komis ir patys atsilanko. Mu
zika gros šaunius šokius.

— D

Mirė “Craeker Jack” 
Prezidentas

Tucson, Arizonoje mirė Fre- 
derick William Rueckhefm, 
prezidentas saldumynų bendro
vės, “Cracker Jack Co.” Bu
vo 63 metų amžiaus.

OUICKIY

FYES
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tiREDDENEO, ’L ' > -v.’ -

pla-

yra, 
sta-

gyvenimo.
—Parapijonas

Cicero
. Svarbios prakalbtos

Svarbios prakalbos įvyko 
praėjusią savaitę. Dabar visi 
kalba, kad ^dar reikėtų turėti 
prakalbas kovo mėnesy, 
pamokinančios prakalbos 
visuomet naudingos.

Labai puiku, kad karštų
nų gadynė nyksta. Turėtų ji 
visai išnykti.

—o-----
Draugijos pirmas 
pavyko. Vyrų Obo
jų draUgai-gės pa
vaidino gerai, tik

nes 
yra

die-

T

CLASS1FIEDADS
Help VVanted—Malė 

^Darbininkų Reikia
Reikalingas vyras dirbti ant far- 

mos netoli nuo Chicagos—Kuris 
moka karves melžti. 4406 So. Wes- 
tern Avė. Garažui. Laf. 5251. Klaus
kite Dominick.

Help VVanted—Eemale
Darbininkių reikia

Reikalinga apysene moteris pri
žiūrėti 4 metų mergaitę. Darbo ma
žai. Sekmadienis liuosas. Gaus sa
vo kambarį ir valgį. Užmokestis 
pagal sutartį. 2252 Argyle Avė., pir
mos lubos. Jack Lieber.

Lietuvis K. Mikniau 
skas Įkalintas už

■ “Samfeonką” .
—_n——_ . < -

Operavo vaidyklą Wisconsin 
valstijoje'

Federalis teišmas Mihvaukce, 
Wisconšin Aubaudė kalėjimu 
Chicagos lietiiVį,'’ Kazimierą Mi
kalauską už(-’^samogonkos” va
ryklos operavimą.

Mikalauskas turėjęs tą va
ryklą, ūkyje, netoli Bąssett, 
Wisconsin. Ūkis priklausęs vie
nam Joseph Kominiak, 263 
Polk street, (įary, Ind. Kartu 
sii Mikalausku ir Kominiak bu-

visos 
sumos 

cash. Taigi, sako, duokite pi
nigų, jei jus turite jų, ir galė
sime naują bažnyčią statyti.

Nuodugniai apsvarsčius pa
sirodė, kąd ' naujos bažny?.os
negalima statyti dabartinėj ap
linkumoj 
skola 
sutiko 
nu ir 
nyčia

x Kultūros 
parengimas 
ro nariai ir 
gelbininkai
beda, kad ne visi mokėjo roles 
atmintinai. Sufleriam. balsas 
darė prastą įspūdį.

“Blinda” yra smagus veika- 
as. Butų 'gerai jį sulošti ir ki

tose

PATYRUSI MERGINA ar moteris 
namų darbui, — paprastas virimas, 
prižiūrėti Vaikų, būti, $5.00, Reizner, 
818 East 46th St., Kenvvood 3374.

MERGINA ar MOTERIS bendram 
namų darbui, būti, Gross; 1309 So. 
Karlow, Lawndale 3050. ,

kolonijose.
----- o-----

šeštadienį Lietuvių Karei-
Uniformos skyrius rengia

Baliaus

Reni Estate For S*ie

Šį 
vių 
balių su laimėjimais, 
vieta — p. Shameto svetainė,
15 gatvės ir 49 avenue. Visi 
kviečiami atsilankyti, nes ir 
patys kareiviai dalyvauja vi-

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Tąipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
gėnų,

Z. S.
6816

MICKEVICE and CO. 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

CLASS1FIEDADS

nenorima užsitraukti 
ant savo sprando. Visi 
su klebono patiektu pla- 
ateinantį pavasarį baž- 

bus padidinta ir pagra- 
Bažnyčios remon tavimas

kaštuos apie $10,000.
Tarpe parapijonų pasigirdo 

kalbos, kad Brighton parkie- 
•čiai nesulauks progos pastatyti 
sau bažnyčią, o kai dėl priau-

Ik

Mezgimo Dirbtuvės
—KnUting Mills___

Parėjęs namo apie 4 valan
dą ryto,. A. Ryback bandė nu
sižudyti. (Jis gyvena kartu su 
orolio šeimyna). Sužeistoji Ry- 
jackienė ji įleido vidun, , išgir
dusi beldėsį prie durų. Tuoj 
,asigriebęs revolverį, jis ban- 
c paleisti sau • kulką į galvą. 

3et moteriškė pastūmė ginklą 
į šalį, taip, kad kulka Rybacko 
nepaliete, bet perėjo kiaurai 
per jos ranką.

Moteriškė buvo nugabenta Į 
St. Paul ligoninę, kur netru
kus pašautoji ranka buvo nu
jauta. z

Moteriškės vyras ir Anthony 
Rybacko. brolis, Behjamin Ry- 
back, jį vos nenužudė iš gai- 
esčio ir piktumo. ,v '

Rybackai turi tris vaikus, 
Rita, 17, Edlamond, 15 ir Ro- 
and, 14.

Anglijos Bravorų Milionai ir Am.. Dainys

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

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

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

THE BRIDGĘPORT 
KNITTING MILLS 

F. SELEMONAVICH 
z SVETER1Ų KRAU

TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET'

t—IMI .... .. ui i

Funtlturė.;& Fixtures 
Rakandai-Jtaisai

PARSIDUODA PIGIAI 2 aukStų 
muro namas, su beismentu — 5 fla- 
tai, 4 kambariai. 1 penkių kamba
rių? 2025 Canalport Avė. Tel. Canal 
0770. 2-ras aukštas prieky.

dviems keliamas ir melagingos 
priesaikos kaltinimas.

Mikaladskas turės atsėdėti 
šešis mėnesius Milwaukeo 
County ’ pataisos namuose. Jis 
gyvena . Chicagoj, adresu, 6112 
]ol‘Ji Fairfield avenue.

l
7 ‘ C • .'v- 4

ŽžffeįįČ'

HlntiKitrin Telccrani® I
Pasaulin Dalis

LOVEIKIS
KVFF.TKININKAS

Gėlės Vcsfuvėmsi Bankietams 
ir Pagrabams ,

So. llalsted S t
fvi. BOUlevar<i. 7814

ViMM
IŠPARDUODAME BARU FIKOE 

RIUS, visbkio didžio su Coil Baktidb 
r sinkom. Taipgi štoruA fikčerius 4ei 

bile kurio biznio iškaitant (svarstyk
les. registerius įr ice baksus. £asi 
Arba ant išmokėjimo PamatrkĮU 
riils pirm negu pirkaite kitur,

S. E. SOSTHE1M & SONS 
1915 SO. STATE STREET

. ' CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

PARSIDUODA tekantys NAMAI: 
dirbtuvių apylinkėse, visi jšrenduoti. 
3647 So. Halsted St. Štoras; 1532 
W. 15th St. rezidencija; 1458 West 
15th St.—štoras ir 7 karų garažas, 
$1000.00 įmokėti, o likusieji mažais 
nuošimčiais. Del platesnių žinių 
kreipkitės pas savininką Geo. Ciži- 
nauską, 1458 W. 15th St.

Urba Flower Shoppe 
Gėles Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
l’hone LAŲAYCTTEJ8«0

81‘OGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokio* 
rūšies stogus, taipgi dirbame bletiei 
darbus. Lengvos išlygos, fŲ pagei 
daujama.

BRIJDGEPORT ROOFING CO. 
3216 3o. Halated St 

. Victorjr, .4865 .
m

AR NORITE NUSIPIRKTI 3-auk
štų dvigubą muro budinką, 4735 So. 
Halsted St. 2 krautuvės ir 4-7 kam
barių flatai —reikalingas pataisy
mo. Tinka tavernai ir dėl rooming 
house. Labai pigiai. Apsižiurėkte ir 
patelefonuokite O’Connell, Republic 
0949.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

v —PARDUOT
—MAINYT

-

Business Cha neės 
Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas su Tavernų ir Lunch- 
room; yra’ kambariai viršuj. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 
didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi- 
}no—liga. Nuosavybė cash—nėra 
’morgičių. 1858 West 39th St.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.
Kas a(eis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks who|esa!e kainomis.

Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
kįla. 
Neatidėliokit.O

> IKK * ‘A
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PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimą kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo
laidi. 
šj

• MRS. HOWARD DIETZ, ANGLIJOS BRAVORŲ MI- 
lionų įpėdinė, ištekėjusi už amerikiečio dainų rašytojo,

; ‘ Naujienų-Acine Photo

PRISTATYMAS MIESTE IR PRJE- 
MiESčtUOŠE. / 

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTJ

Garsinkite “N-nose”

Lietuvių Laisvamanių Etinės Kultūros pirmos kuopos susirin
kimas Įvyks- antradieny, vasario 9 dieną, 8 valandą vaka
re Lietuvių Darbininkų svetainėje, 10413 So. Michigan 
avenue. Visi kviečiami atsilankyti.

' J
Tel.Kedzie3882

AUKSINI PROGA
GREITAI parsiduoda valgykla 

(Lunch Room), geroje vietoje prie 
didelės transportacijos, biznis eina 
getai. Pardavimo priežastis, savinin
kas gavo Civil Service darbą. Atsi
šaukite. 1642 West 47th Street.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

ANGLYS!
ANGLYS!

Pardavimui pigiai grosernė. Biz
nis geras, geroj apielinkėj. visokių, 
tautų apgyventa. 3631 So. Union 
Avė. Yards 0740.
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Aukavę Raudonam 
Kryžiui--

Potvyniuose nukentėjusių 
reikalams

F. Martin, Marcelio Beauty

Shop ............. . ........
Michael Radauskas

J. Povilaitis ...........
O. Bitautienė .
M. Rušas .....:.......
P. Galvidis .......... .
A. Alekna' ........ . .

šešio apskričio konferencijoje

$7.00
.... . 5.00

........  2.00 
.... 2 00 
..... : 1.00 
..... 1.00
.......  1.00

per p. J. Gulbinienę aukavo:
Povilas Daubatas  ...... 1.00

' J. A. Grakey, iš Gary, Ind.
■ ' 1.00

(Konferencijoj surinkta daug 
smulkių aukų).

Iki šio vakaro aukas tebe-

je,( 63 & Halsted St. pp. Maze- 
liauskiene, Aloli^nienė, Nesfec- 
kienS, Reinienė, Tankiene, Stoč- 
kienė, ir M. Zolpienė. P-ia Zol- 
pienč vadovauja aukų rinkimui.

/■ .V

Aukščiau paduotos aukos su- 
. " ; f .

daro $21.00.
■i ■ ’■

vq paduoti sekamų aukotojų 
vardai: A. Genzbilis (o ne Ge- 
uzbilis) — $5.00, ir J. Binkie
nė (o ne Binkienė) — $1.00.

Aukas Raudonam Kryžiui 
reikia siųsti p. M. Zolpienei, 
3562 S. Halsted Street.

Sugavo pabėgėles iš pa
taiso namų

rinks Sears Roebuck krautuvė- Pereitą savaitę klaidingai bu- M. Za’pienė.

Chicagos policija suėmė pra
ėjusį ketvirtadienį dvi- mote
riškes, pabėgėles iš Dwight 
pataisos namų. Jos yra Jean 
La Montir Irene Haas. Abi var
totojos narkotikų.

Prapuolė miesto advo
katas

Ketvirtadienio spaudoj tilp 
pranešimai, kad pasigendam 
Quin O’Bricno, miesto advoka 
to asistento, dingusio praėjusi 
antradienio vakare iš apari 
mento, kuriame jis gyveno ac 
resu 3202 Sheridan road.

Užsikirtimas G. M. Streiko Derybose - Nužudė 5 Metų Berniuką

PAMIŠĖLIO AUKAUŽSIKIRTIMAS (

PAVOJUS PRAĖJĘS — Ohio upės pakrantė ties Cairo, III., kuriam potvynis’ 
grūmojo per kelias savaites laiko. Atrodo,, kad pylimai paupiais miestą apsaugojo 
nuo baisaus likimo. Vanduo pamažu puoląs. Natijienų-Tribune Photo

DU TŪKSTANČIAI MILICIJOS FLINTE Tvarkai ir ramybei palaikyti Flint, 
Michigane, gub. Murphy sutraukė į tą G. M. streiko miestą apie 2,000 milicininkų. G. 
M. mušeikos bancįorriaušes išprovokuoti, bet milicija prie to neprileidžia.

Chicagos priemiesčio Ldm- 
bard penkių metų berniukas, Roger Williani Len
inis, kurį ųežinomąs pamišėlis nukamavo pasmaugė. 
Nelaimingu:^bęrniuko kūnas buvo rastas pamestas 
ravė; netdlFnhmų; Jis buvo našlaitis. L

, Naujienų-HN Photo

JAUNUTĖ POTVYNIO AUKA. — šio; jaunutės mergaitės tėvai arba žuvo po
tvyniuose ar buvo atskirti nuo kūdikio vandenims staigiai pakilus. Mergytė dabar 
randasi Memphise, kur ją prižiūri Raudonas Kryžius. Naujienų-Aeme Photo

GUBERNATORIAUS ŽMONA STREIKIERIAMS 
Buvusio Pennsylvanijos gubernatoriaus, Gifford Pi 
chot, žmona kalba streikieriams ir jų giminėms Fili 
Michiganė. Ji tvirtino, kad General Motors streiko k 
mėjimas pagerins gyvenimą visiems šios šalies gyvent 
jams. •

PIKIETOS NEAPLEIDŽIA SAVO VIETŲ — Nežiūrint Flint miesto: majoro 
gąsdinimų ir mušeikų organizavimo, General Motors streiko pikietininkai prie Fi- 
sher Bodies dirbtuvių savo vietų neapleidžia. Pikietuoja daug ir moterų.

■ ,.<J ? / x Naiijienų-Tribiine Photo

STREIKO DERYBOSE — G. M. vadų ir unijos viršinin
ką sušaukė M'Chigan gub. Murphy, susidūrė su užsikir 

(imu, kuris neleidžia padaryti jokio progreso." Unija nori būti pripažinta vienintele 
darbininkų atstove 20-ty dirbtuvių, bet G. M. tam žut-but priešinasi. Paveikslas pa
rodo masinį streikierių ir simpatizatorių mitingą Flinte. Kalbėjo Powers Hapgood.

Naiijienų-Tribune Photo

VISAM AMŽIUI — C1 
eagietis Jpseph Turncr n 
teistas 'kalėjimai! visa 
amžiui už 10 m., berniuk 
pagrobimą. . z

NUŽUDYTAS — \Villo 
Springs, Mo., gydytojas, 
C. B. Davis, kurį nužm 
20 metų ūkininkaitis R 
bert Kenyon.
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