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Reikalauja Milicijos Prieš 
North Chicago Sreikierius
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Fansteel kompanija pareikalavo milicijos 
pašalinti iš dirbtuvių streikierius, su ku

riais* ji atsisako tartis

ŠIANDIEN 
JŲ

JUNGTINIŲ VALSTI 
TĖVO DIENA” Rado Prie Tilžės surado 

4500 metų senu
mo kirvuką

Ispanijos sukilėliai 
bando

į Kataloniją

bu-
bu-
au-

WAUKEGAN, III., vas. 21. 
— Kova tarp Fansteel Meta- 
lurgical Corp. ir streikierių, 
kurie laiko užėmę dvi tos kom- 

, panijos dirbtuves, dar labiau 
paaštrėjo.

Šerifui su 120 iš apielinkės 
ūkininkų suorganizuotų mušei
kų nepavykus dujų bombomis 
išvaryti streikierius iš dirbtu
vių, kompanija buvo lig suti
kusi tartis su :ftstreikieriais.

Bet iš tų derybų nieko ne
išėjo, kadangi kompanija grei
tai pakeitė savo nusistatymą 
ir atsisakė nuo bet kokių de
rybų, iki ’ streikieriai laiko 
dirbtuves. Be to kompanija si?- 
tinka tartis tik su savo dar
bininkais ir atsisako pripažin
ti “pašalinius” žmones — uni
jos atstovus. O darbininkai 
sutinka tartis tik per uniją. 
. Deryboms užsikirtus, kom
panija dar sykį kreipėsi prie 
šerifo, reikalaudama pašalinti 
streikierius iš dirbtuvių, ei
nant teismo išduotu injunetio- 
nu. Bet šerifas Doolittle, ku
ris pats paragavo savo dųjų 
bombų ir nuo^^ų ^u&irgo, at
sisakė. nuo to darbo, fejsinda- 

.... masis * neturys užtektinai žmo
nių . ' ,

Tada kompanija kreipėsi 
prie gubernatoriaus Horner ir 
pareikajavo prisiųsti miliciją, 
kuri pašalintų iš dirbtuvių 
streikierius. Bet gubernatorius 
Tlorner, gerai žinodamas grie
žtą darbininkų nusistatymą, 
atsisakė tai padaryti, vieton te 
pasiūlydamas kompanijai tęs
ti derybas per jo atstovus, ar 
tiesiai jo raštinėje.

Vėliau kompanijos preziden
tas Aitchison telegrafavo gu
bernatoriui, kad jis sutinka 
atvykti į konferenciją Spring- 
fielde, jei nebus “pašalinių 
profesinių agentų”. Tuo tarpu 
darbininkai reikalauja, kad 
juos atstovautų Meyer Adel- 
man, distrikto direktorjus .ge
ležies darbininkų unijos, kuri 

& priklauso industrinių organiza
cijų komitetui. Jis sako, kad 
vyksiąs į Springfieldą, jei ten 

’ bus laikoma konferencija. Su 
juo gi kompanija griežtai at- 

. sisako tartis,, kaipd su “paša
liečiu”..

Paskiau kompanija vėl 
keitė savo nusistatymą ir 
reiškė, kad jos viršininkai 
galį vykti į Springfieldą
darbininkai laiko dirbtuves.

Gubernatoriaus atstovas Dur- 
kin praneša, kad padėtis yra 
įtempta.

Streikieriai reikalauja pri
pažinti uniją, taipjau pakelti 
algas ir sutrumpinti darbo va
landas. Jie yra pasiryžę laiky
ti dirbtuves iki kompanija su*-

tiks pradėti derybas. Kadangi 
kompanija (atkirto elektrą ir 
nebeteikia šilumos, tai strei
kieriams liko atgabenti maži 
šildomi pečiukai ir jie sakosi 
esą patogiai įsirengę.

j Kompanija gamina brangias 
automobilių ir radio dalis ir 
dirbtuvėj esą brangių metalų.

Samdytojas strei
kuoja kartu su 

darbininkais
DETROIT, Mich., vas. 21. r— 

Kada'100 darbininkų Fry Pro
ducts Co., gaminančios uždan
galus ' automobilių sėdinėms, 
paskelbė sėdėjimo1 streiką, tai 
prie jų prisidėjo ir kompani
jos prezidentas Walter L. Fry. 
Girdi, jei darbininkai galį sė
dėti, tai tą patį galys daryti 
jr jis, ir esą jis pasiliksiąs 
dirbtuvėj visą laiką karti? su 
darbininkais. Jis užsakė pietus 
ir visiems streikieriams, nes 
dabar jis esąs dalis streiko ir 
streikieriai busią jo “svečiai”.

Politikierius ir ku- 
gas suimti už pla

kimą žmonių
vasWILMIN'GTON, N. C

21. — Freelanęl baptistų ku
nigas Vance Simmons ir poli
tikierius Garfield Simmons, 
buvęs tos pačios' bažnyčios vir
šininkas, taipjau pereitais rin
kimais nesėkmingai kandida
tavęs į senatą, liko suimti ir 
pasodinti kalėj iman už nupla
kimą dviejų žmonių, Will In- 
man ir Jesse Cox, Bruns*wick 
ūkininkų.

šioje apięlinkėje jau nuo 
pusmečio veikia kaukėta šaika, 
kuri jižsiimdavo plakimu vy
rų, moterų ir merginų. Ta šai
ka prieš kiekvieną plakimą su
klaupdavo ir melsdavosi. <

Nuplaktoms moterims ji nu
kirpdavo plaukus. .

Nužudytas unijos 
viršininkas

l

pa
pū
ri e- 
kol

NEW YORK, vas. 21. — 
Gangsteriai prie jo namų Tea- 
'neck, N. J., nušovė Normap 

' * t t :

Redwood, New Yorko požemi- 
hių kelių darbininkų^ unijos 
biznio agentą.

Sąryšy su žmogžudystę liko 
suimtas turtingas požeminių 
kelių kontraktorius Samuel R. 
Rosoff, kuris grūmojęs Red- 
woodą nužudyti, jei jo unija 
paskelbtų streiką. O pastaruo
ju laiku*'ta unija kaip tik pa
skelbė streikus prie dviejų Ro
soff kontraktų.

ORR
Chicagai ir apielinkei fede* 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Giedra; šalčiau.
Saulė teka 6:38, leidžiasi 

5:30.

ŠIANDIEN VASARIO
205 metai nuo pirmojo Jungtinių Valstijų pre
zidento, George Washingtono giminiu, Jis va
dovavo Amerikos revoliucijai, kurią Jungti
nės Valstijos iškovojo nepriklausomybę nuo 
Anglijos. .

1    p".1!" ■■ ■ ■« ■ H. —

Darbininkai reika
lauja ištirti plieno 

pramonę

22 D. SUKANKĄ

• • ‘ ' ' */• < ...a)“-. J

8 pėdų 7 colių milži
nas jaunuolis dar 
./ ■ ąugą ..
ALTON, RL, vąs. , ?l. — Ry

toj Robėrt\ Wadlow švęs 19 
metų giintądięnį, Nors jis tik 
dar nesenai baigė vidurinę mo
kyklą,, iečiaus . jis yrą < 8 pėdu 
7 colių aUgščip;/sveria 450 sva
rų ir nešioja 36 didumo čeve- 
rykus. Ir kas svarbiausia, ne
žiūrint savo dabartinio milži
niško ūgio;a Jis vis dar auga! f

• Jis; skundžiasi, kądctokia mil
žinui yra ' sunkus / gyVėhitnąsr 
nes paprasti žmonių daiktai 
jam netinka. Jis negali gulėti 
paprastoj lovoj; * negali • sėstis 

kykloję jis z hetįl.pdavo papras-- 
tuose, suoiiibse.^ Bę Jo kiir nė 
eina/ jis visur kreipia į save 
domę/ visi iš jo didumo jud- 
kila^i. Dabar jis vąžinėja po 
teatrus. . t

WASHINiGTON, vas. 21. — 
Abi organizuotų .; darbininkų 
frakcijos pareikąlayo, kad tei
singumo departanJenj;as ištirtų 
pjięncr. 
atsisakymą imti karo 'laiVyno. 
geležies užsakymus.

Am. Darbo Federacijos pre
zidentas Wm. Green^ pildomo
sios , tarybos įsakymu, pareika
lavo ištirti geležies trukumą, 
dėl laivų, kuris grąsina Su
trukdyti karo laivų statybą.

Industrinių unijų vadas John
L Lewis jau pirmiau padavę^ pap,.asto 3talo> „Pgi mo. 
tokį pat reikalavimą. .

Geležies kompanijos neima 
valdžios ? kontraktu • todėl, kad 
einant WalšW-Hęąly aktu, prie 
valdžios kontraktų darbininkai 
turi dirbti 44 vai. savaitėj. Lie- 
jiklose darbininkai dirba 48 
vai. savaitėj ir samdytojai nė- 
nęri darbo valandų trumpinti.

mergaitės lavoną
COATSVILLE, Pa., vas. 21. 

— Lavonas Helen Moyer, 16 
metų, kuri prapuolė prieš kiek 
laiko gryštant iš mokyklos, ta
po surastas užgriautame šuli- 
ny.

Jos čeverykai ir knygos 
vo surasti ant kelio. Iš to 
vp spėjama> kad ją užmušė
tomobilius, gal netyčiomis, o 
gal ir sužiniai. Mat prieš kiek 
laiko tūlas žmogus su troku 
bandė išgėdinti ant to paties 
kelio labai panašią į Helen 
Moyer mergaitę. Buvo spėja
ma, kad ją galėjo suvažinėti 
tas pats žmogus, paskaitęs ją 
už aną merginą, tikslu nusi
kratyti liudininkės^ r* U 1 •*’ - - ' - " '* r. •

Kada šimtų žmonių ieškoji
mai nedavė jokių pasėkų, tai 
šerifas pradėjo peržiūrinėti vi
sus gyventojų rekordus. Ir jis 
surado, kad vienas turtingas 

1 ūkininkaitis yra sėdėjęs kalė
jime už užkabinę j imą mergi
nų. Tas ūkininkaitis, Alexan- 
dęr Moyer, 20 m., liko suim
tas ir, kamantinėj amas, prisi
pažino savo pieno troku užmu
šęs Helen Moyer ir jos lavoną 
paslėpęs viename apleistame 
šulinyje. JKad piktadarybė 
išeitų aikštėn, jis šulinį 
griovė, išsprogdindamas 
šmotus dinamito.

Suimtasis sakosi mergaitę 
užmušęs netyčiomis ir jos la
voną paslėpęs bijodamasis at
sakomybės'/ Bet lavonas buvo 
nuogas. Pirmieji tyrimai paro
de, kad' mergaitė būvą išės
dinta, be to įmesta į vandenį 
kada buvo dar gyva.

Suimtąjį pažino ir . kita mer
gaitė, kaipo bandžiusį ją iš
gėdinti . Dar k i ta mei'gai t ė ‘ pa
žino jį kaipo žmogų, kuris 
prieš kiek laiko bandė ir ją 
suvažįneti. , '

Suimtasis; stropiai saugomas, 
>kad minia jį nenulinčiuotų.

ne- 
už- 
du

Sėdėjimo streikai
Detroite plečiasi

Fordas priešinasi 
darbininkų 

unijoms
DETROIT, Mich., vas. 21 .-T—'! 

Automobilių fabrikantas Hen
ry Ford įspėjo savo dąrbinin-. 
kus šalintis darbininkų unijų, 
nes esą internacionaliniai fi
nansininkai remią unijas, tik
slų pašalinti kompęticiją. Tie1 
interifacionaliai finansininkai 
ir kuštą dabartinius darbinin
kų streikus.

Teisia už suktybes 
rinkimuose

KANSAS CITY, Mo., vas. 
21. —- Vietos federaliniame tei
sme eina byla 75 rinkimų vir- 
šininkų, kurie yra kaltinami 
papildę daugybę suktybių pe
reituose prezįdentihįuose rin
kimuose. . <

Daug kitų politikierių dar 
laukia teismo už panašias suk
tybes.- Du demokratų politikie
riai jau rasti kalti.

Vyro meile verta tik 
6 centus

New Orleans nesiti 
ki potvynio

,., vas.
Misšissippi upės potvy-

- Vy.

WASHINGTON, vas. 21. — 
Patirta, kad organizuoti darbi
ninkai ruošiasi maršuoti prie 
Kapitoliaus ir reikalauti iš kon
greso kuogreičiauSia priimti 
prezidento Roosevelto pasiūly
tą. reformavimą augščiausiojo 
teismo.

NEW ORLEANS, La
21. —- :
nis pasiekė jau Ne'\v Orleans. 
Ti kimą si, kad; potvynio či uku- 
ras bus pasiektas rytoj. Tė- 
čiaus armijos inžinieriai tikri
na, kad miestas išsigelbės pot
vynio ir nebus užlietas dumb
linos upes. >

GĄLENA, IK, vas. 21.—Pa- 
tvynusi Galena upė nepaliauja 
kilusi ir užliejo tris šio mies* 
tolio blokus^

KLAIPĖDA. — Vienoje že- 
mumoje prie Tilžės šiomis die
nomis surado titnaginį kirvu
ką, kurio amžius apskaičiuoja
mas apie 4500- metų. Archeo
logai sprendžia, kad kirvukas 
yra iš jaunesniojo akmens am
žiaus periodo arba bronzinio 
amžiaus pačios pradžios. Toje 
pačioje vietoje surasti ir du 
akmeniniai kirvukai, kurių 
amžius taip pat yra gana di
delis. Suradimo vieta vokiškai 
dabar yra vadinama Nieder- 
meiten. Vasaros metu šioje pa
čioje vietoje taip pat buvo su
rasta tokio pat senumo senie
nų. Dabar jau ir vokiečiai pri
pažįsta, kad šios apylinkės bu
vo seniau apgyventos nei anks
čiai? manyta. Iš šių radinių 
aiškiai galima spręsti, kad Til-, 
žės ir tos vietos žemuma yra 
jau'labai seniai žmonių apgy
venta. Belieka tik- nustatyti, 
kas tie seniausi gyventojai čia 
yra buvę.

J DETROIT, Mich’., vas. 21.— 
Užvakar pasisekė sutaikinti 
septynis streikus, bet vakar 
prasidėjo septyni nauji sėde- 
jinąo streikai. 
'. ’ ” * l " ' .... ■ /*\

Keturi nauji streikai kilo ci
garų dirbtuvėse, kur dirba 
daugiausia, moterys. Tarp nau
jų streikierių yra 1,400 mote
rų. Štreikieriai daugiausia rei
kalauja pakėlimo algos, 40 vai. 
darbo savaitės ir, vietomis, pa
naikinimo darbo nuo Štu’kų.

Tarp sutaikintų streikų yra 
Keišėy-Hayes Wheel 00., ku
riai dirba 5,000 darbininkų. Jie 
laimėjo algų pakėlimą, kuris 
bendrai siekia $400,000 į me
tus. . '

siekia $400,000 j me-

Smarkus mūšiai siaučia šiau
rinėje Ispanijoje, kuriuose 
sukilėliai liko atmušti. Ban
do gelbėti ir savo Burgos.

Sulaikytas lietuvių 
kooperatyvo 

veikimas

savo “sostinę” BUrgos, 
gręsia besiartinančios 

lojalistų jėgos.
Madrido mušis siaučia

kra-VILNIUS. — Vilniaus 
šte lenkai planingai stengiasi 
lietuviams ir prekyboje kiek 
galėdami pakenkti. “Vilniaus 
Rytojus” 2 nr. apnašo, kaip 
Vilniuje buvo priversta 'šdfat' 
kyti savo veikimą 
rtoš>’’, kbopiratįyvp krautuvė,
kuri iki šiol daugiausia vertė-

sviestą iš Daugėliškio lietuvių 
pienines. Nuo sAusio 1 d., mi- 

’nėtoji x krautuvė yra priversta 
nebeveikti dėl šių priežasčių:' 
lenkų pieno bendrovių sąjun
ga pareikalavo, kad ‘‘Rūtos” 
krautuvė sviestą imtų ne iš 
Daugėliškio pieninės, bet iš 
tos lenkų sąjungos; kartu bu
vo įsakyta ir Daugėliškio pie
ninei, kad ji sviestą gabentų 
tik į tos sąjungos sandėlius. 
Kadangi imant sviestą iš len
kų sąjungos nebegalima gauti 
pakankamai uždarbio, tai “Rū
tos” krautuvė buvo priversta 
pasitraukti iš gyvenimo.

MADRIDAS, vas. 21.—Mū
šiams prie Madrido, kiek ap
tyląs, sukilėliai pradėjo naują 
ofensyvą šiaurinėje Ispanijoje, 
kur jie pradėjo veržtis į Kata- 
loniją.

• , Mūšiai siaučia Aragon pro
vincijoj, kur sukilėliai bando 
prieiti prie juros ir atkirsti 
lojalistų susisiekimą su Fran- 
cija.

Tuose mūšiuose sukilėliai 
liko atmušti ir jie prarado 
daugiau 1,000 kareivių užmuš
tais. Ypač daug žuvo maurų 
raitelių, kurie bandė pulti lo
jalistų pozicijas, bet buvo iš
skinti kulkosvaidžių ugnies.

10,000 sukilėlių pradėjo puo
limą palei Ebro upę, kad iš
gelbėti 
kuriai 
didelės

Prie
tik palei Valencijos kelią. Bet 
ten abi pusės jau apsikasė ir 
prasideda tranšėjų kova. Loja- 
listai po smarkaus artilerijos 
baražo padarė kelias atakas ir 
atsiėmė iš sukilėlių kelias 
strategines kalvas, kurios do
minuoja kelią palei Vaciams - 
drįd.

Vįjencijos .kelias tebėra lo
jalistų rankose ir juo nuolatos 
pristatoma Madridui maisto ir 

-^Tęsiamasi ir Ma
drido evakavimas.

Sukilėlių lėktuvai smarkiai 
bombardavo Albacete, 85 my
lias atstume nuo Valencijos, 
užmušdami 30 žmonių ir dai
giau 100 sužeisdami.

Lojalistų lėktuvai, atgiežai, 
bombardavo sukilėlių pozicijas 
ir sunaikino amunicijos san
delį. ’

Sukilėliai pas loja 
listus

2,400 Japonijos pa
sienio Susikirtimų 

su .Rusija

MADRIDAS, vas. 21. — 83 
sukilėliai, kurie buvo suimti 
pereitą mėnesį atakoj ant An
gelų kalvos, perėjo lojalistų 
pusėn ir išvyko į frontą kovo
ti sukilėlius.

3 ugniagesiai žuvo
TOKIO, vas. 21. Deba- 

tuojant seime dėl užsienio rei
kalų, iškilo aikštėn tai, kad per 
penkis metus nuo susikūrimo 
^Mįąnchukuo valstybės, tarp 
Rusijos ir Japonijos įvyko 2,- 
400 pasienio “incidentų”, ku
rių dauguma tebėra nesutai
kinti.

Tenn., vas.
Trys ugniagesiai liko

NASHVILLE, 
21. 
užmušti Jr 7 sužeisti sugriuvus 
sienai, degančio namo.

. NEW YORK, vas. 21.
ro meilė yra verta tik 6 cen
tus. Taip nusprendė j ury Man
hattan apgščiąušįąmę teisine, 
Mrs. kennedy byloje prieš 
Mrs. Jonės dėl pavyįiojimo jos 
vyro. Nųt$ Mrs. Kennedy ręi- 
kalavo $200,000 atlyginimo, bet 
teismas priteisė jai tik 6 cen
tais atlyginimo. 1

... ................ .................................

ROCKFORD/ J1L, yąs. 21,— 
Patvynųsiam Coon upeliui iš
plovus dalį pilimo, nušoko nuo 
bėgių Milwaukee geĮežinkelio 
traukinys. Nelaimėj 9 žmonės 
liko sužeisti.

g Panaikino pro- 
I hibiciją ;

* ' J n-Jj-rr, n; - ;

RALEIGH, N. C., vas. 21.
Griežti North Carolina val

stijos prohibicijos įstatymai, 
kurie veikė per 28 pietus, liko 
panaikinti ir leista degtines 
sankrovas.

r' ' ■ ’' •’ - r

PORTLAND, Ore., vas. 21. 
— 75 žmonės iš užpustytos 
Pisgah kolonijos . pasivalgė ge
rus piętus, lėktuvams nume
tus maisto . tai kolonijai. Jų 
pačių maistas buvo jau išsi
baigęs ir kolonijai gręsė ba
das. Bet atskrido lėktuvai ir 
numetė jiems maisto, nes ko
lonija per sniego pusnis nega
li suniekti su , apielinke.

ALTON, Vą., vas. 21. — čia 
pasimirė 116 metų amžiaus 
sulaukęs ūkininkas Philip II. 
Shovvers,

PILDpME 
1936 
INCOME TAX 
BLANKAS

^SUPERIOR, Wis., vas. 21. 
— Gyvnašlė Mrs. Hazel Dun- 
can, 30 m., motina trijų vai
kų/ prisipažino pasmaugusi 
naujagimį kūdikį, nes ji ne
norėjusi neteisėto vaiko.

' RICHMOND, Ind., va$. 21. 
— Keturi Connersville, Ind., 
gyventojai liko užmušti jr du 
sunkiai sužeisti, jų automobi
liui įvažiavus į ant kelio su
stojusį troką.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. ^popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, III. Pirmadienis, vas. 22, 1937

LIETUVOS GYVENIMO Rinkimai jų centro komiteto

ĮVAIRUMYNAI
Nėra žiemos. — Klebonai subruzdo teisintis. — Nemalo

nus katalikų bažnyčiai faktai. — Lietuvos sporti
ninkai rengiasi važiuoti į Amerikų. —- Sklandytojai.
— Tautininkų sąjungos atstovų suvažiavimas. — 
Tautininkų sąjunga faktų šviesoje.

ninkai rengiasi važiuoti į Ameriką. -

civiliai aviacijai gėdos nepada
rys- ’ , . .

Trečias sklandytojas, kuris 
vyks j Ameriką, yra A. Pak- 
nys, taip p*a>t jaunas vyras Lie
tuvos universiteto studentas. 
Jo tėvas yra Lietuvos banko 
valdytojo padėjėjas. Tai vienas

(Tęsinys)
Iš sklandytojų vyksta buvęs 

Lietuvoą aviacijos kapitonas 
Pyragius, kurio Visai privačia 
iniciatyva Nidoje įkurta Lietu
vos aeroklubo sklandymo mb- 
kykla. ši mokykla yra tiek iš
garsėjusi, kad ją lanko ir iš už
sienio atvykę mokiniai. Nema- rimčiAusių Lietuvos bankinin- 
žiau yra išgarsėjęs ir jos buvęs k*ų, kuris Čia žinomas, kaipo 
viršininkas Pyragius. Tai yra mažiausiai kalbąs <žino£us, bet 
vyras didelės energijos ir drą- kuris sumania ranka faktinai 

•sos ir buvęs politikas. Tai vie-Į tvarko, „visus Lietuvos banko 
reikalus. Gal tik jam tenka’ tas 
nuopelnas, kad lita’s tvirtas.

Studentas A. Paknys yra* 
sklandymo mokyk’.os instrukto
rius, viėnas žym'ausiu Lietu
vos sklandytojų. Ir Šitas jau
nuolis tikriausiai save Ameri
koje puikiai atLekomenduos.

Iš tikro, jei visi šitie trys 
vyrai nuvyks į š aurės Ameri
ką, tai vietiniai sklandytojai ir 
toje technikos stebuklų šalyje 
tikrai turės ką matyti. Jų' pa
sisekimas, iš anksto reikia tvir
tai , sakyti, „Amerikoje bus ne
abejotinas. j,

Apie.visus kitus sportinin
kus, kurie žada atvykti i š. 
Ameriką, tikro nieko negaLčia'u 
pasakyti^ O tai ką sAk'au apie 
sklandytojus, tai ne dėl jų rek
lamos, ‘ o 
bešalnmo 
sakyti.

na’s iš 1926 metų gruodžio 17 
dienos perversmo dalyvių. Tuo
met jis buvo Lietuvos karo- a- 
viacijos karys. Kuomet profeso
rius Voldemaras buvo iš minis- 
terių pašalintas, tai jo šalinin
kai mėgino atsigriebti ir vėl 
ruošė sukilimų, kuriame buvo 
įpainiotas ir Pyragius. Užtai 
Pyragius net buvo pasmerktas 
mirti, bet bausmė liko dovano
ta ir tik jam kario laipsnis bu
vo atimtas ir iš kariuomenės 
pašalintas. Vėl au Pyragius dar 
mėgino politikos gyvenime da
lyvauti, ir teko jam prievartos 
keliu visai Kaunas apleisti, čia 
tai Pyragius surado tikrų savo 
gyvenimo aTkliuką. Visai jisai 
pasišalino iš politikos gyvenimo 
ir visas atsidavė privačios avia
cijos organizavimui ir spec’ali- 
zavosi sklandyme. Bemotorinia- 
me sklandyme Py ragiui pri
klauso trečias pasaulinis rekor
das. Tai yra tikrai didelis Lie
tuvos sklandymo srityje laimė
jimas. Jis keletas lygiai valan
dų yra išsilaikęs sklandytuvu 
ore. šioje srityje pirmas rekor
das tenka SSSR, antrų fvietų 
turi vokiečiai ir trečia .. vieta, 
priklauso Lietuvai ir šį reYėi'd^

tik taį, kas privalu 
ir atvirumo dėlei pa-

tautl- 
suva- 
narių 
tau ti

ži* 
pri-

Jau žinote, kad įvyko 
ninku sąjungos- atstovų 
žiaUmas. Kri kas iš jų 
statistikos. Pagal pačių 
n’nkų . of cia’.iai paskelbta 
.nias tautininkų sąjungai
klauso .tarpe

į...-- ---^^į^įnipkų..;68X.arto 53%, dar- 
laimejo Pyragius. Jo rekord«Ub{qjnk|} Arkli 3%> attlai 

tinjnkų — £8 j arba 2%, mo- 
k j tojų — 1505 arba 12%, ad
vokatų 12 ir kitų laisvų profe
sijų 198 ir taip toliau, čia ty-

iki .šiam laikui nėra niekieno 
sumuštas. Bet Pyragius ne tik 
ilgai gali išsila.kyti sklandytu
vu ore, bst ir daro ore visokių 
retai matytų figūrų, o ygač 
mirties kilpų. O kas svarbiau
sia, kad jis jas daro labai pa
vojingu momentu, k-ada sklah- 
djituvas visai prisiartina žemę. 
Be to, Pyragius Lietuvoje yra 
sudaręs pirmas taip vadinamą 
oro traukinį. Tai yra sklaidy
tuvai ne vienas, o kartais net 
du ir daugiau prisegami prie 
aeroplano ir toki ubudu lekia
mą. šiokiu traukiniu Pyragius 
yra nulėkęs net į Suomiją, čia 
jam tenka, regis, antras pasau
lio rekordas. Pirmą šios rųš.es 
rekordą, tai yrą' oro traukiniu 
skridimų į tolį, turi įSSSR.

Sako, Pyragiui atėmus visus, 
karo laipsnius ir uždraudus po
litikuoti daugiau jam niekas 
gyvenime nebgliko, kaip tik 
erdvė. O jis esąs vyras toksai, 
kad jei vienas saloje gyventų,! 
tai vis vien pats prieš save su
kiltų ir nenurimtų iki kovą lai
mėtų. Taigi dabar jis dausose, 
ir kovoje ir sukilo, kovų veda,' 
kad erdvę nukariavus. Tai Lie
tuvos civilčs aviacijos tikra pa
žiba ir garbė. Jam visi ir daug; 
ko yra dovanoję ir atleidę ir 
vien tik dėl to, kad jis dabar 
atsidėjęs dirba tikrai naudingą - 
darbą, šiaip jau ponas Pyragius 
yra labai malonus vyras, pui
kus pasakorius ir visuomet ne
praranda geros savo nuotaikos.

Ka'rtu su Pyrag'u n ^vyksta! 
sklandytojas studentas rOškinis, 
“Lietuvos Karininko” redakto
riaus sūnūs. Jisai vešis su sa
vim savo darbo ir konstrukci
jos sk’andytuvą. Br. Ožkinis, 
nors dar jaunas vyras, bet erd
vėje jaukiasi kaip namie. *Ir 
Šiaurės Amerikoje technikos
stebuklų/krašte jisai Lietuvos'

čia tiek daug skaičių suminė
jau, nes jie kaip ką sako. Pi r- aiškiai parodė, kad čia einama 
miaųsiai tautininkų sąjunga nė- kova.
ra tokia skaitlinga grupė žmo-J žmonių, ne tiek surištų su vy- 
nių, kaip anuomet Lietuvoje 
buvo kitose organizacijose na
rių. .

Veikiant Lietuvoje demokra
tiniu budu šauktiems seimams; 
liaudininkų ir krikščionių de-« 
mokratų panti jos' buvo žymiai

, ^kaitlingesnes. Soclaldeibokra-' 
lai kartu su jų įtakoje esamo
mis darbininkų profesinėmis 
sąjungomis turėjo keliasdešim
tis tūkstančiu narių. Turėkime 
galvoje, kad tuomet tij organi
zacijų nariai nesinaudojo jtkio- 
mis lengvatomis ir neturėjo jo
kių monomopolinių teisių. Tau
tininkams daug prik’auso ūki
ninkų, bet tų ūkininkų tarpe 
yra nemažas skaičius valdinin
kų, kurie turi savo ukiūs ir to
dėl tais vardais yra pasivadi
nę. žymus skąičius yra moky
tojų. Bet mokytojai visur ne 
ne rtik Lietuvoje yra mažiausia 
savarankus luomas. O Lietuvo
je jiems daV tenka daug -pri
klausyti ir nuo bažnyčios tar
nų, tai juo labiau jie stoja į 
tautininkų . organizacijas, kad 
įgyti savotiško atsparumo it 
ir kaime nepriklausyti nuo kle
ro atstovų ir nuo kitų vėjų.

Iš kitų žinių matyti, kad tau- 
tininkaihs priklauso tik 501 na
rių, kurie turi įgiję aukštojo 
mokslo diplomus. Tai tikrai 
tautininkai nėra turtingi inteli
gentija, o ypač inteligentįįkc 

.darbo laisvos profesijos žmone 
mis. Turėkiipe galvoje,, kad jie 
savo eilėse turi vos tik dvyli
ka advoksitų. Jei imsime, kad 
iš tų advokatų vęik visi' yra 
kuriuo nors bųdu surišti su 
valstybinėmis pareigomis pavi
dale juriskonsultų, tai turėsime 
tikrą, vaizdą.

Tautininkai yra' pasiskelbę, 
kad savo tarpe turį net darbi 
ninku, tai ir daugumoje tie, ku 
rie tarnauja valstybinėse Įstai
gose pavidale kurjerių, pečku- 
rių, ir kitų juodo darbo profė- 
8ljV m’:,

Jautresnieji toįutj^ipl^ai pa 
tyš jaučiasi, kad jų Tarpe daug 
Ą'tvi’ tokių žmonių, kurie pri
klauso nuo valstybės iždo, to
dėl junta, kad jų grupė žmonių 
nėra žmonių plačiuose sluogs- 
niuose giliai įleidusi- šaknis.

Kova tarp laisvesnių

riausybės pareigomis ir tarp; 
aukštesnių valdininkų, kuriems 
daugiau rupi karjeros reikalas.

Rinkinius kaip įtik laimėjo 
daugiau bęšąlesni asmenys'. 
Kas įdomiausią, kad tąųtinipkų 
pagelbinės organizacijos jauna
lietuvių Vądas mažiausiai su
rinko balsų ir i ėeutro valdybą 
visai nėišrinktaš, net kandida- 
tu nepateko. Bet tikėtis, kad 
dėl šitų rinkinių įvyks kokios 
nors atmainos, (netenka. Tenais, 
kur valdomasi pasiremiAiit vadb 
pradu, kad ir rinkta centro val
dyba, mąža’ reikšmės <tUri. Tau
tininkų sąjuhjgps pitrhminkas 
yra tautos vado skiriamas as
muo.

B^t bendrAi tenka 
kad*®ūose čėntro valdybos rih- 
kim%še balsų šu-'
rinko daugiau aktingesnis tau
tininkų elementas. >

šiuo kart mano laiškas bent 
kiek užsitęsė. Spėju j dėl to la
bai nerugpsit. žiliai nėinSgs- 
tat‘ ilgus laiškus skaityti, bet 
kartais ir labai noHht sunku 
kėliais žodžiais viskas 'Atpasa
koti. Keistas*

r (GALAS)

taučių, kurie į šių puolų skait
lingai atsilankė. Prie skanių 
valgių, gėrimų ir pasikalbėji
mų visi gražiai laikų praleido 
iki ankstyvo sekmadienio ry
to. Ulž taip skaitlingų atsilan
kymų į šią puotų pp. Liutkai 
yra visiems dėkingi.

— Senas Petras.

Vedybų 20 m. sukak
tuvėms paminėti 

puota
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dieną įvyko graži puota. Ji bu
vo surengta pp. Liutkų^ 2230 į 
B’lue Islahd avenue, 20 metų 
vedybinio ' gyvenimo sukakti;’- 
vėms atžymėti. Kadangi pp. 
Liutkai yra seni tavern biznie
riai ■ ir draugiški žmonės, tai 
turi daug pažinties draugų 
taip lietuvių, kaip ir svetim-

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Lietuvos liaudis ir jau
nuomene nori šviestis, švie
timo tikslui yra įsteigtas 

( ir jau 14-ti metai leidžia-.
nias rimtas mokslo, litera
tes ir visuomenes mėne
sinis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA

“Kultūrą redaguoja garbės. 
Srof. P. Lėtinas, bendra- 

arbiauja įžymiausieji Lie
tuvos' mdKšųhinkai, rašy- I 
tojai, vilkėjai, todėl “Kul
tūros” turinys yra rimtas 
įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
—-išrašykite savo giminėms I 
ir pažįstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalą “Kul
tūrą”, arna Išsirašykite jį 
j^atys; nes “Kultūroj” ra- | 
site daug raštų, kurie | 
įdomus perskaityti ir Ame- 1 
rikoj gyvenantiems.

Be to,' “Kultūros” žur
nalas 1987 met. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 

9 skaitytojams nepaprastai 
vėrtihgų dovaną— dailiai 
iliustruotą įdomų įžymio
jo anglų rašytojo—

BERNARD SHAW ROMANĄ
• -

“JUODA MERGAITĖ 
IEŠKO DIEVO”.

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai pigi: '

Lietuvoj metams tik 16 IJt.,
Pusmečiui ...................... 8 lit.;
Amerikoj metams ....... 4 dol.,
Pusmečiui ...................... 2 dol.

''Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

LIETUVIAMS TABAKO KR AUTU V- 
MNKAMS PRANEŠIMAS

-•o . i v- . » <• .
Jeigu jums stbkildja OLD GOLD kurios krautuvės 'pirkėjai galėtų 

TGARETŲ Paveiksluotu Mįslių jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos ęia daug padės. Gi 
mes. gavę iš’ jūsų pareikalavimu 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

De to, leiskite mums priminti 
tai,. kad niekuomet krautuvėje , 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old .Gold Cigąpetų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonų.' ’

Pastebėtinu, kacį..veik nėra jo
kios galimybės 1 Krautuves aprū
pinti pilnu Pąy^į^Įuotų Mįslių 
kiekiu, ar iŠankstb nuspėti kiek

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA l l j
LAIDOJIMO ĮSTAIGA |N<

John F. Eudeikis Ž
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS ■ V /

AMBULANCE v 2
PATARNAVIMAS ' S Z
DIENĄ LR NAKTĮ x \fį

R

DIENĄ IR NĄK7I •
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hermi tage Avė. 
4447 South Faitfield • Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 .

T~ A -c- 1 4 Ikoplycios visose V y
x 1-CZ csL 1. įchieagos dalyse

‘ Klausykite mittu Liėtuvškų radio progrąmų Pirmadienio vakarais, 10:09 
vftl. vųkaro is VV.H.F.C. stoties (1420 K.):—Pranešėjas P. Šaltimieraš.

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesių 
senumo

STUA1GHT ■; ..... \ x .....

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL UQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS • DISTRIBUTORIUS

1739 So. Halsted St. Chicago, III
Telefonas CANAL 8500

&

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turjmė Ktif4yČias Visose Miesto Dalyse

į P. J. RIDIKAS
į 3354 So. Halštad Street '______Boulevard 4089

I.J. ZOLP J
1640 West 4011) Street ‘ Plioiies Boulevard 5203

... J ■ ■ . ....— —i.    ...............i——

; S. M. SKUDAS
1 718 West 18111 Street 

•*«'Į«i IH «i|»n •**wi*i*«i

EZĖRSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Mfchigan Avė. Tel. PuUniaii 5703

• jį . ,.-įfc. ■ ......... . *   ■ l»l' I I ' .. ■!•■■■ —   -      

LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 West 23rd Place ? Phone Canal 2515 i

L ■ --ui rij . '.“-T-   ' į., j ...x -f ■ , .G'.r.,! I

' "■ '' S. ■ C. LACHAVICZ
42-44 East 108tli St. TeL Pullman 1270 arba Canal 2515

Phone Monroe 3377
....į. • ......------

-m- . iv -i- * ......r-...--.

S. P. MAŽEIKA '. į
3319 LitUabica Avenue Pholie Yards 113$

.............u  I 1 .1 .... . i,    

J. LIULEVIOIUS '
1348 So. Galifornia Aveniie j Phone Lafayette 3572 j
' ■ ■ A. MASALSKIS

3307 LitUahica Avęnue ’ [ ___
j,.;, ... — ........... — ■ —.rw

j A. PETKUS
&1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Phone Boulevard 4139

Mrs. Anelia K. Jarusz Į)r> J. Svenciskas
> DENTISTAS

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

susitarimą.
4300 S» FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

Physieal Therapy 
and Midvvife 

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

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
mont ir magne- 
tic blankets ir vt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 

' mai dovanai.

Phone Canal 6122

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Reti. 6515 So. Rockwell SL
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas: .

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 ■ Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

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

Gyv. vieta: *6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: Hyde Park 3395

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. Califomia Avenue 

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentworth 6330 
Ree. Hyde Park 8895

Dr.. Sūsanna Slakis
k llF «yįy^ja

6900 So. Halsted St
Valandos 1—4 po pietų, 7—8 V. vak. 

išskyrus seredomis ir subatomis.

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 1645 30. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.-: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

vak. Nedėįioj pagal sutarimų
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel. i Prospect 1930

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREĖT 
6-tos lubės Tel. CENtral 1840

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

1 Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po pietų

. ......... .......................... i •........   -

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Vitginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
■ DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tėl. Boulevard 5914
Ofiso valandos: nuo

Dieną ir Naktį 
2 iki 4, nuo 7 

edčl. nuo 10 iki 12 a.m

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO, 1LL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS j

Optottictrically Aklų Specialistas
Palengvina akių įtempimų, kuris 

esti priežastitni galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervudiu- 
mo, skaudumų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Pri ton-’ 
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į rtio- 
kyklus vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nc- 
delioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akyš atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av>

Phone Boulevard 7589

^HYSIČIAN-SURGEON ' * 
‘ OffkM ,Į4 W Archer Avenue . , u

Tel. Vlrginia 1116 
Valandos:' 1—3; 7—8:30 p.p.

Office & Rėsidence 2519 W. 43rd St 
Tel. Lafayette 3051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p.p. 
Kasdien, išskyrus sdredą.

Sekmadieni susitarus

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 IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

*

’ KITATAUČIAI

DR. G. ŠERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso .

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted S t. 

Valandos: nuo, 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedeliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DEIN TĮSTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų
* Draugijos Nariai

8

A. Montvid, M. D* 
West ToWn State Bank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7S30 
Namų telėfonas Brunswick 0597

■ ■ Į. ..A   ■     O... —« Į....... .

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valąndos nv'' 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vaL, Nedeliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
...... Frt . —

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

Cor. of 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MlCHIGAN BLVD.

Tel. Kenwond 5107

DR. HERZMAN , 
Iš RUSIJOS

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

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

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

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

Tel. Canal 3110 t
Rezidencijos telefonai: ,

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

’ CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dienų. *

Phoh$ MIDWAY 2880

Telefonas Yards T1994
Dr. Maurice Kahn
4631 ŠOŪTH ASHLAND A VE.

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

" 7 Iki 8 vai. Nedėk nuo 10 Iki 12
Rez. Telephone PLAZA 2409

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai!

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir visų 
» chroniškų ligų .

Ofisas 6850 Stony Island Ave. •
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė

Įlomis ir Šventadieniais10—*12
dienų. ' \ - ‘



Pirmadienis, vas. 22, 1937

Kipras Petrauskas
• (Musų specialaus korespondęnto Lietuvoje)

(Tęsinys)
I 4

Lietuvoje šiandien nėra kito 
asmens, kuris tiek butų popu
liarus, kaip Kipras, kurio var
das taip plačiai’ skambėtų ir 
plačiai butų žinomas, kaip jo. 
Tai vienas iš žymiausių Lietu
voje žmonių. Ir visur, kur tik 
Kipras Petrauskas į užsienį iš
važiuoja, ■ jis visų simpatijas 
patraukia ir visi laikraščiai la
bai, plačiai apie jj rašo, šiuo 
metu Europoje menas, ypaė 
scenos menas, nėra madoje, jo 
vietoje žvanga’ ginklai ir nu
stelbia scenos garsus, bet vis 
dėlto Kipras Petrauskas ir šiais 
laikais priverčia savo ♦gabu
mais ' pamiršti kardo garbinto
jus ir visi mielu noru klauso 
jo dainos. Europa šiais laikais 
negali pasididžiuoti savo ga
biais operos dainininkais ir jei 
ne muitinių barierai, jei ne kar
dų žvangėjimai Kipro Petraus
ko vardas Europoje butų ne
mažiau populiarus, negu Lietu
voje.

Bet deja, Kiprui Petrauskui 
dabar mažai tenka išvykti į už
sienį. Ir ne dėlto, kad jisai fe
nais nebu'tų laukiamas svečias, 
bet vien tik dėlto, kad pro mui
tinių barierus sunku prasiverž
ti. ...... ....

Ką jau čia kalbėti, jei kaip 
kas iš žymių Europos politikų 
drįsta viešai pasisakyti, kad ge
riau ginklų įsigyti, negu svies
tas valgyti, tai kaip tokiose są
lygose gali tarpti teatro me
nas, kaip gali išaugta geri ar
tistai, gabus dainininkai ir ge
rų scenos veikalų rašytojai!

Karvedžių garbė nustelbia ar
tistų vardus. Jie karių tik še
šėlyje tuno ir vos pastebiamai 
tenais darbuojasi. Tik tikri ir 
geri scenos mėgėjai rūpinasi te
atru ir juos lanko, šiais laikais 
milionai, ištisi nMMardffHskiria* 
mi karo reikalams ir tik .pjū
čiai trupiniai lieka teatrams. 
Joks apsukrus, gobštais į pelną 
biznierius dabar neims teatro 
biznio, tai ne perpelningiausia 
biznio šaka. Geležies ruda, plie
nas, varis tai prekė, kuri tiems, 
kurie ja verčiasi, neša neabe
jotiną* pelną ir skina kelią į 
garbę.

Tie, kurie sugalvoja geriau
si ądujų sąstatą, kuria galima 
žmones užnuodyti; tie, -kurie 
suranda tokius pabūklus, ku
rie toliausia neša šovinius ir 
taikiausia šaudo žmones, — tik 
tie dabar yra madoje, tik apie 
tuos plačiai ir garbingai kalba
ma.

Tai ne teatro, ne .meno, ne 
poezijos žydėjimo laikotarpis, o 
kardų žvangėjimo laikas, šis 
žvangesys pavaduoja geriausių 
artistų balsus, geriausio teatro 
koncertus.

Gal dėl to ir Kipro Petraus
ko jubiliejus daugiau turėjo o- 
ficialaus pobūdžio, nes tikras 
teatro mėgėjas, tikras teatro 
žiūrovas ir klausytojas šiame 
koncerte nedrįso aiškiai savo 
balsą pasakyti ir gal neturėjo 
galimumo tokiose iškilmėse šir
dingai pasirodyti ir savo tikrą 
nuotaiką ir širdingai jausmus 
pareikšti.

Dabar visais atvejais standa- 
rizuotas žmogus nesiskuba sa
ve perdaug pareikšti, pasirody
ti ir savo nuomonę tarti, lau
kia jisai iki jo vadai, jo taria
mai dvasios vadai tars savo žo
dį ir tik paskui jis kukliai, ofi
cialiai sako tai, kas kitų, ji 
standarizavusį, nurodyta saky
ti. _ r . 1;

Kartais sudaroma daug truk- 
šmo, parodoma gausios dekora
cijos, bet visa tai nėra laisvos 
kūrybos padaras, tai ne laisvų 
asmenų kūryba, o tik dirigavi
mo padariniai. Todėl dabar to
kiose kad ir blizgančiose iškil
mėse netenka ieškoti nuoširdu
mo ir perdaug besiveržiančio 
džiaugsmo, p tik pro spąstus

išspaustas jausmas tryškia, 
|bet jausmas ribotas, jausmai 
bukas, jausmas atšipęs ir ma- 
^ai nuoširdumo rodąs.

Ne tie laikai, kad gabiems 
artistams, kilniems meninln 
kams, geriems poetams jubil’e 
jus kelti šių kultūros verty
bių saikuotoj ai, vertintojai, tik
ri kainuotojai dabar yra gyve
nime nustumti, jiems visiems 
vieta pas duris nurodyta, o gar
bingoje už stalo vietoje sėdi 
tie, kurie mažiausia šių verty
bių vartoja’ ir jose nusimano. 
Betgi civilizacija, o ne tikra 
dvasios kultūra’ verčia tuos 
žmones parodyti ir pasirodyti,' 
kad ir jie šioje srityje nusima
no, kad ir jiems tikros kultūros 
vaisiai nėra svetimi, todėl jie 
tuos jubiliejus ruošia ir tose iš
kilmėse tik jie dalyvauja.

Tokie laikai, tokia amžiaus 
dvasia. Tokia dvasia daugumo
je Europos tautų yra įsigalėju
si nepaliko nepalietusi ji .ir 
Lietuvos. Juk Lietuva šalia' pla
taus vingiuoto Europos vieške
lio stovi. Ji stovi tačp rytų ir 
vakarų ir ją veikia abieji vė
jai, kurie savaip jos gyvenimą 
blaško, raižo ir duoda tam tik
rą koloritą.

Tų visų Europos vėjų ir įvy
kių fone eina vingiuotai, kar
tais net karikatūriniai Lietu
vos gyvenimas. Kaip kas moka 
ir kaip kas gali, taip ir šoka. 

' Ir Kipras Petrauskas butų 
Visai kitaip įvertintas ir kitaip 
suprastas, jeį tasai gyvenimas 
eitų savo tikrąja vaga, neiškrai
pyta, kita nubrėsta vaga. Paga
liau, ir patsai Kipras Petraus
kas ir butų kitas, kitas dainas 
dainuctų, kitų žmonių draugys
tėje butų ir kitą tikrą nuošir
dumą pajustų, kitų impulsių 
gautų, kitomis gaidomis daina's 
dainuotų, kitų dainių rašytas, 
kitaip apdainuotas. -.Tikrį gyve
nimo meistrai, artojai, kaimo 
bernai, darbininkai ir šiaip jau 
darbo žmonės tuomet Kiprą 
Petrauską pagerbtų, nors ir da
bar jiems jis nėra . svetimas, 
bet neprieinamas.

Tai ne Kipro Petrausko, to 
didžio artisto kaltė, kad jis da
bar anų žmonių savo jubilie
jaus metu tų žmonių balso ne
girdi ir jų nejaučia. Tik tuomet 
ir tik tuomet tikra Lietuva, vi
sa Lietuva jam tartų giliai nuo
širdų žodį už jo dainas, už jo 
scenoje padarytus nuopelnus.

Tikėkim ir turėkim vilties, 
kad dar Kipras Petrauskas su
lauks kito savo jubfliejaus, ki
tų žmonių Lietuvoje jam su
ruošto. Tik tuomet ir tik tuo
met jisai tikrai nuoširdžiai pa
jus ir supras kas yra būti di
deliu artistu.

NĖRA KO RŪPINTIS!

NAU.) IENOS, Chicago, III, 
r:--- .   - - .....

ŠIE TRYS JAUNUOLIAI BUVO SUIMTI Už AUTO- 
mobilių vogimą. Jiems gręsia kalėjimas, bet jaunuoliait 
nemato reikalo rūpintis. Užrakinti Chicagos krimina
liame teisme, jie juokavo ir rūkė cįgarętus. Iš kairės 
dešinėn, James Blake, Donald Jessup ir George Leib- 
randt. ‘ Naujienų-Tribiine Photo

Vedai, MIKAS ŠILEIKIS

Kas yra Surrealizmas
Kokia yra to žodžio prasme? ’

naturališkos, nėra detalių, ne rijos. Tema: “Masterpieces in 
rėflekcijų. Atrodo, lyg butų Color from our own Collee- 
kcks “streamline” moderniu- tions”. Skaitys p-lė . Helėn 
kas padaras. Tačiau prie to jau Parker. Įžanga dykai, 
einama. Dailė negali atsilikti ---------- ——
nuo abelnos žmonių pažangos. Įg Goodltiano Teatro 
Juo labiau koncentruojasi tedh- - ' . .
nika, juo labiau darosi gyve
nimas paprastesnis ir lengvas- tį, kar 2:30 vai. iki kovo 20 d. 
niš. žmonės dabar labiau do-. tęsis Mark r- ‘ “ *
misi technika, kūryba, ieško •—J- urrr
naujų dalykų visose gyvenimo 
srityse. Realizmas, sena “ro
mantika” ir tradicijos ypač 
jaunų žmonių nebeinteresuoja. 
Tai praeities dalykai, žmones 
nebenori pamėgdžioti senų da
lykų bei papročių. Kas ban
do tai daryti, tas yra skaito
mas be gabumu arba atsilikę-^ 
litf nuo pažangos. Pasauliui 
reikalinga vadovybė, kaip ji ir 
senais laikais kad buvo reika
linga.

SūiTealižmas yra vaisius vi
sokių eksperimentų, kuris šian- 
dieh dominuoja visas kitas 
priėtnones mene ir dailėj.

š.

Kiekvienų šeštadienio popie

Twąin’o veikalas 
vardu “The Prince and tliė 
Pauper”, 'Goodman teatre.

Šis vaidinimas yra. skirtas 
jaunuoliams.

Nuo kovo 18 d. tame pačia
me teatre, prasidės vakarinis 
vaidinimas Shakespeare’o vei
kalo “Wintėr’s Tale”. '

turą “Man Carving his <own 
Destiny”. Ypatingai geri pa
veikslai Walter Krawiec “In- 
door Circus”, Antonin Sterba 
“Lady in White” portretas. 
Labai puikūs Rudolph Engerle 
mėnesienos landšaftas.

Įžanga dykai.
Paroda tęsis iki kovo 9 d.

-•* J. '1' .     , "*''    —

Antano ir Matcėlėš 
Stelmokų sidabri

nes Vestuvės

TARIU AČIŪ

yra
są-

Surrealizmas šiandien 
taikomas plastikinio meno 
vokos apibrėžimui. "

I ’ r

Pagrindinė surrealizmo pra
smė- yra atvaizduoti daiktus, 
jų išvaizdą, formą suderinant 
su prabėgančio gyvenimo įvy
kiais ir aplinkuma, kurioje vi
sa tai dedasi. Tačiau autorius 
'pasilaiko sau teisę įsivaizduo
ti dalykus taip, kaiį> jam pa
tinka, be pašalinių žmonių su
gestijų ar kieno nors įtakos. 
Jis gali sakyti, kad “šitas laik
rodis ant sienos nepanašus į 
laikrodį. Stalas nepanašus į 
stalą” ir tt. Surrealistas gali 
sakyti, kad laikrodį galima pa
daryti labiau panašų į laik
rodį, o stalą — labiau pana-

Savaime suprantama,. kad 
paskiri dąiktai-’i"neturi jokios 
reikšnles, nė kompozicijos; jie 
nedaug arba visai nieko nejpa- 
sako. Taip, kaip išardytos ma
šinos dalys neturi didelės reikš
mės, kai jos negali vieningai 
veikti. Surrealistas su laikro
džiu arba stalu pasielgs pana
šiai, kaip inžinierius su maši
na. Kad laikrodis atrodytų “la
biau panašus į laikrodį”, jis 
panaudos jį .ten, kur butanai 
jis yra reikalingas; kur jo kū
rinys ar motyvas, be jo nega
lėtų, apsieiti, kur be laikrod
žio pats kūrinys neturėtų/.reik
šmės, o podraug nė vertės.

Vaizduojami daiktai paveik-i 
slo formoje, kaip ir literatū
roje aprašomi daiktai, visuo
met privalo turėti aiškią iš
vaizdą, lyg jie butų gyvi, reik
šmingi, lyg veiktų, lyg ką sa
kytų arbą primintų. Pagrin
diniai dėsniai literatūroje ir 
dailėje, yra tie patys, tik skir
tumas yra tas, kad raštą su
prantame mintimis, o paveik
slą matome akimis.

Jeigu daiktai bus nupiešti 
taip, kaip jie stovi ir atrodo, 
tai nebus joks sur-realizmas. 
Nupieštas landšaftas, kokiu 
jis piešėjui išrodė, bus tik ko-

senovės

savo žinojimo*

pija iš gamtos, ką 
landšaftistai ir* darydavo, čia 
nebus kūryba, nes žmogus prie 
kūrybos šituo atžvilgiu nepri
sidėjo, apart
kaip piešti ir spalvas suderiu1- 
fi- ' .. .. .. ■ i

Portretą, kai jis būna tik 
paskiro asmens atvaizdas, ku
ris nedaro reakcijos į kitus 
daiktus arba aplinkumą, nega
lima priskaityti prie surrealiz
mo.

Gerai suplanuotas ir atvaiz
duotas paveikslas, yra kūrinys, 
lygus parašytam veikalui. Kad 
atpasakoti paveikslo spalvas,, 
formą, jo išvaizda, reikšmę ir 
smulkmenas, reikėtų parašyti 
ilgą straipsnį, kąd tą kurinį 
butų galima išVet^įi į žodžius. 
Tai tokia surrealizmo yra pra- 
spiė. Ąngląi, , ,pąprąstai: sako.: 
“Story • telling”.T j •

Kai kurie sur^realistai net 
perdaug įvairių daiktų sukrau
na paveikslan, bet tie daiktai 
ką nors reiškia. uKai kada mu
sų laikų meno įSarbdose tenka

Vardan Chicagos Lietuvių 
Meno Draugijos, narių pareik
šti savo dėkingumą visiems,\ 
kurie įvairiais budais prisidė
jo prie pavaišinimo svečių^ ku
rie buvo atsilankę šios drau
gijos atidarymo vakarėly j, vas. 
12 d.

Dėkoju New Process Baking 
Co., 3401 S. Morgan. St., už 
duoną; p. Jonui Gelžainiui, 
1812 St Halsted St., už mėsą 
ir p-riiai Šmotelienei i?ž mėsą, 
paaukotą viršminėtam tikslui. 
Taip pat tariu ačiū poniotns 
M. Norkienei ir P. Dulinskie- 
nei, kurios- pagamino valgius 
ir svečius priėmė. Ypatingai ta
riu ačiū p. M. Vaidylai, “San
daros” redaktoriui, už suteiki
mą salės susirinkimui. Taipgi 
širdingai dėkoj w p. konsului, 
Dr. M. Bagdonui t?ž atsilanky
mą į svečius, ir visiems ki
tiems Svečiams.

f yy.taiiWr'F. Beliajus, 
pirm.

PASKAITA
Ateinančio ketvirtadienio 

vas. 25 kai 6:30 vai. vak. Arf 
matyti tokių kurinių, kad stu- Institūto Fullerton salėje buį 
boję medis auga, spalvos-ne- įdomi paskaita iš meno istOr

C h i c d g os Dailininkų 
Draugijos meno paroda

Dabar tęsiasi Chicagos Dai
lininkų Draugijos meno paro
da Chicago Gallėries Associa- 
tion, 215 N. Michigan avė. ga
lerijose 2-am augšte.

Paroda įdomi, konservaty- 
viška. Parodoj dalyvauja ir 
kai kurie Art Instituto meno 
mokyklos fakulteto nariai.

Prizus gavo Jeffrey Grant 
už gražų Rockport landšaftą; 
B. S. Kanne už Ruth Van 
Sickle Ford portretą; Albin 
Polasėk gavo prizą už skulp-

BRIDGEPORT. 
20 dieną, 
įvyko Antano ir Marcelės Stel
mokų, 839 West 34 Street, 25 
metų vedybirlid gyvenimo puo
ta. Susirinko gražus būrys gi
minių ir artimų draugų, kurie 
prie skanios vakarienės, gėri
mų ir draugiškų kalbų gražiai 
linksminosi’ iki ankstyvo sek
madienio ryto.

Svečiai skirstydamiesi į nu
ėmus linkėjo pp. Stelmokams 
dar ilgų metų linksmo ir ma
lonaus šeimyninio gyvenimo ir 
sulaukti auksinio jubiliejaus.

Pp. Stelmokai visiems šios 
puotos dalyviams už atsilanky
mą taria širdingai ačiū.

— Senas Petras.

Vasario 
šeštadienio vakare,

Miegokit Stipriai,, Tenkinkitės Maištu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Dažnai Gelbsti
Virškinti ir nuo 

Užkietėjimo

PRASYK SAMTELIO DYKAI 
' Triner’i Bltter Wlne O*.
M4 B. Welh St., ChlcM». IK 
Prldųak man aampclt dykai
Vardas .........'----- -------- .......'..-—

Visose 
VaistinėseAdretM

PEOPLES AUDITORIUM
2457 West Chicago Aventiė

Visą savaitę pradedant pirmadieniu, vasario 22 d. 
Išskiriamas Chicagos perstatymai 
AMKINO PATIEKTA IŠDIDŽIAI

NATALKA POLTAVKA .'
Natalka Poltavka — Pirma Sovietų OPERETfi

Veda E. Kavaleridze -- Muzikos pąŲtųra — V. Irovich
’’ " Garbingo Ukrainos R&publikos artisto

— M. . Litvinienko — Volmut, Garsus Ukrainos Valstybes 
Operos dainininkas; E. Patrozinski, Garsus S. S. S. R. artistas;

C. Shkųrt, C. Manko; M. Pla'tohoff, V. Shestakovski,
Vaidintojai •

, S. S. S; R. padarytas.
PIRMADIENI, VAS. 22 ir ŠEŠTADIENI. VAS. 27. 8 iki 11 v. p. p.

‘ ■- Kitomis dienomis nuo 5 v. p. p.
• Ižą n ir a 25 c.. iki 6:30 i 35c. pd 6:30
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Vienutinė Tokiai Termometras
KNYGA

Anglų Kalboj

—Betkas. “The Daina

74 - \ a-> - • ?
••>>»••*

91
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(GALAS)

TRAGIŠKAS NAMAS

| GERB. Naujienų įkaityto 
| jo* ir skaitytojai prašomi 

pirkinių reikalais eiti į tas 
į krautuvei, kurios skelbiasi 
į Naujienose.

RAKANDAI IR KITAS CHICAGIECIO HARRY RE- 
NICK turtas, iškraustytas iš jo buto, adresu, 3728 Olean- 
der Street. Išmestas iš buto. Renick nušovė vieną And 
rew Jackson, kuris atstovavo namo receiverius ir evik 
ciją prižiūrėjo.

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Lietuvos ir lietuvių tautines dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

• . • ’ *■ . 'J ’ ; ■ .i .

“The Daina” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geno. ; 

/ '■ ■■

Kaina $2.00.

Tėvai, nupirkite dovaną savo 
vaikams šitą knygą.

Gausite NAUJIENŲ ofise

ŠIS įdomus termo
metras vienu laiku 
parodo oro stovi pa- ’ 
gal Lietuvoj ir Ame
rikoj varto j a rn u s. 
Toki ' termometrą 
jus niekur negalite 
nusipirkti. Jis pada
rytas specialiai pa
gal NAUJIENŲ už
sakymą. Bet jus ji 
galite gauti

DYKAI
jeigu DABAR 
užsirašysit “Naujie
nas” ant metų ir 
prisiųsit
Chicagoje . .... $8.00 
Kitur Suv. Valstijo
se ir Kanadoj nupi
ginta kaina .... $5.00
Siųskit money orde 
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Arogantiškas gubernatorius
/

■ |.W>'"|>

Nevy Jersey valstijos gubernatorius Hoffman aną 
dięną pareiškė, kad jisai netoleruosiąs savo valstijoje 
tokios rųšies streikų, kokie įvyko automobilių pramo
nėje Detroite. Prieš streikierius, kurie drįs neteisėtai 
okupuoti dirbtuves ir jose ^sėdėti”, jisai pavartosiąs ka
riuomenės Jėgą, kaip prieš “gengsterius”.

Reikia čia pastebėti, kad gubernatorius Hoffman 
yra ‘"pasižymėjęs” savo ųegarbingomis pastangomis ap
ginti Lįndbergho kūdikio užmušėją Hąuptmanną, Daų- 

' gelis mano, kad jisai simpatizuoją hitlerininkams,
Tas Hoffmano grasinimas prieš darbininkus iššau

kė pasipiktinimą darbininkų organizacijose. New Jersey 
valstijos Darbo Federacijos x sekretorius tuojaus viešą! 
atsakė gubernatoriui, kad organizuotieji darbininkai 
nesiliaus kovoję už savo teises, nepaisant jo gąsdinimų.

■ M .1 . ■ ■ TT-; -■ ■ '

Bažnyčia ir politika
Kai bažnyčia kišasi į politiką, retai išeina kas nors 

gero. Dažniausią būna bloga net ir pačiai bažnyčiai,
Štai Meksikoje katalikų bažnyčia buvo paėmusi i 

gavo kontrolę valdžią. Bet žmonėms įsipyko kunigų šei
mininkavimas ir dabar Meksikoje bažnyčiai yra atimti 
visi turtai ir dvasiški ja pastatytą po aštrią valdžios 
priežiūra. Net mišių kunigas negali laikyti, negavęs po
licijos leidimo.

; Dar didesnę galybę katalikų bažnyčia turėjo Ispa
nijoje. Bet šiandie tenai eina karas ir liaudies neapy
kanta prieš dvąsiškiją pasireiškė bažnyčių ir vienuoly
nų deginimais ir kitokiais ekscesais.

Vokietijoje bažnyčia per ilgus laikus turėjo daugy- 
1 bės* visokių pHvilę^iJiį, JBęt dabar' tenai jau eina kovą 
tarpe bažnyčios ir valdžios. Hitleris nori visai užvaldyti 
protestonų bažnyčią ir diktuoja jai, kaip ji turi tvarkyr 
ti savo religinius reikalus. Katalikų bažnyčią jisai taip 
pat spaudžia, varžydamas jos veikimą ir persekiodamas 
religinius ordinus.. i

Amerikoje bažnyčios yra mažiausiai varžomos, ka? 
dangi jos nėra sujungtos su valstybe. Bet kuomet ku^ 
nigai, neiškentę, irpa politikuoti (kaip, pąv. kun, Cough- 
lin), tai ir jie susilaukia nesmagumų,

^■■■liauti ii i r

Taisoma tai, ką bolševizmas sugadino
Pereitą savaitę buvo pranešta, kad naujuoju Suo

mijos respublikoj prezidentu yra išrinktas valstiečių 
partijos vadas Kyosti Kailio. '

Iš 300 elektorių jisąi gavo, antrame balsavime, 177 
balsus
fašistų kandidatą Svinhufvudą, ir 19 balsų, pądųotų už 
progresistą Stahlbergą.

Atžagareivių kandidatas Svinhufvud buvo sumuš-, 
tas daugiausia dėl to, kad valstiečių partijos atstovą pąr 
rėmė socialdemokratai, kurie turėjo didžiausią iš visų 
partijų elektorių skaičių —*95.

Taigi Suomijoje dabar f antinai susidarė socialde
mokratų'ir valstiečių blokas — panašiai, kaip ir Skan
dinavijos šalyse. Galimas daiktas, kad socialdemokratai 

Jais ir i ministerių kabinetą Suomijoje.
Jai yra milžiniškas progresas palyginti su ta padė

tim, kokia buvo Suomijoje apie pabaigą pasaulio karo 
ir vęliaų. Tenai siautė žiaurus teroras. Į kalėjimus bu
vo sugrubta tūkstančiai socialistų. Darbininkų organi
zacijos buvo uždarinėjamos, susirinkimai draudžiami, 
laikraščiai konfiskuojami.

Tas teroras prasidėjo po to, kai pradžioje 191£ m. 
Suomijos darbininkai^ paklausę Rusijos bolševikų, pada
rė ginkluotą sukilimą, norėdami "pagreitinti socialinę 
revoliuciją”. Bolševikai buvo žadėję atsiųsti jiems rau
donąją ąrmiją talkon (bet neatsiuntė)..

Sočialdemękratai tuomėt jau turėjo absoliučią dąm 
gumą Suomijos atstovų bute; tik senatą dar tebekontro^ 
lįąvo buržuazinės partijos.

Per tą sukilimą Suomijos darbininkai prakišo be* 
veik viską, ką jie buvo laimėję ilgų metų kovomis. Suo
mijos buržuazija,, padedamu vokiečių generolo von dėr 
Golzo, darbininkų miliciją sumušė įr, įsteigė militarinę 
diktatūrą. <

prieš 104 balsus, paduotus už konservatorių ir

NAUJIENOS, CMc^O( H,

Apžvalga
. ,i HRiu i i imi>4 
paremtos netiesa.

‘♦Vienas svarbiausiųjų įrody
mų prieš apkaltintuosius buvo 
Trockio’ laiškas Rądekpi, kuris 
buvę^ parašyta^ gruodžio mė
nesį 1935 m. Laiško niekas ne-^ 
matė. (Lygiai toks pat laiškas 
buvo minimas įr Zinovjevo-Ka- 
mėpevo byloje.) Bet Rądekas, 
kejstu Jiudu, citavo jį žodis į 
žodį iš atminties. Atsiminkite, 
kad Rusijos revoliupiųis judė
jimas turi milžinišką patyrimą 
slapto veikimo srįtyję, ir y ra 
negalima tikuti, kad Trockis 
galėjo skelbi tokius atvirai ter 
roristiškus ir kęntr^OVOjiuci- 
nius planus laiške. Jame, pa- 
vyzdžįuiį sakoma: ‘Męs ir Pia- 
takoy priėjome išvadą, kad val- 
dfe susidedantį iš Trockio-Zi- 
novjevo bloko, tegalės bet ku
riose aplinkybėse būti tiktai 
kapitalizmo atgaivinimo val
džia... Kaipo vyriausia sąlyga 
valdžiai patekti į trockįstų ran
kas, butų, jei ne (teroro prie
monėmis, SSRg> pralaimėjimas 
kare, taigi reikia stengtis kiek 
galima pagreitinti susirėmimą 
tarpe Vokietijos ir Rusijos’. 
(“Izvestija”, 1924 m. sausio 24 
d.) ' ; ; .
Tik policiją galėjo padiktuoti 

tokį “laišką”
• “Kiekvienam aišku, kad to

kius ‘laiškus’ galėjo tam tik
rais sumetimais padiktuoti įtik
tai policija. Nė vienas atsako- 
mingąs politikos veikėjas, jei
gu jisai ir galvotų apie tokius 
planus; šitaip atvirai neišduotų 
savo praeities ir nesiųstų šitų 
pianų į kraštą, kuriame juos 
gali atidengti cenzūra arba šni
pai. /'

*‘Tose visose bylose nebuvo 
nei autentiškų dokumentų, nei 
laisvų liudininkų, nei išlavintų 
gynėj ų, Šitų ' faktų pakanka, 
kad; butų a 
buVo yisąfe 
nes opozici, 

•1 ..... ' 

buvo T*ran<$izijos Revoliucijo
je, taip ir dabąr mes matome 
giljotiną, pastatytą pačiame 
teisme.

labiau dėl tp, kad jos visos yra Aš nebandysiu atsakyti į

Ėmė keletą metų, iki Suomijos ■darbininkų judėji-r 
mas palengva atsigavo nu6 to baisaus smugip, \ Buvo 
laimė Suomijos darbininkų, kad miliįaristus atsisakė 
remti dauguma valstiečių. Tarpe Suomijos ūkininkų 
vienu laiku buvo pradėję šfli^rkiąi veikti fašistai, vado
vaujami Kosolos, bet jie neturėjo pasisėkimo.

Parlamentinė tvarką tąpp ątsįeigtą, ir šitoje tvar4 
koje žinksnis po žipksnip ątsigriębė socialdemokratų 
partija ir darbininkų profesinės sąjungos.

Šiandie socialdemokratai Suomijoje jau vėl yra 
stipriausia politinė partija, ir jeigu jai; pavyks susitarti 
ŠU valstiečiais, thi kraštas turės stipri^ darbo žmonių 
valdžią. Kailio išrinkimas, gal būt, y ra pirmas žinks- 
pisj tą susitarimą; į

BYLOS IR SUŠAUDYMAI 
MASKVOJE

Angli- 
'‘The 
Įdėjo 

laiškų

Vasario 5 d. 1937 m. 
jos liberalų laikraštis 
Manėhester Guardian” 
Dr. J. N. Steįnbergo 
apie Radeko, Piatakovo ir 15
kitų senų bolševikų bylą Mask
voje. žemiaus mes paduodame 
to laiško vertimą.

, Reikia atsiminti, kad Dr. 
Steinberg buvo teisingumo ko
misaras pirmame sovietų kabi
nete, kurio pirmininkas buvo 
Leninas, ^teinberg atstovavo 
kairiųjų socialistų revoliucionie
rių partiją, kuri 1917 m. spa
lio-lapkričio mėn. perversmo 
metu ir vėliau, iki pat Brest- 
Litovsko taikos pasirašymo, 
ėjo ranka už rankos su bolše
vikais. Sausio mėnesį 1918 nį., 
kai susirinko visos Rusijos 
Steigiamasis Seimas, tai bolše
vikai pasiūlė tos partijos narį 
Mariją Spiridonovą į Seimo 
pirmininkus. Ji kandidatavo 
prieš Viktorą Cerpovą, ■‘deši
niųjų” socialistų revoliucionie
rių vadą, bet pralaimėjo.

Kairieji es-erai rėmė bolše
vikus, kaip minėjome aukščiau, 
iki ĘresLLitovsko taikos su
tarties pasirašymo. Jie buvo 
prįešjngi tai taikai ir nutarė 
pasitraukti iš sovietų valdžios, 
kuomet Leninas privertė savo 
partiją tą sutartį ratifikuotj. 
Tuomet ir Dr. Steinberg rezig
navo iš teisingumo komisaro 
vįetps. Dabar jisai gyvena už
sieniuose. ■" , r

Dr. J. N. Stėinbergo laiškas
Buvęs sovietų teisingumo kox 

misaras, Dr. J. N. Steinberg, 
rašo: '

MRadek ir Sokolnikov išsisur 
ko nuo mirties pasibaisėtinoje 
Maskvos byloje. Bet šis faktas 
nėkiek nesumažino gilaus poli
tinio ir moralinio įtempimo, 
kurį ta byla1’ dorų' žmor 
nių galvose visame pasaulyje; 
Viena,, dėl to, kad 13 buvo ne
teista mirčiai, ir, antra, dėl to, 
kad šioje ,ir pirmesnėse bylose 
įvykintą mirties bausmes, o dar

iu, jogei tos bylos 
Ibylos, bet politi- 
pžūdybias^o teis

mo formos’•^rįędanga’. Kaip kad

klausimų, kodėl apkaltintieji 
pasįsakė esą kalti baisiais nu
sidėjimais, kurie jiems buvo 
primetami. s Tegu sprendžia ši
tą klausimą psychologąi. Svar
besnis dalyką^ yra politiška ši
tos bylos reikšmė. Ji rodo du 
dalyku: vieną, kad Rusijoje ei
na gilus nerimas prieš valdžią. 
Kadangi visokia legalė opozici
ja buvo uždraustą per daugelį 
metų, tai masių nepasitenkini
mus koncentruojasi vienintelė
je teisėtoje komunistų pąftijo
je. Ir ši paskiausioji byla paro
dė, kokio neąpykaptoą laipsnio 
jau yra’ pasiekusi opozicija.

“Mes galime praeiti pro žiop
lus kaltinirrius apie slaptus ry
šius su Vokietijos ir Japonijos 
valdžiomis. Bet vienas dalykas 
yra aiškus, tai — kad pasiekti 
ko nors Sovietų Sąjungoje at
viros ir teisėtos opozicijos ke
liu yra tiek mą'žaį progų, jogei 
visų valdžios priešų Viltys 
krypsta link busimo karo — pa
našiai, kaip ir carizmo laikais 
daugelis rusų laukė karo, kaip 
išgelbėtojo. Tą mintį išreiškė 
ir desperatiškas Radeko ašuks- 
mas: ‘Kąrąs greitai ateis!’ .

i . , ■ z '1 • ■

Budelio kardas kybo ant visų
galvų

“ Ta byla rodo,' be to, kaip 
izoliuota yra Stalino valdžia, 
jeigu net aukščiausiuose vals
tybės ir partijos organuose pil
na žmonių, kuriuos Stalinas lai
ko išdavikais. Po sušaudymo 
tų, kurie buvo pasmerkti Zi- 
novjevo byloje, ir tų, kurie bu
vo nuteisti Radeko byloje, bu
delio karda's kybo ties galvo
mis visų žmonių Rusijoje, Bet 
kuris iš artimiausiųjų Stalino 
draugų gali būt rytoj apkaltin
tas, kaip svetimųjų valstybių 
agentas. Kaip gal: būt dirba
mas konstruktyvia darnas šito
kioje įtarimo ir mirties atmo
sferoje?

“Atėjo laikas, kada visi pa
žangus elementai pasaulyje tu
ri mesti savo draugingo pasy
vumo nusistatymą linkui Rusi
jos valdžios ir reikalauti, pa- 
čios Sovietų Rusijos interesuor 
se, kad ta dbaimes ir žiaurumo 
banga bintų sulaikyta. Absoliur 
čiai negalima kovoti prieš fa
šizmą Europoje, kuomet už ko
votojų nugaros stovi Rusija, 
kuri duoda valstybinio teroriz
mo-pavyzdį, nors tai ir butų 
daroma komunizmo vardu, šis 
reikalavimas liečia ne tik bylų 
aukas, bet ir visus socialistinio 
ir pažangaus nusistatymo žmo
nes, kurie tūkstančiais kenčia 
Rusijos kalėjimuose arba ištrė
mime. Geriau, kad Rusijoje 
įvyktų atmaina, kuomet mora- 
lį spaudimą darys pažangieji 
elementai, negu kad darys mi- 
litarįnj ir politinį spaudimą so? 
cializmo ir laisves priešai.”

Dr. J. N. Steinberg, 
buvęs Liaudies Teisingumo 
Komisaras pirmojoje So
vietų valdžioje. '

Londonas, Sausio 81 d. 1987.
.. ....... "!■' "■ 'S- ——       .. ■■ i.

NEGALI APSIVESTI

GROTAI NELEIDŽIA APSIVESTI ŠIEMS JAUNUOLIAMS, KURIE BUVO ISA- 
linti už apiplėšimus. Jie yra Marcella Harniscli ir Otlo Lundąuist, Merginą buvo va
gių gaujoj narė. Prie tos gaujos priklausė ir jos sužieduotinis, PąkĮiuyo beveik prieš 

pat vestuves, ■■ ,Nąųjieiią-Tribiine Photo

Pirmadienis, vas. 22, 19
M Hlll , „ , . , , j .■«     
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

(Tęsinys)
—Bet, ką gj!
Galvoje sukasi mintis:
—Kai kuriuos galima apgau

dinėti visą laiką. Kai kurį laiką 
. Bet

ne-
galima apgaudinėti visus, 
visą laiką apgaudinėti visus 
galima!

Tai mane drąsina hiano 
mintis. Kada žudai, reikia 
sintis,

Sekundės atrodo tarsi amži
nybė.,

Pagaliau: tie patys greiti žin- 
gsniąį, du greiti, energingi rak? 
to pasukimai, ir durys — atsi- 
dąro.

—Miša, kodėl taip vėlai?
Jis tiesią man ranką, tempia 

į save, bučiuoja, Nebyliškomis 
ir šaltomis lupomis aš paliečiu 
jo karštą burną.

,—Anksčiau nebuvo galima.
Apsikabinęs jis veda mane į 

kambarį. Eidamas žiebia deg
tuką.

—Atsargiai, — sako jis. —• 
Čia slenkstis.

Kaip juokinga! Mane jis tu
ri saugoti!.

Kambaryje dega lempa. Jau
čiamas žibalo kvapa's. Ant sta
lo — atskleista knyga, Aš me
tu žvilgsnį; Šilerio — “Plėši
kai.” Ar tik ne aš busiu Moo- 
ras?

—Na, ir suliesėjai gi tu, -r- 
sako Konstantinas, su atsidėji
mu žiūrėdamas man į veidą.

Jis paima lempą, pakelia ją, 
apšviečia mane:

—Taip, brolau/ sumenkėjai...
Mes atsisėdome.
—Kalbėk greit apie reikalą, 

prašo Konstantinas, nedrąsiai 
nuleisdamas žemyn akis, ir ty
liai priduria:

—Aš — ne vienas.
• Žinoma, jis ne vienas!... Jinat 
čia! Tuoj aš pajuntu lengvutį" 
kvapą ir girdžiu už sienos dra
bužių šuršėjimą.

Jisą'į klausosi. Ir tą minutę 
aš tvirtai sakau pats sau:

—Niekė neišgirsi! Ne, made- 
moiselle Piaman, jums nieko 
nepasiseks nugirsti!

—Tad koks gi reikalas?
Aš nukreipiau akis j šalį.
—Kaip čia pasakius... Kaip 

ten bebūtą, bet reikalas rimtas. 
Klausimas eina apie organizaci
jos likimą.,.

Jis vos pastebimai pakelia j 
mąne akis ir žiuri su atsidėji
mu. Aišku, kad pas jį gimsita 
susidomėjimas.

Ir kurgi nesusidomės išdavi
kas ! j

Piktumo banga užlieja širdį. 
Aš bijau, kad neišduočiau sa
vęs. Ar mano veidas pakanka
mai ramus ? Ar kartais neiš- 
skaitys tik iš jo išdavikišką'vai
dinimą ?

—Nejaugi taip rimtas?—klaų 
šia' Vartąševskis,

—Labai.
—Na?
—čia nepatogu kalbėti. Be 

to, ir trošku pas tave. Aš nu-, 
vargęs. Noriu oro. Pasivaikš
čiokime...

Vartaševskis tyso ir žiovau
ju:

—O ga’l būt atidėsime iki ry
tojaus ?

—Rytoj aš išvažiuoju,
' Mes išeiname,

—Tai Kirilas!

ąt- 
tei-

Vartašeyskis 4iesią jam ra 
ką.

—Sveikas, Kiriląi!
Kirilas — geras vežikas, h 

blogas aktorius. Jįs kažkaip n 
vykusiai taria “sveiks.” Ąk, t 
jau Kirilovo nuoširdumas! Šii 
momentu tai tikrai nerdkali 
ga's lagaminas! •

—Kirilai, gal truputį paveš
Beveik žingsniais mes prįy 

žiuojame Elagino salę. Kori 
tantipas ima mane už rankos

^—Pasakok!
Ir aš pradedu kalbėti.
Kalbu visokius niekus ir pr 

nešu jam nieko nereiškiančia 
smulkmenas. Tačiau nė kar 
nedrįstu ištarti žodžio “išda^ 
kas.”

Mes einame į parko gilum 
Kapų tyla', tamsu...

Konstantinas sako:
—Tu kažkoks keistas, tiesif 

įtartinas!
Ir tuo susyk perkerta mazg 

Aš užsidegu. Nervai atsisal 
susivaldyti. AŠ jaučiu, kad pa 
kutinių jėgų nebetenku. Ištra 
kęs iš jo rankos savo ranką, 
tuo budu lyg atnarpliojęs pa 
kutini ryši, aš drebiu jam į ve

—Musų tarpe yra išdaviką 
ir tąs išdavikas įeina' į centrą

Ir staiga iš jo burnos pas 
girsta išgąstingas (ir niekšis 
kas!) klausimas:

—Kas?
Taip, baimingas. Tą “kas” j 

išta'rė paspringęs, ir suskarnb 
jo:

—Kas?
Tai priminė garsą, kurį išdui 

da dvesiančios katės.
Tąsyk aš prilaikau jį, paski 

staiga pastūmiu jį ir stoju ak 
į akį, kaip iš žemės išdygę 
priešas. Tuo pačiu metu “kerti

—Tii! • ..
Jis traukiasi atbulas, pakeli 

kairiąją ranką: taip bandom 
atsiginti nuo smūgio!

Bet aš baigiu:
—Taip, tu! Tu — išdavikai 

Ir tu — nuteistas!
Jis tyli,
Iš išdaviko šešėlio galim 

spręsti, kad jo kinkos dreba.
Įr štai — Vartaševskis, ti 

— musų drąsuolis, musų skals 
tusis ir nesuteptas Konstanti
nas! Jis dreba!

—Kaukės nutrauktos! 
kančiai šaukiu. — Tu turi mir 
tį!

Vartaševskis žengia du žing 
snius atbulas, sustoja, kryž 
mals sudeda ranltas.

Aš girdžiu netikėtą, jaudi
nantį ir baisų prisipažinimą.

Konstantinas lėtai taria: 
—šauk!
Aš tvirtai spaudžiu mauzeric 

rankeną. Aš girdžiu, kaip sun
kiai ir dažnai kvėpuoju. Kaž
kokia tuštuma, kažkoks nyku
mas.

(Bys daugiau)

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRRS1T

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.
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ROCKFORDIECIAI IŠKILMINGAIMINĖJOLIETUVOS NEi’HKI.AUSOMYBii
Pirkėjams

Artinantis pavasariui, dau
gelis pradės ieškoti pirkimui 
namų it spręsti kokį namą ir 
už kiek pirkti, čia mėginsiu 
nurodyti keletą persergėjimų, 
kuriuos reikėtų turėti omenė- 
je perkant namą.

Natūralu, kad mums •vi
siems patinka gražus namai, 
puikios apielinkės, visokie 
parankumai ir tt. Bet pirmiau 
šia reikia pažiupinėti savo ki
šenę ir patirti, ar išgalėsime 
savo turtu, kurį turime ir kurį 
tikimės turėti, tokį namą įsi
gyti. Galimas dalykas, kad apr 
sipirkus sau perbrangų namą 
paskui jis gali mums įkirėti, 
bemokant skolą už jį. Toks na 
mas, ąžuot tiekti pasitenkini
mą ir malonumą, gali virsti 
nepanešama našta ir šaltiniu 
vargo. Ba tik tuomet yra ma
lonu gyvęnti savame name, 
kuomet jis neatima kitų gyve
nimui būtinų reikmenų.

Kai perkama namas vieno 
pagyvenimo, jš kurio jokių į- 
plaukų nebus, išėmus vien sa
vo nuomą, tai už tokį namą 
reikia stengtis įmokėti dides
nę dalį jo kainos, kad paskui 
nuošimčiai, skola, taksai, ap
draudė, dekoravimas ir kiti 
kaštai nepadarytų ji neišvel- 
kamą.

Perkant namą turintį dau
giau nei vieną pagyvenimą, 
reikia atydžiai apsvarstyti, ar 
gaunamos nuomos yra neper-

MADOS

brangios, ir tuomet, remian
tis tomis nuomomis, skaitliuo
ti kiek jis atneš bėgyje meto, 
nepamirštant kad gali butas 
apie mėnesį laiko per metus 
būti tuščias, ir kad tomis nuo
momis, pridedant savo sutau
pąs, butų galima - apsimokėti’ 
visus reikalingus iškaščius. 
Verčiau žiūrėti, kad iš numa
tomų įplaukų paliktų kele
tas dolerių, negu truktų, čia 
priminsiu vieną įvykį su pir
kėja ir kaip užsibaigė pirki
nys. Kartą atėjo prospektyvė 
pirkėja,' nebejauna moteris, 
silpnos sveikatos, jokių kito
kių įplaukų neturinti, kaip tik 
.17 metų dukters savaitinę al
gą iš 16 dolerių ir 8 dolerių 
gaunamų per mėnesį už vieną 
kambarį. Už gyvenamą butą 
ji mokėjo 20 dolerių mėnesiui. 
Ji turėjo $2,500 iš gautos keli 
metai atgal vyro pomirtinės 
apdraudos. Papasakojo norin
ti pirkti namą arti bažnyčios, 
krautuvių, teatro ir parko, tu
ri būti graži vieta ir geras na
mas. Bandžiau ją įtikinti, kad 
su tiek pinigų, jai toks namas 
neverta pirkti, nes skolos neiš- 
vilksy vietoje to nurodžiau, 
kad pirkdama netaip jau 
šaunų namą ji gautų sau pigų 
butą ir dvi nuomas kolektuoti 
kurios padengtų visus namo 
užlaikymo kaštus. Aprodžiau 
namus jai pageidaujamoj 
apiejinkėje, Iš lauko pusės na
mai lyg patiko, bet kuomet 
patyrė, kad butuose nėra va- 
nios, tai atsisakė pirkti. Pa
gailėjęs jos, brangesnių neno
rėjau rodyti. Nuėjo ji kiton 
agenturon ir gavo ko norėjo. 
Naują namą dviejų aukštų, 
naujoj apielinkėj, už 13,000 
dolerių. Skolos prisiėmė mo
teris net 10,500 dolerių. Viena
me bute pdti apsigyveno, 
antrą išnuomavo už 50 dpi. į 
mėnesį. Prabėgo 9 mėnesiai 
laiko, ji vėl atėjo. Bet štai su 
kokia bėda'— sako: “gerina
masis tiesą sakiai, jau varo 
lauk mane iš namo, ir pebeiš- 
gelbūsiu jo kitaip kaip tik ga
vusi turtingą žentą. Susimilda
mas pripiršk.”

Tikiu, kad panašių pirkimų 
ir daugiau įvyksta, bet po lai
ko aimanavimais namo nebe
išsigelbėsi. Tat verčiau p 
tą, ką išgalima, o pe kas at
rodo puikiai. —TV. V.

^alyvavo daug žmonių. — Programa buvo gera, 
šiurpi tragedija V

...... .
ROCKFORD, III. — Vasario sivėlinti, 

14 d. SLA 77 surengė iškilmin
gą Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimą. Minėjimas pavyko 
yisąis atžvilgiais labai gerai. Iš 
pradžių pas rengėjus buvo bai
mės, kad nebife galima turėti 
tokia programą, kokia buvo 
numatyta. O tai štai kodėl; pas 
musų vietos draugijas jau per 
keletą metų įsigyveno papro
tys laukti pusę ar net ir visą 
valandą publikos. Vadinasi, jei 
skelbiama, kad parengimas pra- 
sidėš 5 vai., tai iš tiesų jis pra
dedama pusvald^ndžiu ar visa 
valanda vėliau, Mat, vis. laukia
ma, kad daugiau publikos su
sirinktų. O kadangi žmones ži
no, kad punktu’ališkai progra
mos nėra pradedamos, tai jie 
ir nesiskubina.

šį kartą buvo paskelbta, kad 
programą prasidės ( 4 valandą 
po peitų. Tokiu budu buvo gą*- 
Įima tikėtis, jog publika susi
rinks apie 5 valandą. z

Apie 3:30 vai. po pietų su
sirinko darbininkai. Po penkio
likos minučių, žiūrime, atbėga 
uždusęs ir musų majoras. Sa
ko, skubėjau, nes aš žinau, kad 
jus turite gerą koncertinę pro
gramą. Budinai noriu ją išgir
sti. ■

Ašį pradėjau jam aiškinti

Labai gaila, sakau, 
kad jums gal teks visą valan
dą laukti. Kažkas dar pridųrė, 
jog programa gab prasidės tik 
po dviejų valandų, ' . ;

Majoras pareiškė, kad 6 vai, 
jis turįs kitoje vietoje kalbėti. 
Tačiau iš ten jis pąsistepgsiųs 
kaip galima greičiau ištrukti 
ir vėl sugrįžti. Gaila ti'k 0SU, 
kad neturėsiąs progos koncer
tinės ‘dalies girdėti. y: • . v .'

Vps spė j p ; ma j oras apleisti 
svetainę, kaip štai atvykstą 
rengimo komisija. Rengimo ko
misijos pirmininkas Basevi- 
čiuš mus rhandagiai pabara, 
kad mes taip nevykusiai majo
rą informavome., Girdi, progra
mą mes jau' dabar galime pra
dėti, nes yra susirinkę apie 
šimtas žmonių. s

Komisija sukruto. Ji pasiry
žo majorą šilrasti ir grąžinti, 
Bet kilo klausimas, kur ieško
ti? P-lė Patašiukė liko įgalio
tą majorą surasti. Padaviau 
jai nikelį, kad telefonuotų. Po 
kokių dešimt minučių ji grįžo 
ir padavė man 
štai tau nikelis, 
j oras..

Kadangi p-lė
majoru gerai pasižįsta, tai jai 
nesunku buvo jį sukasti. Kaip 

musų. ydąs. Sakau, musų pub- tik tuo laiku pradėjo rinktis 
lika visada yra pratusi pusVa- ir kiti žymesni piliečiai: Dr. 
landį ar net visą valandą pa- Luomons, adv. Gugis ir t. t.

nikelį: girdi, 
o štai ir ma-

Patašiukė su

AUDROS KALTININKE

4334

No. 4334 AUGESNEI MOTERIAI 
SUKNELE;. Iš vienos spalvos arba 
materijos. Sukirptos inieros 34, 36 
88, 40, 42, 44, 46 ir 48 colių per 
krutinę.

Norint gauti vieną ar dau-» 
giait virš nurodytų pavyzdžių 
prašome ištirpti paduotą blan- 
kutę arba ‘priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to-ženkleliais kartu sų užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattem Dept., 1739 
So. Hąlstcd SU Chicago, III.

■...... j ■ i« i................ i

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 ĮJalsted St.» Chicago, III.

Čia įdedu 18 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzd} No...............

Miaroa ................ ..... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

Atvyksta keturi jau
ni ispanai į Chicagą

Sekmadeiny, kovo 14 dieną, 
Ashland auditorijoj kalbės ker 
turi Ispanijos jaunuomenės at
stovai. Prakalbų tema 
The People of Spain vs. 
Faseist luvaders.

bus:
The

at-
Ma-

Ispanijos jaunuomenės 
Stovai bus: Louis Simarro, 
ria Simarro, Josephina Rami-i 
cez ir Eugenio Imaz. Jie atsto
vauja Suvienytą Ispanijos Jau
nuomenės Lygą, Jaunus Re- 
pubįikonus ir Katalikų Jau’nuo- 
menę/ Vienas iš jų, būtent 
Imaz, yra kątalikiško laikraš
čio redaktorius.

šie keturi jauni žmonės ap
leido Madrido tranšėjas, kad 
papasakoti amerikonams, ku
rių didelė dauguma yra demo
kratiniai nusiteikusi, kas iš 
tikrųjų darosi Ispanijoj: papa
sakoti apie Ispanijos pastangas 
sukurti demokratiją.

Kaip minėta, jie kalbės Ash
land auditorijoj kovb 14 die
ną, 7:30 valandų vakare. Chi- 
cagiečiai ir chicagietės, kurie 
susirinks išklausyti jų kalbų, 
lai bus teisėjai ir teisėjos.

Mitingą rengia Bendras Ko-

SONIA HENIE, GARSIOJI LEDŽINGIŲ SPORTO 
čempionė, dalyvė Chicagos stadiono lędo karniyalo, ku
ris vakar vakare pasibaigė. Laike karpivalo Jdlo nemen
ka audra, kurią buk sukėlė gražioji norvegė. Karnivale 
dalyvavo kita, mažiau žinoma sportininke iš Superior, 
p-Iė Bešs Ęlirhardt. Ji taip patiko 
šauktą dešimts kartų, o “žvaigždė” 
Jąi tas labai nepatikę ir pavydo ąj 
šmą, į kurį, stodami arba ųž vieną 
kdrnivalo vedėjai publika jr

gždė” p-le Henje, tik trsį. 
do apimta, sukėlusi triųk- 
vieną ar kitą pusę, įsivėlė 
ląikrąšęihi. /

Naujenų^ribune Photo

nuolat didėja. Tad tenka da
bar susirūpinti tito, kam reir 
kės pavesti musų Susivieniji
mas. Tiesa, turime gražaus 
jaunimo. Tačiau dabar visas, 
reikalas susivedą prie to, kaip 
tą jaunimą pritraukti prie mu
sų ^organizacijos. Senesniesiems 
ypai reikia pasistengti, kad 
butų galima daugiau jaunimo 
pritraukti, O vėliau pavesti 
jam organizacijos vadovybę.

Pę adv, Gugfo kalbos sekė 
Ląiųvės mišrus choras po va- 
dpVyste p-lės žolinaitės. Akom
panavo p-lė Mizeriutė, Choras 
gana vykusiai sudainavo tris 
dainas. Paskui dainavo pagar
sėjęs teporąs Ąmbrpsą Cheri- 
chetty. Sudainavo dvi dainas, 

laikyti savo nepriklausomybę Bąt kadangi publika vis nesi- 
ir laisvę. Nurodė taip pat į liovė plojusi, tai padainavo dar 
tai, kad dabartiniu momentu j vieną itališkai. Pagaliau dai- 

1 ’ navų musų kuopos kvartetas. 
Sudainavo visai vykusiai dvi 
dainas. Tuo programa ir pa
sibaigė, o 7 vai. vakaro prasL 
dėjo šokiai ir tęsėsi iki 11 vai.

Tenka pažymėti, jog musų 
kuopa turi ir tikrai ideališkų 
narių, kurie nuoširdžiai dirba 
organizacijos gerovei. Štai ir 
šiame parengime daugelis klau
sė, iš kur ątsirado nauja vė
liava. Kai kurie manė, jog 
kuopa specialiai šįam parengi
mui tą vėliavą pirko. Iš tiesų 
gi buvo taip: prieš kelis me-( 
tus, kai kuopa rengė Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimą, 
tai p-ia Šimaitienė tą vėliavą 
padovanojo kuopai.

Su visais jais susipažįsta ma
joras.
' Pagaliau Pr. Luorpons ati
daro programą, trumpai paąišr 

‘kindamas tikslą. Pirmiausia 
jis pristato SLA 77 kuopos 
kvartetą, susidedantį iš Šimai
tienės, Sinkevičienės, Ęaseyi- 
Čiaus ir Stružo, Kvartetas su
dainuoją Lietuvos ir Amerikos 
himnus, Publika sustojusi pri
taria. Po to vedėjas angliškai 
pristato miesto majorą, gerb. 
C, H. Bloppi’ą. Mąjoras reiš
kia savo dėktogumą ųž pakvie
timų dalyvauti Lietuvos nepri
klausomybės minėjime. Epą tai 
pirmą kartų lietuviai jį pakvie
tę dalyvauti savo parengime, 
Toliau jis linkėjo Lietuvai iš„

visos tąutoą tuH stengtis tai? 
ką palaikyti. Karas, sakė jis, 
yra pražūtingas dalykas.

Po majoro buvo pristatytas 
kalbėti adv. 14. Gugis, SLA 
Centro iždininkas, Ątrodo jis 
beveik toks pat, kaip ir prieš 
24 metus, kada jis čia socia
listų kuopai kalbėjo. Skirtu
mas tik tas, kad dabar j p ūsai 
pakirpti, — atseit, trumpesni. 
O šiaip jis toks pat linksmas, 
simpatiškas ir pilnas energi
jos. •

Adv. Gugis pasakė labai ‘tu
riningą kalbą. Pavaizdavo tas 
sunkias aplinkybes, kokiose lie
tuviams teko kovoti dėl savo 
krašto nepriklausomybės. Lie
tuvos pilksermėgiai ne dėl pel
no nešė iš Prūsų lietuviškas 
knygas ir sklaidė jas tarp gy
ventojų. Tą darbą jie dirbo ne
paisydami didžiausio pavojaus. 
Visiems jitfk žinoma, kad anais 
laikais už lietuviškos knygos 
įr lietuviško laikraščio platini
mą grūmojo Sibiras arba ka
lėjimas. Be to, pasitaikydavo 
ir blogiau: pe vienas knygne
šes neteko įr gyvasties,

Prasidėjo' karas, Milžiniška 
Rusijos imperija subyrėjo. Są
lygos pasidarė tokios, kad iki 
to laiko payergtos tautos pra
dėjo reiljąlauti nepriklausomy
bės Kai,karas pasibaigė ir 
prasidėjo taikos derybos, tai 
prezidentas WUsonas paskelbė 
savo pagarsėjusius 14 punktų. 
Vienas tų punktų sako, jog 
kiekvieną tautą turį teisę ne
priklausomai gyvuoti,

Pakitėjusius aplinkybės, sa
ke adv, Gu’gis, davė progos ir 
lietuviams, sukurti savo valsty
bę, .Prieš deyynioliką metų va
dinamoji taryba paskelbė pa
sauliui, kad Lietuvą yra ne
priklausoma valstybė. Paskel
bimo aktais įvyko Vilniuje.

vaizdžiai
Lietu- 
nepri-

Kalbėtojas^ labai 
papasakojo tolimesnes 
vos žmonių kovas dėl 
klausomybes išlaikymo.

Paskui adv. Gugis

Ilgainiui kažkaip išbluko i 
lioji spalva ir vėliava visai i 
kaip beatrodė. Kuopoje jau t 
vo rimtai svarstom** kad r 
kia nauja vėliava pirkti. Tl 
tikslui jatr buvb Žadėta net | 
skirti. Bet štai pasišauna p 
MerkeleviČienė (Merkei) ir j 
sisiulo valdybai, kad Ji sut 
pysianti vėliavą.

Kaip tarė, taip ir padarė, 
nupirko reikiamą medžiagą 
taip 
jog 
kad

0
te, p-ia Čepulienė* pasiuvo ą 
10 gražių prijuosčių, kuri<

(Tąsa ant 6-to pusi.)

puikiai . sutaisė vėlią’ 
niekas negalėtų pasak) 
tai nėra nauja.
kitą musų kuopos pati

— ii............. ... >*„1. įMy

BLOŠK $100,000
PRADEK TUOJAl
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Išlošk laimę Old Gold 
ftonteste

Jus galite išlošti vieną H L 
pijilgipių prizų sudarančių $20Q, 
sumą įstodamas i Old Gold K 
testą. Kontestas tik ką prasidedi 
susideda iš paveiksluotų mjslių spi 
dįthy. Pradėk tuojau. Neatldel 
Nueik pas artlmiausj rigaretų 
lerj it paprašyk Ojd Gold offci 
Pavcksluotų Mjslių DYKAI ki 
su visomis taisyklėmis ir. konb 
liečiančiomis, smulkmenomis, 8 
te instrukcijas atidžiai, švaru: 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų 
gaudymų. Vien tik gabumas la 
čia jūsų proga visam amžiui 
tingu pasidaryti, ačlų Labiau 
švelnintam OLD GOLD. Dabo 
Naujienas dėl tolesnių pranešir

• • Skel

' Nida Laboratorijos 
Kuponai Naujienose

Antąnas G. Kartonas, Nida La
boratorijų savininkas

Nuo praeito pirmadienio 
“Naujienose” kiekvieną dieną 
tilps "NIDA LABORATORIES” 
kuponai. Tų kuponų tikslas yra 
už prieinamą (sumažintą) kai
ną išplatinti NIDĄ LĄBORA-

TORIES kosmetikos Ir ki 
produktus tarp lietuvių, I 
juos su tais produktais supai 
dinti.

Pavyzdžiu’, šios dienos 
pone daromas sekamas pasii 
mas: NIDA pudras ir N1 
dažai lupoms (lipstick), vi 
dolerio vertės, su kuponu ] 
siduos tik už 75 centus.

NIDA LABORATORIES ■ 
dūktai yra kuo aukščiausios 
kybės. Moterys, kurios j 
jau naudoja, tuos kosmet! 
girią. Svambiausia tas, kad 
nčrą.. kenksmingi sveikatai, 
negalima pasakyti kpje dai 
lio kitų išgarsintų firmų 
dūktus.

P-as Antaras G. Kart? 
yia' patyręs vaistininkas Ir 
smetikų žinovas, kuris dari 
gus bandymus su savo pro< 
tais, pirm negu juos palėk 
rinką*

V.sos moterys naudoja 
metikus, visoms jų reikia, 
nieko nelaukdamos pagina’ 
kitę kupone padarytu pasi 
mu ir pabandykite lietuvi 
gamybos pudro ir “lipstickc 

(ApgJ

palietė 
lietuvių vienybės klausimą. Nu
rodė į tai, kokios buvo sąly
gos, kada lietuviai pradėjo ke
liauti į šią šalį, kaip čia pra
dėjo bei jokio patyrimo orga
nizuoti’ draugijas ir susivieni- 
umUs.; Daug darbo, daug pa
sišventimo reikėjo, kol liko iš
ugdyta tokia milžiniška orga
nizacija, kaip SLA, kuris da-

■RF •R* F* *■“* aMal ■"*

NIDA LABORATORIES,
1 A. G. KARTANAS, Sav„ ’
I 2555 West 69th Street,
| Chicago, Illinois.
i Čia įdedu 75 centus už kuriuos prašau atsiųsti mai

■ NIDA PUDRĄ (Face powder)....... 50 ęentų vertės
I Varsos: nF|esh: □ Jvory: DPeach; O Brunette; CJ Durk Rrunette
. ir NIDA LIPSTICK ...... . 50 centų vertės

Varsos: *□ Orange; □ Raspberry; □ 8trawberry; O ViVid,

bar turi apie du milijonus do
lerių. Tą milžinišku sumą pi
nigų sudėjo yyrįaųsįa iš Lie
tuvos atvykę žmonės. Bet jie 
jau sensta ir nyksta.' Senesnės 
kartos ljętųvių mirtingumas Įj

f : Viso ........ ........................ .$1.00, bet su šiuo
kuponu, tik* -už ..............   tu
(Pažymėkite kryžiukų vąrsas, kurių pageidaujate.)

(Siųskite money oplerj ar pašto ženklais. Galima ir pinigus siųs 
bet už jų saugumą atkakomybes NIDA LABORATORIES neimi

I VARDAS
| ADRESAS

MI1ESTA& . VALSTIJA

T'’*-"*
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Gegužes 23 dieną 1937
GALIME! DARŽE. Blue slartd. III.
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IŠTEISINO
Diena Iš Dienos

Laimingai Viskas Pa
sibaigė.

Keletą dienų atgal jonas 
Gaubas, 3529 So. Halsted St., 
‘‘Kaunas Liųuor Store” savinin
kas, pasiprašė keletą draugų 
20 metų ženybinio gyvenimo 
sukaktuvėms. Vienas iš svečių, 
S. Balnonis pastatė savo naują 
Buick apie bloką nuo G&ubo 
namų. Vėliau sugrįžo privežti 
automobilį arčiau, bet nepatai
kė prie savo, bet prie kito au
tomobilio. Rakino, rakino, trau
kė, trankė... Atsivedė keletą 
svečių, pasišaukė talkon praei
nantį policmoną ir vėl pradėjo 
dirbti apie duris. Jau buvo pa
sirengęs lysti automobilin pro 
apačią. Bet, ant galo, Bainibni^ 
paliko automobilį ramybėj it 
nuėjo vakarienės. *

Kai sugrįžo po vakarienės, 
žiuri, kad automobilio jau nė
ra. Pradėjo dairytis ir truputį 
toliau rado savo automobilį, ku
ris be vargo atsirakino. Kad 
pirmojo automobilio savininkas 
butų radęs svečius bepurtant 
jo karą, tai gal butų nusiste
bėjęs. —Povilas.

Kiniečio-Lietuvio 
Kompanija

Senas ir labai nuoširdus ir 
malonus kinietis ir buvęst J. V. 
armijos virėjas, Lee Mon, nau
jausioj lietuvių kolonijoj Chi- 
cagoje’, Brainerd, užlaiko ki- 
nie'tišką valgyklą, “A. C. Chop 
Suey”.

Bet lai lietuviai nenusistebi 
ten išgįrdę lietuvių kalbą. Lee 
Mon’o kompanionas biznyje yra 
jaunas lietuvis mio Town. of 
Lake, Charles Baltikauskias, ku
ris gyvena adresu 1815 W. 45 
Street.

Lee Mon’o valgykla randasi 
adresu 7955 S. Ashland Avė.

* & &
Ligoninėje

šv. Kryžiaus ligoninėje guli 
Jadvyga Kudabienė, žmona Al
berto Kudabos, 10655 So. May 
St. Ji serga suvirš mėnesio lai
ko. * *

Siurprizas
Būrys artimų draugų šešta

dienį vakare surengė “sąmoks
lą”. Jį įvykinę, jie ra'do.Olgą 
šidiškienę, 3.227 So. Emerald 
Avė., bebraukiančią susijaudi
nimo ašaras nuo veido, šešta
dienį buvo jos gimimo .sukak
tuvių diena ir jos draugai su
manė surengti vakarienę. /

Nieko nenujautusiai O. Šidiš- 
kienei toji vakarienė buvo di
delis siurprizas.

Joj dalyvavo J. & G. Gied
raičiai, K. Baronai, A. Valai
čiai, J. Bereckai, V* Voltetaitė 
ir keli kiti. Vakaras praėjo la
bai jaukioj ir linksmoj nuotai
koj.

P-a G. Giedraitienė, gabioji 
dainininkė, yra O. Šidiskienės 
duktė. —R.

Atėmė $600 Nuo 
Aludininkės ir

Dukters
Banditai užpuolė moteris , ei

nančias iš banko.

CHICAGIEČIAI ALICE KELLY KUR IĄ KORONERIS IŠTEISINO NUO KAL- 
tybės automobilio nelaimėje, kurioj žuvo advokatas, J. Chatroop. Ji buvo patrauk
ta į kriminalį teismą, bet dabar kaltinimai atpuola. Ndujienų-TribiJhePhoto 1

— - .   -        1 1,1   L
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Apie SpulSias

MUSU SKAITYTOJA.)
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bonijas. Pasidarė kunigų kriaučium, 
jis siuvo puikias sutanas ir pigiai 
darbą atliko. Sakė, kad kunigams 
kaipo dvasiškam luomui, “feivorą” 
darąs. Tas kunigams labai patiko. Į 
dailiai pasirodžiusius kunigus pra-

Išėmusios $600 iš Calumet 
State Banko, Hammonde, alu- 
dininkė, Anna KulČyk ir duk
tė Lillian ėjo namo. Jos ope
ruoja alinę ties 734 State Line 
Road, Calumet City. • v

Pusiaukelyje, prie moterų 
prišoko trys maskuoti ir gin
kluoti banditai. Jas parbloŠkę 
ir sumušę, piktadariai pasiė
mė pinigus ir pabėgo.

Netrukus po to, tie patjrs 
banditai apiplėšė krautuvinin
kę, Stell Muszykowski, 5901 
Northwest Highway. Atėmė* 
nuo jos $25.

Į Darbą
Spulkose, kaip ir bile kokio

je kitoje organizacijoje, no
rint kad jos augtų ir bujotų, 
reikia pridėti ne tik gerų no
rų, bet ir darbo — darbo val
dybos ir pačių narių. Tą tiesą 
esame patyrę kart kartemis. 
Pavyzdžiui, susitveria dvi pa
našios organizacijos daug maž 
patim laiku ir zvienokiose są
lygose. Už keleto metų pasi
rodo didžiausias skirtumas: 
viena išauga į milžiną savo di
dumu, o antroji arba labai 
mažai paauga, arba visai pa
krinka. Kodėl? Suprantama, 
dėl darbo: kas sugeba ir ne
tingi dirbti, tiems turi pasise
kti.

Panašią mintį teko įgyti 
praėjusi penktadienį, vasario 
19 d., atsilankius į Lietuvių 
Budavojimo, Skolinimo ir 
Taupymo Bendrovės (Naujie
nų Spulkos) visų dalininkų 
susirinkimą. Išklausius valdy-

ROCKFORDIEČIAI IŠKILMIN
GAI MINĖJO LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ 
(Tąsa nuo 5-td pusi.)

yra toks užrašas: “SLA 77 
kp.”

Bet aš tiek įsismaginau ra
šyti, jog beveik bučiau pamir
šęs pažymėti, kad • susirinkusie
ji priėmė rezoliuciją prieš lie
tuvių persekiojimą Vilniaus 
krašte. Rezoliucija parašyta 
angliškai.

X X X
Vasario 6 d. lietuvių šeimoje 

įvyko šiurpi, tragedija: Vincas 
Yonkovičius nužudė savo mo
tiną. Tatai jis padarė būda
mas pamišęs. Yonkovičius yra 
3Q metų avižiaus. Jis buvo ži
nomas kaip padorus vyras. Kai 
lankė vidurinę mokyklą, jis pa
sižymėjo kaipo geras futboli
ninkas. > /

Daktarai pataria pasiųsti 
Yonkovičių i proto ligoms gy
dyti ligoninę. Jie sako, kad nu
sikaltėlio pamišimas yra labai 
aiškus. ,

— Pius G. Aleksynas.

bos patiektus raportus pasiro
dė, kad kalbama spulka,- kaip 
šiais laikais, ytin gerai stovi.

Turto stovis 119 nuošim
čių; visos turimos paskolos 

imokasi gerai ir laiku, perim
tų nuosavybių neturi nei vie
nos, yra narė Fcderal Home 
Loan Ęanko; per praėjusį pu-1 
smetį .pelno turėjo net dešimt, 
ir pusę nuošimčių; dalinin
kams paskirta keturi nuošim
čiai, o šeši su puse atidėta į 
atsargos fondą; naujų narių 
gaunama kas mėnuo; norin
tieji atsiimti dalį indėlių bė
gantiems reikalams visuomet 
patenkinami; einama prie ga
vimo federalio apdraudimo — 
insurance įdėlių ir rengiama
si prie intensyvio vajaus gavi
mui naujų narjų. Gaunama 
daugelis pareikalavimų ap-< 
likačijų — haujdiKš pasko
loms, < bet visų negalimą pa
tenkinti, ba neužtenka1 pini
gų.

Šis dalininkų draugiškas su
sirinkimas buvo sušauktas 
tikslu pasitarti, kaip greičiau 
ir sėkmingiau butų galima 
spulką padaryti vieną tarpe 
didžiausių spulkų Cliicagos 
lietuvių tarpe. Sąlygos dabar 
yra tokios, kad spulkom ma
tosi puiki ateitis ir jos suteikš 
nepa vaduoj amą patarnavimą 
visuomenes gyvenime. Susirin
kusiųjų dalininkų tarpe, prie 
užkandžių ir išsigėrimų, ap
kalbėjus esamą padėtį pasi
reiškė ūpas darbuotis ir auk
lėti šią spulką visu atsidėji
mu. Išreikšta pageidavimai,, 
kad panašus draugiški susi
rinkimai butų šaukiami kas 
bertainis meto tikslu pasida
linti mintimis, užrišti arti
mesnes pažintis vieni su ki
tais ir palyginti darbo rezul- 
tatiis.

Atrodo, einama gana prak-. 
tiškai į darbą. Taigi, ar nebūtų 
verta ir kitoms spulkoms pa
bandyti panašus planai?

Šios spulkos direktoriai yra: 
adv. K. Giigis, (jis ir preziden
tas yra), auditorius J. P. Var- 
kala, T. Rypkevičia — sekre
torius, K. August, TI. Zymon- 
tienė, šakėnas, W. Mankus ir 
J. Markus.

Raštinė randasi “Naujienų” 
name ir visus spulkos reika
lus galima atlikti kasdien nuo 
8 y ai. ryto ikj 8 vai.- vakaro. 
Toliau gyvenantys gali kreip
tis per laiškus į sekr. T. Ryp- 
kevičių ir gauti visas infor
macijas arba patarnavimą.

. —Korespondentas.

Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingu 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

ELEKTRINES 1 
LEDAMS

; .' ' ' , . 1 • .. .

Perkant dabąr sučėdysit pi
nigus. Parduodama pas
Budrikę leng^aiš išmokoj
mais. x ‘1':' , ■

Nuolaida iki $pu.up ant nau
jos ledaunės. . •
Nuolaida nuo $10.00 iki 
$100.00 ant PHILCO Radio 
mainant seną Radio. # -

Jos.F.Budrik
INCORPORATED

3417 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 7010

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI: 
/ ’ G' . ’

WCFL, 970 kil. Nedėliomis nuo 
7 iki 8 vai. v&k.

1- ■ ?. ■
,WAĄF, 920 kil. Pirmadieniais ir 

Penktadieniais nuo 3:30 po piet
WHFL, 1420 kil. Ketvirtadieniais 

nuo 7 iki 8 vai. vakare.
t, ................ .. .................. —■ i mm ■ ■ • ■ .............. ...

—

■ Rakandų kainos kįlą. ; Sensacinis
W Į Jy S J atpiginimas kainų, pas muš Vasario.

* 9 mgnesį0 išpardavime. Pirkit nupi-
11111'1i"1 -1'■ ■.■■■■■■■■■ ..... .....'.-i............. ! ■ gintomis kainomis, lengvais išmo
kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai. '

Central District Furniture Company
. ’ . f. . ’ v; • ' 1 » ■ 4. • j ' ;

r' . JOSEPH, JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987
■ ' ■ z
- ' . - ■ . . . / .......... ■■ . .
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KA IR KAIP VEIKIA VELNIAS 
ŠIAIS LAIKAIS?

GERB. REDAKCIJA:
Aštuntas Dievo įsakymas draudžia 

mums neteisiai kalbėti prieš artimą 
savo. Tame įsakyme nieko nesako
ma apie neteisų kalbėjimą prieš vel
nių. Todėl kai kurie ir pasivelija 
sau prieš velnią kalbėti visokius 
niekus. Tuomi pasižymi ypač kury- 
gai per pamokslus. Keistų rašinių 
apie velnią pasitaiko katalikiškuose 
laikraščiuose. v

Lietuvos katalikiškas laikraštis 
“Šaltinis” sausio 30 d., šių metų, 
šitaip rašo: “Seniau kai žmones bu
vo tamsesni, tadatj kaip pasakoja 
musų tėvai, ponaičiai, kurių nosis 
būdavo be skylelių, dažnai žmones 
aplankydavo. Jiems aukso ‘ kalnus 
siūlydavo, didelius turtus žadėdavo, 
kad tik sutiktų parduoti savo dūšią. 
Šiandien velniai to nedarei. Jie ki
tais keliais eina, kad žmonns neti
kėtų ir nebūtų išganyti. Šiais -lai
kais šėtonas pasiverčia tuo, Jeą žmo
nes dievina, kuo žavisi, ką graibsto
te graibsto... Jis veikia moderniš
kiausiomis priemonėmis.”

Bostono “Darbininke” vasario 9-s 
dienos laidoje yra straipsnis apie 
tai, kaip šėtonas laksto ir bėgioja po 
pasauli, platindamas savo laikraš
čius. Tvirtinama, kad vėlinąs be bė
giodamas užrišinėjąs žmonėms akis 
ir tada tie perką bedievišką spaudą. 
Velnias .užrišus akis paprastiems ka
talikams, davatkoms ir net kuni
gams. ' , .

. Mano manymu, “Šaltinio” ir “Dar
bininko” straipsniuose apie velnią 
yra pusė teisybės ir pusė neteisy
bės. Aš pilnai tikiu, kad velnias yra 
gudrus ir kad jis veikia moderniš
kiausiomis' priemonėmis. Bet aš ne
tikiu, kad jis žiemą sušalęs, vasarą 
sukaitęs, dieną-naktj lakstytų po 
pasaulj, užrišinėdamas žmonėm^; 

■alkis. Jei jis taip darytų, tai jis bu
tų ne gudruolis, o tikras liurbis. Jei 
šėtonas butų toks, tai jis nebutij už
tektinai gudrus kad veikti \ moder- 
niškiausiomis priemonėmis. Tie, ku
rie veikia moderniškiausiomis prie
monėmis, tai vartoja ne savo kojas, 
o savo galvas. Tokie užkinko kitus 
sąu dirbti, o patys žiemą važiuoja

ten, kur.šilta, o vasarą važiuoja ten, 
kur vėsu.

šėtonas nebėgioja žmonių tarpe, 
kaip “Darbininkas” ir “šaltinis” 
rašo; Šėtonas ramiai sau žiemavo- 
ja saulėtoj Floridoj, kur suvažiuoja 
kapitalistai, rakieteriai, visokie •pa
saulio galiūnai ir bažnyčios galvos. 
Vasarą-gi Jo Pragariškoji Didenybė 
su visais ponais persikelia šiaurėn. 
Ir čia tašyk jis nesisukinėja pras
čiokų tarpe, o tik galiūnų.

Tai va, kaip veikia ir kaip gyve-
ną tas sutvėrimas, apie kurj rašė 
“šaltinis” ir “Darbininkas”. Ne vie

nam čia kils noras sužinoti, kaip
ponas velnias pateko į kapitalistų,

dėjo smalsiai ir meiliai žiūrėti mo
terys ir merginos. Bet svarbiausias 
/dalykas buvo tai tas, kad kipšukas 
pradėjo kunigams siūti ilgas ir pla
čias kišenes. Kunigai klausė,' kam 
jis tai daro? Kipšiukas kriaučiukM? 
stačiai atsakė:

“Pinigams _ dėti.”

“Bet mums kunigams draudžiama 
turėti daug pinigų. Kristus yra 
mums sakęs neturėti godumo, ne
krauti turtų. Be to pasakyta, kad 
mts dovanai gavome ir dovanai tu
rime dalyti. Ir toliau yra pasakyta, 
k*ad lengviau kupranugariui išlysti 
pro adatos skylę, negu turtuoliui

raketierių ir bažnyčios galvos tarpą, kunigai, 
ir kas atlieka jo darbą. Štai kaip
tas įvyko.

. Seniai, labai seniai, kada kunigų 
ir paprastų žmonių gyvenimas dar 
rėmėsi Kristaus mokslu, tai Nelabo
jo karalijoje ėjo konferencijos vie
na po kitai. Galvojo, svarstė, tarėsi, 
kaip pakrikdyti Kristaus karaliją 
ant žemės. Vienoje tokioje konfe
rencijoje paprašė balso vienas pap
rastas velniūkštis, kurs pasiversda
vo į kriaučiuką ir sukiodavosi žmo
nių tarpe. Jis atsiskleidė bibliją. 
Daugelis iš to susijuokė.

“Jus dabar juokiatės su pašaipa, 
bet jau netoli tas laikas, kada jus 
juoksitės, šoksite.ir rėksite iš džiau
gsmo,” ramiai tarė kriaučiukas. vel
niūkštis. Tada visi nutilo ir nekant
riai laukė, ką kriaučiukas velniūkš
tis toliau1 pasakys ir ką jis iš bibli
jos paskaitys. Kriaučiukas' visai 
trumpai išdėjo savo planą. Iš bibli-t 
jos paskaitė, kad pinigai yra viso
kio pikto šaltinis ir kad godulystė 
ir pinigų troškimas biblijoje smer
kiama. Todėl, sakė kriaučiukas, be
reikia, kad žmonas trokštų pinigų, 
jįj siektų ir Kristaus karalystei ant 
žemės bus galas. Nudžiugo praga-- 
ras ir suplojo delnais. Liuciferius 
pasakė, kad planas geras, bet kas, 
girdi, ji įvykins?

<rViskąV paveskite man”, tarė 
kriaučiukas. Antru kartu pragare 
nuaidėjo džiaugsmo šauksmai.

Kriaučiukas, gavęs Liuciferiaus 
pilną įgaliojimą pasirodė ant žemės. 
Jis niekur kitur nėjo, kaip tik į kle-

įeiti j dangaus karalystę,” aiškino

“Don’t be silly fathers” drąsiai ta
rė kipšukas kriaučiukas. “Dabar 
kita gadynė. Kitos gyvenimo sąly
gos. Juk dabar, jus kunigai, aukš
tus mokslus esate išėję. O ar mok
slas dykai gaunamas? Atsiimkite 
savo.. Reikalaukite, kad jums klebo
nijos butų kaip hoteliai, kad viskas 
butų gatava, kad eitų jums gera 
alga. Be to rokuokite už sakramen
tus, mišias, krikštus, o svarbiausia 
riebiai lupkite už šliubus ir laidotu
ves. Aš gvarantuoju, kad žmonės 
jums mokės—duos ir į ranką pabu
čiuos. Matysite, jus greit pareika
lausite, kad jums kišenes siūčiau dar 
ilgesnes ir platesnes.”

Neatsilaikė kunigai, pasidavė pa
gundai. Ir įvyko taip, kaip kipšukas 
kriaučiukas pranašavo. Ir paŠlyjo 
Kristaus karalystė ant šios žemės.

Grįžo kipšukas kriaučiukas pra
garan. Jį sutiko triumfališkai su di
džiausiu riksmu visos tamsiosios ga
lybės.

Tai va, kaip ištikrųjų buvo ir 
Į kaip yra. Ir nebuvo taip ir nėra 
taip, kaip Lietuvos “šaltinis” ir 
Bostono “Darbininkas” kad rašo.

—Kriaučius, Chicago, III.

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

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo
/ FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.

DAILY BUSINESS DBRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE ‘

z .k t ■ .

1 ‘ t " t y
Sis skyrius yrą vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepeprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškdK pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informącijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Poęahontas Mine Run Screened 
5 tonai air daugiau $7.40 tonas 

: Smulkesni $7.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai
i JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
1 REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

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

ANGLYS! ANGLYS!
. NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS / . v
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND ...........v.......... $8.60
ILLINOIS LUMP ...........  $6.40
FRANKLIN WASH NUT $5.75 

ir Hąking KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

<RESTAUR ANTAI“

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West Slst Street 
A. A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victiory 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetenttški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose veins.

, DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterię. Pašaukite telefonu
Canal 1183.

689 West 18th St.
CHICAGO, ILL.

♦ TAVERNOS
Happy Hour Taverh 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

... ................. ■ .............. ■■■ ................ ■ ..... ......... 1 " " .............. ............. ..

Tel. Wellington 1932
OĄKDALE TAVERN

Dorothy Pask-PoŠkevičienė, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepta 
vištiena šeštadieniais. Alus—-Vynas 

—Degtinė. <
- CITIZENS BEER. 

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav. 
žilvis penktadieniais—užkandžiai ir 

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
ALUS

6511 So» Kedsie Avė** ChiMg^ JU»
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FRANCIS KROVELIUTĖS UŽPOLIKAI SU
IMTI UŽ KITOS MERGAITES UžPOLIMA

“Ekspertas” Cook Aspkričio Ligoninėje Kūdikis Mirė Beval-

Viliodavo ir kitas mergaites į viešbučius 
ir “kliubruimius”

Kovo 3 d., kriminaliame 
teisme keli italų kilnias jau
nuoliai bus teisiami už užpuo
limų ir išgėdininią 18 metų 
lietuvaites, Franees Krovclis, 
kuri gyvena adresu 3656 Eme- 
rald avenue.

Tie jaunuoliai yra, < John 
Ponžl, 26, 730 S. Winchestef 
avė., Dominick Marzano, An- 
thony Di Raffali, 20, 842 So. 
Morgan st.> Mario Pardo, 834 
So. Winche3ter avė.

Pasirodė, kad jaunoji lietu

vaitė ne vienintelė jų auka. 
Prieš berniukus buvo iškel
tas naujas kaltinimas. Jie Už
puolę ir išgėdinę dvi mergai
tes, kurios atvyko Chicagon 
darbo ieškoti. Jos pabėgo iš 
vienuolyno Cleveland, Ohio.

Jaunuoliai paprastai prisi
viliodavo mergaites nuo gat
ves, nusigabendavo jas į savo 
“kliubruimius**, viešbučius ir 
ten jas užpuldavo. Jei mer
gaitės priešindavosi, tai jau
nuoliai panaudodavo revolve
rius.

Lietuvaite Suimta 
už Pornografijos

Platinimą
£

Nuteista su sėbru šešiems 
mėnesiams policijos 

priežiūra j.

Tarp Northside mergaičių 
mokyklos, Fowler High School 

- mokinių pasirodė pornografi
jų, — nešvari ir nepadori li
teratūra ir paveikslai.

Buvo pravestas tyrinėjimas 
ir už tos literatūros ir paveik
slų platinimą policija suėmė 
lietuvaitę, Ona Dambrauskas. 
Kartu su ja buvo areštuotas, 
vienas Alex Babuah.

Moterų teisme šeštadienį 
abu suimtieji buvo apkaltinti 
įstatymų sulaužymu. Teisėjas 
Joseph B. Hermes juos nuteisė 
šešiems mėnesiams policijos 
priežiūroj.

SPORTAS

nų mergaičių* užpuolimų, šioje 
apieiinkėj e kalbamas vyras 
gyvena 37 metus. Dirbo už pa
prastą darbininką,

Leonas Chiuzis 37 m., 10630 
Edbrooke avė., rastas negy
vas skiepe namų 10530 Ed- 
hrook aVe. Rado Frank Butts, 
kuris manė, kad Chiuzis tiktai 
miega. Negalėdamas jo pri
kelti, pašaukė policiją, kuri 
pribuvus nustatė, kad žmogus 
jau miręs. Sprendimą padarė, 
kad Chiuzis miręs nuo nami
nio spirito, kuris yra da pla
čiai vartojamas įvairiuose na
muose.

-4- -4-

Pcter Kiuris, 414 W.J()0th 
piace, ir kiti jauni lietuviai, 
kurie priklauso Illinois Natio
nal Guard, 108-tam inžinierių 
pulkui, buvo išvežti į Cairo,

kad Padaryti galą vagiliavimui, pIniGų 
eikvojimui ir nerūpestingumui Cook apskričio ligoninė
je, apskričio valdyba pasamdė “ekspertą” tos ligtolinės 
reikalų vedimui. Jis yra Anto.n C. Negri ir gaus $25,000 
į metus. “Ekspertas” neaplenkia nei virtuvės.

Naujienų-Tribunė Photo
. - —■ | '■ ■ *.............................................     i ■ — —

sužeistas, visas Apdaužytas. 
Vaikutis alėjoj žaidė kai auto
mobilį valdantis Robertas Ra- 
kaczkis, 11835 Parnell avė., už
važiavo ant jo.

cijos apskaičiavimu, išmainyta 
apie 25 tokius čekius. S. Adams 
vardu Visi' čekiai yra grąžina
mi. Bankas nesuranda tokio 
žmogaus su pihiga’š. Čekiai yra 
žalsvos popieros; labai greitai

gydamas Keptas
Bulves

Užspringo; bulvės gabalėlis 
užkliuvo gerklėj

Bevakarieniaudamas kartu 
su tėvais^ 2 metų Donald To- 
mashewski, 3071 Elbridge ave
nue, valgė keptas bulves.

Bevalgydamas užspringo. 
Apdegusios bulvės gabalėlis 
užkliuvo gerklėj.

Tėvas, George Tomashews- 
ki, išsiskubino į artimiausią, 
Belmont ligoninę. Jo metų 
suhus mirė kelyje.

Burnside
*

Edwardas Rusnakas, 9360 
Cottage Grove Avė., nusi
skundė vietos policijai, kad iš 
jo kas tai pavogė $800 pini
gų, kuriuos jis laikė savo bute. 
Policija pradėjo ieškoti vagių. 
Suimta du: Henry Sėliuos, 16 
in. jaunuolis, 5160 So. Paul 
Avė., ir Walter Morris 47 m., 
3757 Arthington avė. Jaunuo
lis S'elinos buvo pagautas net 
Milwaukee, Wis. Išsiaiškino, 
jogei jaunuolis Sėliuos, su mo
tina būdamas svečiuose pas 
Ed. Rusnaką, pastebėjo, kad 
Rusnakas laiko savo namuose 
daug pinigų, ir prikalbino W. 
Morrisą pagelbėti jam pini
gus pavogti. Tai juodu ir pa
darė. Jaunuolis gavo iš Morri- 
so tik $80 ir išvažiavo į Mil- 
waukee, Xyis. — K. S.

NAUJAS KULTŪROS 
NUMERIS

(gruodžio mėn).
Jau atėjo!
Turinys:
Prof. V. Čepinskio, “Autori

tetas ir Laisvoji Mintis Mok
sle”; Prof, P. Leonas, “Istori
nė Žmoniškumo Etikos ir Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis'*; J. Ker
nius, “Vincas Krėvė-Tautosa* 
kininkas”; H. Lukauskaitė, 
“Draugams”; “Žygis į Hima
lajus.”

Galima gauti “Naujienose”.
45 centai numeris.

II Įtf. V.'A.-U !,■>, I i n*  

| Peoples Liquor Store |
2646 West 63rd Street

Tel. Rdpublic 8841
S Didelis pasirinkimas visokios ■ 

rųšies gėrimą.
■ Kas ateis su šiuo apgarsinimu, I 
I nusipirks wholesale kainomis. I

PILDO 
INCOME TAKSUS ir SOClAL 

SECURITY. RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimą

J. P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius 
3241 So. Halsted St. 

Phone CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda 

systemas

CLASSIFIEDADSt

■—.»■»!     Į, Ii, ■ ■!    i T 'Ii, į .1,4

Mezgimo Dirbtuvės
—KnUting Mills

CLASSIFIED AUS
1 ---------------------- I f

i

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

REIKIA MERGINOS mažam 
apartmentui. Nėra virimo nė skalbi
mo. M. NEIMAN, 315 So. Craw- 
ford Avė., Tel. Kedzie 9099.

—Jo•—
-- ■' -J. , ■ ------------ ■. • r..r.- nihTijLA____JIM -I IBIL

REIKIA motinai pagelbininkės — 
kūdikiui prižiūrėti puikus namas, 
bud. Lakeview 0106.----- o—

REIKIA skrybėlių mašinos ope- 
ruotoją ir turban dirbėjų, patyrusių 
tiktai. ROSE-ANN HAT ęo., 65 E. 
So. Watet St., Rpom 902. 

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

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui, vakarais eiti na
mon. Sekmadieniais nėra darbo.

Curtin, 8033 Rhodes Avė.
1 aukštas.

MERGINA 25 iki 35 bendram na
mų darbui, $10. Dissen, 1234 Inde- 
pendence Blvd.

Business Chances '* 
Pardavimui iMtftial

EXTRA1 •• '
PARSIDUODA labai pigiai Road 

House su -visais įrengimais —■ yra 
daržas dėl piknikų ar išvaiiamų. 
Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. 817 West 34th Street.
--- ---------------—......... .............................. - . ... a. a „>'■ i M.

PARSIDUODA Beauty Shop. Ge
rai išdirbtas biznis. Visi įrengimai 
moderniški, žema randa, apšildo
ma. Pardavimo priežastis — Ilga. 
Sekmadieniais atdara iki 3> 7909 So. 
Morgan St.

JAUNASIS BANCEVICIUS 
NORI RISIS SU MASONU

- Vytautas Bancevičitftš, “dra- 
piežno dzūko” sūnūs, jau yra 
pasirengęs eitY savo tėvo ke
liais. Jau jis suaugo į tvirtą 
vyrą ir išmoko tikrai gerai ris
tis.

Vytautas pasižymi tokiu jau 
drąsumu, kaip ir jo tėvas: ne
sibijo su nieku ristis. Dabar jis 
iššaukia Johnny Masoną, ku
ris yra geras ir patyręs risti- 
kas. Gfrdi, jei pralaimėsiu, tai 
nieko ‘baisaus, bet jeigu* lai
mėsiu, tai tada mano kreditas 
pakils. Pagaliau, tik tokiu bil
du aš ir pats patirsiu, kiek, esu 
geras ristikas.

Vytautas sako, jog jis su 
Masonu sutinkąs ristis bile ka
da, kai tik kas ristynes su
rengs.

Įdomu, ką mano apie tai Ma
sonas?

III., gelbėti užlietai vandens 
apielinkei, jau pradeda grįžti 
į namus.

Dekker ir Dekker krautuvė, 
kuri randasi prie 107th ir 
State gatvių, netikėtai susilau
kė neprašyto svečio. Ev. Pal- 
mąuist, 25 m., besisukdamas 
automobilių Įvažiavo j krau
tuvę. Visi krautuvės darbinin
kai ir pirkėjai nustebo/ kad 
atsirado automobilis krautu
vėje. Nors iŠ žmonių niekas 
nebuvo sužeistas, ale krautu
vės langai labai sunkiai nu
kentėjo. Paklausta svečio, ko
dėl jis nevažiavo gatve. Palin- 
quist pasiaiškino, kad netekęs 
lygsvaros ir negalėjęs auto
mobilį suvaldyti.

Mrs. N. Petronella 59 metų, 
135 East 110 Street, norėda
ma savo skalbiniams virvę 
užrišti, pasistojo ant viedro, 
kad butų augšČiau. Ji nuvirto 
ant žemės ir nusilaužė kojos 
šlaunies kaulą. —B. S.

West Pullman

G. Schmalhaus 25 m., 10652 
Prospect avė., darbininkas dir
bantis ingersoll Steel and Disc 
Co., 1000 W. 120th str., tapo 
užmuštas vietoj, kuomet atsi- 
liuosavo 100 svarų plieno šmo
tas prie mašinos, prie kurios 
jisai dirbo, ir nukrito ant jo.

T. 'fcoehler 34 m. darbinin
kas, dirbąs prie CaldnJŠFupes 
ir 136 gatves su traktorium 
įva'žavo į upę. Sunkiai susižei
dė, bet neužsimušė ir peprigė- 
rė. Išimtas Iš vandens jis sakė, 
kad netekęs lygsvaros ir nega
lėjęs suvaldyti traktorių.

Roseland
Joanne Deveikaitė, 10737 S. 

Michigan avė., apsivedė su 
Theodoru Juškevičium, iš Ga- 
ry, Ind. šliubą ėmė Visų šven
tų bažnyčioje. Puota Įvyko 
jaunosios namuose. Turėta 
daug svečių. J ausie j i apsigy
veno viršuj minėtu antrašu.

Julius Baronas, 10542 India* 
na avė., apsivedė su Kastan
cija Misevičiute, 5936 Tripp 
avė. Šliubą ėmė S v. Mykolo 
bažnyčioje. Vestuvės buvo ga
na didelės; priškaitoma, sve
čių buvo apie 300 ypatų. Jau
nieji apsigyveno pas jaunosios 
tėvus, 5936 Tripp avė., Chiea
go.

šioj apieiinkėj buvo suim
tas tūlas lietuvis 52 metų vy
ras. Kaltintas, buk norėjęs pa
sigauti mergaites 9 ir 12 metų, 
kurios j j ir apskundė policijai. 
Suimtasis vyras bus rodomas 
moterims, ar jos nepripažins 
jį kaipo užpuoliką. Ba buvo 
ir daugiaus ant moterų ir jau-

P-lė Estelle A. Mikusines, 
640 W. 117 PlAce, susitarė ap
sivesti su Joseph Petrėikiu, 
12132 S. Union aVe. Vedybų 
diena' paskirta 3 balandžio 1937
m. ' ■ - ..?.''

St. Šalkauskas 20 m., 12235 
S. Union aVe., važiavo automo
biliu 111 gatve netoli Prince- 
ton avė. Norėjo pralenkti tro- 
ką, bet trokAs pasuko į jo au
tomobilį, išmušė j j iš kontro
lės. Automobilis įvažiavo į’van
dens palpą (Fire Hydront). 
Nulaužęs ją dar pavažiavo 82 
pėdas Ir atsimušė į gatve kari o 
stulpą, sulenkdamas j j. St. ša1.- 
kauskas buvo taip sunkiai su
žeistas, kad nuveltas Į ligon- 
butį tuoj aus mirė. O Važiavusi 
kartu su juo* Helen Skafzynski 
18 m., 12241 S. Union aVe., ko
voja su mirč'a; M. Ladriola 21

2035 High str., Bltie Island, 
III., perskelta galva. St. Šalkau
skas paliko tėvus, -brolius ir 
seseris. Dirbo naktimis Inger- 
soll Steel and Disc Co., West 
Pullmane. \ 

♦

Robertas Norville 6 m., 732 
W. 117 str., buvo automobilio

John Joniak, 325 W. 117 str., 
iš po nakties rado savo krau
tuvės langus išdaužytus ir ne- / . k
gali suprasti, dėl kokios prie
žasties jam taip padarė. Poli
cija kitaip mano: kitose krau
tuvėse pieno kainą pakelė iki 
11 centų kvortai, o Joniak dar 
parduoda po reiškia, kon
kurentams biznį gadina. Z '

Frank Garz 65 m.,, 22 E-a'st 
119 str., krautuvės savininkas, 
susidėjęs savo pirkę j ų užsaky
mus į vežimėlį, vežė prekes ša- 
lygatviu. Ties 114 E. 119 str. 
prie užsisukimo jis nepastebėjo 
automobilio, kurs greitai atrie
dėjęs perbloškė Garzą ant že
mės ir visus tavoms išbarstė. 
Automobilistas pabėgo. Garz 
buvo nuvežtas į Roselando li- 
gonbutį. Rasta, kad jo- kaulai 
sulaužyti ir plaučiai perčĮurti.

International Harvester kom
panijos darbininkai pradėjo or
ganizuotis į uniją Algamated 
Ass’h. Tai yra dal‘s C. I j O 
organižaeijų. Visi darbininkai: 
turi rašytis, ba kompanija nie
kuomet geruoju algų ir darbo 
sąlygų negeriąs.. Kai darbinin
kai priklausys organizacijai, ta
da daug ką išreikalaus unija.

Saugokitės netikrų čekių. Tie 
čekiai yra išrašyti S. Adamsį 
vardu, Illinois National Bank.; 
Jie yra labai seni. Išrodo, lygi 

i mainytojas dirbtų prie miesto 
darbo ir gautų atlyginimą to-; 
kiais čekiais, Suma, būna ma
ža — tiktai $9/62. Vietos ir 
įapielinkės biznieriai turite ap
sisaugo tį nuo tokių čekių. Folį-į

galima suprasti, kad tokių če
kių niekas dabartiniu laiku ne
vartoja. —B. S. .

Emma Pocaitė su
grįžo ik“ atostogų

Pristato į Valgyklas Visokios rų- 
, sies į Ręstautantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.. 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms-— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams,

4180 Archef Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

i

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
/ W SVETER1Ų K R A U-

TUVŪ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

\ *4 RAIS IR SEKMA-
Ą DIENIAIS.
Iv Telefonas

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREETNORTH §IDE. — Pereitą 

savaitę sugrjžo iš atostogų 
Emma Pocaitė,... MemmeI Gafe 
savininkė, .1325 North Halsted 
Street. Ji ^I^J'tris, savaites vie
šėjo Hot Springs, Arkansas, ir 
New Orleanse. Per tą laiką tu
rėjo good tim'e, pietinėse val
stijose. Sug^zus namo, vėl pri
žiūri Memme.l Čafe biznį, 

-4; Senas Peti*as.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rMšies stogus, taipgi dirbame blėttes 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4965

PARSIDUODA HARDWARE IR 
MALEVŲ KRAUTUVĖ. 3008 West 
59th Street. ‘ •

Furmsiied Rooms—Wanted3

REIKALINGAS KAMBARYS prie 
mažos šeimynos. Tut! būti netoli 
gatvėkarių linijos Marųuette. Parke 
arba Ėngle\vood. Rašykite 1739 So. 
Halsted St., Box 567.

Kcal Estate For lę
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVĄRD 2800
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir fermas; 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- 
pki t3s

4631 ASHLAND AVE.
Ofisas 2-ros lubos su J. J. Grish

, Tunelis pakenkė 
namui

Kiančiam Q6Iw Trittjrrainv i VaHanlio Dalia 
LOVEIKIS 

K4TKTKININKA8
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
cLlj Sm Halsted St 

lel. BOUlevąrd 7314 
... ..........i, ■■■ ii<i*»

Financial
F inansai-Paekolns

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randas—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių bilos—grei
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CRED1T 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922.

EXTRA BARGENAS RANDASI 
SOUTH S1DE f 

PARSIDUODA už cash arba mai
no į Bungalow ar dviejų fiatų na
mą: 4 bučernės, kurių bizniai yra 
gerai išdirbti. Nupirkęs bile viehą iš 
Šių biznių, busi laimingas ir dėkin
gas, nes parsiduoda už prieinamą 
kalną; geras biznis nepraleiskite Ši
tos progos, o jums bUs nauda. Norė
dami pirkti ar parduoti visados 
kreipkitės prie musą; teisingas ir 
greitas patarnavimas.

PAUL M. SMITH and CO. 
4631 So. Ashland Avenue.

Tel. BoUlevard 2800
Ofisas 2-rog lubos su J. J. Grlsh.

GAT. APIELlNKfi.18
Ponų Cukurų- namas, 732 W. 
Cermak Road, dėliai tunelio ka
simo, kurio šulinys šalia.namo 
yra atidarytas, pradėjo skė- 
stis. Naiho cementuotame skie
pe ėmė rodytis žymės plyši
mo.

Tunelio kontraktorius ir 
miesto inspektoriai apžiurėjo 
'plyšimą, suvaržė namą ketu
riais breisaiš, kurie išvesta 
skiepo palubiu. Už sužalojimą 
namo -pp, Cukurai tikisi gau
ti atlyginimo? 

.. ■ ■ z. <.

Senas Petras.
.X

•T<U« Mvt R<«. U.». V.L.OM.

Skaudamos strėnos t Gau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų bu keliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 107 metų. . i

aIa
MAGDALENA ŠVEDIENĖ 

po tuviais Vaikevičiutė 
gyveno po nr. 1618 N. Marsh- 

field Avenue. (
Fersiskvrč su šiuo pasauliu 

vasario 19 dienų, 6:45 vai. va
kare, 1937 m,, sulaukus pusės 
amžiaus, gimus Vilkaviškiu 
apskrity, šonskų parap., ir Pi- 
likalnių kaime.

Paliko dideliame nubudime 
2 dukteris: Mafgie ir Wilhel- 
miną ir 2 žentu: Frank' Bud- 
rick ir George Hammermais- 
ter ir anūkę Margiana ir 3 
seseris! Oną Gibienę; Marijoną 
Romanaiisklėhę ir Michaliną 
Bikulčienę ir daug kitų gi
minių.

Kūnas pašarvotas randasi 
koplyčioje 2246 W. North Ave
nue. Del platesnių žinių tele- 
fonuokite Humboldt 5929.

Laidotuvės jvyks antradienį, 
vasario 23 d.. 9:00 vai. ryto iš 
koplyčios i Tautiškas kapines.

Visi A. A. Magdalenos Šve
dienės giminės, draugai ir pa
žįsta mi esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimo ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, 
Dukterys, seserys, žentai ir 
kitos giminės.

Pat/rnnuH laid. dlr. J. F. Eu- 
deikis. Tek Yards 1741.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuanian • Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chieago, III.

Fur;,;ture & Fixtutes 
Rakandal-ItaisAl
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TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lutes 30x125 Mar- 

ąuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Willow Springs namas su dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.
--------------- - --------a. ■ i afa i uiH 11 > u

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai   .... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$86
$135 grąžys, nauji parlot

setai  ............................ $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas

de luxe  ................. :............ $176
Atdara vak. Iki 9—Nėdėlioj iki 5 v. V. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashlapd Avė.COAL

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲfilES ANGLIS

BtG LUMP ..... ............. $6.00
mine run Stambios 

. .      $5.75
$6.00
$6.00
$4.75

TON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

EGG ........
NUT ............ .....
SCREENINGS ..

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE ’

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882 i

Garsinkites “N-nose’'
1 • ’ ' : : ■ . , ;■ 1 ' ■

.r . ..'i I ■ ■■* -«  *      

Visi Namą Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS ' 

BURBAU ASSOCIATION
B. R. PIETK1EWICZ, manager 

u 2608 West 47th Street Chieago
=i t"“'~ t ....... »*iž .... . . . sgasatctr

W O R t 0 A A M ,Q V 5 ’

LINI M E N U
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GARANTUOTOS ANGLYS Už MA
ŽIAUS PINIGŲ. 

Pocahontas Mine Run 75% stambios 
Reguliariai $K.50 vertės tiktai $7.25 

Pocahuntes Lump or Egg, 
Reguliariai $11.50 vertės....... $8.75
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 ver
tės, už .........    $6.75
Screenings at Stoker .... ...... . $4.60
Kuro aliejus No. L geriausias nami
nis, baltos, galionas ............... 7V6v

Greitas pristatymas visur. 
SUPER COAL COMPANY 

Tel. DEArborn 0264.'
iiaieiiM^tyk'UtiiĮiiliill.įiMiįiliilįi^,, ,i ii... i>itiiiWirtlfaillft

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

Fo prašo Lietuvos žmones ir. 
taip pataria Uetuvos bankai,

DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas

—PAMJt'OT
. — MAINYT
Pavasaris hebetolL
Nuosavybės kainos 
kįla.
Nąatidėlioklt

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
FAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Hudą apgarsinimų gabios 
prilipamos. Ui pakartoji* 
muš diMame gerų nuo* 
Uidų.

■r
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Išrinko “Naujieną 
Bendrovės 1937 Me

tų Direkciją
šeštadienį Makare įvyko metinis 

šėrininką susirinkimas

šeštadienio, vasario 
vakare, WaLer Neffo 
2435 S. Leavitt Street 
metinis “Naujienų 
susirinkimas.

20 d., 
salėje, 
įvyko 

šėr.’ninkų

W rytinėse valstijose dirbo tea
truose kaipo Featured Dancer.

Chięagoj p-lė Liutkus pasi
liks ilgesniam x laikui ir pradęs 
dirbti Minnet Kliubui, 943 
Rush Street.

Kartu su p-le Liutkus par
važiavo ir jos draugė Monica 
Miller, svetimtautė.

Pp. Liutkai yra labai links
mi sulaukę viešnią, kurios bu
vo pasiilgę, tai yra p-lę Dar- 
lene.

Išklausę pereitų metų rapor
to, šėrininkai išrinko 1937 me
tų direkciją. Ją sudaro sekami 
asmenys:
3 metų terminui:

P. Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius ir prezidentas
M. Jurgelonienė
K. M. Augustas
J. šmotelis

2metų terminui:
A. žymontas
Nora Gugis
J. Mockus
A. Rypkevičius

1 metų terminui:
K. Gugis
A. Rudinskas
P. Miller.

P-lč Darlene Lucky 
sugrįžo Į Chicagą
WEST SIDE. — šokėja, p-le 

Darlene Lucky (Liutkus), duk
tė pp. Liutkų, tavern biznie
rių 2230 Blue Island 
su’grįžo į Chicagą pas 
rytinių valstijų.

šešius metus

avenup*, 
tėvus iš

Senas Petras.

Nepaprastas įvykis
Laidojo vyrą, mirė ir moteris

Praėjusi šeštadienį, vasario 
20 dieną, 9:30 valandą ryto 
laidotuvių direktoriai Eudeikis 
ir tėvas laidojo Juozapą Be- 
virszf>4 kurs gyveno 34 West 
35 Street, Steiger, Illinois. •

Laidotuvių apeigos daryta 
Švento Kazimiero bažnyčioj 
miestely Chicago Heights.

Pamaldų laiku staiga susir
go nabašninko moteris Liudvi
ka Beviršienė. Laidotuvių di
rektorius Eudeikis ir tėvas 
pašaukė gydytoją. Moteris bu
vo parvežta namo, tačiau ir ji 
už 15 minučių mirė.

Liudvika (Beviršis bus pa
laidota trečiadieny, vasario 24 
dieną.

Skelbimai naujienose 
duoda naudą dėlto, 

'kad pačios Naujienos 
p-le Darlene yra naudingos.

£*»

“Naujieną” Bnd. ir Pavedė Šeimyną Glo- 
Skolinimo B-vės Šė- boti18 m. Mergaitei

rininkų vakaras
Spulkos rezervuose 19% yra 

gerame stovyje

19Penktadienį, vasario 
įvyko Lietuvių Budavojimo 
Skolinimo Bendrovės (Naujie
nų spulkos) šėrininkų susirin
kimas^ Tikslas šio susirinkimo 
buvo geriaus susipažinti šėri- 
ninkams tarpe savęs ir pasi
džiaugti, kad spulka pergyve
nus 4cPresiJos laikus.

Yra gerame stovyje, nes re
zervuose turi virš 19% atsar
gos. Per paskutinius 9 mėne
sius sukolektavo visus užvilk
tus nuošimčius, iš kę susidarė 
10y2 nuošimčių, pelno.

Nors ne visi šėrininkai atsi
lankė, bet buvo g$na skaitlin
gas būrelis, kuris gerame upe, 
prie alučio ir užkandžių disku- 
savo ir svarstė kaip šią spulką 
padarius visų lietuvių spulka 
Chicagoje.

Prezidentas K. Gugis, audi
torius J. P. Varkala nušvietė 
spulkų ateitį, parodydami ko
dėl spulkas reikia' auklėti. Da
bar spulkos yra vienintelės įs
taigos, kurios galės suteikti 
paskolas ant namų pirkimui ar 
statymui. Į

Visi šėrininkai prisižadėjo 
gauti po keletą naujų narių ir 
patys dėti savo sutaupąs į šią 
spulką, kad. už poros metų vi
si galėtumėme pasididžiuoti sa
vo nuveiktais darbais. -—R.

d, 
ir

Tėvų persiskyrimu rezultatai

Teisėjas McKinley apskričio 
teisme išnešė įdomų nuospren
dį; kuris paliečia vieną Evah- 
stono šeimyhą. Jis pavedė tos 
šeimynos globą 18 metų mer
gaitei ir oficialiai pavadino 
ją visų “motina”.

Dalykas šai koks. Pereitais 
metais divoršą paėmę vieni, 
Petersonai. Turėjo penkis vai
kus, kurie pasiliko prie moti
nos. Tėvas sutiko mokėti $7 į 
sayaitę, kad pagelbėti šeimy
nai išsiversti. Motina uždirb
davo didžiumą 
vertimui,' operuodama moteriš
kų reikmenų krautuvę.

Porą mėnesių atgal Peterso
niene pasimirė. Kadangi Pe
tersonas neturėjo teisių prie 
šeimynos, tai vaikai pasiliko 
be globėjo; Tuo pat laiku Pe
tersonas užsiliko sp savaitine 
mokestini vaikų '• pragyveni
mui.

Tokiai kebliai padėčiai susi
darius, ^vaikai nuėjo teisman 
su skundu. Juos išklausęs tei
sėjas McKinley paskyrė vy
kiausią Petersonų dukterį, Mar- 
garet, 18 metų, šjeimynos 
“motina”, o kitoms dvejoms 
dukterims pavedė 'Petersonie
nės krautuvę. Tėvas gi priža
dėjo sumokėti vaikams užsili
kusią alimoniją.

Šįvakar — Bartkų
Klau-Šeimyna — 

sykitės
Jau j Chicago atvyko visa 

Bartkų šeimyna, kuri šįvakar 
iš WHFC radio stoties trans
liuos savo gyvenimo įvairius 
atsitikimus. Naujai papuošta 
studija lauks vizito iš specialės 
grupės lietuvių, kurie per pe
reitas dvi savaites pradėjo tau
piu ti pinigus Standard Federa'l 
Savings & Loan Ass’n. Tai 
bendrovei pirmininkauja žino
mas veikėjas, Justinas Macke
vičius,

Išteisino Kunigų 
W. S. Pond

Virimo” Karnivale

i' ■ f..... .„I■—~’----77—7*~
PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinaiDoa —
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

Muzikas Juozas Sauris, artis
tas Alvinas Stravinskas ir 
akordionistas Leonarda^ Simi- 
nas, kurie sudaro Lietuvišką 
Radio Ansaųiblį, yra prisirek- 
gę išpildyti labai gražią rnuzi- 
kalę dalį programo.

Kalbės Justinas Mackevičius. 
Programas bus po 'vadovyste 
pranešėjo Povilo šaltimiero.

Šįvakar kaip 10 vai. atsisu
kite savo radio priimtuvą į 
WHFC radio stotį (1420 k.) ir 
pasiklausykite įvairaus bei gra
žaus lietuviško programo, per 
kurį paaiškės visos problemos,

Klebonas turi teisę išbarti 
savo kasierių

a— ■—..... - - -------

" Apskričio “Circuit” teismas 
išteisino episkopą lų kunigą 
Walter S. Pond, prieš kurį vie
nas parapijonaš užvedė bylą už 
apšmeižimą ir reikalavo $50,- 
000 atlyginimo už nuostolius.

Skundėjas buvo Pond’o pa
rapijos iždininkas Thomas 
Bouchieri Klebonas jį išbarė 
per pamokslą už flirtavimą su 
turtingiausia parapijos • našle.

E X T R A !
S. Pumchakas sugrįžo į savo 

senų biznį.

Pranešu visiems lietuviams, 
kad sugrįžau į savo seną bu- 
černės ir grosernės biznį. Tu
riu didelį pasirinkimą švich 
žio maisto reikmenų, kaip tai: 
mėsos, groscrio ir daržovių už 
prieinamas kainas. Priimame 
orderius «nt užsakymo ir iš
vežiojome į namus.

Telefonas Boulevard 8025.
711 NVest 34th Street.

’ / '■ (skelb.)

Alfreda Petraitis, Peoples 
Gas Light and Coke Company, 
kuri demonstruos lietuviškų 
'valgių gaminimą aukščiau mi
nėtos bendrovės rengiamam 
“Virimo” Karnivale. Karniva- 
las vyks Peoples Gas rūmuose 
prie Michigan Avenue ir 
Adams Street, nuo vasario 23 
d., iki kovo 6 d. Kovo 1 d. bus 
“Tarptautinė Diena”. Tą die
ną pasirodys ir p-lė Petrai
tis.

kurias pergyvena Bartkų šei
myna. šis programas leidžiamas 
per pastangas lietuviškos finan
sinės įstaigos, “Standard Fede- 
ral Savings & Loan Ass’n. of 
Chicago, kuri randasi West 
Sidėj, po numeriu 2324 South 
Leavitt St. —Klausytojas.

Jūsų Vardas ir
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio 11x8^ colių ir

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderį 
arba čekį.

■ •

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
,...............................................- l

Green Nori Susitaikinti Su Lewis - Streikai Tęsiasi
: i ------------ ----- --------------------
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C. I. O. ŽENGIA PIRMYN — C. L O.—Komitetas Industriniam Organizavimui, 
kuris organizuoja darbininkus pagal pramones, žengia pirmyn. Laimėjęs General 
Motors streiką, J. L. Lewis, C. I. O. vadas, ruošiasi plieno, ir kitų pramonių organi
zavimui. Pirmas mušis su “plienu” vyksta . North Chicagoje, Fansteel Tetallurgi- 
cal Co., dirbtuvėse. Mušeikos bandė darbininkus išmesti iš dirbtuvių, bet nepasise
kė tai padaryti. Paveiksle, policistai ir mušeikos apžiūrinėja simpatizatorius, kurie 
gabeno maistą ir kitus reikmenis streikie riams. Vėliausias C. L O. pasisekimo re
zultatas tas, kad Green, A. D. Federacijos prezidentas, kviečia Levvisą į taikos de
rybas. Naujenų-UN Photo

tw«

SKINA KELIĄ CHICAGON — Garsusis juodas kumštininkas, Joe Louis Kan- 
sas City, Missouri, laimėjo “nokautu” kumštynes su N.atie Brown. Louis skina kelią 
per antraeilius kumštininkus į Chicago, kur birželio mėnesį kumščiuosis su čempio
nu Jimmie Braddock, — jeigu preliminarių kumštynių nepralaimės.

J ‘ Naujienų-Acme- Photo

įW»
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PALIUOSAVO Iš KALĖJIMO — Melrose Parkos 
latvys, Charles Steni apleidžia kalėjimą, kuriame buvo 
uždarytas už atsisakymą sumokėti II. O. L.'C. paskolą, 
duotą ant jo namo. Jį iš kalėjimo išgavo, žmona.

Naujienų-Tribiine Photo

KORONACIJOS MEDALIAI — Gegužės 12 d., Lon
done įvyks naujo karaliaus Jurgio VI apvainikavimo 
iškilmės. Tam tikslui buvo nukaltas specialis medalis. 
Kaip ir kiti medaliai, ir šisai turi dvi puses. Pavekslas ' 
jas parodo. Naujienų-Acme Photo

“EUTHANIZO” ŠALININKAI — Dr. Inez Philbrick, 
autorius, ir senatorius J. B. Comstock, šalininkas, “eutha- 
nizo” įstatymo, kurį svarsto Nebraskos legislatura. “Eu- 
thanizas” yra marinimas žmonių, kurie serga nepagy
domomis ligomis ar yra protiškai ar fiziškai nepagydo
mi invalidai. įstatymo tisklas yra tokių žmonių marinimą 
legalizuoti. Naujienų-Acme Photo

'''

CHICAGOJE — Filipinų salų prezidentas, Manuel 
Quezon, su dukterimis, Zeneida ir Aurora, Chicagoje. 
Jis čia lankėsi kelyj į Washingtoną, kur laikė derybas 
su prezidentu Rooseveltu. Naujienų-Acme Photo




