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Vokietijos Ultimatu
mas Ispanijai
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Duoda tris dienas sugrąžinti užgriebtas 
karo medžiagas, kitaip atiduos su

kilėliams ar parduos suimtus 
Ispanijos laivus

BERLYNAS, s. 5. — Vokieti
ja šiandien pasiuntė Ispanijos 
valdžiai Valensijoj ultimatumą, 
grūmojantį du suimtus Ispani
jos lojalistų laivus atiduoti su
kilėliams, ar tuos lavus parduo
ti, jei bėgyje trijų dienų Ispa
nija nesugrąžins Vokietijai už
griebtų Vokietijos karo medžia
gų ir vieno ispano pasažieriatfs, 
kuriuos Ispanija pasilaikė suė
mus vokiečių prekybinį laivą 
Palos. Tas laivas buvo sulaiky
tas baskų ir atvežtas į Bilbao. 
Laivas liko paliuosuotas, bet is
panai pasilaikė siunčiamas suki
lėliams karo medžiagas ir vieną 
ispaną pasažierių, kuris sunaiki
no savo dokumentus.

Vokietija ir toliau • grobsianti 
Ispanijos laivus, jei nebus išpil
dytas jos idtin^tųm^/Č

? Jei kitos valstybės tikisi pa
veiktu Vokietiją ir .priyerstLją 
nusileįsti, tai ’Jos labai klysta, 
nes Vokietija nusileis tik jėgai. 
O kitos valstybės kaip maho 
Vokietija, niekad nedrįs panau
doti jėgos. Todėl Vokietija gali

tęsti agresingą užsienių politi
ką, o kitos valstybės yra pri
verstos nusileisti Vokietijai.

Jau ir dabar pačioje Vokieti
joje eina gandų, kad per pasta
rąsias kelias dienas Vokietija iš
siuntė Ispanijon dar 3,000 “Sa
vanorių 9 kareivių ir kad dar 
daugiau kareivių koncentruoja
ma įvairiuose portuose išsiunti
mui netolimoj ateity.

Lojalistai nebosią 
Vokietijos ulti

matumo
B A Y ONNE, Franci joj, s. 5.— 

Baskų valdžia, kuri ir užgriebė 
Vokietijos siunčiamas karo reik
menis, paskelbė, kad' Ispanijos 
valdžia Valencijoj jau4 atmetė 
trijų dienų Vokietijos ultimatU* 
mą, paduotą Vokietijos kruize- 
rio Koenigsberg ir reikalaujantį 
grąžinti sekvestruotas medžia
gas ir internuotą ispaną pasa-

AUGŠCIAUSIAS TEISMAS PATVIRTINO 
LAISVĘ ŽODŽIO

Vienbalsiai pripažino nekonstituciniais Oregono kriminalinio 
sindikalizmo įstatymus

WASHINGTON, s. 5.—Augš- 
čiausias teismas vienbalsiai pa
rėmė konstitucijos garantuotas 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
laisves ir tuo pasiremdamas pri
pažinę nekonstituciniais Orego
no valstijos kriminalinio sindi- 
kalizmo įstatymus, pasiremiant 
kuriais komunistas Dirk de Jon- 
ge buvo nuteistas 17 metų ka
lėj iman vien už kalbėjimą ko
munistų partijos suvirinkime, 
kuris buvo sušauktas protestui 
prieš Portland policijos šaudy
mą streikuojančių dokų darbi
ninkų. i

Tai yra svarbus teismo nuo
sprendis, nes panašius krimina
linio sindikalizmo įstatymus tu
ri daugelis valstijų ir pasire
miant tais įstatymais jau pe 
vieną žmogų yra nuteigusios il
giems metams kalėjimam šis 
teismo ntftsįprendis neišvenga- 
mai palies ir kitas valstijas, 
privers jas paliauti persekioti

darbininkų darbuotojus ir gerb
ti konstitucijos garantuotas 
laisves.

Pranašauja naują 
. valymą komunis

tų partijos

INAUGURUOS PREZIIJįEN TĄ SAUSIO 20 DIENA
'■ ' ... \-J.:.... ' 

M*
O

Sk I

Patys Katalikai Nori 
Žemių Išdalinimo

Lietuvos katalikų organizacijų konferen-^ 
cija pareikalavo nusavinti ir išdalinti 

bažnyčių ir kunigų žemes

m

' ’T.W'i .... ... ...

Dąrpiniriką^ stalo estradą ir sėdynes ■ prie Kongreso, riiriių, WUslnrigtone, prežidęnto 
Roosęvęlio inauguracijai antram tcJhiinui. Iškilinės įvyks sausio 20 d.

. vakar 75-tąš Kongresas>šųsirihko pirmai sesijai. Naujienų-Acme Photo

KAUNAS, sausio 5. — Lietu- užmiršo krikščionybės socialį 
vos katalikai rimtai svarsto nu- teisingumą. Tas turėtų būti įs- 
savinimą ir išdalinimą žemių ir 
kitokių Nuosavybių, kurios pri- 
klauso katalikų bažnyčiai ir 
Lietuvos kunigijai.

Ęezoliucija tuo tikslu liko pri
imta konferencijos Suvienyto 
Lietuvos Katalikų Centro (Lie
tuvos Katalikų Veikimo Cent
ro?), prie kurio priklauso ne tik 
daug kunigų, bet ir dauguma 
svarbesnių katalikų organizdci-

Rezoliucija sako kad pamatą 
Ispanijos civiliam karui davė Is
panijos katalikų bažnyčia, kuri

pėjimas ir pačiai Lietuvai, nesj 
pasak rezoliucijos, Lietuvos gy
ventojai, kurių 85 nuoš. yra ka
talikai, yra priešingi kunigijai 
dęlei socialių skirtumų. . Todėl 
esą reikalingos griežtos socialčs 
reformos:

Nors Lietu vos vyskupai prie
šinosi tokiai grieštai rezoliuci- ' 
jai, jaunųjų katalikų pasiūlymai 
liko priimti.

Socialių reformų šalininkai 
tapo išrinkti ir į Lietuvos Kata
likų Centro vyriausiąjį komite-

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

'♦ • . , 7 • -į \ -j

Apsiniaukę, gal sniegas į va
karą; maža permaina tempera
tūroje.

, ' - ■* ' I z*

Vakar 2 vai. po piet tempera
tūra Chicagoje buvo 25 laips.

Saulė teka 7:18 leidžiasi — 
4:88.

MASKVA, s. 5. — Oficialis 
komunistų part. organas Prav- 
da pranašauja besiartinantį nau
ją komunistų partijos valymą-;— 
“čistką* — kurio tikslas bus ga
lutinai pašalinti iš* partijos 
“klęsos priešus.” '

Pravda kaltina, kad buvęs vy
riausias bolševikų redaktorius 
Kari Radek, buvęs ambasado
rius Londone Grigori Sokolni- 
kov, buvęs sunkiosios industri
ja komisaro padėjėjas Grigori 
Piatakov esą nariai slaptos 
Trocldo-ZinovjevO grupės, kuri 
buk siekias i atsteigti senąją 
tvarką ir sugrąžinti į Rusiją 
kapitalizmą. Taipjau kaltinama, 
kad daugelis Trockio sekėjų, 
prisidengdami ištikimybe Stali
nui, įsigavo į augštas vietas ir 
paėmė savo kohtrolėn svarbias 
partijos organizacijas, kuriose 
jie vedą žalingą agitaciją.

MASKVA, s. 5. —- šiomis die
nomis buvo surašinėjami visi 
Rusijos gyventojai. Tarp kitko 
kiekvienas buvo įįdausišmas: 
“Ar tiki į Dievą?' Atsakymai 
parodę sparčiai didėjantį palin
kimą prie religijos.

Vokietija provokuoja 
karą ■

. PARYŽIUS s. 5. — Nuo pra- 
džos šių. linktų Ispanijos vande
nyse įvyįę .šie pavojingi inci-v- I Hl

Saųsię^T. -4- Vokietijos^krui- 
zeris Kęėnigsberg bandė sulai
kyti Ispanijos valdžios laivą So- 
ton, bet tašis pabėgo. Kitas vor 
kiečių kruizeris suėmė Ispahijos 
laivą Aragon. Sukilėlių laivai iš-

Profintern>; Katajama ir Kubinį
Sausio Vtt Sukilėlių ląiyąį 

iškratė Anglį jos laivus Etrib 1?; 
Bladkhill,’ o' Bėlgijds laivą nusi
vežė į- Čėuta/ iškrėtė Rusijos 
laivus MakSim Giorki ir Belą 
Kun. feipjati' apŠdiidė ir ■ vijosi 
Francijbs laivą.’į1t'

Sausio 3. — Vokietijos krui
zeris suėmė Ispanijos laivą Mar
ta Janųuera, o sukilėlių laivai 
iškratė rusų laivus Maskva ir 
Postyčer.

Sausio 3. — Sukilėlių laivai 
su<emė ir nusivežė į Centą plau
kusį iš Bostono Rusijos laivą 
Komiles.

Aišku, kad tie incidentai, jei 
tęsis ir toliau, neišvengtinai tu
ri privesti prie rimtų susikirti
mų. 1 ■ 4 ’ ; '

Daigelis frąncuzų mano, kad 
tai tyra Vokietijos planas pp^ 
versti Ispanijos^ valdžią paskelb
ti karą Vokietijai. Tada įąimaL 
šytų FrancŲą, o Anglija kąĮį) 
mano Beriynas> neitų prapčijai 
pagelbon.Visi frąnčuząi, išėmus 
konseryątoriuę, kalba, kad 
metąp š^a^^i^yękiečius. Bet 
vokiečiai kasdien piną vis tolyn.

Mahdhią; į kad; Ispanijoj yrą 
jau 13,000/ VokietijpSrrėgųliatįų 
kareiviai';Jię yąkąr pirrtią kąrt^ 
stojo mUŠiilyb.eČneįstengė įveik
ti interhaėięhhįinę brigadą. Bisį 
ateityjėA jie gali jjersvert kar^

10,000 ITALIJOS KAREIVIŲ 
■ISPANIJOJ. y

Tuo pačiu laiku (kaip ir pasi- 
tyčiodįmį iš Anglijos už pasira
šymą Vįdufžęmio juros sutar* 

šeštadieny antrą ^ulk^ kareiviu 
taip kad Italija Ispanijoj jąų 
turi 10,000 kareivių. Angli j a nu- 
rilenkė Muiliniai, b dabar 

; Mussolini tyčiojasi iš -^Angiijfe 
ir daro ką jiš nori. V.

Penki III. miestai iš
sigelbėjoautomobi-
C lių nelaimių
. ■■ .<■,& “■ / ... r- I • .. ■
. v-'-.-.p : ; 7. . .... * - . •

CHĮCAGOi—Penkiuose šiau
rinio v.|lji^
ciuose:::ha^U2rOlfe?iki- 22,0()O gy
ventojų^ pernai nebuvo nė vie* 
no automobilių j užmušto žmę^ 
gaus. ■ ; r

. šie nepaprasti miestai yrh 
Freėporf, ttawa, LaSalle/ WiĮ-

; :■ • v - : ii^ Winriėtka; Pastari^ji:
kiatė / Rusijos laivus^ Chicagos priemiesčiai: į;

y ,
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Penkivokiečiai laku- 
nainušauti Ispanijoj

’ BJLĘAO, s; 5; —- Basku gyni
mo komi tetas: paskelbė, kadpen
ki vokiečiai lakūnai likb užmuš
ti, lojalistdmS nušovus jų lėktu
vus.^ šeštas lakūnas parašiutu 
iššoko iŠ krintančio lėktuvo,; bet 
pateko į nelaisvę. <

BERLYNAS, s. 5. Vakar 
mirė admirolas Paul Behnske, 
70 m., buvęs komanduotojas Vo
kietijos karo laivyno. •

Aukščiausio Teismo 
Pirmininkas 

‘u. 'f.' ' «•’" v 'y'.'-■■■ ,
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Naujasis kongresas 
jau susirinko

.,L.... . ■ n i.. ■

WASHINGT()N s. .5.—šian- 
ųien.1 susi rinko nauj asis 75-tas 
kopg^esas. Posėdis buvo trųm- 

neš -.tik prisaikinta naujus 
kongreso narius f ir atlikti reika- 
lingį ’ kongreso -susitvarkymai, 
taipjau padaryta prisiruošimų 
prie į pręzidento , inauguracijos, 
kuris įvyks sausio 20 d.

Dėl priimtos konstitucijos pa
taisos, pirmą kartą naujas kon
gresas. susirinko dar prieš pVe- 
zidento inauguraciją ir prezi
dento inauguracija įvyks sausio 
mėn., o ne kovo 4 d. kaip bur
davo ikišibk '' ■ ‘

Dęinokrątąi naujame kongre
se turi dąųgiku kaip 3 prieš vie
ną daugumą,

Senatas susideda iš 76 demo
kratų, 16 republikonų, 2 farmer- 
labor, 1 progresyvio ir 1 nepri
klausomo. Atstovų butas suside
da iš 332, demokratų, 89 repub
likonų 8 progresyvių, 5 farmer- 
labor. Vienas demokratas atsto- 
vas mirė po rinkimų.

itytoj (trečiadieny) kongre
sas bendrame posėdyje suskai
tys prezidento elektorių balsus 
ir formaliai patvirtins preziden
tę Roosevelto išrinkimą, po to 
išklausys-ar prezidento metinį 
pranešimą kongresui.gu. --- -

Pardonas diktato-, 
riaus grobikui

< NANKING, s. 5. — Naciona
listų valdžia’ suteikė pilną par- 
įloną Charig Hseuh-liang, kuris 
buvo nuteistas 10 metų kalėji
mo už pagrobimą diktatoriaus 
•g^. Chinng Kai^Jiėkv Tačiaus 
jis turės pasiduoti griežtai mi- 
jitarinei disciplinai, kurią nusta
tys militarinių reikalų komisija. 
Atsteigtęs ir maršalo civilėS 
>isės. ' '

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS SEKA 
" AUTOMOBILIŲ STREIKĄ

Tarėsi su įlarbo sekretorę ir kitais kabineto nariais, bet dar 
nemanąs įsimaišyti streiką: Streikieriai atsigryžo

• 'prieš teisėją . '
r>...?.. . ,...r;.Ą > ,... ......... .

f . _____ ______ 1 ... ________-.1 . ..

WASHfNGTON, s. 5.—Pre- los. Turėjimą tos kompanijos 
zidentas Rooseveltas atydžiai Šerų pripažino ir pats teisė- 
seka ąutomobilių darbininkų jas, tik jis atsisakė pasakyti 
streiką General Motors dirbtu- kiek jis Šerų turi. Darbi n m- 
yese, kuris uždarė dar daugiau kai gi sako kad jis turi 3,665 
automobilių dirbtuvių ir kuris 
paliete Jau 80,000 darbininkų. 
Tuo reikalu jis turėjo Ilgą pa
sitarimą su darbo sekretore 
Perkins, taipjau ir su kitais 
kabinetb puriais. Perkins taip
jau visą streko situaciją išdės
tė ir kabineto susirinkimui.

Valdžia deda pastangų su
laikyti streiko plitimą, bet pre
zidentas Rooseveltas dar ne
mano šiuo llaiku į streiką asme
niškai įsimaišyti. Betgi penki 
federaliniai taikintojai jau pa
siųsti į: streiko srytį. 7

Darbo sekretorė Perkins aš
triai pabarė General Motors 
prezidentą Sloan, kuris įdėjo 
didelius skelbimus laikraščiuo
se apie kompanijos nusistaty
mą nepripažinti darbininkų 
“diktatūros” ir jokios vienos 
darbininku unijos. Esą negražu 
nesutikimus su darbininkais 
bandyti, išspręsti apgarsinimais 
laikraščiuose.

• '' '■ ■ 

Darbininkai reikalauja 
linti teisėją.

DETROIT, MICH. s.
Nors General Motors streikas 
tuo tarpu ir nesiplečia, bet 
vis daugiau 'dirbtuvių užsida
rinėja, pritrukusios reikalin
gų dalių. Taip kad skaičius 
likusių dėl’ streiko be darbo 
žmonių su kiekviena diena 
didėja.

Streikuojantys darbininkui 
įsakė savo advokatams užves
ti bylą" ir pareikalauti paša
linti iš vietos teisėją Black iš 
Genesee kauntės, taipjau at
imti iš jo advokato teises. Tas 
teisėjas yra išdavęs ąnjunetio- 
hą prieš streikierius.

Reikalavimas pašąjinti jį iš 
vietos remiamas tuo kad jis 
yra General Motors šėrįnin- 
kas ir kaipo tokis neprivalėjo, 
svarstyti tos kompanijos by-

Šerus, vertės $219,900. Jo žmo
na irgi turinti 80 Šerų.

Bet "teisėjo Black injunctio- 
nas, įsakantis streikieriams 
apleisti dirbtuvę dar nėra vy
kinamas.

Kompanija tikrina, kad iki 
šios savaitės pabaigos bus pri
verstos užsidaryti visos Gene
ral Motors dribtuvės ir ji tu
rės paleisti apie 235,000 darbi
ninku o

Nusižudė buvęs Chi- 
cagosmokyklų vir

šininkas

paša-

CHICAGO. — Vakar savo 
namuose, 2141 Touhy Avė. ras
tas nusitroškinęs gasu Peter 
Alvin Mortenson 67 m., buvęs 
Chicagos mokyklų viršininkas 
nuo 1918 iki 1924 m. Veikiau
sia jis žudėsi iš susirūpinimo 
dėl finansinių keblumų.

Imi
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Charles Evans Hughes, 
pirmininkas J. V. aukš- 

' Čįausio teismo, kiiriš ra- 
MŽo nekonstitucinju

^^(ih|d:ikąližmo,;' Jjštąltyjim ą, 
pianaikindjtaąs sepįynfų 

. mėt"
Diek 

žinią).

CM.Į Jū,.k,

5. —

ties, italai išsodino Ispanijoj g(>u valstijos kriminalio

tų bausmę konaunis-
Dick de Jonge. (žiu.'

• ‘.L y;.y' ■ *y”'-z

'N<ą,ūjienų-UN Photo
n/’.
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/-KAUNAS. ’ — . ; dieno-
mis tranzitiniu traukiniu Sovie-

Vvagoną 
a išvežta

tų Ęųdįįpų 
gyvų kiaulių 
pro Obelius.

' —4 V:

MILWAUKEE, Wis., s. 5. — 
Ant bažnyčios laiptų rasta su
šalusi su peršauta krutinę Lor- 
raine Marvin, 23 m. Ji buvo be
darbė. Policija spėja, kad ji pa
ti nusižudžiusi.
-------———>—;_______________
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DEŠIMČIAI METU PRASIMUS
ganizącijos: kaip komumstinės 
katalikiškus, taip ir vidurinio
sios srovŠ flrįbo kulturinj dar
bą fc&žal išj$ 

kflf fiettivy'beš
butų "buvę tų org^Aizacijų To
ronte, tai pati lietuvybė būt ge
rokai nukentėjusi.

Man pradėjus mipimą ūp- 
^vaTgą iŽšyt ir atsiliepus dėl 
kai kurių draugijįų arba asme
nų nęigiąmai, tie kai kurie mė
gino ir dabar mė^irtk man viso
kių priekaištu padaryti. Turiti 
pasakyti, kad aš taip fašia6, 

z žiT" t v jf’ • ’ —.fkalp aš Šu^taaū Ir kaip mab 
ne«er,au but« 'AttoSS teisingiau. Komunistai

. prie * kurios nariai luSėlJiį $au-

(Tęsinys)
v '

Kadangi Kultūros Draugija 
buvo pasiekusi kaip ir kulmi- 
nAcijdš taško, ta prie tdo lai
ku buvusių jėgų jos bolinlesnis 
toks špaAfis progVesAs tūrėjo 
apsistoti. Vėliau dar įvyko šio
kių tokių įomplikacijų, kurios 
kokiam laikui draugijos veiki
mą visiškai sustabdė.

Turint omenyje, kad, kaip 
Jaunimo sąjunga, taip ir Kul
tūros draugija buvo tiktai kul
tūrinės c orgajiižaci j os, nieko

drali|a^ j®& ^ivtš,rkAd 
ar ]
kokią nors pašaTpirię draugiją, 

giau prisirišimo. Tas dalykas 
buvo nuodugniai išgvildentas • ir 
prieita išvados, jog geriausia 
yra suorghnižuoti SLA kuopa.

Organizacinio darbo arba! 
iniciatyvos prisiėjo imtis man, 
ir 1934 metų,, spalių 7 d., 26 
PAlmerston St., ponų Iridrelių.' 
bute, tapo sukviesti Kultūros 
draugijos nariai, kurie ir sūtvė-' 
re SLA kuopą.

Nors mūšų kuopa iš karto ir 
nebu.Vo skaitlinga nariais, bet’ 
jos pavyzdingas tvkrkymasiš ir 
gražus parengimai įgijo toron- 
tiečiuose simpatijos ir jau šian
dien kuopa turi virš 60 nartų.

Pažymėtina, kad per 27 mė
nesius šios kuopos gyvavimo 
dar nei vienas narys nesirgo ir* 
pašalpos neėmė. ManAu, ameri
kiečiai už tai- akt kanadiėčią^ 
nerugos, 0 mes 'tuo tarpu gali
me pasididžiuoti, kad esame 
sveiki, kaip ąžuolai... >t

Baigdamas savo dešimtirieties 
metų apžvalgą, noriu pažymėti, 
kad visos mano sumynėtoš or-

PRAKALBOS ir bisfetsrios Mrš. Aneliax K. Jarusz
"■ 111 .............. . ... .

rtdne CinM

“Naujienų” redaktoriaus Dr. P. 
VSrigaičioĮ musų' kpmunistai pą«% 
įilAito, kad fe jfe
MM. W MW W' 
iion'treaTe, taip ir Toronte, jie

Alės ir šu$Htiitaą.j

i dvasią. Jeigu ne-■ * * *z* 3* Jv*'-'* '*■acijų To- 
pati lietuvybe būt ge-

steloj Aši, kdd aš apie juos ra- 
šiAu netAip, kaip jię nori ir su
pranta, gi man atrodė, kad kur 
reikaliiftg& piįint, teh aš 
ir gyriau, nežiorint, kad aš ir 
nė fomtaištas. feet ^ašAkytet;,

■ , U1 ę ’ ■ -■ įi.»" ’ -•

savjmo ir nutartu steigti, tie-; 
šiai socialistų kuopą, o ne 
nanjįeniečių klubą. Tuoj auš 
įsirašė 16 narių. Tapo Šrink-; 
ta valdyba, į kurią įėjo: pirm, 
A' Freri^felTsĮ, sekr. Jonas Stan-*,

ar

Pallnket! ger0 Paslsek,mo- įdarytos žalos. sujaukia 
'T' ’ ’ v J y ‘ “7 gruodžio 27 d. disku^ijąs 8ąry-?

šy su Dr. P. Grigbi^ib Atšilbri- 
kyhrū it jo pašakytbmš pYmi- 
m. ■.' 

■' .... ■' ur.b ’ , / .

atitaisyti savo prestižą liėtuvių

Na kad šokom, tai šokom!
Rašau ‘ korespūn^ncijąs,_ p 

či4 1b ChičhgOs . p. Bp®ta 
prb^bblA per Vadib MtiM. 
nąš Sb Aitais grūžiu t -,. . Y n
ba*i t. balšii, taO “bpkži®^n^^ k& 

11U'0 šfeęs^ W 'W;

šr o veš ašmenų. Tai beeisi, yra 
ir daugiau, kuriems Stalinas net 
bėtiįfai /turėtų, medalius pri- 
šiųsti bŽ gerufe pasižymėjimus 
•šM^iW. Turint prieš akis at
skirų asmenų biaurojimą, gali
ma spėti, kiek musų “pdliii- 

rimtas politinių, 
klausimų gvildenimas.
, ^1'8 “exitra”. diskusijų stišau-: 
irimas diikiai parodo, kiek^ 
“Ut^iM” kdhibtiištai ^bnai 
jte&si.' > :

(Tąsa ant 3-čio pusi.);
w'>, y i r , , ,

imttrim

6630 S.

tf se ar ligoninėse, 
/duodu massage 
f electric t re at- 

Went Ir
tie, blankets ir U. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r I- 
mai dovanai.

PaSMi “S idiote 

gimdymo nfiniub-) Telefonas Republic 7868

JgydYtojAs ir chirurgas

Dr. Sušauna Slakis

, Bendras Tofontb lietuvių Vūiz 
l(ias iiiA^daug toks: pašalpinių 
dtĄugijų yrū 3; kultūrinių taip 
^ūViietYtiksta, iš kbrių viena ir 
laikraštį lėidžfA. Girtubklyštė, 
kuri buvo gėrokM prasiplatinu-

' Įjf* ' t l ' S X • ,F ■' * 1 i

ši, nyksta, fįors ael to kai kam 
ir nemalonumų teko turėt, bet 
užtat šįandien džiuginančios 
pasekmės reiškiasi. Laikraščių, 
kiekvienoj lietuvio stuboj rasi 
po kelis. “Naujienų” prieš 1'01 
metų pareidavo 1-2 egzemplio
riui, b šiandien apie 46* prenu
meratorių ir kiti iŠ krautuvių 
įferkAši kasdien. Taip; kad ben
dras Toronto, lietuvių vaizdas 
yra džiuginantis,# ir yra vilties, 
jog 'geri norai ir darbai tarpe 
Toronto lietuvių stiprės.

—J. jokubynaS. 
f(GaTas) į

jau , neišt 
'Oį| 
tai šokteb !

r k6;

O

šmotų BreakfaętJSetai po5

.2 WolbWiit6 dikta 
6 • smarkuoliai tuo;

, ėmė kabintis ;įS^e : W..
? jbšttiftą hfeši§ailėjb pttrVp ^erb.; 
; Grigaičiui bįjūo'di'hti. AfetiM 
kuris ridrėjo parodyt, ^aS daug 
išmano, buvo A. Byra, kuris sa-

ine-

i 0.50

ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
Hb r’eikbiirigubią organizuotai 
ŠtOti p ,fcpyą prieš t6rori(Oį 
fšėlūšiuš kįdrnūhistus. Jis pri- 
irifti’riė ftet'blitoą praeitį Lųomėt 
Toronte lankėsi gerb. Dr. P. 
Grigaitis ir kAip po jo prąLiį- 
bų Tofohtb libtoliništai kaip 
vilkų g^uja — Jb žodžiais ta-J 
riant puolė “Naujienas” ir' 
bendrai » socialistinės minties 
žmones. f

Po jžaiigiiiėš k'blboš liūvo; 
renkaftibš diebo's pVezidiūhiĄš, 
j kurį įėjo Wš pats J. taba
kus ir sekretorium J. Stankui?

- bhvb neįJeVdadgiaiialh/ Nors^iOfc/?w ■.
fn dionn hnvn hni«i d«mn«. fe ’

turėtų būti dirbama,, katį Us 
ftA'ūjAjbfečių kiblias iš ’trkrį- 
jiį priiėš Visuš iri
dauginti ^bibVėtešiiidt^ tofob-/ 
16 lfetū’Vius sbcialfštynės ni\b- 

rtFės veikta. Tbliafa būVb kvie- 
diata ;*šb^irihkdšniš įfeiŠSl; 
tf&Vb ‘ b'tfbmonės. Bfa fr čia 
įVykbšta» kb ¥r pdtyš ifiitia- 
toriai nesitikėjo. Po ’d^nge- 
lio kalbų buvo leista ant bal-

Toronto, Kanada
Parencįimas

f ■■■■ r i i ■ * y U

Sausio įnėn. 2 d. Torbfito. 
Kom. Demokratinei TVūVkki: 
A Įsteigti Lietuvoje su'riiošė 
vakarą kuri&me buvo perštA- 
tyta 4-rių veiksni. tragedija 
“Alkani žmonės”. Veikaids- 
labai skaudus ir kiek mono
toniškas. Kaipo svarbioje ro
lėse geriausia vaidino VI. Rai-1 
la ir Ona Indreltonė. \ i

Pažymėtina kad publikos

tą dieną buvo baisi dargana, 
bet vakare orias kiek prasi
blaivė ir, rodos, dėl oro ga
lima buvo (langiau publik6& 
susilaukti. v J

Ruošiant didelius veikalus, 
vaidintojai padeda daug triū
so ir laiko ir dėl to labai sk’aū- 
du,‘ kai prišieifia vaidinti vės 
keliasdešimčiai žiūrovų. DAr 
vienas įsidėmėtinas dalykAs 
buvo tas, kad veikalo pras
me ne visose scenose atatiko 
jauniems žiūrovams, tuo tar
pti kai pusę publikos . sudarė 
vaikai ir priaugantis ; jauni
mas. Reikia pasakyti, kito 
čionykščiuose ftetuviuoSe, vai
kų vedimasis į parengimus 
taip prigijęs, kad vargu kada 
nors tas paprotys išnyks.: Prie
žastis to yra ta, kad nėra kur 
vaikai palikti. . ' x

Įsikūrė Socialistų kuopa
TSrSiiiė '

Sausio mėn. 3 d., 2:3*0 *pi 
249 Dundas St. W. , ndrėšu^, 
buvo sušauktas naujiėnieičių 
susirinkimas tikslu įkllrti nūu- 
jieniečių klubą. Susirinki- 
man atsilankė apie 30 asiįnc-; 
nų. J. Monkus, kaipo vietfAšy 
iš iniciatorių, atidaVė susirlh,* 
k imą ir sūVd įžanginėj e kai-’ 
boję labai nuosekliai apibudi-

ADVOKATAI
K. P. GBGiŠ

ADVOKATAS ., _ 
Miesto ofisas—127JN. DeirboFn St. 
ss

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tek Boulevard 1810.

Ketvirtadieniais ir v Sekmadieniais— 
pagal sutarties....

bft. StfttKOt'iš 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo2 iki 4, ir nuo6iki8

n ( _ v s _ ,

mis par’AšytA: “i5WdgAš V. feni
lą štffnii^l hri^ĄiČio feoBjAs-”

WltWii š&a: “teronijo lietu
vių masiniame mitinge gruo
džio 27 d. draugas V. Raila, I ve priskaitydamas’ prie apsi- 
pasiremdamąs Markso aiškini- švietusių; drįso /(Visai piemenis^ • 
mals Apie demokratiją ir pro-1 kai- nukalbėti, štai jo “gudru- 
fetariato diktatūrą, Smarkiai I maš”: “Man būnant prądž; 
sunnišė Gri^Aičio AiškipliSiuA. I rijokykloj toękytoj^s Ar 
‘(mano pabraukta). Nežinau, kiaulė yra, naų^įngA’s gyvuly A. 
kam reikėjb koniuhistams dar Mėš visi šakoih<&adnaudingaš. 
Railos, juk’tą galėjo kad ir Į Tuomet, iftdk^toj’^ Aiškina,,kad 
Mčrkio1 vaikAs AUikti,'.: Toįs sū- jis per penkiol$^iįętų< tvarkęs, 
mdšimAs, kokį Rąįįa..a$f^^^^ d'aHelj, q> degloji per
Vis Ai riėįtikina. pfcmūs Ėetab fį’umpąyaiką viską išknis 
brošiūros ištrauki^skAitymUs | Taigi jo1 ’Aš^
nėra jokį Markso ,t^rijos aiš 
kinimaš. Bet įAŽiurėkime, kaip] ir 
4:ie “nekalčiausi BepdtAfednti-

?Apfo Ifitlis Aštanis ta" j duodami kūrė; | 
siliepia: “Po RAiloš btiVo lįištąj 
kalbėti A. Frenzeliui, kuris kal
bėjo valandą laiko ir teisino 
•Grigaitį. (Kaip baisų!) Jis ir 
šiuo kartu pasirodė nieko, JneiA- 
manąs nei apie socializmą, nei 
apie demokratiją, nei apie pro- 
lėtarinę diktatūrą.” Tikrai la
bai “gražus” komplimentai, žd- 
dįįū, attddo, kad Grigaičio ai- 
vyteidAs Toronto kotoūhiš'tarns 
sumaišė viską.'

>•: L.' ' ■' ■ - ' - ‘ ' / I

Pašalinė publika turi gana 
grasaus juoko, o komunistai t Ai 
vis mušą, muša ir dąr kartą 
muša. Pažiūrėsime, kas iŠ to 
mhšimo išeis... ’ 1 : ■

* - •' \ ' a ‘ta

-J; idkiiK^Aas.

JOSEPH J, GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephorie: Boulevard 2800 .. 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE

R«>. «ijuSo, KoelvitįSt.
Telep>onę: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
advokatas',

Vėda bylas visuose telsniuoM 
.į ; Bridgeporto ofisu*: ...

3241 S. HalstedSt. Tek Calumęt 7262
OfijJo yal. dienomis hub 1 iki 5 vai. 

po piet. vąlcarąį* nuo 7 ild 9
Rezidencija: .

3407 Lowe Av«. Tek Yatds 2510

1OS

per 
trumpą ’Uaiką viską isknlšb^

ir Grigaitis ^įdi^;-'iWH®iAvęS;
■ “iŠknisęs” jų,į|;^dai^” ku

rį jie per* daugelį mefų^tate-

, St. Repšys, kuriš dąr tik ke
letas metų kaip buvo kA^tjąs 
ne tik tikyboj, bbt it fąšįst^L 
dvasioj, rašinėdavo *— įgprįaU;

•įpbptą Aiitaw
vardę siąštayd' JW^vai” ir ki

 

tiems fašistą laikraščiams, dA- 
bar pas komulijAtiiA ; įiAšidarė 
visai gerū šmei&u įriešingoš

čėiežinČš Lovos po

’6.SO
, ftodr tampos po

BUDRlK 
FURNITURE HM 
«3347 So. Halštėd St.

A.ASLAKIS
- ADVOKATAS
111 W'. Washington St.

. Doom 787
Vai. 9 rytą.. iki 5 vai. vakaro. 

Ofiso TeL Central 4490

Gjrv. vieta; '6733 Crandon Z.venue 
namh Tel.: — Hydę Tark 8395

Čfenmnt 3. Svilow~
ADVOKATAS

' 33 ŠT. LA ŠALLE ŠTREEt .
Mbk lubok Tel. CENtral 1840

. Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH W1SSTERN ĄVE. 

.Telefonas. TROspect 1012 >t 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

Ofiso Tek Virginia 0036 
.Residencę Tek BRVERLY 8244 
bR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENU® .

Ofiso valandos: 
nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakaro.

- Režidehfcija -
8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ, 

Valandos—9—10 A. M.
Nedėlioj pagal sutartį l* 4(0 ■"* ' * •* jk*

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

DENTISTAS
4645 So. Ašhlafid

- - arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 yUkhro.

Seredoj pagal sutarti.

Tel. Boiilevard 5914 Dieną ir Kaktį
Ofisb valandos: nuo 2 iki 4, nub 7

i® Olffi §.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
o i.. ,A Ofisas ir, Rezidencija.
3Š35 So. Halsted St

„ „ UftlCĄGo^ ĮEL.

PHYSICIAN-SURGEON 
Office 4070 Archer ĄvCrtfe . 

Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; .7—8:30 p. n. 

Office & rešidehce 2510 W. 43M SL 
Tel. Lafayette 8051 

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

!""■ Sekmadieni susitarus.

Rėk 6609 SO. ARTESIĄN ĄVk 
Tel. Prospect 3403 . k .

Dr.A.J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nūo 2 Iki 4 V. b. ir nuo 7 
iki 9 v., vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais susitarus.
__ J OFISAS
3156 West 59th Si

Tel He'ml&A 5998.

Jos.F.Budrik
INCORPORAtED

'■ ■ į > <■ , ' ■ ■' -

3417 So. Halsted St
tauIėvUrd 470Š

Laidotuvių Direktoriai

y.*.' ‘-

T

r

<•• BUDRIKO PROGRAMAI:
X;.. Nedėlioję 7-8 vakare WGFL, 
Ketverge 7-8 vakare WHFC.

h i, ■■■ r .....       iii.........

z' jK.jLū BičUuOi v' *4 »-■

, .■
z ■ -{^įįįį;

v ’įiįįį 'K •->*

■A

į^^į'i&vb pa-

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuviu 
LaidotuviŲ Dirėktoiiy Asociacijos.

DR. VAITUSH, | OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių jtehipirtią, kurte 

esti priežastimi galvos , skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemiino, nervuotii- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir tolirėgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visųosę atsiti
kimuose egzaminavimas daromas, su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos hiip 10 iki 8 v. 
Nedėlioj riud 10 iki 12 v, dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
4712 šoŠtehiand Av.

Phone Boulevard 7589

KITATAUČIAI

AUKŠTOS
.' ' ' ? 'I ■ į

ILLINOIS

Reikalaukite DEGTINES
! ■

18feehėfeių
L sėhtitrto

< 'fiTRATUnTSTRAIGHT
KEWffiN 

DfcGTINR.

GALIMA GAUTI VISOSE B®
TAVERNOSE NATHAN KANTER 

fflUTUAl LiUUOR 60MPAN Y 
,• ■ 4^7 . SOUTH HALSTED STREET' '

Visi Telefonai Yards 0801
, , < , r : *.< .. 1' ' t. .. “ • * į

ĄMBULANCE fĄTĄRNAyiMAS DIENĄ IR NAKTĮ. 
TLrime koplyčias Visose Miesto Dalyse.

.\ *• 1U ■ A/-- ifetMišAven’
ERČIUS ...u
ue ; rpljdjie.Lafayette _3572

y j L. . <

JALSKIS . ';
Į Pilone Boulevard 418U

1 > •.

< PI 
im

^SSįrT'įįįl ' te'-
.a-m.

Cjęero- .. . yhpne 2109

^ršo.ha
J

z s
SDIKAS

. . feotileVard .468^

i
1 ■ 1 J

t ZOLP
PMhea BoutevAi'd 5208-8413

Ė’:' ■

IMM
; difc i 
th sW

ikbbAs ■ ■
Tliofle Monroa

r. ■ ■' \< • ?• ■. i
■

• , r ' •’ * ; • ' ‘ i. • ’ - ' f ' ’ • ,

Meskis ir sūnūs,. „.. ;
Jiigan . Avė. . z TeL Pulhnan 5703

iAciiAwii
23H.WestJ23td Placer ,

jZltsuNŲŠ
Fhmib CiHuil 21515

: i ' te

& c. JA 
IMI ® lis 1108t6 ŠL Tel. P

ta

f A’M
i .. ' ■ -■pų A® 1*JL

•V-l'. h

bl9£ftiktas
J - V .

LIETUVIS OpLęMfeTRiŠTAŠ 
L Tėt YUrd* 1829

Pritaiko p Akinius 
Kreivas Akis

Ištaiso.
• f. ęiir'U"1 ' ' '• * •

r Ofisas ir Akinių Dirbtuvi
756 West 35th St.

.. kitfipas Biistėd St. i
Ly«!«!>40<= nuo J IM 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos 
v,, »/-i n j • <-.* x-'- i / ♦ , < ....
1,m'MiiiiiiiiiU I !!■■■. I Him i I Mi j|Į III iliMIMlMlttoni ĮiiimMOiibtfi*.

.. ............ 11 l|ip1 1 ■■■iii—i i nu u*»

LIETUVIAI
■

-į- " ■ ■

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos IJetuviu Daktarų 

Ai...Dtaųgijoh Kariai___ _

Ą. Montvid, M. D.
Tęvą Stafe Bank Bfdfc- 

,?400 West Madisbu, Street
VAI. 1 iki 8 M pijetą, į iki 8 vak

> ; . ; . Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

▼ak, NedSlipmjs nuo 10 iki 12 3348 Souti ftalsted St

!r. ’A
Ofii® Tol JlnulevSfd

1 756 wm (35fl» W
hr 85th w Halsted ^ts., 

Ofiso yhtandos DU6 1-3 iibfl(ii80-8:8f 

ne.
T«l. Kenvood 5107 1

I ♦

JAU ŠUGkjšO Iš KALIFORNIJOS 

Dr. J. Shinglman 
Praktikuoja - 25 mėtai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
k specialybe.

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M. 
Gyvenimo "vietą 1638 Sd. 50 Avė.

.. Phone Cicero 36561 
otfice 4930 West i3th Street

bū.
IS RUSIJOS . ■

Gerai lietuvianib žinomas per 36 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeri*. t ,

Gydo stalgias ir chroniška* liga* 
vyrų, moterų ir vaikų jmgal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. y.

Ofisas ir Laboratorija^ w r 
1034 W. 18th Stų nežoli Morgan Si.

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

. Tet Chhal 3110
Rezidencijos telCfonld : s

Šiiperlor 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
4729 So. Ashlaoa Avė.

2-ros lubos* 
CHICAGO, ILL.

• OFISO VALANDOJ 
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, ritfo 2 itd 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki. 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 ik) 12 
valandai dien^ . ‘į

Phone MIDWĄY 2880.

Dnl&Že Bhn
4631 SOUTIJ ASHLAND AVĖ.

Ktto Tt) feiO12<aitoW?n2<iOiM išlėto
7 iki 8 vai. NedėL nuo. itkikl 12 

Re*, Telephone PLAZA 2409

DR. A. A. ROTI!
. Rusas Gydytojas ir ChirUri^a 
Moteriškų, * T0I

Ofisas 6850° Stony l’lahd Avė. 
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Ned*
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charovo palikimą

3. Reikalatijąme,
perversmą

tų atvirukų pri

Toronto, Ont

tuvis
A. FrenzeJis

PRAKALBOS IR DISKUSIJOJ

vajaus

sumaišytas

Carolinų,baku

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Visose 
Vaistinėse

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Kentucky ir Tennessee; ir tabaku iš 
pietinesMaryland

ypač 
pasirūpintų kiek galima dau
giau tų atvirukų išplatinti. A t 
įsiminkite, kad kiekvienas atvi
rukas, pasiųstas į Lietuvą, reiš
kia vieną protesto balsą.

Jonas Martinonis.
Prieš GoldblaU krautuvę (pirma 

Dkvis)—-2nd floor.

Aromatiškas tabakas iš distriktų Xan- 
tha, Cavalla, Smyrna ir Samsoun Tur
kijoje ir Graikijoje, turtingiausio kvap
snio tabakas *

-----  8:80 v. vak.
TĘL HARRISON 0751

Kai dar tebebuvo gyvas visa* 
me pasaulyje žinomas ginklų 
pirklys multimilionierius Bazi- 
lius Zacharovas, užsienių spau
doje buvo skelbiama, kad jis

GERKIT TIK GERA

vai statyti kandidatus, laisvai 
už juos agituoti ir laisvai rink
ti. Atseit, turi būti atsteigta 
tikra demokratija.

2. Reikalaujama, kad Lietu-

Lengvu nunokusiu namie-augintu ta 
...Bright .tabaku is \

Luise Rainer, garsi ki
nų artiste importuota iš 
Vienos, rengiasi ištekėti už 
Clifford Odets, garsaus 
a'mehikiečio /dramaturgo, 
kuris dabar randasi Hol- 
lywoode ir rašo seenerijus 
filmams.

Naujienų-Acme Photo

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio 
Vaistas

ALŲ

AR TAIP IR TURI 
BŪTI? PROTESTO REZOLIUCIJA

Prieš kiek laiko 18 kempes
lietuviai darbininkai susirinką • vbs ūkininkų terorizavimas bu 
paminėti liūdnas sukaktuves.1 tų sustabdytas.
Būtent, prisiminti gruodžio 17
d., 1926 m

Kana 
visuo

• PRASYK SAMPKttO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wine Co. 
M4 8. WeU« 8t„ Chica«o, DL 
Priniųsk, man sampelį dyku

Vardo ' ................... .........

užsienio laikraščių jo kilimą iš 
Lietuvos taip pat pažymėjo. Da
bar Lietuvoje, Kretingos apski, 
Skuodo miestelyje atsirado Pet
ras Zacharovas, kuris daro žy
gių gauti nors dal; Baziliaus 
Zacharovo paliktų milijonų. Jis 
Lietuvos užseinių reikalų mi
nisterijai atsiuntė prašymą, ku
riame sako, kad jis esąs Bazi
liaus Zacharovo giminaitis. Jo 
tėvas, dar prieš karą pasakojęs, 
kad Londone turįs turtingą gi
minaitį Bazilių Zacharovą. Už
ėjus didžiąjam karui, Skuodo 
Zachąrovai labai skurdžiai gy
venę. Tada Petro Zacharovo tė
vas dėjęs pastangų susisiekti su 
Londone esančiu giminaičiu 
multimilionierium. Bet tuo lai
kų nebuvo galima į užsienius 
išsiųsti korespondencijos. Garsinkitės NaujienoseNaujų metų proga sveikinu 

visus Kanadoje įr kitur gyve
nančius lietuvius Naujienų 
skaitytojus ir linkiu visiems 
kuo geriausio pasisekimo. Nau
jienų redakcijai linkiu,; kad 
skaitytojų tiradas išaugtų dvi
gubai, nes Naujienos, kąipo ge
riausias ir didžiausias lietuvių 
dienraštis yra pilnai to vertas,

seit, Smetonai. Tokiu budu juo 
daugiau iŠplatinarfią tų atviru-, 
kų, juo susidaro didesnis skai
čius protestuotojų, ‘

Tų atvirukų meš ilgokai lau
kėme iŠ Winnipego, ir pagaliau 
sulaukėme. Atsiuntė juos mums 
drg. Gutauskas. Visi mes buvo
me tiek Susidomėję, jog tiesiog 
negalėjome pasidalinti, — su 
didžiausių atsidėjimu žiūrėjo
me ir skaitėme.

Drg. J. Mikaila paraše laišr 
ką jWinnipegą reikalaudamas, 
kad daugiau 
siųstų. Jis vienas yra pasiry
žęs išplatinti jų kelias dešim
tis. Tenka pasakyti, jog drg. 
Mikaila yra nuoširdus demo
kratijos gynėjas ir socialistiškų 
idėjų žmogus. 1

Šia proga kanadiečiams aš 
noriu priminti, kad jie

kai nuvertė teisėtą žmonių iš
rinktą valdžią ir įsmeigė dikta- 
turą.,-

Nuo to laiko jau sukako de
šimt metų. Įsigyvendsi per per
versmą valdžia panaikino spau
dos laisvę, atėmė iš žmonių tei
sę laisvai rinktis ir svarstyti sa
vo reikalus, nusmaugė visas pa
žangiąsias organizacijas. ‘

Busią kraštui apsaugoti liko 
įvestas apgulos stovis visoje 
Lietuvoje. Kai darbininkai ir 
ūkininkai pradėjo bruzdėti dėl 
savo būklės pagerinimo, tai jie 
liko pavaišinti kalėj imais ir 
kulkomis. Kai kuriems net įte
ko ir su šiuo pasauliu atsiskirti*

Tokios tai liūdnos sukaktu
vės. Musų kempės lietuviai vi
sa tai gruodžio 17 d. svarstė ir 
nutarė priimti atitinkamą rezo
liuciją bei ją pasiųsti Smetonos 
valdžiai, o taip j)at paskelbti 
spaudoje.

Svarbesnieji rezoliucijos pun
ktai yra štai kokie:

1 j Griežtai reikalaujame, kad 
ilgai nedelsdama Lietuvos val
džia paskelbtų naujus seimo 
rinkimiis. Tiems rinkimams tu
rėtų būti nustatyta tokia tvar
ka, kad suteiktų progos Lietu
vos liaudžiai laisvai rinkti i sei- 
mą tokius žmoųes, kokie jiems 
geriausiai tinka. Kitaip sakant, 
turi būti suteikta proga lais- platinti tatp Kanados lietuvių

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
X-RAY 
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kada/lauko ir kariuomenės teismai 
tautininkų sugundyti karinin-'nebūtų taikomi civiliams gyveti-

1 ' tojams.
4. Reikalaujame, kad iš kalė

jimų butų paleisti politiški nu
sikaltėliai. O ypač tiė/ kurie li
ko nubausti vien tik todėl, kad 
jie kovojo dėl savo krašto žmo
nių gerovės, v

5. Reikalaujame, kad butų
panaikintos visos politiškos by-» 
Ibs, kurios lįko iškeltos valstie
čiams^ ryšium šu ūkininkų bruz-i 
dėjimu. X

6. Reikalaujame, kad valstie
čiams butų sumažinti žemės u- 
kio mokesčiai; o taip pat, kad 
nebūtų iš varžytynių pardavi
nėjami ūkiai dėl mokesčių ne- 
sumokėjimo. ;

7. Reikalaujame, kad iš Liė^ 
tuvos pašto butų; pašalinti visi 
žvalgybininkai, kurie cenzū
ruoja iš užsienių ir j užsienius 
siunčiamus laiškus.

8. Griežtai reikalaujame, kad 
butų panaikintos žadinamosios 
darbo stovyklos, į kurias admi- 
nistrątyvišku , budu (vadinasi, 
be teismo) numatoma siųsti nu
sikaltę piliečiai.

Tai maždaug tokio turinio 
buvo priimta rezoliucija, po ku
ria pasirašė J. Martinonis, P. 
Taucas ir A. Petronis.

Toliau buvo < užgirtas L. K.
L. L. sumanymas išspausdinti kad jį skaitytų kiekvienas lie- 
protesto atvirukus ir juos iš

Skaudamos strėnos? Gau
kite mkldną Ir greitą 
palengvinimą su keliais 

Ifisltrynlmais.
PAIN-EXPELLER 

pigiausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metą.

• * - X - ’ ■

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pn> 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato { alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 ‘

PICKLE CROW, ONT. — Ke
letas metų atgal Kanados lietu
viai darbininkai jausdami savo 
spaudos reikalingumą, vado
vaujant gabesniems draugams, 
pradėjo leisti savo laikraštį 
“Darbininkų žodį.”

Geriausiai darbininkų remia
mas “D. Ž.” per trumpą laiką 
išaugo iš mėnesinio į savaitinį. 
Padidinta laikraščio formatas ir 
patobulinta jo techniška pusė. 
Kanados lietuviai darbininkai 
pamilo savo spaudą, nesigailėjo 
darbo ir pinigų jai palaikyti.

Laikraščio patobulinimui ir 
naujų skaitytojų gavimui kiek
vienais metais skiriami vajaus 
mėnesiai. Tokių vajų metu su
keliamos gana žymios pinigų 
sumos, kurios per sudarytus 
rajonų' komitetus betarpiai pri
siunčiamos “Darb. žodžio” ad
ministracijai. , -

Praėjusiais 1935 m. vajus 
buvo vienas iš sėkmingiausių. 
Vajaus tikslas buvo sukelti pi
nigų nupirkimui linotypo. \ • -

Vajaus kvota išpildyta su 
kaupu.

Tai vis atsidavusios savo 
spaudai Kanados liet. darb. vi
suomenės dėka.

linotypas nupirktas. Tai ir 
viskas. Taip pasišventus dirbu
siai ir gausiai aukavusiai lieti, 
darb. visuomenei dar ir šian
dien nėra žinoma: kiek galuti
nai buvo surinkta pinigų praė
jusiame vajuje? Kur ir koks li
notypas nupirktas ir kiek už jį 
užmokėta ?

Ar galutinai linotypas apmo
kėtas, o jei ne, tai kiek trūks
ta? Kur ir kokios kitos išlaidos 
laikraščio aplaikymui ir jo pa
gerinimui

Jokios galutinos apyskaitos, 
nėra. Paskutiniu laiku netikė
tai pakeistas laikraščio vardas. 
Skaitytoj ai nustebo vietoj *‘D. 
ž.” gavę “Liaudies Balsą”? Pa
keitimas įvyko staiga ir be skai
tytojų žinios ir sutikimo.

Po netikėto laikraščio vardo 
pakeitimo, - paskelbtas 
mėnuo 1936 metams.

Ką tas viskas reiškia 
dos lietuvių darbininkų 
menei valia tik aukoti pinigus, 
dirbti, kiek kas išgali laikraš
čio naudai, bet žinoti, kur ei
na musų suaukoti pinigai, žinoti 
ar reikalinga daryti kokie pa
keitimai, pataisymai ir t.t. laik
raščio leidimą ribose mums ne
valia. ,

Mes laikraščio skaitytojai ir 
rėmėjai turim turėti teisę bei 
žinoti, kur kas ir kaip yra da
roma su musų darbu ir auko
mis!

Laikraščio administracija pri
valo jaustis atsakominga prieš 
visuomenę, kaip tikrąjį tos įs
taigos savininką, nes iki šiol 
vartota taktika laikraščio vado
vavimo organuose gali privesti 
laikraštį prie susilpnėjimo arba 
dar blogesniu atsitikimu ir prie 
žlugimo. O wž tai atsakingi bus 
tik užsispyrę nesiskaityti su vi
suomene laikraščio administra
toriai.

r suvyniotas į
Puikiausios rūšies Champagne Ciga 

W. . . ■ .

Drauge savo prašyme Petras 
Zacharovas skundžiasi, kad jis 
dabar esąs, labai neturtingas ir 
dėl Baziliaus Začharovo paliktų 
milionų negali pats vesti bylos. 
Lietuvos užsienių reikalų minis
terija, norą ir neturėdama rim
tų Petro Žačhfthivo įrodymų, 
vis dėl »to pradėjo daryti žygių, 
kad jis atgautų paliktus milijo- 
pųs. J ^aziliaus Zacharovo pa
likimą reiškia savo teises ir se
nas Kauno Žydas S. Reisas. Jis 
taip pąt -esąs'.mirusiojo milio- 
nieriaus giminaitis, Atsimenąs, 
kai Babilius Zacharovas gyve
nęs Kaune ir Čia norėjęs įsteig
ti mašinų fabriką. Taigi, Lie
tuvoje atsirado du Baziliaus Za- 
chąrovo “giminaičiai,*’ kurie 
dabar gali tapti milionieriais.

—Tsb.

(Tąsa nu.o 2-ro pusi.) 
. . ■j." ;■’> -'K‘. i .

HL. B.”; tilpusius melus apie 
kalbėtojo atsilankymą jf jo iš
reikštas mintis laike prakalbų 
nėra reikalo atsakinėti,nes bu
vę virš trijų šimtų ižmonių pra
kalbose kiekvienas su gryna są
žine patvirtins, kad “L. ĮL” sa
vo aprašymuose kiekviename 
žodyje meluoja. Ir iįŽ tokį 
faktų. iškraipymą ir per akis 
melavimą “L. B.” skaitytojai, 
kurie buvo prakalbose ir skai
tė vėliau sufabrikuotas žiniai 
labai nusivylė. ? , ■

'. ■ ..j •„ . ■< • * <' i \ • J- ■

Vėliau teks, pakalbėti.;apie 
musų komunistus, kurie; dedasi 
didžiausiais demokratijos gynė
jais, o toji demokratija jiems 
yra kaulu gerklėje. .

, ' v —Jurgis.
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Jėgos gaminimo biznis
Kompanijos* kurios gamina elęktrikos jėgą, tikisi 

labai daug biznio Šiemet. Elęktrikos vartojimas šviesai 
ir mašinoms varyti pastaruoju laiku smarkiai pakilo ir 
dar vis tebekyla, šiemet kompanijos tikisi žymiai pra
plėsti savo biznį ypatingai sodžiuje.

Tam tikslui, žinoma, reikės statyti naujus genera
torius ir tiesti naujas vielų linijas. Kompanijos yra pa- 
skyrusios, 6.35 milionus dolerių šitoms išlaidoms. Sako
ma,. kad tai esąs didžiausias jėgos kompanijų biudžetas 
nuo 1931 m.

Šitą bizni tųęėtų paimti į savo rankas valstijos ir 
miestą}. Tuomet jie turėtų gausingą įplaukų šaltini, o 
elektriką žmonės pirktų daug pigiau. Federalinė val
džia jau pradėjo kita kryptim didelį eksperimentą su 
TV A (Tennessee Valley Authority).

Sovietų ekonomija
Sovietų ekonominė politika santykiuose su užsie

niais yra nacionalistinė. Tarp Rusijos ir kitų šalių nėra 
laisvo prekių apsikeitimo. Visa prekyba yra valdžios 
rankose. Valdžia įsileidžia tiktai tokias prekes, be ku
rių ji absoliučiai negali apsieiti.

Jos tikslas yra padaryti taip, kad Rusija galėtų ap
sieiti visiškai be svetimų prekių. Daugiausia šituo su
metimu buvo sugalvotas ir pravestas tas garsusis “pen- 
kerių metų planas” (piatilietka). Per tuos penkerius 
metus valdžia stengėsi Rusiją “suindustrializuoti”, pri
statyti joje dirbtuvių, kad paskui Rusijos pramonė ga
lėti) pagaminti visa, kas kraštui reikalinga.

Ekonomijos atžvilgiu šitokia forsuota industriali
zacija nėra sveikas dalykas. Kokia prasmė, sakysime, 
daryti automobilius arba traktorius savo dirbtuvėse, 
jeigu tas pačias mašinas galima nupirkti Amerikoje ar
ba kur nors kitur daug pigiau (dagi užmokėjus trans
portą ir muitą)?

Ims daug metų, iki rusai išmoks savo naujas dirb
tuves vesti taip ekonomiškai, kad jos išlaikytų kompe- 
ticiją su kitų, pažangesnių šalių pramonėmis. O iki to 
laiko Rusijai teks laikyti savo sienas uždarytas užsienių 
prekėms.

. .'.A..............  .....

Vilnius ir Lietuva
X

Kada Vilnius grįš prie Lietuvos?
Kai Lietuva draugiškai susitars su Lenkija. Bet kol 

Lenkijoje bus dabartinis režimas, draugiškumo su Lem 
kija tikėtis negalima. Greičiau galima laukti "nuolatinių 
kivirčų ir nesutikimų.

Lenkų vyriausybė vis labiau spaudžia lietuvius Vil
niaus krašte. Ji nori, kad lietuvybės neliktų Vilniaus 
krašte nė pėdsako. Todėl ji uždarinėja lietuvių draugi
jas, laikraščius ir mokyklas, daro kratas pas lietuvių 
visuomenės veikėjus ir juos kitokiais budais terorizuoja.

Lenkų vyriausybė taip elgiasi dėl to, kad ji yra mi- 
litaristų kontroliuojama. Ne geriau ji elgiasi ir su savo 
žmonėmis. Tiktai kai Lenkijos žmonės tuos militaristus 
nublokš, tai ir Vilniuje pasiliaus lietuvių persekiojimai, 
ir lenkai pasidarys sukalbami santykiupse su Lietuva.

Dėl Vilniaus bus galima susikalbėti su Lenkijos de
mokratija. Bet demokratija turės kalbėti ir Lietuvos 
vardu. - %. -

Vietine dorovė

*
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KAM TAS AKIŲ DŪMIMAS?

“Laisvė” atsako vienam laik
raščiui, kuris pastebėjo, kad
Sovietą Sąjungos konstitucija 
'įveda tokią tvarką, “kad bąl- 
suotojas privalo balsuoti tik už 
komunistų partijos išstatytus 
kandidatus”. Ji sako, kad t.as 
laikraštis rašo “niekus”, šitaip 
kalbėdamas apie sovietų kon
stituciją, nes —

“Kandidatus į sovietus ga
lės statyti kiekvieną organi
zacija, gyvuojanti Sovietų 
Sąjungoj. O tėn organizacijų 
ir draugijų randasi šimtai,

tija. Kadangi kitokių partijų 
konstituciją įlelėgalizuoja, tai 
jau vien iš šito fąkto išeina, jo- 
gei komunistų partija Čia turi 
monopolinę teisę — kaip tauti
ninkų partija Lietuvoje ąrba 
'nacių partiją Vokietijoje.

Bet Stalinas pąsisarmatijo 
tatąi visiškai aiškiai pasakyti 
konstitucijoje. Jisai parašė, 

!kad ir nepolltiškos organizaci
jos galės .veikti — supraskite, 
jos taip pat galė^ dalyvauti i lū
kimų kampanijoje ir net statyti 
kandidatus. Tokiu budu j kati* 
didatus galės patekti ir profesi
nių sąjungų atstovai, koopera-

jei ne tūkstančiai. Profesinė- tyvų atstovai, ap'Švietos ir kui
sę sąjungose (darbo unijo- turos draugijų atstovai ir t. t. 
se) randasi apie 20 riiilionų Atrodo labai gražiai.
darbo žmotiių. Kooperatyvai 
taip jau apima milionus. Na, 
o prie to,, kiekvienam mieste 
ir miestelyj randasi daugybė 
apšvietos, kultūros ir meno 
kliubų, bei draugijų, kurios 
taipjau turės pilną teisę sta
tyti kandidatus ir dalyvauti 
rinkiminėse kampanijose.” 
Kadangi Brooklyno komunis

tų organas šitoje polemikoje 
sako, kad ir “Naujienos” “ka
la niekus” apie sovietų konsti
tuciją, tai tenka ir mums tar
ti žodį-kitą šituo klausimu.

Mes esame priversti pareikš
ti, kad “Laisvė” pučia durnus 
į akis savo skaitytojams, pasa
kodama apie tūkstančius orga
nizacijų ir draugijų, kurios buk 
galėsiančios statyti kandidatus 
ir dalyvauti rinkimų kampani
jose, neatsižvelgdamos į komu
nistų partiją.

Tik komunistų partija 
legališka

Visų-pirma, sovietų konstitu
cija pripažįsta teisę legališkai 
gyvųo.tj tiktai komunistų parti
ją, t. y. valdžios partiją. Jokios 
kitos partijos ji nepripažįsta.

Aiškus dalykas, kad kandi
datus valdiškuose rinkimuose 
stato pirmiausia politiška par

Bet kas tdos atstovus dės i 
kandidatų sąrašus? Kas pa-
rinks asmenis, ' kurie turėtų 
kandidatuoti, kaipo profesinių 
sąjungų, koopęrątyvų įr .kitų 
nepolitiš^ų organizacijų atsto
vai?

štai ką šituo x kląusiinu pa
tvarko sovietų konstitucija, ji 
sako, kad visoms vąlstybfriėms, 
taip pat kaip ir visuomeniš
koms darbo žmonių organizaci
joms vadovaus komunistų par
tiją.

Taigi aišku, kad komunistų 
partija, o ne kas kitas, spręs įr 
apie tai, kokius kandidatus tu
ri statyti procesinės sąjungos, 
kooperatyvai.,, draugijos ir kliu1- 
bai! \

.. . ■

Komunistų kontrolei pavesta 
visos organizacijos

Vadinas^ komunistai statys 
kandidatus, viena, kaipo vie
nintelė legąliška partija, antra, 
kaipo nepolitiškų orgąnizacijų 
vadas. m

Apię tai-visai aiškiai kalba 
Stalino konstitucijos straipsnis 
126. Butų gerai, kad “Laisvė” 
tą straipsnį ištisai pacituotų ir 
paaiškintų sąvo skaitytojams.

žodžiu, sovietų konstitucija 
įvedė labai panašų partinį mo

nopolį į tą, kuris įvestas Lietu
voje pagal Smetonos konstitu
ciją. Smetona irgi pirmiausia 
uždraudę visas opozicines par
tijas, palikdamas legališka tik 
viepą tautininkų partiją; pas
kui parašė, kad kandidatus 
statys savivaldybių tarybos, 
kurios jau buvo perkoštos per 
tautininką koštuvį. Tokiu badu 
į seimą galėjo praeiti tiktai at
viri Smetonos partijos žmonės 
arba tos partijos, parinkti neva 
“nepartiniai’*.

Ęęt čia reikia dar pridurti, 
! kąd ir visą, spauda Sovietų Są
jungoje yra valdžios, arba jos 
kontroliuojamų organizacijų 
rankose. Tokiu bųdu jokiam 
k-ndidątui, kuris nėra komu
nistų partijos paskirtas arba 
užgirtas, nerą mažiausios pro
gos: patekti į bet kokią sovietų 
įstaigą. I

“Laisvei”, žinoma, nesmagu 
pripažinti, kad ta Stalino kon
stitucija labai kvepia fašistišku 
“duku”. Bet ką gi padarysi? 
Draugas Stalinas taip, matyt, 
supranta “darbininkišką demo-

PIETŲ LIETUVOJE 
SIAUČIA VILKAI

NEŽINOMA RANKA KAUNE PAGROBĖ 
PASLĖPTAS BRANGENYBES

yiįi.1..... ...............       ■... ... ...

Nekilnojami turtai, kurių savininkai dar negrįžta iš di
džiojo karo. — Net 10 metų ieškojo paslėptų bran- 

puikiųgenybių. — Generolas Grigorjevas vietoje 
rūmų tepasistatė nuo bombų tik slėptuvę.

Kai buvo svarstoma J. V. konstitucijos pataisa, 
draudžianti dirbtuvėms samdyti vaikus, tai tą sumany
mą smarkiai atakavo Bostono katalikų kardinolas.

Vaikų darbo pataisa buvo priimta kongrese,, bet dar 
ji neįėjo į galią, nes daugelis valstijų dar nėra jos pa
tvirtinusios.

Dabar pakėlė savo balsą R.-Katalikų diocezija 
Brooklyne. Jos oficialis organas “Brpoklyn Tablet” ra-

šo, kad vaikų darbo pataisa,prie konstitucijos tai “nau
jas užsimojimas sufederalizuoti tai, kas yrą valstijos 
reikalas”. Jisai nori, kad dalykai, kurie liečia dorovės 
klausimus, butų palikti kiekvieno atskiro miesto įr kiek- 
vienos atskiros valstijos žiniai. y

Šitas dorovės gynimas labai gražiąi sutinką su do
rove kapitalistų, kurie daro gerus pelnus, sąrųdydami 
už pusdykę vaikus, tuo tarpu kai suaugę darbininkai 
vaikščioja be darbo, ?-

Bet to Brooklyno vyskupijos organo reikėtų pa
klausti : ar gi doroves įstatymai kiekviename paięste įr 
valstijoje turi būti kitokie? Juk Dievas visoje Ameriko
je, rodos, yra vienas.

■ _ _____ ................................ ............................................... .... —--------------------------------- ----------------------------- --------------------- -—.—.....—

saulės spinduliai ir šešėliai Yosimlte Nailonai Parke 
sudaro vaizdą, Skuris gražumu tiesiog žavi.

Aaujienų-Acine Photo

Šiais metais Pietų Lietuvos 
miškuose labai smarkiai siaučia 
vilkai. Per spalių ir lapkričio 
mėn. vilkai ypatingai daug nuo
stolių pridarė* Alytaus-Butrimo- 
nių — Onušiškio-Varėnos apy
linkių ūkininkams. Neseniai vil
kų gauja atbėgo į Butrimonių 
Valsčiuje esanti Bagarų kaimą. 
Jie puolė į lauką išleistus gyvu
lius ir daug jų sudraskė. Dėl to, 
daugelis Lietuvos pietų gyven
tojų kreipėsi į Alytaus ir kitų 
miestų medžiotojus, prašydami 
artimiausiu laiku suruošti vilkų 
medžiokles. Jos netrukus bus 
suruoštos. Manoma, kad po šių 
medžioklių vilkų siautimas Pie
tų Lietu'yoje gerokai sumažės.

—Tsb.

DANIJON GABENAMI
ARKLIAI

KLAIPĖDA. — žiemos metu 
kiekvienais metais būdavo nę- 
maža išvežama arklių Danijon. 
Tik šiais metais rudęnį arklių 
išvežimas Danijon buvo kiek 
silpnėsnis. Tačiau dabar jis 
pradeda atsigauti, šiomis die
nomis danų laivu J. C. Jacob-, 
šen Danijon išvežta 127 ark
liai. Pastebėtina, kad rudenį 
nemažas skaičius arklių buvo 
išvežta Anglijon ir švedijon.

SĖMENŲ EKSPORTAS 
TEBĖRA GYVAS

KLAIPĖDA. — Ištisa eilė 
laivų šalia kitų krovinių gabe- 
■na užsienin ir linų sėmenis, 
šiomis dienomis sėmenų užsie
nin išgabeno olandų laivas 
“Henriette” — 250 tonų Olan
dijoj ir musų laivas “Bar- 
frost” — 203 tonų į Angliją. 
70 tonų sėmenų išvežė Vokie
tijon įr vokiečių laivas “Vine- 
ta”.

Miarylando valstijoje žmogus 
atsidursi kalėjime, jei imsi ir 
nuversi prekinį vagoną nuo bė
gių. Ten yra toks įstatymas. , 

^PASLAPTIS IR
KRAUJAS”

Tai vardas romano, Kuris Bus 
pradėtas spausdinti “Naujieno
se” šausi© 25 d.

“Paslaptis ir kraujas” nepa
prastai įdomus romanas. Jis 
vaizduoja Rusijos revoliucijos 
pradžią, kada žmogus žmogui 
buvo vilkas, kada nebuvo galit 
ma pasitikėti ir geriausiu drau
gu. -

Romanas neįmanomai pa
trauklus: tįkrai jame nėra nė 
vięųos nuobodžios eilutės.

Įsitėmykite: “Naujienos” pra
dės “Paslaptį ir kraują” spaus
dinti sausio 25 d.

m. vasary artėjant vo- 
kiečiams prie Kauno, dauguma 
gyventoją pabėgo Rusijos gilu
mom Tik 1^7—1918 m. pradė
jo grįžti karo pabėgėliai. Vo
kiečių okupacijos laikais apie 
^14 visų Kauno nekilnojamų 
turtą buvo palikta Dievo valiai. 
Priemiesčių biednųomenė tokius 
paHktus 1 namus, kuriuose ne
gyveno vokiečiai, smarkiai 
draski iš jų nešė plytas, sie
noju^ duHs* langui taikę 2-8 
metą kai kurie menkesni medi
niai pastatai biednuomenės bu
vo visiškai sunaikinti ir dingo 
nuo žemes paviršiaus. Tiesa, 
prie jų sunaikinimo prisidėjo 
ir okupantai, kurie menkesnius 
pastatus 1 (kareivinių tvartus) 
griovė ir vartojo kurui, Pirmai
siais Nepriklausomybės metais 
Kaune dar buvo daug pastatų 
ir sklypų, kurių savininkai ne
grįžo iš Rusijos. Tokius turtus 
vaide Kauno miesto valdyba, 
arba tų turtų įpėdiniai. 1920— 
AD2;5 m. pamažu atsirasdavo 
vienas kitas savininkas ir pa
siimdavo paliktus savo turtus. 
Keli pabėgę iš Kauno buvę ru
sų caro valdininkai atsiuntė 
įgaliojimus įvairiems advoka
tams. Jų turtų dalis buvo par
duotą Lietuvos piliečiams. Įdo
mu pažymėti, kad be minėtų 
privatinių rusų caro valdininkų 
Lietuvoje turėjo daug dvarų ir 
caro generolai. Daugumas tokių 
dvarų, pagal žemes reformos 
įstatymą, yra seniai nusavinti, 
p‘jų žerpes išdalintos beže
miams ir savanoriams.

Buvo atsitikimų, kad kai ku
rie buvę caro žymesnieji valdi
ninkai Lietuvoje esančius jų 
dvarus mėgino parduoti sveti
mų valstybių piliečiams, ta
čiau jiems tas nepavyko. LietuT 
vos 'valdžia neleido parduoti 
dvarų, kuriuos lietė žemės re
formos įstatymas. Dar ir da
bar kai kurie buvę caro valdi
ninkai ir generolai, pabėgę į ki
tas valstybes, svajoja, kad 
jiems kada nors atlygins už nu
savintus majoratus ir dvarus.

Ir po 1915 m. Kaune pasiliko 
namų, kurių savininkai neatsi
rado. Mat, anais laikais Kaune 
gyveno, nemaža rusų valdininkų. 
Jie čia pirkdavosi sklypus ir 
statydavo. namus. Būdavo ir 
tokių atsitikimų, kad rusų in
žinieriai ir kiti valdininkai iš 
atvežtos, medžiagos fortų sta
tybai pasistatydavo sau puikius 
namus. Dąr iki šių dienų yra 
užsilikę tokių pastatų. Jų yra 
Italijos, gatvėj, Kęstučio gt„ 
Aleksote, Šančiuose ir kitpr. Ir 
bendra tų uąmą išvaizdą ir 
stilius visai primeną rusų val
diškų pastatų stilių. Tačiau ru
są valdinihkai ne ilgai džiaug
davosi namais, pastatytais iš 
medžiagos, skirtos fortų staty
bai. Daugumas tokių namų sa

vininkų prasigėrė ir namus 
pardavė Kauniečiams. Ir pats 
Kauno tvirtoves komendantas, 
generolas Grigor jevas, manęs 
pasistatydinti puikius rumus. 
Jis Žaliakalnyje jau buvo nu
žiūrėjęs tinkamą sklypą ir jį 
užpirko. Bet 1914 m. karas su
painiojo generolo Grigor j evo 
planus. Jis 1915 m., kai vokie
čiai pradėjo pulti Kauną, įsakė 
pastatyti jo rezidenciją po že
me. Dabartiniame Vytauto Kal
ne iki šių dienų yra užsilikę tie 
požeminiai rūmai. Tai ne nuola
tinė generolo Grigorjevo gyve
namoji vieta, o tik karo metu. 
Mat, generolas baisiai bijojęs 
vokiečių lėktuvų puolimo, už
tat ir įsakęs pastatyti jam slėp- 
tuvą. Taip vietoje puikių rūmų 
generolas Grigorjevas susilaukė 
tik požeminės slėptuvės. 1915 
m. rugpiučio mėn. Kauno tvir
tovės komendantas apleido for
tus ir daugiau niekados čia ne
pasirodė. Be generolo Grigorje- 
vo, su juo pabėgo nemaža rusų 
valdininkų, kurie nespėjo iki 
didžiojo karo pragerti ar par
duoti savo namus.

Kai susikūrė nepriklausome 
Lietuva, tai tik vienas kitas 
buvęs caro valdininkas negrįžo 
Kiti liko Rusijoje ir iš ten siųs
davo įgaliojimus valdyti jų' pa
liktus Lietuvoje turtus. Viene 
rusė kaukazietė, kurios vyrai 
1910—1914 m. kaip inžinerijos 
karininkas, tarnavo Kaune i: 
Rusijos atsiuntė savo toliman 
giminaičiui laišką, kąd tasa 
valdytų paliktą Vytauto pros 
pekte medinį namą. PoHkuri( 
laiko ta kaukaziętė gąvųjsi ii 
Kauno laišką savo giminaičiu 
pranešė, kad tam mediniam na 
me yra paslėpta daug brange 
nybių. Esą, 19J5 m. j tą Vy 
tauto prospekto medini namuke 
atvyko vienas kaukazietės pa 
žįstamas karininkas ir rusyj( 
užkasęs daug auksinių ir sidab 
rinių daiktų. Karininkas sakęs 
kad čia pat geležinkelio stotis 
tai esant reikalui galimą pei 
trumpą laiką pasiimti brange 
ųybes ir išvažiuoti Rusijon 
Prasidėjus didesniems mūšiams 
vokiečių artilerija smarkiai šau
dę į geležinkelių stotį. Kauka- 
zįete, nesulaukusi karininke 
grįžimo, išvažiavusi Rusijon.

Kaunietis, gavęs tokį prane 
Šimą, niekam nieko nesakęs tuo
jau pradėjo kasti rusins. Ilga 
ieškojęs nieko nerado. Kanka 
zietė vėl parašė apie paslėptus 
turtus. Tada kaunietis smul
kiai iškasinėjęs ne tik rusi, bet 
ir namo pamatus užtiko 12 si
dabrinių šaukštų su rusiškais 
inicialais. Tačiau auksinių daik
tų taip ir nepavyko surasti. Be
ne 1930 m. tuos namelius mies
to savivaldybė įsakė nugriauti 
Užsispyręs kaunietis ilgai žiu- 

(Tąsa ant 6-to pusi.)
, I .-y   ■ ' .1          . „    ■ I ■ '""flĮ.1   * ■—M   -I Į I ■   

Po Eilutę Kasdten
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(ISkirpkit Šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkinį).
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Nemunui.
. (Pagal Ad. Mick) 

Neąąįne, musų upe! kur vandenys tavo 
Kuriuos sSiuiau j mažų vaiko delnužėli, 
kąt Wvs nešiojo mane jauną bernužėlj, 
Kąd atvėsio jieškojau karštai širdžiai savo, 
Čia dažnai mano Liaura plaukus sau šukavo 
nvtŠĮ įnevoąn įęvietkehų pynė Yaini.WI’ 
Neayk ašaroms sąvo drumsčiau jos šešėlj, 
Kurs visoje grožybėj ant . vilnies siūbavo.

Nemtme, upe mano! kur vilnių daugybė, 
Sįu kanomis tiek vilties ir laimės tiek buvo? 
Km 4mgo mažų metų ta miela ramybė?

Kur mielesne jaunystės nerimastis žuvo? 
Nematyt mano Liautos, nėr draugų vainiko... 
Viskas pradingo, kodėl ašaros man tiko?

V.
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Baigia Tiltą Per Calumet Upę
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pramonės
Motors

Flint yra

4

Opiausios Šią savaitę žinios 
iš darbo lauko liete automo
bilių pramonę. Ir ypatingo dė- 
mėsio verti yra įvykiai mies
te Flint, Michigan valstijoj, 
kur automobilių darbininkai 
stojo griežton kovon su stam
biausia šaly tos 
kompanija—General 
Company

Reikia žinoti, kad
netik vieta, kur randasi kele
tas General Motors dirbtuvių. 
Ji, galima sakyti, yra General 
Motors karalystė. Ir, kaip ka
ralystė, puikiai apsaugota.

Neseniai išdalinta darbinin
kams bonai—kad jų ištikimy
bę kompanijai sustiprinti. Ge
riems darbininkų santikiams 
su kompanija palaikyti yra 
kompanijos sutverta ir vado
vaujami Industrial Mutual As- 
sociation, kuri rūpinasi vie
šosiomis pramogomis, Veikia 
Community Fund ir Commtp 
nity Players, o taipgi Flint In
stitute of Arts. Kompanijos 
viršilos pasirodo darbštus’ ap- 
švietos ir tikybos srityse.

Kuriuos galima lengviau 
kontroliuoti žaidžiant jų pa
triotiniais jausmais tiems su
tverta Amerikos Legiono “Bu- 
ick Post”, “Fisher No. 1 Post”, 
“Chevrolet Post”.

KRANAS UŽKELIA PASKUTINĘ 56 TONUS SVE- 
riančią dalį ant bokšto naujo tilto per Calumet upę 
prie Torrence avenue. Tiltas baigiamas statyti.

Nujienų-Acme Photo
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Tai vis yra veikla organiza- bininkų streikai Milwaukee, 
Wis., ir Seattle, Wash., maty
ti paveikė į William R. Hear- 
stą. Jis ir Chicagoj pakėlė 
dltenraščių “Examinerlio” ir 

redakci- 
algas

savaitėj ir 
laiką. He- 
yra stam- 
laikraščių

ei jų, kurios kooperuoja su 
Komitetu Industrinei Organi
zacijai.

XXX
Washingtony D. C. — Tenka 

atiduoti kreditas ir Amerikos 
Darbo Federacijai už eilę ta
rimų Tampa konvencijoj, ku
rių tarpe ypatingai verti pa-

Pasisekė Moterų 
Dr-jos “Apšvie- 
tos” prelekcijos

Raginą prelekcijas rengti 
dažniau

Pereito mėnesio antroj da
ly, Lietuvių Moterų Draugija, 
“Apšviestą,” Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje surengė prelekci-

Dr. S. šlakis aiškino apie 
sveikatos palaikymą ir ilgą gy
venimą.

Prelekcija buvo įdomi. Kal
bėtojai pabaigus, buvo duoda
mi klausimai, į kuriuos ji ąt- 
sakinėjo.

Paskaitas apie sveikatą butų 
galima surengti dažniau, jei 
moterys jomis interešuotųsi. 
Daktarų pas mus netrūksta, o 
pasimokinti galimą gana daug.

“Apšvįetą” surengia po vie
ną - kitą prelekciją kiekvieną 
sezoną, kas yra pagirtina.

“Lietuvių Diena”

to, lietuviški šokiai bus be- Taipgrnutarta surengti kliu- 
veik per visą vakarą, o ir vai- bo 2-jų metų sukaktuvių vaka- 
gių — po pilną bliudą bus rą, sausio 24 d., toj pačioj feve- 
svečiams fundyta.\ šis visas 
vakAras jums kainuos tik pen
kios dešimtys centų, o sma
gumo jums suteiks daug. Vi
st atsilankykite, jauni ir seni, 
geras laikas visiems užtik
rintas. ' ■

Nauja Valdyba Bri 
ghton Parko Mote

rų Kliubui

tainėje. Rengimo komisijon iš
rinktos, pp. V. Liulevičįenė, 0. 
Bruzgulięnė, M. Daniunienė ir 
A. Zabukienė.

Po susirinkimo įvyko vaišės.
Sekantis susirinkimas įvyks 

sausio 7 d., adresu, 2605 West 
43rd Street.

Mėnesinė mokestis narėms 
•yra 10 centų.

Pasinaudokite proga ir klau
sykite Budriko radio prograr 
tną, kurie yra dar leidžiami 
pirmadieniais ir penktadieniais 
5:30 iš stoties WAAF, o k$t- 

ru.dieniais nuo 77 iki 8 vai. 
ak. iš stoties WHFC.

SUSIRINKIMAI

-r->ZaBels

Ruošiasi švęsti dviejų metų 
JuWejų

BRIGHTON PARK. — I 
Brighton Parko Moterą Rliubo 
valdybą šiems metamą’ išrink
tos sekamos narės:

A. Zabukienė — pirmin.; T. 
Bu^okienė, 
Puniškienė
R. Budrienė, 
sų raštininkė bus išrinkta se
kančiame

Kiiubas 
lekcijas 
sausio 13 
tainėje, 4500 South Talman 
Avė. Prelegentu pakviestas Dr. 
Margelis.

— vice-pirmin., Z.
— nutarimų rast,, 

kasiere. Finan-

RADIO
' *

“Užburtų Turtų" vaidintojai 
visi turite būti pamokose šį 
vakarą Sandaros svetainėj ė, 
buvusiame Univergal kliube, 
814 West 33rd St< “Užburtų 
Turtų” vaidinimas {vyks sausio 
24 dieną laetuvįų Audįtorįjoj. 
Visų vaidintojų pareiga būti 
pamokose,

Mrs. Petronėlė Miller-
Fetraičlųtė.

Budriko radio valandą ptaeU 
tą sekmadienį, iš stoties WCFL 
nuo .77 vai. vak. džiugino mu
sų visuomenę gražiomis simfo
ninės muzikos melodijomis, ku
rias išpildė Budriko radio or- 
kestra. Gražiai dainavo barito- 
nas Stasys Rimkus. Makalai, 
kaip ir visuomet, buvo juokingi 
ir nenuobodus klausytis. Pro
grama leidėjas ir vedėjas Juo
zas Budrikas, trijų didelių 
krautuvių savininkas Chicago- 
jč. Jo krautuvėse dabar eina 
didelis prekių inventoriaus iš
pardavimas bąrgeno kainomis.

VIEŠA PADĖKA
BRlDGEPORT. — pp. Juo

zas ir Prudeneija Rachunai 
šiuomi nori padėkoti visiems 
savo draugams ir kostumė- 
riams, kurie atsilankė Naujų 
Metų sualukti jų Tavernoje 
pereitų ketvirtadienį.

susirinkimje.
nutarė surengti pre- 
sveikatos klausimu, 
d., Vingiliausko sve-

Soųthšeštadienį, sausio 9, prade
dant nuo šeštos valandos va
karo Lietuvių Jaunimo Drau
gija rengia įspūdingą vakarą. 
Tai bus vadinamoj “Lietuvių 
Diena”.

$110,502.14

$1,273,826.83
Moo-

5

50,971.89

TOTAL LIABILITIĘS .

100.00

orga

»
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Radio 
nariai. 
Jcr&cy 
Darbo

Totai reserves .......
Undivided Profits

. $26,635.36
231,791.47 

l,O15,,4QO.O0

6c
8c

10c
15c

virš

,{1,852,340,94

x x

X X X
Electrical and Radio 
organizacija yra pa-

............... . 5c

.......... :....... 10c

..................... 15c
................... 20c
..................... 25c
5c už kas $20

— Grupė 
prie kru- 
pagamino 

Milions of Us”. 
paveikslas eina

Mažiaus - 
$ 1.00 

26.00 
51.00 
76.00 

Virš
Už visus kitus 

skaitysime

Mažiaus -
$ 5.0P iki 10.00 

10.00 ikį 50.00 
50.00 iki 100..00

Virš.

Sunku įspūdį buvo padariu- valdžia rūpinsis vigais tąis be-i'pripažino, kad National dLą- 
si Amerikos _ Darbo lederaci- darbiais, kurie bus reikalingi bor Relatioųs Broad turi tei- 
jos paskutinė konvencija įyy- pagelbos. sę priversti samdytojus daryti

xxx kolektyves derybas su darbi-
Chicago. — Redakcijos dar-ninkais. —V p.

nusakančių darbo (sąlygas

15c plūs prie 
nurodyto dydžio 

Gaso ir Elektrikos Bilos
' po .5 Centus

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

Fede- 
daroma griežtų kapojimų. Jis • ralis apskrities apeliacijų 
ypač pabrėžę pareiškimą, kad' teismas mieste New Orleanu 'vadinamų

x

Į »»■■■ f 1 ; II ■,llil||lĮlį.ĮI.. I    ..................................................      Į..... . ..... |l | , II lįl

STATEMENT OF C0NDITI0N AS OF 
December 31,1936

$1,655,201.30
4,009,00

... 28,600.00

.. 16,956.65

... 8,700.68
... 2,644.23
135,824.23

413.85
—.....................r w w

Kiekvienoj žymėti šie: reikalavimas, kad 
dirbtuvėj, be to, suorganizuo- 'kongresas išleistų įstatymą 
ti “saugumo komitetai”, kurie nusakantį 30 valandų darbo 
susidaro iš ypatingai ištiki- j,savaitę, pataisą prie įstatymų
mų kompanijai darbininkų ir 
kuriems prie kiekvienos pro- vaikams, įstatymą nusakantį 
gos kompanija stengiasi duo
ti specialių privilegijų. Jie, 
pavyzdžiui, jei yra paleidžiami1 
iš tarnybos sustojus darbams, 
vėl paimami darbui greičiau, 
negu kiti, Jiems tęikiąma 'laz
dos hesbolui mušti ir lošiui 
uniformos; nužiūrima net, kad 
šių komitetų nariai turi gin-1 
k lūs. Prie viso to apsaugą dar 
sustiprina Pinkerton Detective 

1 A* f f9 J '"•1 ! ■'

“Chicago American 
niams darbininkams 
daug-maž po $3.50 
sutrumpino darbo 
arst, reikia žinoti, 
biausias pavienis 
leidėjas šaly. 

XXX
Hollyiuood, Cal. 

technikų, dirbančių 
taniųjų paveikslų, 
filmą vardu “ 
Tas paveikslas eina New 
Yorke, Broadway gatvėj, jau 
virš penkių savaičių. Paveik
slas skelbia unijizmo idėją. 
'Ai’timoj ateity ši pati grupė 
rengiasi išleisti paveikslą, 
kurs vaizduoja Tarno 
ney bylą. 

x

minimum algas moterims, pil
ną kolektyvių derybų laisvę, 
pataisas prie Socialio Saugu
mo Akto, etę. f

XXX
Washington, D. C. — Pre

zidentas Rooseveltas pasikal
bėjime su korespondentais, 
įvykusiame gruodžio mėnesio 
22 dieną, idar kartą pareiškė, | 
kad teikime jiašajpos nebus | Neiv Ortedns, La.

sakyt, 
parčn- 
Vieta, 

randa- 
šiaur- 

prie

ASSETS:
First mortgage real estate loans .........................
Shares loans .......................................... .................
Stock in Federal Home Loan Bank of Chicago
Real estate owned ............. -............
Real estate sold on contract ....... ....
Furniture and fixtures ......................
Cash ................... .......... ......................
Accounts Receivable ........................ .

TOTAL ASSETS
LIABILITIĘS; L

Shareholders’ įnterest ........
Installment thrift shąręs ...
Optional savings shares .....
Full paid incame shares ..

Jkusi mieste Tampa, Floridos 
valstijoj. Konvencijos priešin
gumas Komitetui Industrinei 
Organizacijai, atrodė, išsivys
tys į griežtą savitarpinę pa
čių unijistų kovą.

Tačiau gyvenimas rodo ma
lonesnių davinių. Pittsburghe, 
Detroite, Akrone, Youngs- 
tdne pagrindinėse masinėse 
gamybos įmonėse—plidlo, au
tomobilių, gumos, radio, elek
tros—eina organizacinis judė
jimas, kurs gali džiaugtis vis 
naujais laimėjimais. Įdomu 
ypač tai, kad amatinių unijų = 
nariai praktikoj remia organi- g) 
zavimąsi masinių įmonių dar- S 
bininkų, o Komiteto Industrin- 
ei Orgnizacijai veikla, šukei- S 
dama unijinį ūpą, padeda g 
amatinėms unijoms jų Šakose 
suimti tokius darbininkus, ku- S 
rie iki šiol nepriklausė 
nizacijoms.

XXX
Akron, Ohio—United 

ber Workers unijos

fbus vienas margiausių 
girnų lietuvių* tarpe, 
kur parengimas įvyks, 
si La Follettę Parke, 
vakarų miesto dalyje,
Hirsch ir Laramie gatvių —- 
5200 vakaruose ir 1400 šiau
rėje . Vieta yra nauja ir gra
ži. .tos pastatimas kainavo 
milijoną dolerių ir turi visus 
patogumus.

Per tą vakarą dvi valandos 
bus paskirtos plaukimui. Nuo 
8 — 10 valandos visi tie, kurie
turės savo plaukimo paredp 
lūs, galės eitn plaukti į vieną 
gražiausių maudytis prūdų.
Ernest Story/rvgarsus “Šaukė* 
jas” Ameriko^'tautiškų šokių, 

i “Barn Dancing”,
kuris darbuojasi su Chicagos 
parkais ir su stoties WLS 
Barn Dancers, taippat atsilan
kys ir mokins susirinkusius 
šokti pagal jo “šaukimą”. Be

Už

Išmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS
darbininkų algų 

pany
$1.00 ..

25.00 ..
50.00 ....
75.00 ...

100.00 ...
100j00 ....

užmiesčio čekius nud $5'0 ir virš 
Bank Exchange ’/2 iš 1%

čekius ant Cashing Com- 
skaitome:

IŠDUODAM MONEY.
ORDERIUS

$5.00 ■........."V

Rub
li ariu 

skaičius nuo 3,000 narių pa
kilo iki 35,000. Viename Ak- 
rone organizuotų gumos dar
bininkų dabar priskaitoma 25, 
000.

United 
AVorkers 
lyginti jauna unija. Tačiau ji 
laimėjo streiką General Elec
tric kompanijos dirbtuvėje 
New Kensingtone; čia kiekvie
nas darbininkas yra unijistaš. 
AVestinghouse kompanijos 
dirbtuvėje Pittsburghe kom- j 
panijos unijos rinkimuose lai
mėjo daugumą šios nepri
klausomos nuo samdytojų 
United Electrical and 
Workers organizacijos 
Mieste Camden, New 
valstijoj, Nacionalė
Santikių Tąęyba pripažino 
šią jauną uniją kaip , tikrą 
darbininkų atstovę kolekty- 
vems -deryboms su Samdyto
jais RCA dirbtuvėje.

nyi/iin Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- 
UlllRli gus, gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

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

Midland Currency Exchang'e
telefonas lafayette 4401 4162 ARCHER AVENUE Z ■

. ■ .• ■ ' • ■ - : ■ ■■ >į ' ■ . ■■

PETER^PEIV

Total ............................................ $1,273,826.83
Dividends not yet disbursed, payable in cash ....
Bonus for instąllnient thrift shares ..... . . . .
Advąnces from Federal Home Loan Bank .........
Mortgage Joaną in process ..............
Accounts payąble ................ .............
Reserve for uncollected Įnterest ....
Reserves ........................... ................

Reserve for contingencies .......
Reserve for real estate ........ .....
Reserve for federal insurance

i Ręserve for income collected 
in advąnce .......................

16,211.62
233.82 

335,100.00 
... 101,331.64 

1,664.45 
.... 3,470.44
110,502.14

$36,509.23
20,000.00 •

$10,000.00
$1,852,340.94

Standard Federal Savings & Loan Association
OF CHICAGO

2324 SOUTH LEAVITT STREET Phone CANAL 1678-9
( Išmokau; UŽ padėtus pinigus. Kurie pasidės iki sausio 10 die

noj nuošinitį gausite nuo 1-mos dienos. United States Treasųrer 
ir Home Owners įoąn Korporacija deda pinigus į musų įstaigą 
ant tokių pat išlygų kaip ir visi, Iki $5,000.00 kiekvienos ypa- 
tos pinigai apdrausti per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, Wąshington, D. C.

VALDYBA IR DIREKTORIAI: 
JVSTIN MACKIEWICH, ..... ..............
MICHAĘt JASNAUSKAS ........ Ist 
ADAJĄ BARTUS ................ .
S. A\ SZYMKEVIČIUS ....................
BELEN KŲCHlNSKAS .... ...............

BRUNO SHUKIS DEONIZ
ŽENON POCIUS

Presįdent 
Vice-Pres. 
Vke-Preg. 
Treasųrer 
Sęcretary 

JANKEVIČIUS
LEON GINIOTU
r »ywi..

I
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ŠVENTYKLA, KUR BUVO GARBINAMAS' PERKŪNAS
šventykla, kur buvo garbi
namas Perkūnas

urvai gerokai ap- 
todėl beveik neįmano- 
eiti. Vos tik įžengi j 
urvą, kaip nukrečia

Ukmergės apskr., Taujėnų 
valč. yra garsus Radvilos 
dvaras. Kitados čia labai ne
gailestingai buvo kankinami 
lietuviai baudžiauninkai. Dar 
ir dabar įdomu tą dvarą ap
lankyti.

Po visu sodu išvedžioti gi
lus urvai panašus į tunelį. Tų 
urvų skliautai ir grindys iš
klotos plytomis; urvai tamsus, 
vienas su kitu sujungti storor 
mis geležinėmis durimis. Iš 
lauko pusės tik vienas įėjimas, 
taip pat su storomis durimis. 
Dabar 
griauti, 
ma toli 
pirmą
šiulpuliai: visur matyti žmo
nių kaulai, sienomis ir grin
dimis Tėplioja įvairus šliau
žai, skraido šikšnosparniai 
Dar prieš 130 metų kai šis 
dvaras priklausė pagarsėju
siam savo žiaurumu bajorui 
Marikonui čia buvo kalinami 
ir kankinami prasikaltę bau
džiauninkai. Už menkinusį 
nepapklusnumą baudžiaunin
kai buvo metami į urvą. Pa
sakojama, kad Marikonas taip 
ir tykojo kur griebti kokį 
baudžiauninką. Valgyti duo
davo vandens ir duonos su 
pelais ir tai retai.

Ret esą dvaro prievaizda 
toli pralenkdavo savo poną 
žiaurume. Jis savo aukas 
kankindavo: baudžiauninką
pririšdavo prie spiruoklių -ir 
tol jas kratydavo, kol kanki
namas mirdavo. Tai liudija 
visur išmėtyti žmonių kaulai. 
Gyventojai tą vietą praminė 
“velnio duobe”, taip tuos ur
vus ir dabar vadina, o prie
vaizdą vadindavo pačiu vel
niu. žmonės taip - nekentė 
prievaizdos, kad po jo mirties 
kiekvieną naktį subiaurodavę 
jo kapą. Esą, Markonas net 
sargybas statydavęs naktims 
prie kapo.

Jo kapas, tikriau paminklas, 
dar gerai išsilaikęs ir jį kiek
vienas gali pamatyti Taujėnų 
kapuose. Ant paminklo ma
tomas lenkiškas užrašas. Da
bar žmonės neliečia to kapo, 
net vengia prie jo artintis. 
Tik pasakoja įvairias istori
jas apie prievaizdos žiaurumą.

Už tat visai kitokį įspūdį 
gauni apsilankęs gretimame 
valsčiuje, prie Siesikų ežero 
esančioje pilyje. Čia viskas 
kvepia grynai lietuviška, se
novės Lietuvos didybės dvasia. 
Nuo atmenamų laikų Ši pilis 
priklausė lietuvių didikams 
Daugėloms, ir dabar jų ainis 
čia tebegyvena. Rūmai dar 
gerai išsilaikę, ypatingai jie 
gražus iš vidaus. Visos pilies 
salės papuoštos freskomis. 
Yra išsilikusi didelė senoviš
kų ginklų kolekcija, netrūks
ta ir kitokių meno vertybių. 
Teko matyti Lietuvos kuni
gaikščių ir žymesnių didikų 
graviūrų vinjetę. Pasak da
bartinio pilies savininko Dau
gėlos tai esanti vienintelė Lie
tuvoje šios rūšies vinjetė. Ji 
daryta prieš daugel šimtų me
tų. Pilyje yra daug senų pa
veikslų.

Kiekvieną atsilankiusį pily
je Daugėla nuveda į kambarį, 
kur jo protėviai buvo įtaisę 
senovės lietuvių tikybos šven
tyklą. To kambario sienos 
dažytos tamsia, nepaprastai 
niūra spalva. Vienoje sieno
je yra ^rys įdubimai, kuriuose 
dar prieš 20 metų stovėjo Per
kūno, Patrimpo ir Pikuolio 
stovyklos. (Dievaičių, stovyk
las ir kitų meno brangenybių 
išvežė karo metu okupantai- 
vokiečiai). Greta dievaičių 
sienos įdubimuose už stiklo 
durelių buvo laikomi šventie
ji žalčiai ir, kiti, senovės lie
tuvių garbinami gyviai, šven
tyklos vidury dar tebestovi 
aukuras, ant kurio buvo kūre
nama dievų garbei ugnis.

Esą, Daugėlos buvo labai 
prisiryšę prie savo tikybos. Jo
gailai ir Vytautui apkrikštijus 
Lietuvą, pilies gyventojai dar 
ilgai garbino savo senuosius 
dievus, todėl viskas taip gerai 
ir išsiliko iki šių dienų. Nuo 
jos net keslntasi ir pilį sude
ginti. Tik visai įsigalėjus krik
ščionybei, gretimame kamba
ry buvo įrengta katalikų ko- 
plvčia. — Tsb.

Grudu Biržos Prezidentas

KENNETH TEMPLETON, (kairėj) NAUJASIS 
Cliicagos grudų biržos prezidentas, sveikinasi su Bar- 
nett Faroll, antruoju vice-prezidentu. Cliicagos grudų 
birža skaitoma dižiausia Amerikoje.

Naujienų-Ac'me PhVto

met draugas Wernis, gavęs 
balsą nurodė, kad yra svarbus 
reikalas padėti Lietuvos liau
džiai iškovoti demokratišką 
tvarką. Jis todėl patarė Rūtos

Lietuviška Tautiška
Draugija Rūta No. 1

Liet. Tau t. DraiVg. Rūta No. 
1 priešmetinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 9 dieną, Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Pirmininkas atidarė susi
rinkimą 8 valandą vakare ir 
pirmiausia protokolų raštinin- • 
kas pašaukė valdybą. Po to jis 
perskaitė protokolą iš praėju
sio susirinkimo. Pasirodė, kad 
viskas buvo tvarkoj. Paskui se
kė nebaigti reikalai. Taipgi 
pirmininkas paklausė, ar nesi
randa kokia korespondencija. 
Paaiškėjo, kad nė vienos nėra.

Tuomet drg. Wernis paklau-

draugijai prisidėti prie šio kon
greso..

Bet pirmininko pagelbinin- 
kas, atsistojęs prie stalo, pra
bilo daug maž taip: “Noriu 
draugų paklausti, kam tas kon
gresas mums reikalingas? Ko
kį bendrą reikalą mes turime 
remti Lietuvos darbininkus ? 
Mes turime savimi rūpintis, o 
ne Lietuva.” šiai minčiai prita
rė ir draugijos pirmininkas. 
Taigi paleidus klausimą balsuo
ti, dauguma balsų nutarta prie 
kongreso nesidėti.

Aš, neiškentęs, pridėjau savo 
'trigrašį. Nurodžiau, kad praei
ty buvo šaukiama konferencija

NEŽINOMA' RANKA KAUNE 
PAGROBS PASLĖPTAS 

BRANGENYBES

Tąsa nuo 4-to pusi.) 
rėjo, kai darbininkai griovė pa
matus, laukdamas iškrintant 
auksinių daiktų. Vėliau ant tos 
vietos, kur stovėjo kaukazietės 
mediniai namukai, buvo pasta
tyti modernus namai. Tasai už
sispyręs kaunietis dar ir dabar 
ateina prie tų namų pasižiūrėti 
j juos ir savo artimiesiems pa
sakoja, kad nežinoma paslaptin
ga ranka nunešusi didelius tur
tus, neą jis jų ieškojęs net 10 
metų ir radęs tik menką dalį.

Tsb.

DAILY BUSINESS 9IRECI0RY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
^įpairių paprastų ir nepcpraslų daiktų, intaisų ir, reikmenų. Jeigu iŠ telpančių Čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 

 

Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bm įalima gauti.

AUTOMOBILIAI
— Automobiles

Charles and Tony 
Motor Salės

Parduodame geriausios išdirbystės 
i automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome- ir senus,. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

Tačiau turtu, sulig savo di
dumo, Buktos draugiją finansiš
kai stovi gąn gerai: turi apie 
penkius tūkstančius dolerių.

Mitingas pasibaigė gražiai. 
Draugija susirinkimus laiko 
kas antras trečiadienis kiekvie
no mėnesio Lietuyių Auditori
joj. —S. W.

—. ... . ..........

Daktaras nespėjo pa
gelbėti

, Galvin A. Gonnell 47 metų, 
1000 Loyola ąvenue, atsilan
kė pas daktarą Morris Buyer, 
3179 Broądway, dejuodamas, 
kad jis jaučia skausmą šone. 
Pirm negu daktaras spėjo pa
cientą išegzaminuoti, Connell 
suklupo ir mirė.

Klausimas: Kas turi sparnus
prieš karą ir fašizmą. Mes bu- bet nelekia?
vome išrinkę du4 delegatus. De- 
liai to tapau apšauktas komu
nistu. šiandien kalbamas čia 
Lietuvių Kongresas susideda iš 
visų pažiūrų lietuvių draugijų. 
Jam priklauso ir socialistų, ir 
tautininkų, ir komunistų, ir ka
talikų; jam tik nepritarfe fašis
tai. Todėl gaila, kad mes ne

šė, ar nėra pakvietimo į Lietu- prisidedam prie šio svarbaus 
vių Kongreso konferenciją, ku
ri buvo šaukiama gruodžio 20 
dieną Lietuvių Auditorijoj, ba 
visos draugijos Cliicagos apie- 
linkėje yra kviestos į ją. Pir
mininkas paaiškino, kad nėra 
gauta jokio pakvietimo. Tuo-

Atsakymas: Primušta muse.

ANGLYS—CO AL

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

5352 Sp. LONG Avė.
•m. MPUBLIC r MO2.

► AUTOMOBILIAI IR
AUTO MEKANIKAI

* šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto nie
ką nikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavimu ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Victorr 1696

ILaidotuvi Direktoriail
■ JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Enrlewood 5883—5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne atu* 

dentai, teikia patarnavimu 
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklui. Medikai# ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas livirkitimu, kyla ir vari* 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawnd&!e 5727.

SIŲSKIT FSK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsr 
^pataria Lietuvos banbr

KONTRAKTORIAI
John Vilimas

Kontraktorius ir Būdavote jas 
Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 .Chicago, III.

RĖŠTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670. .
MMMMMMMMMMMMMIMMMMMMMMMIMMMMMMM.....................M—MMMII—1"... HM

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis Žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1138.

639

visi ir visados Saluta-
PaŠaukito telefonu

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN 

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago, III.

Garsinkitės “N-nose” ,

INSURED
\ VP TO 

HOOO. y

^ĮNGę
^SAFETV*
OF YOVK

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTO JAMS

Simano Daukanto *Federal Savings and Loan 
Associrtion of Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4% 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

APDRAUDŽIA
Jūsų investmentus miisų susivienijime iki

S5.000.00

divi

☆

W

'z

J

2202 WEST CERMAK ROAP
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rašt. ‘

■r>. ............. .

51 STREET, arti TALMAN AVENUE
Atdara: Kasdien 9 vai. ryto iki 6 po pietų.—Antr., Ketvirt. ir šeštadieniais iki 9 vai. vak.

' i' ■’ '■ ■' . ' i ' ' . ’ I

Garsinkite^ ;WaiMpenog$

|| iederal Savings
®:AND LOAN ASSOCIATION 

w OF CHICAGO

darbo. Kadaise praeity’ Rūtos 
Draugija buvo gan pagarsėjus 
ir tarėjo apie penkis šimtus 
narių, ji buvo pirmeiviška. O 
šiandien jau užmiršus kokia y- 
ra buvusi. Nupuolus Rūtos 
draugija taipgi ir nariais.

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro-' 
vėje, kur jdeliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Associatibn of 

Chicago teikia paskolas ant namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

KLAUSYKIT!STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS
I STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES)

KIEKVIENA -

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

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

A C* RIMTAI TR A

SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS

Metinių 
dentų dydis

2641

■ ' ■ •

Išmokėsime procentus už pilnų mėnesį už visus pinigus padėtus pirm 
Sausio mėnesio 10 d., 1937 metų.
Niekas jums nekainuoja prisidėti. Pagal musų planų nėra narystės 
ir knygutės duoklių ir neskaitome pabaudų.
Nežiūrint to, ar jus pradėsite nuo $1.00 ar nuo $5,000.00 kreipiama 
vienoda atyda. Ateikit ir leiskit jus supažindinti su musų įvairiomis 
taupymo investmentų formomis.

Per praėjusius šešis, mėnesius musų turtai dvigubai padidėjo, kas dabar jau siekiasi

Vieno Miliono Doleriu
Birželio 30, 1936 m. turtas $500,000.00 •

Gruodžio 31,1936 m. turtas jau virš $1,000,000.00

Talman Federal Savings and
• Ji',’- "■j*,■ ?■ .

Loan Association 
:■ — ' ■' . ■ ■ ' •

i' '

1 BEN. F. BOHAČ, Sekretorius.

Telefonai GROVEHILL 1900—1901

v
it 2h '• y
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TreciadieuU, sausio 6, 1937

Sausio 14 Teis Joną 
Girdvainį

Suimtas už gyvenamų namų apiplėšinėjimą 
Brighton ir Marųuettė Parke

Rus pradėta. J. Zitaohtiėhėš-Žeftiaitėš 
apysakaitė, “Prakilni Meilė”

Sausio 14 d., . Cook apskri- Walsh,’ 4756 Drexel avenue 
čio kriminalis teismas pradės 
nagrinėti bylą, kiĄri yra iškel
ta faunam lietuviui, Jonui 
Girdvainiui.

Jaunuolis buvo suimtas pe
reito mėnesio pabaigoje už 
apiplėšinėjimą gyvenamų na
mų Brighton Parke- ir Mar- 
ųuette Parke.

Yra apskaičiuojama, »kad 
suimtasis papildė apie 100 ar 
daugiau plėšimų, bet bus tei
siamas už Vieną, kuriam visi 
įrodymai buvo surinkti.

Byla bus svarstoma prieš 
teisėją De Sort. Girdvainį 
gins teismo viešas advokatas.

Teisėjas McKmley paskyrė 
suimtam $5,000 kauciją.

Prieš Girdvainį liudys lie
tuvis, Harry Webęr, kuris 
gyvena adresu, 6441 South 
Kilpatrick avenue, ir jo žmo
na. Po to kai Girdvainis buvo 
suimtas Weberiai rado pas jį 
daug įvairių daiktų, kuriuos 
pasiėmė iš jų namų, apiplėšęs 
juos rugsėjo mėnesį 13, 1935 
metais.

Piktadaris išnešė iš jų na
mų, du laikrodėlius, laikro
dį, fotografinę kamerą, žie
dą, tris poras “pažamų,” aš- 
tUonias poras marškinių, še- 
Šia^xporaš kojinių, švarką, 
raktų hl kitų smulkių dalyke- 
H

Girdvainį suėmė lietuvis po- 
licistas, Thomas J. Simmons- 
Šimėnas su kolega, Joseph 
Sheldon. Jie priklauso Brigh
ton Parko nuovadai.

. Suimtasis buvo žinomas 
i Vardais, George Baker, John 
Į Petkus, John Phillips, etc. ir 

gyveno adresu, 4428 South 
CaWipben avenue.

Rytoj teis Jdftą 
Geštailtą

Bytoj rytą, teisėjas McKin- 
ley teis Joną Goštautą, 23 
metų lietuvį, kuris buvo su
imtas su 15 metų berniuku; 
John Sovich, už automobilių 
vogimą. I liudininkus bus 
šaukiami, . Antanas ir Ona 
Kaspučiai, 7607 South San- 
gamdrt Street, ir Donald G.

4 ... . - , . v

kuriam priklausęs pavogtasis 
automobilis.

J. Geštautas gyvenęs adre
su, 3029 Emerald avenue.

dytojas Vos Nerni- 
troško Nuo Dujų

Manė, kad nusinuodijo sriuba

Vakar šeši žmonės ir gydy
tojas, pašauktas juos apžiūrė
ti, vos nenutroško nuo nub- 
diiigų dujų iš įječiaus.

Pirmiausiai susirgo, 6 me
nesių duktė, Patsy Ann Gilt- 
zow, 1653 N. Tripp avenue. 
Manydama, kad duktė nusi
nuodijo sriuba, kurią ką tik 
suvalgė, motina išbėgo šauk
tis pagalbos. Netrukus atvyko 
gydytojas, Dr. Edward C. 
Sheehan, 4821 Adams street.

Atvykęs, jis rado ir tėvą, ir 
motiną ir kitus tris vaikus be 
sąmonės.

Pašaukė ugniagesių koman- 
i dirbtinam 

Kol šie atvyko 
pastovėjo ant i
pavyko visus 
kai kuriems 

bet

By.toj pasirodys ‘‘Naujienose” 
“MOtERŲ j^UŠLAPiS”. Pusla
pis išeis kartą į savaitę, kas 
ketvirtadienį.

Iš pirmo numerio moterys 
gaūš supratimą a$e tai, ką 
puslapio redaktorė ir behdra- 
darb'es turi bmenyjė. Jos Steng
sis puslapyje kalbėti apie tuos 
klausimus, kurie yra svarbus 
moteriškei — kaipo žmonai, ku
ri yra namų Šeimininkė; kaipo 
biotinai, ktiri auklėja vaikus; 
jaunai meirginai — kuri bręsta 
šeimyniniarn ir kulturiniain gy
venimui, o ne karjerai visuo
meniniame ar politiškame gy- 
Venimė. . '

Pųšiapio tvarkytoja ir ben
dradarbės tiki, kad svarbiausio
ji moteriškės užuuotis jyra su
kurti šeimyninį židinį. Moteriš
kė gali kur kas daugiau prisi
dėti prie visuomeninio gyveni-1

nib pagerinimo iškuklėdama pa~

nors kitu budu. . , !
PiVmame “Mot’erų Pūšlapio” 

bus pradėta garsios velionės 
rašytojas, JūUjdš Zifflontienės- 
fenaitėš.
Meile”, kuri kiilba apie gyVęįii- 

’mą j&iniį KėfriVių, įku- 
riluoš kovė Už • Icleėliiš nuririišė
Sibiran. '

’ ¥arp prišlapk rOtų še- 
karni stVmpShlai1:

“Kdpkim /^rikš£yhP;
“Mužiką Valkų ‘adklėj^mė”
“Apauga . fcfuo žiemos ŠA1-

“Kės šutyti Su kėiriUrAh- 
’kiėįš Vąiiaišr”. 4

“Maištas”, ir kėletaš Tkitų.
Be to, šii piririuOjU Moterų < 

Puslapiu “Naujieribšė” kasdien 
tilps štikrielių pavyzdžiai šū kU- 
p'oriėiš “patternams”.

Iš Lietuvos Išeivių 
Jaunimo Nepr. Rate

lio darbuotės
dą su prietaisu 
kvėpavimui. ' 
ir daktaras vos 
kojų.

Ugniagesiams 
atgaivinti. Nors 
teks smarkiai 
mirimų nebus.

pasirgti,

Teatrų byla
vaka- 

__ c___  _________ dar
keturių teatrų*- lUeneažeriamS' 
stoti teisman už tai, kad jie 
dalino piniginius prizus.

Tuo tarpu teatrų asoicaci- 
jos ir BalabaU antį khtz teat
ro grandinio vedėjėi pareiš
kė, kad jų teatrai dalins pini
ginius prizus (kdstūmeriams 
kaip dalinę pirmiau. Gi mies
to advokatas Barnett Hodes 
vakar buvo prisiruošęs teis
me reikalauti kad taįitų pa
naikintas indžiolikšenės, kurs 
sugrąžino Chicagos j keliems 
šimtams teatrų teisę leisti pi
niginius- prizus laimėjimui.

Policija pirmadienio 
re įteikė reikalavimtis

Praeitą Sekriiridienį įvyko ra
telio ir naujos Valdybos pirmris 
šį metą susirinkimas Sandaros 
svetainėje. Tarp ko kitot nutar
ta su ateinančiu SękmAdiėiiiu 
suširinkimuš laikyti Mildos šVė- 
tairiėje, 3142 S. Ąrilstėd St. 
(priešais Lietuvių Auditoriją), 
kaš šėl<mąšiehiš ~ draugišką 
sueigą, pašilihkšininiriią 3' Vril. 
po pietų, o iriitingriš turėti sy
kį j mėnesį pirmą sekmadienį 
po 1-mp tuo.pačiu laiku.

Ėatįiiš^gyyriojri ir 
smarkiai augą nririų škaičiuiri.

Malbiiėkitri * kMrle . ’ !}00-
mahjrifeė iiėtriVišiirils. • ir 
žaiclihiiiiš, Wlft.
Įžangos hėrą.

iticŽM i.
Šįvakar SI,A 36 Kuo-

KAziinie'mš; MikŪčki’s, vftfe- 
pirmin. 871 W. 8th Street.

Geo JAkūbauskaš, PAštih. 
1904 CahalįidfĮ AVe.

• ■ t. ■ • ' .

Mykolas ;Bankevičius, / iždin.
P. Butkus, friaršalka.
Į direkciją įeina:
Geo. M. Chernaiiskas, Jtioz&s 

Kuzmickaš, Wih. TaraškA, Juo
zas Gudjonis, ' Antanas Kąntri
nias, Mykolas Bankevičiufc, 
Bau! Stbšhkoil Geo. Jakubaus
kas, kiartyh^s ’ 'češnOčiUs. Le- 
gališ batkrėjaš ąUV. Krairik W. 
ęhbiMkuckaš; i9bo A t&ion 
Avė.

f’aiubtaš klausimas nildlati- 
nio korėspbndėntd. Perstatytas 
Jūdž’ąš Kuzrhiękbš, jis ne- 
apšiėni& ir bRRiškhib, Wcl musų 
laikraščiai už talkinamus drau
gijų aprašymus iiiėko ftėfauna 
ir ISį lašinėti hkiė ffikĮKkijų 
vėik^ ir krkšyti tSbš ‘raštus

A v . •«

gu susirinkimas nutartų, kad 
vfši drgariizėėijds dalbai, ko- 
kius reikia tik spausdinti, pa
vestų tą darbą musų laikraš- 
ciąms, tada butų gerai ir dtau- 
gij’ai ir laikrasČiamš, riet ir pa
čiam korespondentui. Po trum
po apkalbėjimo nutarta: visa 
špatįcia "diidti mūšų dviems lie
tuvių ; dfenraščianiš, butėrit 
“Nauįiėridms^ ir “Draugui’^— 
proriorciorialiai lygiomis. Po 
šio hųtarimo vienbalsiai išrink
tas šiems riletams korešponderi- 
tu Juozas Kųzmįckhs.

Nritrirta pakelti nuo 25c. mė
tinės mokefstieš iki 10c. mėriė- 
siui.

Nutarta pilnus susirinkimus 
laikyti kas trys mėnesiai gi 
direkcija laikys kas mėnuri. 
Prie reikalo valdyba šaukia 
pilnlis siisiririkimtis.

Musų 2 i War. apima šį plotą 
nuo 16/gt. j pietus iki Chicago 
River (kanalo), nuo Canal gat
vės į vakarus iki Western Avė.

Visi lietuviai, gyverianitieji šioj 
ąpielihkėje, kviečiami prisidėti 
Meš nešame partijiriiai, bet re
miame lietuvius ir rūpinamės 
piliečių teisių apsaugojimu.

P. S. Informacijomis prašome 
teeiptis: 1900 So. Union Avė. 
feWiias, Chrial 2183..

—J. K;, KorespOhddntas. •..— T -’-p-rTnanaBiM. 
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Mezgimd Dirbtuves

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich 
504 WEST 33-Rp STREET 

Telefonas Vlctory 3486 
—ir vakarais ir skemadieniais.

LAsšified ads. I
-4—4-■- - -____ <.______ !•______ ._____ .___ . . • .■ ______ <•___ J
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l’ urniture & Fixtures
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME ŽlARU FIKOE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Raksaia 
k sinkom. Tąipgi Moru fikčerius d>) 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk- 
les, rekisterius ir ice batas. Cash

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

ANT RARDAVIMO Tavern fik- 
čdriai—pigiai; l°4. E. 105 St. 1-st 
floor.

usiness Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIPUODA Taverna — 3mę 
tai įsteigta — pietų vakarų kairi 
bhš 63rd ir Kedzie.

• ■ ■ * 4 i* • .. « ■- • *4

AR IEŠKOTE moderniško ta Ver
no ? Būtinai turite pamatyti šit4. 
šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Bižnis gerai eina.

2436 West 47th St.

PARDAVIMUI Taverna gera vie
ta. Paaukausiu už pirmą pasiūlymą.

3539 Archer Avė.

~ PARSIDUODA tavernos biznis. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Halsted St.

PARENGIMAI
t'pytSš Draugiškas Kliubas rengia šokį ateinančią sukatą, sau

sio 9 d., Hdllyvrodd Hali, 2417 W. 43 SI. 7 Vai. vakare. Vi- * •» •
si draugai yra kviečiami atsilankyti, nes bus muzika, gė
rimai ir užkandžiai. Kviečia Koriiisija.

BRiDGĖDOnt. — šįV&kKir, 
7:30 vai. vakare, Chicagos 
Lietuvių Auditorijbje įvyks 
SLA 36-tos kuopos susirinki
mas. Visi nariai prašomi at
silankyti.

18 gatvės kolonija
2i M.
priešttietaU štisirin'kiBias.

JUOZAPAS Wtout'iš ■
, Peirsišicyrė ŠŲ Šitip ^.ashuli'u 
Ąaūšio . 4 d., 10;5u . V.; vakare., 
1937 UU, sulaukęs 'pusės amž., 
gimęs Bąroniškių, kaime, ,šau- 
lėnfj iiaiap., Šiaulių apškr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Palikę Az dideliąnie n|iliudipię 

brolį Joną Dundulį, ir drau
gus ir paž|Whus;

Kūnas įih^rvdtai randasi 
Ridiko koplyčioj®, 3354 South 
Haišt'ed Št* t

: , EaidbthVės .. jVyks,..
šaųšib 7 tuenąt. f:3b vĄL tjo fct, i§ kbriyčiĄš :te nulyaė-

SUSIRINKIMAI
GrŪbdžįo 0~tą įVy^b 21;

Wardo UottfVii) Hl'ieČių M-i

Darbininkių reikif

VIDUTINIO amžiaus inOUris 
bendram namų darbui, prižiūrėti 
vaikus — puikus namai, $7 prad
žiai, būti. Irving 6151.

REIKIA merginų dirbtinoms pe
lėms ir nąvelties dirbti. Kamnarys 
807, 65 East South Water St.,

, RENDON kepykla tuoj prie At
lantic aiid Pacific krautuvės South 
Sidėj; gerą proga atatinkamam as
meniui. St^te 7218.

GROSERNĖ ir bučernė, 30 metų 
apgyvento j lietuvių kolonijoj, turiu 
kitą biznį. 3401 So. Lituanica_Ave

PARDAVIMUI taverna su gražiu 
užpakaliniu kambabriu ir virtuve— 
seniai išdirbta. 8428 Vincennes Avė. 
po 1 vai. dieną.

leieionas victory a4«t> $
Sveterių, krautuve atdara kasdieną' '$

AkO^DENGYSTŽ ;
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei-pagei
daujama, .....K;11

BRIDGEPORT ROOFING CO.. ™®38 *

PARSIDUODA Road House už 
auką. 2. bąrai—užpakalinis baras — 

"ilo-—stalai ir krėslai—pe- 
__ Ji—kėdes ir elektriko s re- 
frigę^ipriūį. Visų rūšių stiklinės. 
Geriausias, pasiūlymas ima viską. 
Canary, Cottage. Turi parduoti laikė 
5 dienų apleidžiant riieštą.
123rd and 80th Avė., Palos Park, 111.

PARSIDUODA taverna. Kaina 
$450.00. Skubus pardavimas. 2540 
West 45th Place.

•.■•i-'.*:; U." -v- -r, « ■. .• u.:;--- .1/
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MERGINA nęsenęsnė kaip 85, 
pamų darbui, paprastas virimas, nė
ra skalbimo, išeitį, štritikę, $10.00. 
Kreiptes 6—.9 vakarais. Kėsfifer, 
1947 North Kildare.

MERGINA 20-35 namų darbui, 
prižiūrėti _ metų amžiaus kūdikį, būti 
—$7; Mrs. Goroff, Irvlng 4041.

MERGINA bendram nhinų darbui 
be skalbimo, būti, savas .kambarys, 
$7, nuolatos; Pehsacola 2499

REIKIA patyrusios, merginos na
mų darbui, virti—lengvas skalbimas, 
kambarys ir yana. 425 Aldlne AVe., 
Wellington 6642.

MERGINA bendram narni) dšrbui, 
prižiūrėti 2 vaikus, gęri namai. $6. 

Austin 2549.

REIKIA patyrusios merginos na- 
intj darbui, virti — referencas.. ga
lonus kambarys—3 suaugę, $8. Krei
ptos vakarais Plhza 5454.

MERGINA 25 iki 35 lengvam na
mų darbui—lengvas virimas dirban
čiai porai—Vaikas 6, būti, $6 Iki $7 
pradžioj. Van Burefl 5294.

MERGINA bendram namą darbui 
bė skalbimo, virti, gera alga, lipdy
mas. Hyde Park 2045.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, prižiūrėti kūdikį —< iš
eiti, mažas apartmentas, nėra vi
rimo, $7.00; 1550 S. Albany, Roc!k- 
well 9448.

MERGINA paprastam vOMi, 
namų ruošai mažoj sūhųgMšj^ ’Šdi- 
moj. Savas kambarys, vąną ir/ge
ra alga. Madhle, 6307 Jeffery AVe. 
Plėza 2323.

MERGINA namų darbui, maŽ&m 
apartmente—būti, tik kūdikio &p- 
skalbimas. Lakevievv 6230.

SLA 63 kp. mėtinis šusirinkimaš bus sausio 7 d. TOfey Parko 
šVetafilėj, 90 St. ir St. Lawrehče avė. 7 vai. Vakare. Narių 
pareigi dalyvauti, rinksime darbininkus vak&iiai, kuris 
įvyks saūsio 30 d. ir valdyba išduos mėtinius raportus. 

' Valdyba.
Jaunų Lfetuvių Amerikoje Tautiškaš KliuBaš laikys niėtmj^su- 

širihkimą penktžidlėnį, sahšio § d. 7:3'0 Vhl. 'Vhk., lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. lialšitėd St. Viši nartai hialbhelkit lai
ku pribūti^ nes bus khygų patikrinimo komisijos Yįportas 
ir kiti dalykai

12 Lfetūvių įSemokJrh^ Wktn^ačijoš susirihkimas
jVykš šį vakarą TiollyAvodd sVėt; 2417 43rd St. 8 vai. 
feds vaidybos* rinkimai ir kiti svarbus reikalai. —Koresp.

Metinis susirinkimas LithuaniAn Ptofesšional & Business Men’s 
Association šįvakar, 7:30 vai. vakare, Paul M. Smith sve
tainėj, 4177 Archer Avė. Klausimai svarstymui: organiza
cijos Vardo pakeiftimaš, valdybos rinkimai, raportai. Daly- 
Vaūš kohšuiaš far. M. Baudota. —J. j>. Varkftia, ^ekr.

Alorning Star kliubas laikys mėtfiiį susirihkimą Bnfao 7 d. .8 
vai. vak. po antrašu 2345, N. kedzie blVd. Draūgai malo- 
nėkite atsilankyti ir nesiveluoti. Po susirinkimo turėsime 
užmtfžilj. —R^it. M. Cfieįtt.

t.

mas, Apveizuos Dievų parapi
jos į)riė fr
So. Uhioil AVėi.,

Su'š'irilitaB'ė ^IJįVė-Vo •. dailus 
būrelis ‘hAtiiį. BVaVbiAhšiUš irėi-, 
kalas šio Wv6 ik-:
rinkiihas ir ’diVėfeci-;
jos 1^7 inėtffiš. 
reikaH , prieita
prie .

Valdyboh šiais 'ftietilk 
šie ašihWŠ:

Ge'o. M. ''CheVliaUckAš pi®. į 
1900 ŠO. ’Vnioh Avė. i

__

Vęstuvėms. Bankietoš-

Kl. B'dtt&Ard

:•

vnhį Ir atsišveikinim^į.
Nuliūdę l^kŠriVe',

. jfaii Ar įaŽMami- 
JfM, 4ir. PK J, fc-

• vLAmštdvAK

Persiškyre šit šiuo pasauliu 
Sausio 4 d., 1937 m;, sUlhųk^š v 
pusės amž., gimęs , kędaihįų > 
ąpskr,, Krakių JūhkU-
jiių kąime. :.. . ...

Amerikoj išgyveno , 30 metų.
Paliko dideliame nųĮiudime 

2 dukteris Eleną ir Stanislavą, 
2 sutins Vįnbėiitą ir marčią ; 
Stanislavą ir anūkę Elvirą, 
Julijoną ii’ marčią Ėetronel^, \ 
seserį Kazimierą ir švoge^į, | 
Lauryną 'Banionįus, šypgferjlis į 
Joną Krantą, Tęadorą jr ^ofi- j 
ją Montvilūš’,, PėtroŠių Šelmy- . 
ną, ptisbrolį Alefcsąridrą Mazi- 
lauskd ir Šęimyną ir kitas gi- ; 
mineš Amerikoje. . khh'adęją 2 a 
brolius Adomą fr Koštantą 
MazilaūskiUs. ĮiietūVoje ' brolį ! 
Antaną ir ginįMes. ,

Kūnas pašarvotas 3620 Šo. . 
Lowe Avė. Blvd. 7335, Laido- • 
tuvės įvyks .ŠeŠtad. Sausio 9-ą J 
d. 9 vai. ryto iš namų į Sv. 
Jurgio, pąr. bažnyčią , kurioje 
atsibus 'gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas į Šv. \ KazimieroJkap. .

Visi A. A. Vladislovo Mazi- 
lauski’o , ‘giminės, . draugai, ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kvie 
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Dukterys? . sūdai, .inURe, sesiib, 

švo gėriai ir giminės. ;
Patarnauja laid. dir. A. Ma-

: , .-. ■ ■ - / 
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PARSIDUODA mėsos marketas-— 
elektrikos refrigeratorius — par
duos pigiai dėl ligos. 3211 W. 62nd 
,Place, Republic 6254.

PARSIDUODA taverna labai pri- 
einamai. žema renda. 7013 So. West- 
ern Avenue.

MERGINA bendram namų darbui 
be virimo— turi mėgti vaikus, būti, 
.Maslov, 1511 So. Springfiėld, Crhw- 
ford 0287.

DIDŽIAUSIA L j 
. ĖM0 ĮSTAIGA .

John F. Eudeikis | į
afiTOrA1 Jei 
■4* •]£

blREKTORIŪS

AMBULANCfc
■ . MMRMvimas 

meM IR naktį
Visi tėletaai YAKDS 1741-1742

Tol. ‘LAFAyETTE 0727

4 koplyčios visose 
PŠZęžAl Chicagos dalyse

j—..i........   ™ ... ..... i...... .... ...................

-r?4

~ t

PARSIDUODA Taverna. Birznis 
išdirbtas per metus, prieinama kai
na. Matykite savininką S. Kiela, 
4843 West 14th St., Cicero.

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj, renda pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

5601 So. Carpenter St.

JpARD AVlMUI Tavernas geroj 
vietoj biznis išdirbtas, geroje apie- 
linkeje.^372 Ęw. 71st St> , -

...... . ijįrbinihkiį Reikia ......

REIKALINGA patyręs Virėjas feš- 
tUurantui. • 3907 Šo. Halsted St.
— ........... «»r -r* .......... .  ’

REIKIA patyrusio vyro farmai, 
100 mylių nuo Chicagos. Turi turė
ti gerus paliudymus. Kreiptis tarpe 
6 ir 9 vai. vakaro. 2413 W. 59th 
St. antram aukšte užpakaly.

REIKIA vyrų ■ geležies skr'apų 
yarde dirbti. Warshawsky and Co. 
1920 So. State St.

PRESO ČPERElTORiy — phty- 
rusiu prie kautų — mokestis huo 
gabalo. Monogram Lauhdry 'do., 
513 Eašt 47th St.

i,,, « - -- - -- - ■■iiiir-   ±  ----------- ------—■

MERGINA bendram nam)į dar
bui, būti — gėra algą — nėra skal
bimo. Aisuss, 2715 Thomas St. 1-as 
apart. Armitage 0471.

REIKIA patyrusios mer^rioĄ Ali
nių dagiams, ,virti — nėra Vaikų, 
nė skalbimo, savąs kambarys ir Va
fli. $6.00. BitteVsweet 4193. 

---- - m, •

MERGINĄ bėridriim .įjahįų darbui 
—savas kambarys, lengvas skalbi
mas, $6.90. Saglnaw 2570.

REIKIA patyrusios merginos nh- 
ų darbams, be skalbinip mūza

— liudymas, nuti.
Ėdg^water »6240.

'Reni m S '
. NSmaKŽem®. Tii:d*vimW-----

mų 
Seimą

REIKALINGAS Bartenderis į 
Snlith’s Pahn Gardelis. Atsišaukite 
4177 Archer Avenue.

GERA PROGA labai budriam seil- 
Smanui sueiti į ryšius su aukštos 
rųšies urmo likierių bendrove. Krei
ptis į Uniyersal Wine and Liųūor 
Co. 4440 West Madison St.

TIKRAS BARGENAS 
4-flatų mūro našias, kampinis,

2-garage, steam heat,.> 11 metų,Ąe- 
nufno. Ūarąidūddk už $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų batge- 
nų’z. S. 'MYCKteVIcte and C0.

6816 So. Western Avė., 
Hemlock 0800

" ..................................*......■■-r..... *...... ............  M| 1 i”............ .

, . BAU GENAS .
PARSIDUODA kampinis, .biznis- 

vaš nanias šu tavernos fiktūriais, 
parduosiu ąr mainysiu i mažesni 
namą. Randhsi Bridgeporto aplchn- 
kėjė. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė.... Prospęct

Help Waxited—Female = 
_ . .N-

REIKIA merginos patyrusios na 
m'ą dhrbui. — .... /../
IŠėiti vakąraiš, sekmadieniais liuo 
sh, $6.00. Nevada 5342.

lengvas skalbimas.

Pirkiotas
MERGINA, Reikia merginos val

giams , gaminti ir namų ruošai — 
nėra skalbimo. 444 Fullerton Park- 
way, tincoln 4716.

■ \ • į J- ' • ............  >

JAUNA MERGINA namų darbui 
$5 iki $6, būti. Dr. Go6įfriėnd, 
5303 Woodlawn. Midway 3123.' s .

MOTERIS ar mergina bendram 
namų darbui, lengvas skalbimas, 
būti. Jūniper 0419. ,

MERGINA bendram nainų darbui, 
be virimo — lengvas skalbimas, bū
ti, $6 — $8. Keyštone Ž825. ■ J

fiarsiitas

GarUiŪis 
Naujienose 
Apsimoka

PAgAtokiT Mirs Wt>iA'o
,,

Mūšų ,Wos

TįlU. •
..."" — <
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Vagis Parinko Labai 
Prastą Laiką Api

plėšti S. Matą
Laimei, cro pianzšo žadėta šal
čių banga aplenkė musų miestą

, Vagis apipiešė Stasį Matą, iš 
Berwyn, Illinois.

Pasirinko labai prastą laiką 
apiplėšimui.

Vakar oro pranašas Chieago- 
je pranašavo, kad kaip šiandien 
visi chicAgiečiai drebės ore arba 
sėdės užpečkyj, bijodami nosis 
iškišti laukan.

Paėmęs, pranašo žodžius šir
din, S. Matas užsivilko savo ge
riausią ir šilčiausią paltą ir iš
važiavo darban. Jis dirba, adre
su 934 W. 30th Street.

Kai Matui prisiėjo išeiti lau
kan, tai palto jis jau neberado.

Paltas’ yra apie $75—$100 
vertės.

Laimei, didžioji šalčių banga, 
kurią pranašas žadėjo Chicagai, 
nepasirodė. Jis kalba, kad Mi- 
chigan ežero vandenys šalčių 
bangą nukreipė j šalį.

Temperatūra vakar sukosi 
apie 17 laipsnių virš zero. Apie- 
linkėse, kur ežerai šalčių nenu- 
baidė, buvo apie 28—35 žemiau 
zero.

Suėmė Town of La- 
ketį Už Butą Apiplė

šinėjimą
T0WN OF LAKE. — 24 me

tų jaunuolis, Joseph Anchor, 
4545 S. Hermitage avenue, bu
vo suimtas už apiplėšinėjimą 
butų įvairiose lietuvių kolonijo
se ir North Sidej 26-tam dis- 
triktė. *• i .. ' ■,

Anchor buk prisipažinęs.
Jis yra tvirto sudėjimo, apie 

5 pėdų, 8 colių aukščio, ir sve
ria apie 150 svarų. Apiplėšti 
lietuviai gali gauti informacijų 
apie suimtąjį Town of Lake 
nuovadoje.

S. Davis Sužeistas 
Dirbtuvėje 

i

T0WN OF LĄKE. — žino
mas Town of Lake lietuvių 
draugijų darbuotojas ir “Nau
jienų” skaitytojas, p. C. Davis, 
sausio 2 d. tapo lengvai sužeis
tas. Prie darbo mašina sutrynė 
jo kojos pirštą.

Draugai prašomi ligonį ap
lankyti. Jo adresas yra* 5648 S. 
Bishop Street.. —Rep. M.

Remkite savo apieiinkės 
biznierius

Dingo 30 Metą Lietu
vis Jonas Jucius

...... ...~

Spėjžt, kiad gal buvo sužeistas 
automobilio ar areštuotas po 
kitu vardu.

Gruodžio 16 d, praeitais me
tais pražuvo lietuvis, Jonas Ju
cius, 2943 South Park avė.

Iki šiai dienai apie pražuvusį 
nėra jokių žinių. Kur Jucius 
pražuvo, niekas nežino, bet spė
jama, kad jis arba buvo kur 
nors sužeistas automobilio ne
laimėje, arba buvo suimtas pd 
kitu vardu.

Jucius yra apie 30 metų am
žiaus. ......

SPORTAS
RISTYNĖS DĖL 

ČIAMPIONATO

Fred Kohler, ristynių promo- 
teris, persikėlė į naują vietą, 
būtent, Rainbo Fronton patal
pą) (Lawrence ir Clark). Risty- 
nčms ta vieta yra labai paran
ki.

Šiandien naujoje patalpoje 
įvyks ristynės dėl čempionato.7 
Bill Weidner, pusiau sunkiojo 
svorio čempianas, risis su Jack 
Curtis, kuris yra pasižymėjęs 
ristikas.

Vėl kalba apie vandenų 
kelių.

* ____ _ ■ , .

' Iš \Vashhigh;-io gaida Chi- 
cągoj žinia,|kad fąųeralė val
džia veikiausia paskirs $8„ 
900,060 ; užbaigiinųi darbo, 
taikomo padaryti gkclią upė
mis valtims tarp Chicagos ir 
New Orleans, kurs randasi• , - »■ 
prie Meksikoš įlankos. 

—.---J.-------- —
InUuehza tebesiaučia

. y . ,......
143 susirgimai influenza ir 

plaučių uždegimu pranešta 
sveikatos departdmentui pra
ėjusį pirmadienį, sausio 4 d. 
Dr. Bundesen, sveikatos ko- 
misionierius pareiškė, kad 
šaltas oras užėjęs pastarąsias 
porą diemį sveikatai yra ge
resnis, negu šiltas įr drėgnas, 
koks buvo iki šiol, tačiau ims 
keletą dienų iki susirgimų 
skaičius sumalęs, ha yra žmo 
nių, kurie bakterijomis užsi
krėtę keletą dienų atgal ir 
tik dabar pradeda susirgti.

Policijos komisiOnierius, su
lig sveikatos departamento 
patarimu, įsakė policijos sto
čių kapitonams pastatyti po
licininkus teatarų priemenė
se. Tų policininkų užduotis 
bus neleisti didesniam kie
kiui publikos susirinkti ir 
grūstis teatrų priemėnese, jei 
nėra vietos viduj susėsti.

Pavogė 400 dol. Iš 
Brįghton Pk. Paukš

tienos Pardavėjo
Nuo lietuvės Florence Ligonis 

pavogė ridikiulį

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir
BRĮGHTON PARK. — Du’ 

jauni piktadariai anksti rytąl 
apiplėšė A., Berger paukščių’ 
krautuvę, adresu 4106 Archer 
avenue.

Apsiginklavę revolveriais,' va
gys įėjo krautuvėn ir atėmė 
nuo savininko $400 pinigais.

Piktadariai atrodė apie 22 
metų amžiaus.

NORTH SIDE. — Kiti du 
plėšikai atėmė ridikiulį nuo 
Florence Bigonis, 5223 Roscoe 
street. Jame buvo apie $30 pi
nigais.

Apiplėšimas įvyko prie La- 
ramie ir Henderson gatvių. Po 
apiplėšimo vagiliai nuvažiavo, 
juodam Chevrolet automobilyje.
Pavogė jauno lietuvio dvirati

Nežinomas piktadaris nuva
žiavo su jauno lietuvio Kazimie
ro Malakausko dviračiu, kuris 
buvo pastatytas prie 5617 So.

paįvairintos.
NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 

kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie
tuvoje.

7 .

NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy
venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
atvaizdu. •u

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
ršatis, Todėl skaitykite jas, skleisk i te jas ir 
remkite biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET 

ČHICAGO, ILLINOIS ■

Ashland avenue.
A. Malakauskas gyveno Town 

of Lake adresu 4538 S. Honore GARSINKITES “NAUJIENOSE”

k

. M. DIRBTUVĖSE UNIJOS NEBUS” 
i • 

» * * ' • •

PIETUS SĖDINTIEMS STREIKIERIAMS. — žmonos “sėdinčių streikierių” 
Flint, Mieli., Fisher Bodies dirbtuvėje, verda jiems valgius, netolimam restaurante. 
Maistą paduoda dirbtuvėje užsidariusiems darbininkams per langus. Vakar moteriš
kės gavo talkon ekspertą virėją. ' N cm j ienų-A cme Photo

-- ■

ĮŠVENTINTAS I GUBERNATORIUS.—Phil La Follette, (kairėj) įšventintas į 
Wisconsino gubernatorius trečiam terminui. Jis yra sūnūs garsaus Robert M. La 
Follette, kuris buvo gubernatorium kelis terminus. ..Naujienų-Acme Photo >

“UNIJOS NEBUS”. — 
Alfred P. Sloan, Jr., Ge
neral Motors prezidentas, 
pareiškė, kad unijos ne
bus. (Žiu. žinią).

Naujienų-Tribune Photo

VADAS. — Kongresma- 
nas Sam Rayburn, Texas 
valstijos, išrinktas demo
kratų vadų kongreso ats
tovų bute.

Naujienų-Acme Photo

M 
Dbsolm

ALKOHOLIS—NUODAI. — Prohibicininkų veikė
ja, Mėrtha RącheI Palmer Chicagoje demonstruoja, kad 
alkoholis yra nuodai. Prohibi'cijos šalininkai vėl kelia 

| galvą.
t •

Naujięnų-Tribune Photo

DIDŽIAUSIAS PASAULYJE— MILŽINIŠKAS BA- 
tas išstatytas avalinės parodoje, Chicagos Palmer Hou- 
se viešbutyje. Septynių pėdų, šešių colių aukščio. Bato 
dydis yra No. 168.

BUSIMAS AMBASADO- 
rius. — Josef Buercken, 
Hitlerio šulas, kuris numa
tomas į ambasadorius Au
strijai. Jis užimsiąs vietą 
buvusiojo užsienio reikalų 
ministerio, Franz von Pa- 
peno, kuris papuolęs Hit
lerio “neloskon”. .

Naujienų-Acme Photo

NaNujienų-Acme Photo

PASIRUOŠĘS MIRTI.— 
Katalikų bažnyčios galva, 
popiežius, Pius XI, kuris 
kaip žinios sako, pasiruo
šęs mirti. Vatikanas, per 
savo laikraštį padarė ofi- 
cialį pranešimą apie blo
gą Pijaus XI sveikatos 
stovį.

Naujienų-Acme Photo




