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General Motors Nė Kiek
' : ; f*? < , , į

Nenusileidžia
■ _■ . ' - ?,t ■ ■». ;*>._■ 7 rV

Visą derybų laiką General Motors ne kiek 
nenusileido unijos pripažinimo klausimu. 

Bet derybos vis dar tęsiamos.
DETROIT, Mich. 

Dabar jau pilnai 
kad General Motors derybos 
su automobilių darbininkų uni
ja, kurios prasidėjo pereita 
trečiadienį, ikišiol nieko neda
vė ir nė vienu klausimu nepri
eita prie jokio susitarimo.

Po šešių dienų'derybų padė
tis . yra tokia pat, kokia buyo 
pirmą derybų dieną, nes Ge
neral Motors ikišiol nesutiko 
nė vienu coliu nusileisti uni
jos pripažinimo klausimu. O 
jokio kito klausimo ir nebuvo 
derybose iškelta.

vas. 9. —- žuvęs nė vienas žmogus, 
paaiškėjo, jau savaimi yra didelis

Tai 
atsie- 

kimas. Jo gi pareiga yra tęsti 
taikias derybas, kurios' duos 
gerų pasekmių. Ir jis, nežiū
rint abiejų pusių beviltiškų par 
reiškimų, tiki, kad vistiek ei
nama prie susitarimo, kuris 
gali visai neužilgo įvykti.

Nors iš abiejų pusių pareiš
kimų ir yra aišku, kad jos ne
sitiki susitaikymo, bet vistiek 
derybas tęsis ir šiandie, mes nė 
viena pusė nenori pasirodyti 
kaltininke, pirmoji nutraukusi 
derybas.
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Kadangi unijos pripažinimo 
klausimas yra vyriausias šio 
streiko klausimas, tai preziden
tui • Rooseveltui pageidaujant, 
tuo klausimu pirmiausia dery
bos ir prasidėjo.. Nors unija
dėjo nuoširdžių pastangų strei
ką sutaikinti ir padarė didelių 
nusileidimų, tečiaus kompani
jos užsispirimas neprileido jo
kio susitarimo.

Vakar derybos tęsėsi net iki 
1:15 vai. naktipą, bęt nepasie
kus susitarimo^ Cęileržft Mo
tors išleido ilgą pareiškimą, 
teisindamosb kodėl ji negali 
pripažinti uniją. Pasak jos, ji 
sutinka pripažinti uniją tik 
kaipo savo narių atstovę, bet 
negali pripažinti uniją ka‘ipo, 
vienintelę darbininkų atstovę 
nors vienoje1 dirbtuvėje.

“General Motors negali pa
siduoti tokiai prievartai”, sako 
kompanijos pareiškimas. “Ji 
negali sutikti atiduoti savo 
darbininkus į tokią vergiją”.

Kompanijai ’ išleidus tokį 
griežtą, prieš uniją nukreiptą 
pareiškimą, trumpą pareiški
mą išleido ir unija, išdėstyda- 
ma unijos reikalavimus.

Tame pareiškime unija sako, 
kad ji nereikalauja pripažinti 
uniją atstovaujančią visus tos 
kompanijos darbininkus, bet 
tik dvidešimties dirbtuvių, kur 
dabar eina streikas, darbinin
kus. Šis klausimas yra pagrin
dinis. Išsprendus šį klausimą, 
unija sutinka atšaukti streiką 
ir pradėti darbą visose dirbtu
vėse, tuo pačiu laiku, tęsiant 
derybas su kompanija kitais 
klausimais — algų, darbo są- 

•Tygų ir t. t.
Abi pusės sekmadieny kab 

bejosi telefonu? su prezidentu 
Rooseveltu, kuris išdėstė 
abiems pusėms savo nusistaty
mą. Kokis yra prezidento nusi
statymas, šiuo 
biama.

Išleido savo 
gubernatorius 
tarpininkauja 
priminė, kad

O tuo tarpu streikas neša* 
milžiniškus nuostolius ir vie
nai, ir kitai pusei. Apskaito
ma, kad darbininkai vien ai- 
gomis prarado milionus dol. > 
Bet daug didesni nuostoliai yra
kompanijos. Jos nuostolių ne
galima ne apskaičiuoti, nes vi- 

‘sa automobilių gamyba yra ap
sistojusi ir dabar neišleidžia
ma ir neparduodama nė vieno 
automobilio, Tokiu budu dėl 
Aavo užsispirimo .kompanija 
yra praradusi jau desėtkus mi- 
lipnų dol. • ,,<_ •

šiandie derybos turėjo pra
sidėti tik 8:30 vai. vakare. Bu
vo manoma, kad dienos laiku 
federalinis taikintojas Dewey 
atlaikys atskirus pasitarimus 
su abiem pusėm pats paban
dys paieškoti pagrindo sutai
kymui jau daugiau mėnesio 
laiko besitęsiančio streiko.

s Tuo tarpu Flint, Mich., ko- 
misionieriai paskelbė mieste 
“grąsos stovį” ir padare me
rą Bradshaw tikru diktato
rium palaikymo tvarkos. Ka
dangi miestas turi manažerį, 
tai merui nėra kas „ veikti ir 
todėl meras pirmiau, kol ne
buvo streiko, pats dirbo Gene
ral Motors korporacijai. Pir
miau visaip grūmojęs streikie- 
riams, dabar betgi prižada bū
ti “bešališku”.

Sukilėliai pasiryžę 
išžudyti 5,000 Ma
lagos gyventojų

laiku neskel-

pareiškimą ir 
Murphy, kuris 
derybose. Jis 
šiame streike,

nežiūrint jo didumo, dar nėra

~ Cl D E3 s-M rs n

MALAGA, Vas. 9. — Ruoš
damiesi pulti Almeria, gen. dė 
Llano vadovaujami sukilėliai 
— Vokietijos ir Italijos karei
viai — dabar .buriasi pusiau 
sudeginto j Malagoj, kur pra
dėjo veikti sukilėlių karo teis
inas, Tas teismaš, pačių suki
lėlių prisipažinimu4, išžudysiąs* 
mažiausia 5,000 Malagos gy
ventojų. Bus žudomi visi, ku
rie tik yra nužiūrimi nors ma
žiausiu nepalankumu , sukilė
liams.

Malagos lojalistai traukiasi 
(siaura juostą linkui Almeria, 
100 mylių į rytus, iš juros ir 
sausumos bombarduojami su- 
kiteliu. ' '

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar
peratura Chicagoje buvo 23°. kieti j a nuleido į vapdenį nau- 

Saulė teka 6:54, leidžiasi ją 10,000 tonų kruizerį
—____

2 vai. po piet tem-

WASHINGT0N, vas. 8. — 
Morris L. Cooke rezignavo iš 
kaimo elektrifikacijos admini
stratoriaus vietos.

HAMBURGj, vas. 8.

“Ad
5:15. įnirai Hipper” ■y-v

■ -j * s L

ANGLIJA DRESIRUOJA SAVO KARO SPĖKAS
:■ 1. . 4 • ' ' QK ’ Ohio atslūgo, be 

Mississippi tebėr;
- patvynusi

Potvynis pamaži slenka Mii 
ssippi upe, tečiaus didži 
Jrias pavojus jau yra ę 
ėjęs.

NĖRA TOS VALSTYBĖS EUROPOJE, KURIOS GYVENTOJAMS NESIVAIDINTŲ KARO 
Bene labiausiai susirupinusi Anglija, kurios įtakai pasaulyje ir imperijai gręsia visokie pavojai, 

vien didina ir stiprina oro ir juros laivynus, bet be pjalio vos muštravoja ir didina spėkas sausumoje.
i ' * * \
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Chrysler vėl pakėlė 
algas savo darbi

ninkams
DETROIT, Mich., vas. 9. — 

Chrysler automobilių korp. vėl 
pakėlė algas visiems savo dar
bininkams. .

Birželio mėn. ji pakėlė algas 
5 nuoš., kas sudarė nuo $5A- 
000,000 iki $6,000,000 metinės 
sumos. Be to pabaigoj metų 
išmokėjo darbininkams $8,300,- 
000 bonusais. ./ ' ■ - ■ ■ -

Dabar gi algos tapo pakel
tos dar 10 nuoš. Naujasis pa
kėlimas algų Chrysleriui kai
nuos nuo $13,000,000 iki $14,- 
000,000* į nfetus. Bet dėlei Ge
neral Motors streiko korpora
cija dabar daro milžinišką biz
nį ir nenori jokių kivireių su 
savo darbininkais.

Sėdėjimo streikas 
Joliete

JOLIET, III., vas. 9. — Mid- 
west Wallpaper Co. darbinin
kai paskelbė sėdėjimo strei
ką.' 1

Šis streikas yra dalis gene
ralinio sienų popiero^ darbinin
kų streiko. Streikieriai reika
lauja pripažinti uniją ir pa
kelti algas. ’ ■

Siūlo kastruoti lyti
nius nusikaltėlius,

—  -------- - —■

SPRINGFIELD, III., vas. 9. 
r—- šiandie valstijos įegislatu- 
rai liko pasiūlytas bilius, ku
ris Jvėstų verstiną kastraciją 
(atėmimą vyriškumo) visiems 
lytiniams nusikaltėliams, kur 
tų piktadarių aukomis buvo 
jaunesnės ne 16 metų mergai
tės*

E. ST. LOUIS, III., vas. 9. 
— Kofronerio jury atidavė teis
mui Mrs. Cecelia Zellman, -42 
m. ir jos meilužį Thomas 
Pierce, 44 m., kuriuos kaltina 
nužudžius jos vyrą Gaorge 
Zellman, 76 m.

5 gal žuvo sniego 
’pušnyse

✓

DENVER, Colo., vas. 9. — 
čia pasigendama penkių žmo
nių, kurie išvažiavo pašliūžo
mis čiužinėti ir nebegryžo. Nu
matoma juos žuvus i snieguo
se.

Kuomet rytinėse ir centra- 
linėse valstijose siaučia potvy
niai, t tai vakarinės valstijos 
yra užpustytos sniegų. Veik 
visi keliai uždaryti pusnių ir 
neišvažiuojami. Dagi vietomis 
ir traukiniai negali vaigščio- 
ti- ■.

O pietvakarinėse valstijose 
yra šilta 'ir tiek sausa, kad vėl 
pradeda siausti' dulkių audros.

13,000 sukilėlių žuvo 
mūšiuose prie 

Malagos
LONDONAS, vas. 9.—Daily 

Mail korespondentas praneša, 
kad mažiausia 13,000* sukilėlių 
žuvo mūšiuose su lojalistais 
prie Malagos. >

Daily. Herald koresponden
tas sako, kad paėmę Malagą 
sukijėliaį tuoj aus pradėjo mie
stą plėšti, o daugelis miešto 
gyventojų puolė į jurą ir pa
siskandino, kad tik nepakliūti: 
į sukilėlių nagus.

-Streikieriai užsida- 
' rė dirbtuvėj '

DETROIT,'Mich., vas. 9. — 
Vedintieji streikieriai Nash- 
Kelvinator Corp. dirbtuvėj, ku
rios daugelis jų yra šėrinin- 
kai, išvarė 35 “gaisro apdrau- 
doš inspektorius” ir aklinai už
darę duris, kad negalėtų įeiti 
į raštinę nė kompanijos virši
ninkai ir > raštines darbinin
kai. . , ..

Sėdėjimo .streikas tęsiasi jau 
savaitę laiko ir viskas buvo ra
mu. Bet kompanijos viršinin
kai .paprašė leisti prisiųsti 
gaisro ’ inspektorius. Išpradžių 
jų atvyko 10, bet paskui jų 
skaičius padidėjo iki 65. Jie 
dirbdavo po dviejomis permai
nomis po 8 vai. Dabar juos 
streikieriai jėg^, išvarė iš dirb
tuvės; tų “inspektorių” auto
mobiliuose radus ginklų.

Sukilėliai giriasi 
perkirtę Madrido- 
Valencijos kelią

ŠMĖKLOS.
Anglija ne

N-A Ph’o

Per 1936 m. išleista 
1,012 knygų

KAUNAS. — Lietuvos bi
bliografijos instituto ; žiniomis 
pernai iš viso Lietuvoje buvo 
išleista 1,012 knygų ir brošiū
rų, To paties instituto žinio
mis 1929 m. buvo išleistos 925 
knygos ir brošiūros, 1930 m.
— 960, 1931 m. — 1,070' (re
kordinis skaičius), 1932; m. — 
894, 1933 m. — 891,
— 960^1935 m. — 964, Petr 
hykštjs knygų iŠJeięhmo skąi- 
Čiu^— 1,012 -r- nedaug ką at-. 
silįek&nuo 1931 m. — 1,070.

■ LISBON,' vas. 9. — Ispani
jos sukilėliai paskelbė, kad 
Madrido fronte jie užėmė Co- 
berteras augštumas ties Vacia- 
madrid miesteliu ir tuo. per
kirto svarbiausįjį Madrido ke- 
ią į Valenciją. .

1 (Madrido žinia sako, kau su- 
kilėliai tame> sektoi’e tn^o at
mušti po labai smarkaus mū
šio).

- ■ '■  --------- -—■—  
TOKIO, vas. 9. p- J. S. Jor- 

dan, 47 m., manažeris siunti
mo departamento Standard Oil 
Co., Yokohama, jo žmona ir 
jų i japonė tarnaitė liko areš
tuoti už šnipinėjimą. Bet Ame
rikos konsului pareikalavus pa
aiškinimo, areštuotieji liko pa- 
Huosuoti. Jordąn tėvas yra tar
navęs Japonijos armijoje laike 
Rusijos-Japonijos, karo ir likęs 
japonų apdovanotas medaliu. 
Jo brolis tarnauja Danijos 
konsulu. r .

Meilus kunigas nu
teistas 6 mėnesiapis 

kalėjimąn
' M1LWAUKEE, Wis., vas. 9. 
—- Federalinis teisėjas Geiger 
nuteisė šešiems mėnesiams ka- 
jejiman Zion City kunigą Fi
nis Jennings Dake už peržen
gimą Mann akto, išgabenant 
Kenosha Wis., merginą tvir- 
kavimo ' tikslais į East St. 
Loųis, III.

Kunigas prisipažino išsiver
žęs merginą ir su ja užsire- 
gistravę's keliuose koteliuose, 
kaipo vyras su žmona. Taipjau 
prisipažino, kad jie abu nuo
latos meilinęsi, bet tvirtino jo
kių santykių su'ja neturėjęs 
ir jos nekaltybės neatėmęs.

Išėjęs iš kalėjimo jis ketina 
vėl sugryšti kunigauti. Jo žmo
na taipjau pasižadėjo jo lauk
ti.- Kunigaudamas jis pasižy
mėjęs dideliu veiklumu ir pa
maldumų.

—. ... ..... -*■ «

Francija nori atsisa
kyti Rusijos su

tarties?
PARYŽIUS, vas. 9. — Vie

ta žinių agentūra paleido gan
dą, kad Francija sutinkanti 
atsisakyti nuo sąjungos su Ru
sija, jei Vokįetija duos tinka
mų ..užtikrinimų ir sutiks pri
sidėti prie išlaikymo taikos Eu
ropoje , •

L ' * „

Žydų pogromai Vil
niuje; sumušė 25 

. studentus
■„ -----------

VAĘŠAVA, vas. 9. — šian
die Vilniaus universitete vėl 
iškilo žydų pogromai, kuriuo
se liko sumušti 25 žydai stu
dentai. Niekurie jų yra sun
kiai sužeisti.

Valdžia ką tik universitetą 
atidarė, lenkams studentams 
prisižadėjus daugiau nebelies
ti žydų studentų. Bet lenkai 
savo prižado neištesėjo'' ir vėl 
pradėjo žydus mušti. | 

■

MEMPHIS, O., vas. 9. 
Oliio upė jau baigia visai 
slūgti? Dar tebėra pakilęs v 
duo prie Cairo, kur Ohio i 
įteka į Mississippi. Bet ir 
potvynis jau atslūgsta ir 
džiausiąs pavojus jau yra p 
ėjęs. Linksmi išsigelbėję f 
vynio Cairo gyventojai pai 
žį gryšta į savo namus, 
čiaus vistiek' miestą išgelbė 
si siena yra stropiai prižii 
ma, kad klastinga Ohio upė 
iškirstų kokį nelauktą špos
Gyvenimas gryšta į normi 

vėžes.
Nesenai nuo potvynių ke 

didieji miestai, kaip Cincin 
ti ir Louisville, džiaugiasi, 1 
ten gyvenimas gryšta į nori 
les vėžes. Esą abu mie: 
greitai atsistato, namai v; 
mi ir taisomi, o biznis ai 
juose miestuose esąs nepai 
štai geras. Gyventojams, 
rių namai buvo užlieti, te 
pradėti naujakurio gyveni 
nes jų rakandai ir drabu 
liko sunaikinti. Tad reikia 
ką pirkti. Tuo biznieriai k 
<maugiasi. Dirbtinės irgi 
ba, O; namų atstatymas su 
visus bedarbius. Bet nesidž; 
gia tie, kurie potvyny prar 
visą savo turtą — namus 
rakandus. Jie laukia žadi 
valdžios pagelbos. Pirmiau 
kios pagelbos jie niekad n< 
rodavo ir turėdavo, atsista 
vien savo jėgomis, bet da 
prezidento Roosevelto adm 
stracija prižada ateiti ji< 
pagelbon ir padėti jiems a 
statyti.

431 žmogus žuvo potvynj
Niekur potvynio sryty ne 

sireiškė ligų epidemijų, išėr 
influenzos, kuri ir taip šiai 
visoje šalyje, žuvusių skaii 
irgi nėra labai didelis. Iki 
dienai • žinomų žuvusių pot 
ny skaičius pasiekė 431 ži 
gų. Tokis mažas žuvusių si 
čius išaiškinamas tuo, kad i 
kur potvynis neužėjo štai; 
ir gyventojai turėjo užtekti 
laiko apleisti savo namus.

Paducah, Ky., vis dar b 
čia nuo potvynio. Niekuri 
gi potvynio srytysę Indi 
valstijoj perėjo labai smt 
audra, kuri pridarė didelių r 
stolių, sugriovė potvynio 
silpnintus namus, o kitk 
namams nunešė stogus. I 
audros nukentėjo’ ir Padui 
3et lietus ir audra jau a 
tojo- ■fciniiii'i?

Mississippi klonis gal išve 
pavojingo potvynio.

■ Ohio upės potvyniui į s; 
jus į Mississippi upę,’ b 
jaučiama didelio susirūpini 
ar atlaikys didieji upės ] 
mai. Dabar pats potvynio < 
kuras jau praėjo pro M< 
phis/ tų pylimų nesuardęs. ] 
noma, kad ir visur kitur 
limai išsilaikys ir rišo klo 
vanduo neužlies.. Todėl jau 
rimo klonio gyventojai ir 
nebekalbama apie jų evaki 
mą, nors potvynis Mississi 
Upėj užsitęs gal dar mėr 
laiko. Dabar daugiau kalba 
apie klonio atstatymą, kur 
vietomis, buvo užliejęs vand 
o ne apie paties potvynio 
vojų. r
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Toronto, Kanada
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Kiti Lietuviai Daktarai

AKIŲ SPECIALISTAI

KITATAUČIAI

Boulevard 4089

Reikalaukite DEGTINIS

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

koplyčios visose \ 
Chicagos dalyse n

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

L. M. NORKUS , 
Res. HEMLOCK 6Ž40

STRAIGHT - 
. KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINIS

I6gąrg^liųokit dusyk. Tai 
palengvina skaniną iŠ karto

ĄMĘULA*O PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

2 PILNI TUZINAI ŲŽ

IŠ Tikrųjų po Ic. tablete

Mirė žymi Kanados socia’ė 
darbuotoja

’ i

š. m. sausio 10 d. Torontas 
ir bendrai visa Kanada neteko 
darbščiausios ir įtakingiausios 
moters asmenyje Dr. Bose Hen- 
derson.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. HEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandas:

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

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

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Iš socialistų kuopos susirinkimo
Sausio 31 d. įvyko Toronto 

lietuvių socialistų susirinkimas, 
kuriame dalyvavo per, 20* asme
nų, Svarstyta daug įvairių ir 
naudingų reikalų, iktirie rišasi 
su socialistų veikimu. į'

Prisirašė vienas * naujas na
rys, J. Petravičiui Draugas J. 
Petravičia yra buvęs buvusios 
kada tai Toronte lietuvių socia
listų kuopos darbštus valdybos 
narys. Naujas narys įteikė kuo
pai finansų knygų', šų tvirtais 
apdarais ir mažai dar išnaudo
ja. Todėl susirinkimas nutarė 
tęsti narių sąrašą senojoje kny
goje. prieš įstojant draugasi J.

. .(Tąsa anf 5;įo pusi.)

JOSEPH J. GRISK 
lietuvis advokatas 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 Šo. Rockwell Stu 
Telepkone: Republic 9728

Tom Taylor 
< ' ’ K1* ■

18 mėnesių 
senumo

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel.: 4-? Hyde Park 3395

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Afiso vai.:' Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 8 
yak. Nedėlioj pagal sutarimų 

Ofiso Tel.: Boulęvard 7820 
Namų Tęl.: Prospect 1930

4605-07 So. Hermitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

šių metų vasario 16 d. su
kanka 19 metų nuo atsteigimo 
nepriklausomybes Lietuvoje.

Nor» neilgas, bet audringas ir 
turiningas laikotarpis. To laiko
tarpio bėgyje daug padarė 
skriaudos Lietuvai jos valdovai, 
daug žaizdų ir išnaudojimo pa
nešė visas kraštas! Daug žuvo 
musų brolių, kovojusių už lais
vę. Bet tų žuvusiųjų vargo bro
lių darbai mums parodė, kad

i nesu
naikinama ir nesulaikoma jo
kiais šautuvais bei kalėjimais; 
kad jiems — tik jiems priklau
so rytojus.

Kuomet tą nemalonų 19 metų 
laikotarpį apimame mintimis ir 
sugretiname visus tuos skau
džius įvykius, kad įsigilinti į 
gyvenimo eigą darosi vi
siems aišku ir suprantama, kad 

,‘ileveltui žuvo tie, kurie kovojo 
už nepriklausomybės atgavimą, 
—jie žuvo pranašaudami mums 
nauja gyvenimą. Jų pasiaukoji
mą suprato likusieji, ir štai po 
19 metų susidarė daug skaitl'n- 
gesni kovotojų būriai Lietuvo
je ir drąsiai žengia jų pramin
tais keliais. Šių pasišventusių 
Lietuvos darbo žmonių nesu
žlugdys kruvinieji fašistų valdo
vai musų krašte, šiandien jiems 
nebenaujiena' kruvinoji reakci-

? P. J. RIDIKAS
3354 So. HaistedStreet J 1 SBsšS;'

Telefonus Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po piet

7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 1Ž 
Rez. Telephone PLAZA 2409

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerui lietuviams žinomas per J 
įnešus kaipo patyręs gydytojas ch 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lig: 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nai 
jauslus metodus X-Ray ir kitokii 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijas telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

bet ne tokį1 didelį, kaip kad vi
si Toronto vaikai.” (Ištrauka iš 
“T. D. Star”)

Gaila kiekvieno, kas miršta, 
bet labai gaila tų, kurie daug 
gero žmonijai padaro.

Dėkoja ^Naujienoms”
Mrs. Ant. Urbonas ir šeima, 

š r dingai dėkoja “Naujienoms” 
už patalpinimą aprašymo apie 
Ant. Urbono mirtį ir už prjsiun 
timą to “Naujienų” numerio, 
nes jie jį laikys atminimui.

—Frances,

Velionė atvyko į Torontą tik 
šeši metai atgal, bot tuojau ta
po centru, apie kurį sukosi visi 
socialiai Toronto ir Kanados 
reikalai. Per pastaruosius trejus 
metus Dr. B. Henderson buvo 
narė Toronto Board of Educa- 
tion ir šiais metais buvo išrink
ta jau ketvirtam terminui, nes 
mokslo srityje ji pasirodė ne
pamainoma darbininkė.

Ji taipgi buvo aktyvi politi
koje, priklausė C. C. F. organi
zacijoje ir nuo šios partijos 
1935 m. kandidatavo į parla
mentą.

Ji buvo didelė taikos šalinin
kė. Praeitais metais dalyvavo 
taikos konferencijoje Briusely. 
Jos sumanymas buvo įvesti Ka
nadoje taikos kontestą, kuriame 
gerihusias dailininko nupieštas j kovos jėga' už laisvę

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

DR, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS

4390 So. Fąirfield Avė
Tel. Lafayette 8016

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas 
į Palengvina akių įtempimą, kuris 

2sti priežastinei galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudaipą akių, karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
-:muose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j mo- 
čykloš vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
įęlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

kur bu- 
kur nebuvus, ji vis pas 
Todėl ir pašarvojo ją tos

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
x PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ y .

Clęment J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA ŠALLE STREET 
‘J-tos lubos Tel. CENtral 1840 

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WEŠTERN AVĖ, 

Telefonas PROspect 1012 ' 
• Vakarais P šeštadieniais po pietų

A. Montvid, M. D.
West Town štate Bank Bldg. 

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

TeLSeeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

Tel. Office Wentworth 6330
Ręz. Hyde Park 3395

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

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

Ofiso Tel. Dorches^er 5194 
Tel. Drexel 0191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas ’

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visi 
chroniškų ligų \-

Ofisas 6850 Stony Isląnd Avė, 
Valandos! 2—d 7—9 vai. vak. Nedt

ALUI

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829 •/.
Pritaiko Ą kinius 

Kreivas. Akis 
ištąso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 West 35th Street 
kampas HalsteJ St, 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėtomis nuo 10 iki, 12 vai, dienos

Dr. Charles Segal 
' OFISAS

4729 So. Ąshland Avė 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 v$ 
vakaro. Nedaliomis nuo 40 iki 1 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos yakąrais nuo 6 -iki 8:80 

zTelf Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Vedą bylas visuose ^teismuose 
v Bridgeporto ofisas: .

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 
' po piętų. Vakarais nuo 7 iki 9

Rezidencija:
3407 Lową Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 

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

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo < 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
* CHICAGO, ILL.

-—( fc.-JKd.. ..t,,'*.,..,'.iL—1,.^—iįll,:.u-..ll.A------ 1

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSJCIAN-SURGEON 

Office 4070 Archęr Avenue 
Tek Virginia 1116

• Valandos: 1—3; 7—8:30 p.p.
Office & Residence 2519 W. 43rd Si 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus

A. MASALSKIS
3307 Ųluanicp Ąvęnųe / •'. =- Phojic poulevard 4139 (i* "■'JMli ’4.W- t l*'1"''1 ITIU’.'I.V, M''- -gH'.iy .-t-

’ . A. PETKUS
1410 Soti th 4910 Court Gifėro Phone Cicero 2109

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZELTS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Phone CąnaI 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

gerovę ir * karo kenksmingumą, 
butų apdovanojamas premija'. 
Dabar po jos mirties, jos at
minties pagerbimui, manoma 
tokį kontestą padaryti metiniu, 
t. y. kad kiekvienais metais ge
riausias tos rūšies paveikslas 
gautų premiją.

Dr. R. Hendersoji kovojo už 
motinų priežiūrą ir senatvė? 
pensiją. Ji per aš tuo n erių sumiš
tus buvo teisėjo asistentė jau
nuolių teisme Montreale ir ten 
ji parodžiusi daug taktikos ir 
sugabumo jaunuolių bylose.

.Jos mirtis buvo įrodymas, 
kiek ji kovojo dėl jaunuomenės 
geresnio išauklėjimo ir priežiū
ros, nes kcmjteto kovai dėl ge
resnes socialės padėties jau
nuomenės baudžiamose įstaigo
se, posėdy, kuris įvyko sausio 
30 d., ji turėjo paskaitą projek
to, kuris turėjo būti įteiktas tų 
reikalų reformos komisijai, ke
liomis dienomis vė.iau. Ir vos 
kelioms minutėms praslinkus po j 
jos karštos kalbos — ji mirė...

Visos Toronto mokyklos ir 
valdiškos įstaigos nuleido vėlia
vas per pusę. Tą popietį, kuo
met ji buvo laidojama, visos 
mokyklos buvo paliuosuotos nuo 
pamokų ir atlaikė pamaldas už 
ją. Nes nebuvo tos mokyklos, 
kurios ji nebūtų atlankiusi ir 
neįšsinešusi visų mokinių sim
patiją. Vienok labiausiai ji my
lėjo ir dažniausia lankėsi Cent
ral Technical School. Anot tos 
mokyklos mokinių 
vusi. 
mus 
mokyklos auditorijoje.

Trečiadienį, vasario 3, 3-čią 
vai. popiet,- ten įvyko gedulin
gos pamaldos, kuriose dalyvavo 1 
keli kunigai ir daug aukštų kal
bėtojų, taipgi miesto majoras 
ir visi valdžios aukšti, vaidinin
kai. Mokyklos choras ir vargo
nai griaudė gedulingas giesmes. 
Tu r būt nebu vo tų akių, kurio
je nesp ndėjo ašaros. Nors ji 
buvo žinoma, kaipo socialistinių 
minčių moteris, bet, matyti, 
prieš tikėjimą ji nieko neturė
jo, nes, kaip matome iš aukš-Į 
čiau paminėtų apeigų — jos bu
tą tikinčios.

Savo testamente ji prašė su
deginti jos kūną krematorijoje 
ir pelenus nusiųsti duteriai, 
Mrs., J. J. Bonnycastle, Van- i 
couver, B. C. Ji mira sulaukusi* 
65 metų. ■

“Board of Education” paneš i 
tikrai didelį nuostolį, netekęs

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE ; NATHAtf KANTĘR

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SąUTIĮ HALSTED STREET 

Visi Telefonai Vards 0801

Greitai Palengvina 
ŠALČIO 
ir Skaudžios Gerklės 

Nepatogumą
ja. Netolimos praeities skaudus 
nukentėjusių prisimiDįmai te
beslegia širdis nuo visokių der- ' 
žimordiškų bei kitų engėjų kan
kinimų ir šiandieniniai skaus- ' 
mai, kuriuos kenkia muš 
yra daug skaudesni tuo, kad 
juos teikia ne “svetimų” judo- 
šių gvardija, bet smaugia “nuo
sava” tautiška juodoji gvardi
ja. Kaip ten nebūtų, bet bukim 
tikri, kad toks reiškinys — y- 
ra' laikinas. Jei nugriuvo Mika
lojų ir kitų panašių sostąi, nu
grius ir Antanų sostai, šautu
vais ir kalėjimais jų neišlaiky
ti! Jie pugrius savaime, jų li
kimas priklauso nuo datbo liau
dies sąmoningumo ir organi
zuotumo. štai šiandien jaw ma
tome, kad toji darbo, liaudis 
nebepasitenkiną vięn aimąnąVį- 
mais; jau drąsiai be balinės 
pradeda statyti savo reikalavi
mus, ir reikšti nepasitenkinimą 
savo valdovais. Juos labiau pa+ 
skatina ir teikia daugiau drą
sos pritarimas užsieniuose gy
venančių lietuvių, kurie padeda 
savo brojįams kiek gali ir ma
terialiai ir, moraliai. Nenuleiski- 
me rankų, sesės ir broliai lietu- Į 
viai, gyvenantys toji apskirti 
nuo savųjų, ir tęskime pradė
tąjį darbą gelbėti ‘ Lietuvos 
liaudžiai! ’ .

Dėkime pastangas, kad Lietu
va', atpirkta musų brolių krau
ju — nustotų buvusį nuosayy-; 
bė saujos dykaduonių. Jei jau 
iškovota nepriklausomybė ir I 
turime savo valstybę, tai gel-1 
bėkime sutvarkyti taip, kad ne
būtų vieniems pasipelnymo šal
tinis, o kitiems, tėti yra' daugu
mui —sunki naštą.

Taigi prisiminę ? šias 19-sdas 
sukaktuves, turėkime a galvoj e, 
kad mus tėvynė nėra tautinip- 

l kų kromelis. Nepriklausomybe 
artimoje ateityje naudosis visa 
tauta, o ypatingai darbo liau
dis, kuri skaudžiausiai už ne
priklausomybę nukentėjo. Baig
dama' dalintis su jumis savo 
mintimis, brangus lietuviai, lin
kiu visiems ir visur tinkamai ii 
nuoširdžiai paminėti šias sukak 
tuve? ir išnešti griežtus protes
tus tiems valdovams, kurie lai-

Mrs. Anelia K. Jarusz
’ * * ' Physicąl Thęrapy

- and Midw|fe
Mįį 6630 So. Western

8 2nd fl°or
HCmlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namąo- 
se ar ligoninėse, 
duodu massage | 
electric t r e a t - 

■ ment ir magne- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir įner

ti ginoms patari- 
..  mai dovanai.

• ■■■-.-r'--—■. u, U'"'. » į,?i ,W'

J. LIULEVICIUS
43-18 So. Cajifornią Ąvepue Phone Lafayette 3572

Visi geria ir piėgstą aMBROSIA 
ALŲ nes jie žinb, kad ta^ alps yra 
padarytas iš geriausios rųšięs pro
duktų. ; -
Urmo (Whoiesale) kainomis pyL 
S t a to i a I i f i r- kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės* pas 
kur gausite greitą ir teisingą pątar 
navjmą

2415 Wcst 64th Street
Biznią Telefonas BOULEVARD 7179

DR. V, A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedėliomis nuo 10 iki 12

> 3343 South Halsted SL
Tel. Roiilevard 1401

m. ■ ■ • ■ —

Ofiso Tel, Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th SI.

Čor. of; 35th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:3043:80 

JAftito nnrynl dlfarfl

kę, nepriklausomybę pamynę po! 
ko j ą. Atsietoj įptįu pagerbkime 
visus žyviisius ųž nęprįkįuso- 
mybę, ir »tuo3? kurie dąf tąip 
neseniai liko nekaltai sušaudy
ti žiaurių budelių. Pareikškime 
užuojautą, toms močiutėms, ku
rios vietoj džiaugtis nepriklau
somybes švente, verkią grau
džiai savo sūnų, nekaltai su
grustu ir pūdomų kalėjimuose,

šia progą pranešu, kad To
ronto LKLDĄ ruošiasi taipgi 
minėti vasario 16 dieną sp pra
kalbomis ir perstatymu 4 veiks
mų dramos “Aušros Sųnųs.” 
Taigi visi Toronto lietuviai gau
siai sųširinkime ir vieningai pa
minėkime šią šventę. Minėjimas 
įvyks tą pačią dieną, t. y. vasa
rio 16, 8 vai. vakaro, 6 Denisr 
op Avė. ^0. Į,

Įjnkp S Bayer Aepirin ta- 
bleto su pitoą vandens stiklino

Kai tik pajusite gaVę slogas sekite 
Šiuo keliu, Jūsų gydytojas, mes ži
nome, tąi indQ|?s»OvB. šitas mediką- 
lis gargaliavimas suteikia veik ūmią 
pagalbą nuo nešvankumo ir skaus
mų, Bayer A s pi r į n, kurį irusi 
j Vilią? veiks kad nugalėti karštį ir 
skausmus, paprastai seka atsi-

---------------- --------- - n.,,., 41 !"BTffl”"1l’ĮI! .fffTJ! ■■

Laidotuvių Direktoriai

i1 '! t— ""rre■■ >"H' ' 'Į,.,' i

LIETUVIAI

PO I. J.ZOLP
1646 Wėst 40th Street ; J’honrs BotilevarU 5203
yv',"iL i’ s1?. w w’» -į.'r" 1 tuuit '

s. 'm-Škupaš^
718 West 18th Street ' ų • Phone Monrpe 3377

,,,Ui i,"." , į u .i . ......................... .... .............. . .................... , , ,

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. MieMgaij Avė. Tel. Pūliniai! 5703

. "L ■ ■ l., ------ .1. .K'M •TT-'.-T.----- --------

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314'West .23rd placę . phone Cunųl 2515
------- ry— — y--------1----- r-r- ■; _ .. . j ■■ <

S. C. LACHAVICZ
42-44 East 108th St.. Tel. Pulhnąfl 1270 arba Canal 2515

S. P. MAŽEIKA 
3319 Lituanica Avenue Plione Yards 1138

Dr, C. J. Svcndskas 
PENTISTAS

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

susitarimą.
4800 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

SugTUBkil 3 Bayer Aspirin 
toWp.to8 | vandens sUklinėj

.. i.iĮim.'iĮi n ii-iii ■■ , .

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
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THE W0RLD AT 
AGLANCE

by Dr. E. G. Peters

What Price Floods?
1940’s Presidential Timber 
What About Parole?
A Better Life for the Poor 
Guiding CupiFs Arrows

What Price Floods?
orWith many dead, 300,000 

more homeless. and the horse- 
men of disease and misery 
cracking their merciless whips, 
and with President Roosevelt 
making a nation-wide appeal for 
aid to the flood ’victims, we A- 
mericans today have some no- 
tion of the terrible price that 
floods exact in human suffer- 
ing. Būt oply the more tho- 
ughtful and far-sighted of us 
see beyond today’s great suffer- 
ing to what mušt eventually 
cause even greater suffering.

That is the ■ destruction of 
our precious topsell as the rac- 
ing waters of heavy rains wash 
from the land that soil, then 
carry it down the Ohio and 
Mississippi to the over-hungry 
Culf. For only that precious 
topsoil, which floods destroy 
wholesale, will grcw food.

Lašt winter’s floods caTried 
away 250,000 tons of sopsoil, 
enough to load a train 37,350 
miles long. Būt each year three 
billion tons of solid material are 
washed out of our fields and 
pastorės by water erosion. If 
put into freight cars, those 
three billion tons of soil vvould 
make a train 448,200 miles in 
lenght, long enough to circle 
the earth at the eųuator 18 
times. Nearly 250,000,000 acres 
of our tillable land have already 
been ruined, while wind and 
water erosion are destroyihg at’ 
leasL another 1,000,000. acres.

Nature’s remedy against 
floods and erosion is vėgefatioh 
— trees and grass. Whėre they 
are allowed to grovv, they hold 
the watef from heavy rains, so 
that much of it soaks into the 
ground, while the ręst seeps 
away gradually, withouth either 
washing away the soil or piling 
u p water in flood ąuantities. 
Būt when trees and grass are 
stripped from rolling land to 
grow clean-tilled crops likę 
corn, tobacco, or cotton, there 
i s nothing to keep the vvaters 
from rushing together, cutting 
away the topsoil, then overflow- 
ing ditches, creeks, and rivers.

*‘Twenty years of grace,” ac- 
cording to Hugh H. Bennett, 
federal soil confcervationist, is 
the period allowed to us Ame- 
ricans to save our precious 
topsoil through adapting our 
farming to our land and our 
climate. On sloping or rolling 
land, we can prevent erosion 
and floods by \ growing more 
grass and trees, and by terrac- 
ing and strip-farming. Būt we 
mušt do these things op a’ na- 
tion-wide scale. Only an im- 
mediate, intelligent national 
program of soil conservation 
and a sene policy of land ūse 
can stop our devastating floods 
and the swift destruction of 
our soil before it is too late. 
States alone cannot do this tre- 
mendous job. Only ^he national 
program now, tomorrow we will 
be hungry, and the next day 
we will starve.

i>hii<iii i* imi

velt, and that he has Jim Far- 
ley’s backing.

Leading competitors of Earle 
are Henry A. Wallace, secreit- 
ary of agriculture, and Benpett 
Clark, senator from Missouri. 
While the politicians aren’t en- 
thusiastic about Wallace, he 
may be RoosOVėlt’s choice, and 
he will bring. a large farmer 
vote. His carrying* Iowa, norJ 
mally1 RepubliCan, would be a 
feather in the Dertiocratic bon- 
net.

Weakest of the three is Sen- 
ator Clark already with active 
backing in the middle west, būt 
cold-shouldered by the party 
managers. Finally, Roosevelt 
himself may be • drafted for a 
third term, thotlgh he is more 
likely to follow the exaniple of 
Jefferson and Jackson, and re- 
fuse to run, būt name his shc- 
cessor.

While few Republicans risk 
the rain to see. FDR take his 
old job for ahother four years, 
big boys of G. O. P. look upon 
Michigan’s Senator Anthur Van- 
denberg as tunner-up. They 
discount talk of Sunflower Alf’s 
comming to senate from Kan-. 
sas next ycar to get trained 
and groomed for the 1940. tus- 
sle. After all the wallops Alf 
stepped in the rihg lašt fall, 
he can’t draw the crowds. So 
Republicans naturally look to 
Vanderberg as their party lead- 
er'in Congress, and through the 
comming mor.ths as the shaper 
of the Republican forces for 
the 1940 tilt.

This time, however, if G. O. 
P. is wise, she will start ear- 
lier to pick' and build up her 
man than she did for 1936. For 
in politics as in the feathered 
kingdom, the early bird at least 
has the first peck at the worm.

that a parole officer can su- 
pervise effectively. Overloading 
him, making it impossible for 
him adeąuately to look after 
his charges, is one of the chief 
reasOns why parole fails. Illi
nois, likę many other statės, 
has nėvef giveh the parole sys
tem a chahce to be genuinely 
successful.

' If reąlly given a chance by 
being built upon the twin pil- 
lars of careful selection of pa- 
rolees and uppn their careful 
supervisjon, the piarole system 
will form one of the most ef- 
fective weapons in society ar
senai against crime.

t .-1 ' ■; '

commoner. Then, skipping over!
. . . " . ■ ' I

The conditionš to which Roo- 3,000 miles of rolling ocean, he

NAUJIENOS, Chicago, III
. ........................  ■ U.Bn.liu-rito If I

pers of the South constitute one with the laughing s of May. 
of the biggest and worst rural Agaih, with the šame arrow, he 
slums in the world, a sluni that pierces the heart of king ahd 
is a menace to our republic.

A Better Life for the Poor
’ A better life for the poor is 
the challenge of Roosevelf’s se- 
cond inaugural, Then, for those 
who imagine that there are no 
poor in this the richest. nation 
in the world, RooseVelt paints 
the true picture, the picture 
that American go-geters and 
ballyhoo artists for- Big Busi-

ness have for dečades tried to 
hide. 1 !

Here Is the picturę: Millions 
denied education, recreation, 
•and the chanęe to better their 
lot. and that of their children; 
millions in city and cęutry liv- 
ing under conditionš labeled in- 
decent h.alf ą century ągo»; mil
lions lacking the means to buy 
The producs of farm and fac- 
tory; millions of<familieš eXist-‘ 
ing on such miserable incomes 
that the pall of disaster always 
hangs over them. The president 
finišhes his portraįt with this 
brush stroke,” “I see one-thįrd 
of a nation ill-housed, ill-plad, 
ill-nourished.” ■ 

i, . «i s, ■ • 1 : ’

If some died-in,-the-wooi ėoh- 
servatives ociieve that Roose
velt ’used too much black In 
mixing his colors, let those Telk 
bear in mind that one of Chica- 
go’s leading papers, a strong 
backer of Landon lašt fall, 
statės that Chicago has the 
worst slums of any city in the 
world. Let those doubters also 
remember that the cotton-crop-

sevelt called attention would be 
a disgrace to any modern na
tion. Those conditionš are 
doubly disgraceful to our Ame
rican demacracy, in so many 
ways a world leader.

With our economic plant cap- 
able of giving evcry family in 
this čountry an income of 
$3,000 yearly, all understand- 
ing and genuinely patriotic A- 
mericans should strive to wipe 
out this national shamo.

Guiding Cupid’s Arrows
Down through the centuries, 

Dan Cupid has always laughed 
at bolts and bars, or has been 
made more cunning and per- 
sistent by thęm. Likę the wind, 
flitting where he> listeth, he 
bends ih bow when we least 
expest it, and sends his arrow 
unėrringly to the mark.

Now, by one shot, he įmitęs 
the grizzled head of December

7-----

sends a dart home, and a sit- 
down striker in Philadelphia 
clasps the nand of his bethroth- 
ed through the gate’s iron bars, 
while an obliging magistrate 
ties the knot.

Yet, plagued by a streak of j 
wantonnese, when left to his 
awn devices, Dan often does 
the race much harm. So, if we 
are wise, we will not try to 
oppose him openly; būt we will 
direct and control him when 
he is tightening his bo\v and. 
sighting his arrows. For, if he 
is gently būt firmy guided, 
Cupid is one of mankind’s best 
and pleasantest friends.

NEW YORK, vas. 8. — Trys 
plėšikai užpuolė taksikabą, ku
riuo vėžiavo 6 žmonės iš po- 
kilio ir iš dviejų moterų atėmė 
$25,000 vertės brangmenų.

Dr. George Serner, 
akių gydytojas, kuris kalbės 
per Steponavičių radio progra
mą, iš stoties WSBC, 1210 klc. 
šį vakarą ir kas trečiadienį, 
9:30 vai. vakare.

Jis duos patarimus apie akis 
ir jų rūpestinga prižiūrėjimą.

Tikras Mįslės!. . Mįslės, kurias 
Išsauks jūsiį Protavimą!
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Išdirbėjai Dvigubai-Švelnių Old Gold Cigaretę

1940’s Presidential Timber
While Roosevelt was being 

inaugurated, Democratic clans- 
men and Republican politicians 
speculated about who will‘ put 
his hand on the Bible to 'take 
the oath in 1940.

With nearly four years to 
go, Democrats in the know put 
Govemor George Earle first. 
Chief weapons in his arsenai 
are that he comes from a big 
pivotal statė, that he will go on 
with the liberaliam of Roose-

What About Parole?
With paroled criminals attack 

ing women and girls, and also 
killing city, statė, and federal 
law enforcement officers, the 
whole system of parole is today 
under fire. Before we scrap 
that system in our hasty in- 
dignation, we should caręfully 
consider the- philosophy ūnder- 
lying parole.

Parole aims to shorten the 
period of imprisonment • of cri
minals likely to “go straight” 
when released; then, through 
the supervising arm of the pa
role officer, to help these of- 
fenders to make the difficult 
change from, life behind bars 
to life in everyday society. 
Thus, if properly used, parole 
stands with probation as one 
of the brightest stars in the 
murky sky or crime. Būt, if 
abused, parole may easily be- 
come a menace.

To be successful, a parole 
system reųuires two basic 
things: 1) careful and compe- 
tent selection of the offenders 
to be paroled; 2) eąualy careful 
and adeąuate supervision of 
those released on parole.

Selection of criminals for pa- 
rols should be made by a 
strictly non-political board com- 
posed of sočiai Workers, crimi- 
nologists, psychiatrists, and 
others. °Will this offender, if 
released on parole, become a 
self-supporting, law-abiding Citi
zen? mušt be the first concem 
with the parole board. To an- 
swer that ąuestion, the board 
should give much consideration 
to the sočiai and personai his- 
tory of the priminal before he 
was sentenced. ^either politics, 
nor money, nor yet sentimenta- 
lity should influence the bbard’s 
decisions.

Eąually important is careful 
and adequate supervision after 
parole. For such supervision, 
not political appointees, not 
policemen, not just anybody 
will do. Parole officers or su- 
pervisors should be pėrsons 

■ specially trained for that work.
Then, not 200 or more offend- 

. ers, būt from 50 to 75 are ąll

i

PIRMAS LAIMĖJIMAS SUGABUMO KONTESTEI
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SIS YRA PAVYZDYS MĮSLES 
Gaukite Oficiales Mjsles VELTUI! DABAR! 

Kur tik cigaretai parduodami

Si Mįslė Atstovauja Jupis Žinomą Vardą. Jūs Išrišate Šią Mįslę, 
Surinkdami Teisingą Vardą iš Žemiau Paduoto Surašo 

John Adams - ’ - John Hancock
Elmer Gantry Poiice de Leon

Viršuj paduota mjslB neįeina i šf kontestą. Tai yra vien tik pavyzdys.

Iš šio kontesto Jūs Gausite
DVIGUBĄ atlyginime; @ o ® rūkydami

1 ’ ' J j . ■/ , • , . ■ * .■

Dvigubai-Švelnius OLD GOLDS
Dideli pinigai nėra vienintelis dalykas, k? galite laimėti šiame 
konteste. Jūs taipgi laimėsite dideli pasitenkinimu, susipažindami 
$u Dvigubai-Švelniais Old Gold. Tai tikrai prizo tabako derliaus 
cigaretai. Cigaretas, kuris niekados jus nepasiekia nuvėsęs, su-t 
džiūvęs arba drėgnas--.• . . dėka tik dubeltavam Cellophane’o 
apvyniojimui, kuris apsaugoja kiekviena Old Gold pakelį! Įsto
kite i šį kontestą šiandien ... ir laimėkite dviem būdais!

CIGARE TTEŠ

YHį <iV Af z

AR NORITE laimėti $t00,000.00? Arba $30,000.00? Arba 
. $10,000.00? Arba nors vieną iš 1,000 didelių pini
ginių dovanų?

Dvigubai-Švelnūs Old Golds tiekia jums tą progą . . . Old 
Gold’o $200,000.00 Konteste. Tai tikrai taip manome! Šiame 
konteste yra 1,000 piniginių dovanų . . . sumoje $200,000.00! 
Ir dar yra gana laiko Įstoti į šį sujudinanti kontestą.

Tai Old Gold būdas supažindint jus su puikiausiais ciga- 
retais, kuriuos jūs bent kada esate mėginę; tai yra tikrai dvi- 
gubai-švelnaus, prizinio tabako cigaretai; pristatomi jums 
švieži, ką tik iš fabriko—-dėka dubeltavam Cellophane’o 
suvyniojimui, kuris apsaugoja kiekvieną Old Gold pakelj.

Jūs galite laimėti $100,000.00 Pirmą Laimėjimą šiame džiu
ginančiame Old Gold Konteste, išrišant tikras mjsles, kurios 
jums bus pamokinančios ir kuriomis galėsite pasigėrėti — 
mjsles, kurios iššauks jūs sumanumą ir gabumą.

s *

Pavyzdžiui, ši mįslė išrišama šiaip: pridėdami "ELM” 
prie "R”, gauname ELMER. Tada pridėjus "G” prie "ANN”, 
o abu pridėjus prie "TREE”, gauname GANTRY. Taip, 
jūs išrišote ją! ELMER GANTRY.

Gaukite Oficiales Mįsles ir visas taisykles VELTUI, kur 
tik parduodami cigaretai. Arba, jeigu jūsų krautuvninkas 
pritrūko, pasiųskite paštu žemiau paduotą kuponą.

Pradėkite dabar! Laimėkite $100,000.00 Pirmą Laimėjimą.

GAUKITE OFICIALES MĮSLES VELTUI 
BILE KRAUTUVĖJE, KUR TIK PARDUO
DAMI CIGARETAI. JEIGU JŪSŲ KRAU
TUVNINKAS PRITRŪKO, PASIŲSKITE 
ŽEMIAU PADUOTĄ KUPONĄ.

This contest, in its entirety, cobyriįhted 1937, by P. Lorillard Co,, Ine.

Data
OLD GOLD KONTESTAS
P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.
Tamstos : Malonėkite prisiųsti man visas oficiales nus
ies, kurios iki šioliai išleistos, sykiu su visomis tai
syklėmis. Įdedu štampą už prisiuntimą.

,, , MR.
Vardas MRS.

MISS

Gatvė .....

Miestas Valstija
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NAUJIENOS
TJhe Utbuaoian Daflf Nejr* 

FobiifhH Daily Excep£ Sund<y 5y, 
The Lith«*ai»a Ne** puŠ. Cp., Jnę.

1T39 Sonfii Heūtei Stree|

adą
of Chicago

Užsakymo kaina:
' Cbicagoje-Mpaštu:
T Metams • • •• y •#» ••••••••♦•• £<

Pusei metų
Trims mėnesiams ...___ _
Dviem mėnesiams .........
Viepąm mėnesiui ............

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena Kopiją ............ 8c
Savaitei 18c
Menesiui  .........  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicągoj, 
paštu:

Metams ............. .
Pusei metų ............
Trims menesiams .
Dviems mėneriams
Vienam mėnesiui __________ _
Lietuvoje ir kitur užsieniuose/

(Atpiginta) / 4
Metams ..... «... $8.00
Pusei metų ......................     4.00,
Trims menesiams .................. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Moneyi 

Orderiu kartų su užsakymu.

1

v*
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$8.00 per yeąr in C 
$5.00 per year oątąi 
$8,0Q per y®** in .CMcW>- 
8c per ęupy.

Entered as Second Oląss Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
Of Chicago, UI. pnder the act o f 
March 3rd 1379.

Naujienos einą kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžią Naujieną ben
drovė, 1739 S. Halsted St,. Chįcągo, 
Jll. Telefonas Ganai 8600.'

$5.0©
2.75
1.50 
1.00
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“Treti rūmai

- ne-
jstatymas turi gauti da ir

Sąyo pranešime apie siūlomą federajinių teismų 
perorganizavimą prezidentas Rooseveltas sako, kad vy
riausias teismas Jungtinėse Valstijose yra kaip ir “tre
ti niRiKi”, , ;

Iš tiesų, taip. Kongresas susideda U dvejų rūmų -r-r- 
atstovų buto ir senato; bet įstatymai, kuriuos kongre
sas išleidžia, dažnai pereina dar per vyriausiojo teismo 
koštuvį. Jeigu teismas kurį jų randa “priešingu konsti-' 
tucijai”, tai toks įstatymas pasidaro “nuli and void”, be 
vertės. ' , .

Taigi tikrumoje reikia trijų įstaigų pritarimo, k&d‘ 
tam tikras sumanymas galėtų pavirsti įstatymu, 
kalbant jau apie tai 
prezidento parašą.

Kuomet Amerikoje yra tokia įstatymdavybės pro
cedūra, tai abejotina, ąr Rooseveltas pasielgė protingai, 
siūlydamas padidinti teisėjų skaičių. •

Jeigu kongresas suteiks jam teisę paskirti 6 naujus 
teisėjus, tai prezidentas galės “pripakuoti” teismą savo 
šalininkais ir tuo budu nugalės konservatorių opoziciją 
“naujosios dalybos” politikai.

Bet vyriausias teismas tuo pačiu laiku bus sustip
rintas. Jo reikšmė, kaipo “trečių rūmų”, padidės. Tai 
bus ne progresas,-bet greičiau regresas (žengimas at- 
gal). į’ ' . > ■ . '■

Pažangi kryptis demokratijoje veda į žmonių atsto
vybės suvienodįpimų. Jeigu žmonės per sąvo atstovus 
valdo kraštą, tai kam reikia šalia vienų parlamento rub
inų dar aųtros ątsjflvy^bės — senato, lordų buto arba ki
tos panašios įstaigos? <

Ir kam reikia, kad įstatymą, • kurį atstovai išleido, 
dar pasirašytų vykdomosios valdžios galva?

R

Šita tvarka susidarė Anglijoje, kuomet ėjo kova 
tarp žmonių ir karaliaus.

Žmonės iškovojo teisę rinkti atstovus į parlamentą,i 
bet karalius nenorėjo visą įstatymų leidimo galią ati-: 
duoti žmonių atstovams. Todėl buvo padarytas kompro^ 
misas: žmonės rinks savo atstovus į “prasčiokų butą”; 
(House of Commons), bet aukštosios bajorijos vadai sūri 
darys “ponų butą** (House of Lords), ir tuodu du “bur
tai” turės tarp savęs susitarti dėl kiekvieno įstatymo 
projekto. Kai juodu susitars, tai dar turės spręsti kari 
ralius, ar tas įstatymas geras, ar ne, Jeigu geras,:tai 
pasirašys ir lieps savo ministeriams jį paskelbti; o jei
gu ne, tai jisai uždės savo “veto” (draudžiu).

Tokiu budu karajiųs čia visai pęblogąi apsidraudė 
nuo “prasčiokų”. Jisąi pastatė lordus saugoti, kad žmo
nių atstovai neišleistų nepatogių jam įstatymų, ir dar 
pats pasiliko sau teisę sulaikyti įstatymo įsigalėjimą, 
jeigu ponų butas pasirodytų nepakankamai uolus apr- 
ginti jo interesus,. . > '

Bet kova Anglijoje tęsėsi. Laikui bėgant, žmonių 
atstovybė įgijo vis daugiau teisių, o lordų buto ir par 
ties karaliaus privilegijos buvo siaurinamos. Galų gale, 
Anglijos karalius visai neteko teisės “vetuoti” parlari 
mento leidžiamus įstatymus. Ponų butas (lordai) dar 
iki 1911 metų galėjo priešintis patvirtinimui įstatymų, • 
priimtų “prasčiokų buto”, Bet tais metais šįta lordų tei
sė buvo panąikinta, \

Dabar Anglijos įstatymų leidimo įstaiga fąktinai- 
susideda tik įš vienų parlamento rūmų. Ponų butas dar 
tebegyvuoja, bet jokios galios jisai bebeturi. Karalius 
taip pat dar turį dėti pąrąąą po įdęljyiędu įstatymu, 
pirma negu įstatymas įeina į galią, bet tai pavirto gry-į 
nu formalumu. Atmesti parlamento priimtą įsjtątymt: 
karalius jau nebegali. ; , > j

Tai šitokia kryptim ojo parlamentarizmo išsiyysty-Į 
mas Anglijoje: nuo moparčhiško absoliutizmo prie di-: 
dėsnio ir didesnio demokratizmo, a . / - ;

Tuo tarpu Amerikoje dalykai eina, tartum, į atbu
lą pusę. . ‘

Įsteigus nepriklausomą respubliką, čia buvo įvestas 
dvejų rūmų kongresas, Tai buvo kopija Anglijos “pras
čiokų buto” ir “ponų buto”. * .

Reikia čia pastebėti,. kad tas Amerikos parlamen
tas, kuris gyvavo nepriklausomybės karo metais ir va
dinosi “KonttfientąUs Kongresas”, susidėjo tik iš vjoįmi

DŽIAUGIASI MIRTIES 
BAUSMĖMIS > i 

' . ■  ' / 
4‘Laisvė” džiąugiasi, kad 

“Viename iš ėūitųriąstiš-’ 
kiausią New Yorko mitjngų 
Madison Sąuąre Gardene per 
reitą penktadienį 1B,000 žmo-! 
nių pasisakė už Maskvos:
teismo nuosprendį trockistų; 
byloje...” •. i
O tuo nuosprendžiu buvo 

pasmerkta mirčiai 13 žmonių 
— ir jie Viši jau< sušaudyti. / 

Didžiausias entuziazmas (Jei 
tų, kad Maskvoje šaudoma" žmo-

kad katalikai kalti už sukili
mą ir nekaltai liejamą Ispa
nijos krauj ą,, tai yra biaurus 
šmeižtas, sutartinai paleistas 
masonų, ir komunistų, kad: 
paslėpti savo politines intry-

' gąs?'z ’ \ ? 1 ■
Bereikąling'a's nusiskundimas.: 

Niekas *t^ip neapkaltino katali- 
kų, kaip ^ie, kurie katalikų var
dų kalba įr veikia? Ar pązts 
“Draugas” nerašė, kaip augšto- 
ji Ispanijos dvasiškija ręmė su
kilėlius ■— kaip vyskupai laimi
no geji. Franco kareivius, kaip 
jie laikė, mašias sukilėlių armi

nės ir dagi buvę stambus bbl- joms, kaįp popiežius smerkė
ševizmo yądai! .

Tai ve į ką išsigimė vadina
mas komunistiškas judėjimas.

respublikos gypėjus, ir t. V?

VIENBALSIAI

IMA BLAIVĖTI Kaip jlaU buvo rašytą, Brita
nijos Darbo partijos vykdomo
ji taryba neseniai pašalino iš 
partijos vadinamą Socialist 
League, kurios priešakyje sto
vi Sir Stąfford Cripps.

. Ji buvo pąšąlmtą už tąį, kad 
jį padarė “vienybės” sutartį 
su komunistų partija ir Nepri
klausoma Darbo partija. Ęal- 
suęjant įnešimų pašalinti 
Cripps’o organizaciją, nė vie
nas Darbo partijos valdybos 
narys nepadavė priešingo bal
so. Tik vienas narys susilaikė 
nuo balsavimo.

Socialistų .Lygą’ turėjo apie 
3,00Q narių, bet žymi dalis jų 
Cripps’o politikai nepritarė.

Vakar “Draugas” įdėjo tokį 
vieno franeuzų laikraščio pa- 

,aiškinimą apie Ispanijos pilįeti- 
nį karą: * :

“Prądėti karinį sųkįliipą 
davė įsakymą masonų gene
rolų vadovybė -tt dėl to, kad 
buvo jie stumiami iš savo 
Vietų.”
Tai .seniai ir atkartotinai bu

vo nurodytą “Naujienose”. B,et 
Marijonų prgapas yis rašydavo, 
kad sukilėliai giną “krikščioniš
ką dorovę” ir ispanų “tautos” 
bei “civilizacijos” reikalus.

Dabar jisai ja*u nori suvers
ti kaltę ajit masonų ir sako:

• “Jei kas šiandien skelbią^

Kanapinis ir Lašininis
(Tęsinys) |

• ši. , ' <' • • j

Imk tu man vieną dieną, tasai 
butas, nebūtas - 'Kanapinis ir 
sugalvok tu man šitokį neregė
tą, negirdėtą 'daiktu. $usukn 
pluoštą kanapių, padarė pundą 
ir šmakšt kaminą užkimšo.z

Kaminą užkimšo, pats kaip* 
koksai niekadėjas atsisėdo ir 
žiuri, .stebi kas čia bus, kaip 
tąsai pyktis plyšf kaip jį?aį| 
sprogs, žiuri Kąnapinįs, 
lukęruoja, kaip durnai susiri
kę sau kelią suras ir savo jėrį 
gą parodys, y J

Ir, broliuk, tu, mano! Kąįp; 
plyš tasai kaminas, kąip sprogs' 
jis, kąd net žemė sųdupd-ėjo, 
šitiek tenais piktos jėgos J)ųta, 
šitiek tepais dūmų prį4rijįkta! 
žinai, juk tie kipšaį pei many
te nemanė, .kad kaitinąs už- 
kirmštas ir toliau savo darbą 
varė, smilkalus darę.

Toks dįdęįįs plyšimas buvo, 
kad viskas griuvėsiu griuvė
siais pa|ikę> Vieųa #k košė pa
sidarė. Lašinio nei kaulų su- 

rinkti negalė j o, o tie kipšukai 
milteliais pavirto, šitokios tąį 
piktos galybės butą!

O kai dūmai išnyko, pyktis 
pranyko, tai tik plytų krūva 
paliko. O Kanapinis, žinai, tiL 
trypia, tik šypsos, iš džiaugsmo 
vietoje nenustykso. Jįs links
mas gudriąi kovą ‘ laimėjęs, 
lengvai Lašinį nugalėjęs.

r—E, e, manai čį^. didelis 
daiktąs įvyko, daug ' žmonėms 
žalos padaryta? Vis viena jie tų 
Sįkanėstų neį Valgė, pęi jką- Tik 
Ląšipią pasismaguriaudąvo, kai 
nuo žbįfckių, pelių trupiniai nu- 
byrędąyo, bet žmonėms jų pa
siimti nedavė. Pats jis nieko 
nemate ir nieko neišmanė.

žinoma, gaila žmogaus, kad 
j b turtai vėjais einą, bet kas 
iš to, jei jis tų turtų pevąldo, 
o tik juos kitiems gąmįna?

Griuvėsiuose naujus trobe
sius stato, kitaip gyvenuną da
bina. Kas išmano, ne iŠ tų griu- 
vėsių trobesius stąto, o naujus 
namus iš pagrindų, daro. Matai,

■ ’ ■ ' ". • ■; . .. ■ • ' I ■ ' / V' 1 ■

rwų» Tik J787 metų pridėjo prie atstovų
buto vienus rumus seųatą.

yietpje karaliaus, Amerikoje buvo įsteigtas prezi
dento of įsas, ir prezideatųii kaip ir. Anglijos karaliui, 
buvo, suteikta teįsė “vetuota įstatymų sumanymus, 
. Bet tuo tarpu feaį Anglijoje lordų ir karaliaus gajia 
buvo tolyn vis labiau siaurinama, tai Amerikoje sena
tas, laikui bėgant, pasidarė kuone galingesnis už atsto
vų butą, o prezidentas paliko visai nepriklausomas nuo 
kongreso. x

> Ir prie to viskp ,(įar prisidėjo vyriausiojo teismo 
galia spręsti apie įstatymų “konstitucibgųmų.” Šitos ga
lios nė konstitucija nfepripažįsta teismui. Ji yra grynai 

(pasisavinta) teisė,
Dabar gi prezidentas Rooseveltas nori, kad šitos įs

taigos reikšmė įstatymų leidime butų dar sustiprinta! 
Užuot pataręs kongresui atimti galią teismui spręsti 
apję kongreso priimtų įstatymų “konstitucingumą,” ji
sai siūlo teisėjų ‘ skaičių padidinti, kad jie galėtų savo' 
sprendimus daryti greičiau, Tuomet teismas pavirs tik
rai “trečiais” parlamento rūmais.

Treji rūmai ir dar prezidento “veto” teisė!
Gerai, kad šiandien prezidentas yra pažangus žmo

gus. Bet jeigu už kelių metų ateis į Baltąjį Namą koks 
atžagareivis, tai bus lengviau kupranugariui perlysti 
per adatos skylutę, negu naudingam darbininkų atžvil
giu sumanymui pavirsti įstatymų!

kaip užgavėnes ątęina, tai vi
suomet tarp Kanapinio ir La
šinio įvyksta kova.

Taįp buvo h metai į metąs, 
taip buvo iki šiol, bet, broliuk, 
tu mano, nieko šioje žemėje 
nėra’ amžipo. Ar taip čia seniai 
aš bažnyčioje kunigui turavb- 
jau: - • '

l ’♦ i ♦ ‘ - '«

—Nesudarė, .nesudarė ant pa-( 
rėtkų!...

O štąį tikrai riš tų maskolių 
carų net ąnt parėtkų nieko ne
liko. Laikąs savo, o žmogus sa
vo, taip dilstą aižiai, dingsįą 
piktų kipšukų darbai. Pranyks 
iš gyvenimo ■' ir tąsai raudon-i 
krūtinis, ilgakelniš Lašiniu. 
Broluži, tuomet tu tą kraštą, 
kur geltonplaukės sesutės dai
nas dainuoja, kur artojėliu var
go vagą varo, . kur , gintarinės 
jūros žemės krantus skalauną, 
kur čiulbia čiųlbupėirai paukš
teliai, kur pagiriais staugia žvėr 
reliai visame grožyje praregėse' 
ir tai išvydęs * mirti nenorėsi, 
gyvenimą pamilsi, nes patsai, 
gyvenimas bus daug gražesnis 
už bet kokią puikiausią pasakų 
pasaką kada nors girdėtą.

Netiki? Patikėsi, kai savo 
akimis praregėsi. Tuomet tu ir 
aš dar susieisim ir aš tau tuo- 

1 met kitą daug sklandesnę, 
daug gražesnę pasaką papasąr 
kosiu ir naują dainą užtrauk
siu...

šituos žodžius taręs, tas di- 
: dis pasakorius, linksmas vyras 
Adomėlis vieną aki primerkė, 
o kita šelmiškai nusišypsojo, 
man nykščių į pašonę bakstelė
jo ir dainuodamas nuėjo sa
vais kelįais, iš kur buvo atėjęs.

Ėjo tasai vilnų kedentoja’s, 
plunksnų plėšy to jas, visų ves
tuvių linksmas muzikantas, 
šaunus vyras Adomėlis,' o lau
kais plačiai jo daina skambėjo: 
Atsisąįkome nuo senojo sviesto 
Jį UUO žalbarščių tųjų rukščių. 
Mums inereikia akinių juodųjų, 
Nereik nei kamino durnų kąr- 

_ čių.
Pirmyn, pirmyn, pirmyn, Kana

pini, pirmyn!
Vistaspats.

J *

(GALAS)

i Kaune ruošiama Na
poleono žygio paroda

i 1812 metais garsusis Prancū
zijos įkaro vadas Napoleonas su;

■ savo milžiniška kariuomene per 
Lietuyą traukė į karo žygį su, 

; Rusiją, šis karas, kuris pražu
dė Prancūzijos armiją ir pirmą 
kartą Napoleoną atstatė nuo' 
Prancūzijos imperatoriaus sos
to, buvo paskelbtas Lietuvoje, 
Vilkaviškio mieste. Karą pa-' 
skelbus, Vilkąviškyje įvyko di
džiuliu Prancūzijos kariuomenės 
pąrądąs. Dar ir dabar Kaune 
bei kitose Lietuvos vietose yra; 
užsilipusių namų 'bei kitokių 
paminklų, kurie primena, aną 
Napoleono « žygi, šiais metais 
HUO to žygio sukanka lygiai 125 
metai. Kaune veikianti liotuvių- 
įuąncuzų draugija, norėdama 
paminėti Napoleono žygio per 
Lietuvą sukaktuves, balandžio 
4 d, rengia šio žygio parodą. 
Joje bus išstatyti įvairus doku
mentai, paveikslai, baldai, gink
lai, portretai ir rankraščiai, ku
rie vaizduos šitą reikšmingą is
torinį įvykį. Dalis parodai ski
riama ekspčnątų jau gauta iš 
Prancūzijos muziejų, o kita da
lis bus surinkta iš Lietuvos uį- 
siliku^įų pammkių. šiaja paro-' 
da gyvai domisi ne tik lietuvių- 
prąnęuzų drąugijos bičiuliai,? 
bet ir plačioji Prancūzijos vi-’ 
suomenė, kuri uoliai paremią 
parodos rengėjų pastangas.

—Tsb.

i

i

... . —........ ... .................... ..... . ....... ■■■
Jaunikiui prieš vestuves ei-, 

narit išpažinties kunigas meta-, 
vonės neuždavė, taigi jis pats 
paklausė kunigo kokią metavo- 
nę darytį-

—Kam tau reikia kitos me- 
tavonės kai tu imi pačią — at
sakė kunigas. —V. Faiza.

**

Trečiadienis, vas, 10, 103’

P. CHRUŠČIOVAS
liryiipll«r»IWJ RĮW—IĮ III |„| UI....f.. .  ■■ filiu..............IĮ I

Išvertė K. AUGURAS

■ ■ ■/ • ■■ IkPaslaptis ir Kraujas
ROMANAS I

(Tęsinys)
Jąų einant prę duris, jis pri- 

dūrįą:
—Į stotį atvykite iš spvietų 

atvežtais drabužiais. Jis ten 
pasitiks,

Kąip yiskąs nepąprąątal Kaip 
keistą! Koks skubumas! Kaip’ 
sunku gyventi yįsą laiką ap
suptam tos dvigubos tykojan
čios ir negailestingos paslap
ties b

VIII,

MARIJA DIAMAN
Prieš savaitę gatvėje mane; 

sustabdė advokatas Liubarskis. 
Jis pakalė skrybėlę, ir aš vėį 
■ant jo didelės galvos pamačiau 
į šepetį panašius plaukus. Bei 
jokios priežasties man staiga 
pasidarė labai linksmą. Taip pąr 
sįta’iko. Iš jo veido, figūros, 
šypsenos, didelių dantų dvelkė 
sveikata ir geraširdingūmas. 
Jis paėmė mane po rankos.

—Klausykite, jus visiškai už- 
kąriąvpte jūsų rustais žvalgy
bininko širdį ir pasitikėjimą. 
Tai pergalė.., Dattg pasakojo?

—Taip, įdomiai.
—Ir apie skiepą?
—Ne, apie skiepą neprisimi

nė.
—O apie damą su juodais 

drabužiais ?
. —Tąipgi ne. .

—Vadinami, jus dar galite ti
kėtis įdomių pašnekesių.

—O, žinote, juk jis stebėti
nai pasakoja.

—Aš manau. Kadaise jis bu
vo tikras nukariautojos... Ta
tai ir suklupdė. Į kalną ji pu- 
.sinešė meilė. į

- >—:A! — sušukau aš. —žinau. 
Tiksliau sakant, nežinau, bet 
spėju.

—Na, spėkite.
—Prašau.. Ta moteris — Ma

rija Pįamąn.
—Tegul jis pats jums papa

sakos.
—Ir papasakot...
—Galimas daiktas, kad ir nu

slėps.
Mes atsįsveikinome. Liubars-: 

kįs skubėjo į posėdį.
Tą pąt vakarą aš įdaviau pa- 

ąiuntįmuį raštelį nunešti Mi- 
ęhąįįui lyanovičįui: -“Negerai, 
kąd užmirštate draugus, šian
dien aš radau jūsų mėgstamą 
Ąmsterdąmo likerį. Laukiu 8 
valandą. Apvykite.”

Aš jį sutikau priešakiniame 
kambaryje,

—Tuoj aš išvesiu jus į tyrą 
vandenį.

—Tąi nebus lengva, nes van
duo labai sudrumstas.

Męs atsisėdome. Aš tąriati:
—O žinote, ką aš girdėjau? 

Girdėjau, kąd, girdi, jūsų gy
venime įr tuose nepaprastuose 
nuotykiuose lemiamą vaidmenį 
suvaidinusi moteris. Ar tai tie-1 
są?

Michąil , Įyąnovičius tylėjo. 
Vėl truktelėjo jo veido kairioji1 
pusė. Buvo numanu, kad eina 
įtemptą vidujine kova.

——Gąl byt.
—Papasakosite, o gal tai pa

slaptis?
Mes susigėrėme,
—Aš negalių suprasti, — ta

riau aš, — kodėl Įš Helsinkio 
įąip greit jus grąžino?.. Juk 
faktiškai .ten nieko nesuspojote 
padaryti. *

—Dabąr man aišku. Mane; 
jbąndė. Pąsiryžimąs padaryti dar, 
nereiškia sugebėjimą padaryti. 
$ą, žodžių, < yalandą aš, žino
ma, buvau JĮęlsinkio stotyje. 
Pirmas, kuris mane teų sutiko, 
buvo EpanČiųas. Galiu jus nu-; 
stebinti: tuo vardu bu>’o prisi
dengęs Suomijos generąliško,. 
štabo karininkas.

G imituoju traukinau, atskira
me kupė, mes važiuojame į Vi- ■ 
borgą, o paskui arčiau prie šie-

nos. Kai jau buvome yisai net< 
IĮ puo Viborgo, mano bendri 
keliaupįpkąs įreipėsi j mane s 
prašymu:

—Išeikite kokią dešimtį m 
nučių į karidcrių,

—Keista! Nesuprantama!
Rodosi, konspiracijos sumel 

mais butų daug geriau sėdė 
užsidarius į kupę. Kam tai r< 
kalinga?

Atsikeliu. Išeinu, Minčių ch 
esąs. Sunkus nujautimai. V 
Siena... perėjimas... sargyba 
Įdaųsinėjimai!... Durys iš ku 
vos yos atsiveria. Aš įeipu. j 

pustebįntas. Įiesįog suakmer 
j u. Ras permainė mano ber 
rakeiiauninką ? Kada galėjo ( 
įsigauti kitas- žmogus'( Žmog 
su barzda ir raukšlėtu yeix 
Kur Epančinas? Jis ramiai kl 
šia vokiečių kalba:

t—Nepažinote? Tatai ir bu 
reikalinga!

Aš į jį <žiuriu su nusistebė 
mu ir pasitenkinimu:

-rr-Taip, gerai.
Traukinys ■ neša mus tol; 

Tuoj bus Olalila, musų pasl 
tinis punktas.

—Eikite į pirmą nuo lokon 
tyvo vagoną, o iš ten jau į s 
tj. Aš jšeisiu iš paskutinio ■ 
gono. Mes pasitiksime kelyje, 
pie pusę varstos nuo Čia.

Platformoje, stoties salėje 
žmonės. Kiekvienas jų man 
rodė priešas. Jie su atsidčji 
seka kiekvieną, kuris iš trau 
nio išeina. Ramiai, neskubę 

(mas aš išeinu į kelią, ir taip, 
ramiai einu aštuonias minui 
Po to pradedu žingsniuoti sm 
kiau: pusė varstos praeita, 
šigręžu ir matai! Epančiną.

Bet štai ir pasienio sargy' 
forpostas. Epančinas kažką 1 
ba suomiškai, ir mus leiten 
tas ir puskarininka's lydi šie 
link. Liūdna prieaušrio švi( 
drekiasi žeme iki pamiškio. I 
pradedame smarkiau žingsni 
ti. Vos tik praeiname krun 
kaip iš miško netikėtai p; 
girsta:

—Haiti
Aš truktelėjau. Bet pusk; 

ninkas visai ramiai atsako s 
miškai:

—Suomi!
Tai — sutartas sukis. Dar 

lios minutės, štai — ir siei 
Pribėgame ją pasilenkę, f 
vielos — paskutinis rankų 
spaudimas. Mes atsisveikina 
Epančinas duoda man para 
lum revolverį. Aš girdžiu (3 
sinantį Šukį:

—Su Dievo pagelba!
Tai pirmi žodžiai, kuriuos 

pančinas per visą tą laiką t 
rusiškai.

Ąš — vienas, žegnojuosi 
lendu pasilenkęs po viela. Vi 
ty*a‘. Baltumas, tyla, vienurr 
Prisilenkęs prie pat žemės, 
gu per lauką.

—O, Viešpatie, padėk!
Staiga:

—Sustok!
Kulkos zvimbia* pro mano 

sis. Aš krintu j sniegą, išsitr 
kiu iš kišenės parabelumą, 
liu ir laukiu. Pribėga kqį 
vyrai. Taj — raudonoji sar 
ba. Aš areštuotas!

Jie -sako:
—Ginklai!
Aš greit atsikeliu ir kalbi

(Bus daugiau)
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Iš WINNIPEG LIETUVIU KOLONUOS
,, i. .. ,i ;
mažiausios abejonės, kad jie sa
vo pareigas eis sąžiningai. Kiti 
valdybos nariai yra nauji, todėl 
apie juos nieko tikro negalima 
pasakyti. Vadinasi, nieko tikro 
negalima pasakyti apie tai, 
kaip jie veiks ir kiek bus su
manus kaip valdybos nariai.

Apie pirmininką reikia pasa
kyti tiek, kad jis labai daug y r 
ra pasidarbavęs organizacijos 
naudai. Jo pastangų dėka drau
gijoje reikalai pradėjo taisytis 
ir krypti į gerąją pusę. Kai jis 
atsistojo organizacijos priešaky
je (tai buvo prieš trejus me
tus), tai turėjo $usidunti su vi
sokiais keblumAis ir kliūtimis, 
organizacija buvo tiek nusilpnė
jusį, jog reikėjo skubių refor
mų. Pirmininkas rekomendavo 
susirinkimui, kad senoji konsti
tucija butų iš pagrindų peržiū
rėta ir pakeista. Nariai pirmi
ninko sumanymui pirtarė ir 
tuoj išrinko specialią komisiją 
konstitucijai peržiūrėti. Į komi
siją įėjo ir pats pirmininkas.

Komisija, kuriai vadovavo 
pirmininkas, tinkamai atliko 
pavestą jai darbą, atseit, pa

1

1 • ' !
sokie susirašinėjimai bei spręs
ti visokie klausimai. Visa$ rei
kalas įtiek įjgai nusitęsė, jog 
buvo jau manyta, kad nieko ne
bus galima atriekti. Be to, ir

Toronto,: Ont.
; Nėgiažu taip .elgtis

yra, ne plėšikaujant, ne) stręik- nelaimei ištikus.
laužiau j ant ir 1.1., lygiai, kaip Apšvietos darbą irgi galėtų
kad ir S. ir D. draugijoje.. bendrai dirbti, nes suvienijus

Be ankščiau išvardintų pato- visos Kanados lietuvius po yie- _  • i w , , • • t .
kad ir. S. ir D. draugijoje..

•' • , g I

šiuo laiku eina vajus nau- gumų, SLA yra nepąmainortia na pašalpos draugijos pastoge

NUŠOVĖ MUŠEIKĄ

WINNIPEG, Kanada. — Sū
nų Dukterų St. Boniface Win- 
nipego Pašalpinės Draugijos 
priešakyje atsistojo nauja val
dyba'. Toji valdyba buvo išrink
ta priešmetiniame susirinkime, 
kuris įvyko gruodžio mėnesį.

Teųka, pažymėti, jog (tai bu
vo pirmas toks atsitikimas mu
sų kolonijoje, kad didžiulės 
draugijos valdybos rinkimai bu
tų taip* ramiai ir teisingai pra
ėję. Jokių nesusipratimų ir pik
tumų nebuvo. Kai atsimeni, kas 
būdavo praeityje, tai tenka pa
sakyti, jog tai didelė pažanga. 
Atrodo, kad lietuviai pradeda 
kulturėti. Reikia (tikėtis, kad ir 
toliau tas draugiškumas pasL 
laikys.

Į valdybą liko išrinkti šie as
menys: pirmininku J. Paliliu- 
nas, *vice-pirm. O. Urbonienė, 
užrašų rašt. V. Novogrodskis, 
finansų rašt. J. Rimkus, iždi
ninku A. Urbonas ir kontrolės 
komisijos nariais P. Gutauskas, 
J. Savickas bei ponia Pukienė. 
Draugijos organizatoriaus ir 
knygiaus pareigas eis V. Lepeš- 
ka.

Dėl pačios valdybos turiu
tiek pasakyti, jog pirmininkas, ruošė naujos konstitucijos pro- 

<iždininkas ir užrašų sekreto- Jektą, Tada jau buvo sušauktas 
rius jau yra žinomi iš praeities, nepaprastas visų narių susirin- 
Tai darbštus žmonės, ir nėra kimas, kuris turėjo iširų tinai 

svarstyti klausiųjų. Susirinki
mas vienbalsiai pa'sisakė už nau 
jos konstitucijos projekto pri
ėmimą. Po to nauja konstitu
cija buvo išspausdinta knygu
čių formoje.

Aišku, kad naujos konstituci
jos priėmimas reiškė skambias 
reformas ir pačioje organizaci
joje. Ir tos reformos buvo tik
rai naudingos, nes draugija 
pradėjo stiprėti finansiškai ir 
tuo pačiu metu gauti daugiau 
naujų narių.

Besirūpindamas draugijos rei
kalais p. Miliūnas vis dėlto 
priėjo išvadą, jog reikalinga 
ir daugiau kas nors daryti. 
Jis numatė, jog draugijai nėra' 
ateities augti ir stiprėti. Kai 
įvyko metinis sųsjyjfljkim.as, 
tai pirmininkas ir vėl pakišo 
naują sumanymą. Būtent, kad 
reikia vienytis su kitomis or
ganizacijomis, kurios rūpinasi 
pašalpos reikalais. Pasiūlė su
sidėti su Toronto Lietuvių Sū
nų ir Dukterų Pašalpine Drau-- 
gija.

Tas sumanymas buvo kiek 
kebliau ir sunkiau pravesti. 
Per ilgą laiką reikėjo vesti vi-

Aplink Pasidairius

pačių narių tarpe' pasireiškė jįems nariams gauti -į KLSP jokia kita pašalpos org. ir dėl galima butų daug ko atsiekti tų 
šiokia tokia opozicija.

Bet pirmininkas J. Paliliunas 
ir šiuo atveju sugebėjo visas 
kliūtis nugalėti - ir 
darbą baigti. Jau pradžioje 
1036 m, viskas buvę išlyginta 
ir su torontiške organizacija 
susivienyta.

Toliau dar reikėjo vienas 
svarbus, darbas padaryti, bū
tent, suvienyti su ta‘ pačia To
ronto organizacija St. Boniface 
kuopą. Tai faktiškai buvo Win- 

’ ųipego organizacijos kuopa, ku
ri vis dėlto, taip sakant, turėjo 
autonomiją.

Teko kreiptis į tą kuopą ir 
raginti ją, ka'd ji susidėtų su 
Toronto organizacija. Viskas 
pavyko gerai, bet tai tik pirmi
ninko dėka.

Susivienijusių organizacijų 
bendradarbiavimas visais at
žvilgiais yra geras. Darbas .eina 
sklandžiai ir jo'kių nesusiprati
mų neįvyksta. Toks vieningu
mas yra' tikrai pagirtinas.

Bus pravartu dar pažymėti, 
jog 1936 m. susivienijo su Sū
nų ir Dukterų Pašalpine Drau
gija tąip pat ir Winnipego 
Lietuvių Kultūros Draugija. Ji 
pavedė paša'lpinei draugijai ir 
savo knygyną.

Taigi atrodo, kad tarp Kana
dos lietuvių po truputį pradeda 
įsigalėti vieningumas. Jei ir to
liau mes eisime ta kryptimi, 
tai tikrai galėsime daug nuveik
ti. —Winnipegietis.

Sun.ų ir Dukterų draugiją, kūri nto, kad ji yra labai plačiai ap- 
nutarė priimti veltui be. įstoji- ėmusi veikimo ribas, 
mo mokesties iki 35 metų am
žiaus. Tani tikslui draugija pa- Finansinis stovis SLA, imant

sėkmingai i - * " 7 J7. * uproporcionaiiai narių skaičių,lv. . skyrė nemažą skaičių vannin-FTj . ' « •pradžioje , , .A A „ yra daug geresnis, negu S. ir

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Petravičia pareiškė, kad jis tik 
tuomet įstosiąs į socialistų kuo
pą, jeigu ji pasižada dirbti, o 
ųe miegoti. Toliau pasakė, jog 

(kiękvięnąs kuppps inąrys: priva
lo žinoti, kad jis priklauso prie 
socialistų kuopos ir todėl ne
privalo prie kitų politinių gru
pių priklausyti.

Tai labai teisingas pareiški
mas. Į komitetą Lietuvoje De
mokratinei tvarkai atsteigti iš
rinkta J. Petravičia, taipgi ir į 
valdybą tapo darinkta dar 2 as-i 
menys, būtent, J. Bieliauskas, 
knygininku ir J. Petravičia, fi
nansų raštininku. Tokiu budu 
dabar valdyba pimam sąstate.

Taipgi tapo išneštas pageida
vimas (vienbalsiai), kad Lietu
vių Socialistų Sąjunga kaip ga
lint greičiau atsiskirtų nuo A- 
merikos Socialistų Partijos.? 
Tas atsiskyrimas atrodo, sustip
rintų lietuvių socialistų veiki
mą. J. Jokubynas.

n

GALIMA IŠLOŠTI 
$100,000 OLD GOLD 

KONTESTE •
m 1 o-:’.UiJ—ij.ui , ,

• -• * t • < ■

Nusitarkite tuoj pat įstoti į šį 
kontestą ir laimėkite prizą

OLD GOLD CIGARETAI duoda 
progą jums laimėti viso amžiaus 
laimę. Sis kontestas susidaro iš 
Paveiksluotų Mįslių sprėndimų. Nu
eikite . pas savo cigarų dylerį ir pa
prašykite oficialių OLD GOLD Pa
veiksluotų Mįslių DYKAI kartu su 
tą kontestą liečiančiomis, taisyklė
mis. Yra 1,000 piniginių laimėji
mų sumoje $200,000. Nėra čia jo
kių .triksų ųč gaudymų. Tikai jūsų 
gabumas laimės.. ‘ Kontestas tik 
prasideda. Labiau:—Sušvelnintas 
OJd Golds duoda jums progą pasi
daryti turtingais visam amžiui. S.ekj- 
te instrukcijas atidžiai. Skaitykite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų.

.SJė

kų, kurie lenktyniuodami Įtar- , 
pusaVyj ir griebiasi visai nejeis- 
4įnos. provokatoriškos propagan
dos ; prieš SLA 236 kuopą ir 
bendrai, prieš visą ŠLA organi
zaciją. | * '* ■

štai kokius argumentus jie 
vartoja diskreditavimui SLA 
organizacijos. Buk SLA pašal
pos nemokąs ;už dvi pirmąsias 
savaites, o toliau jei moka, tai, 
girdi, tik už tam tikras ligas, 
kuriomis mažai kas serga, ir tai 
tik per teismą tegalima atgauti, 
o kanadiečiams, girdi, teismas 
visai neįmanomas. Ir tai jie da
ro 'tvirtindami, kad jie turį- 
SLA konstituciją ir gerai nusi
mano josios srityje. :

Ąrgi negėda taip suvedžioti 
žmonės, norint juos atbaidyti 
nuo tos draugijos, kuriai jie 
simpatizuoja. i

\ |

Bet argi iš tikro taip yra, 
kaip tie dvasios ubagai pasako,-, 
ja? Kas bent paviršutiniai yra 
skaitęs SLA konstituciją, tai 
tam girdint toki melą bus aišku, 
kad jisai turi reikalą su pravo- 
katorium. Bet žmonės, kurie vi
sai nieko nėra girdėję apie SLA, 
gali ir patikėti. Bėt tikrumoje, 
tai Susivienijimas Lietuvių A- 
merikoje. yra vienintelė visame 
pasaulyje lietuvių tarpe didžiau, 
šia pašalpos ir apdraudos orga
nizacija. Pašalpos ligoje yra 3 
skyriai, būtent, $6,00, $9.00 ir 
$12.00 per savaitę. O apdrau
dos galima pasirinkti nuo 150 
iki 5,000 dolerių; be to, yra 
specialus skyrįpš, kur narys ga
li atsiimti savo, apdraudą po 20 
metų, taipgi ir sulaukęs 65 me
tų amžiaus. Bė to, yra jaunuo
lių skyrius, kur ga ima prira
šyti jaunuolius nuo 2 metų am
žiaus iki 16 metų ir tai visai 
už mažą mokesnį. Apdraudos 
mokestis yrA’1 ''žymiai pigesne, 
negu bizniškų stambiųjų ap
draudos kompanijų. O paša’pa, 
tiesa, už pirmas išsirgtas šešįa's 
dienas nemokama, bet jei na
rys serga iliga.u, tai jisai gau
na ųž kiekvieną išsirgtą šio
kiadienį, o ligos irgi nesudaro 
kliūčių gavimui pašalpos, jei jos 
ištinka narį lęgal'u budu, tai vienodi, -

D. dr-jos. AŠ bendrai nepeikiu 
nė vienos pašalpos draugijos, 
lies priklausyti nors ir mažiau
sios vertės pašaipos draugijoje 
yra geriau, negu niekur nepri
klausyti. Be*t jeigu jau kalbėti 
apie draugiją vertę, taj sąžinin
gi žmonės nors ir nariais bū
dami Sūnų ir Dukterų draugi
jos tą mano pareikštą tiesą ne- 
užgiųčija. Sūnų įr Dukterų dr- 
ja galėjo 7 b.ųti ir daug^ tvirtes
nė, kaip7 nariais, taip ir pini
gais, jeigu ne komunstų veda- 
mbj paskutini jų kelių metų po
litika. Juk ir aš pats buvau jos 
narys ir nerijažai jai esu gero 
padaręs. Edmontone, Altą., ma
no pastangomis buvo įkurta 4 
kuopa, atvažiavęs į Torontą 
stojau vajininkų darban ir bu
vau prirašęs .22 naujus narius. 
Bet kuomet mačiau pražūtingą 
komunistų politikavimą, kas 
buvo prieš konstitucijos patvar
kymą, tai pasiūliau komunis
tams tą savo politikavimą per- 
sinešti, į savo politinę Litera
tūros draugiją. Iš to komunis
tai išpūtė tokį prOvokacijAs 
burbulą, kurio šiandien jau ir 
patys gėdinasi, ir už tai išbrau
kė mane iš narių tarpo, o po 
to Orti šimto pasipiktinusių na
rių patys išstojo. O kas gaji už
tikrinti, kad ateityje neatsitiks 
panašių dalykų? Juk komunis
tams konstitucija “nepričiom.” 
Kitaip sakant, po padu, lygiai, 
kaip Smetonai Lietuvos konsti
tucija/Jau kas praėjo, tas ne
begrįš, taigi aš čia tik paviro 
šutiniai priminiau, kas buvo.

Šiandien^ rę-gis, vienybės klau
simas yra tiek priprendęs, kad 
įr nematantis, matę, Taigi, vie
toj pravokatoriškų šmeižtų, ge
riau butų, kad tokie vaj inmkai, 
jei jie nieko nežino Opie geriau
sią pašalpos ir apdraudos org. 
SLA, tai tegiria tik savo atsto-’ 
vau j arpą organizaciją ir už tai 
niekas nieko negalės jiems pri- ’ 
kišti. Bet šitaip meluoti visai- 
nepritinka pašalpincš organiza
cijos nariams. Kaip pašalpinės’ 
organizacijos galėtų sugyventi 
draugiškai, nes jų tikslai yra 

sušelpti savo na-’

RAMYGALA. — Per šven- 
tęs Ramygalos valsč., Miškinių 
k. pas ūkininką židžiuną at
ėjęs girtas kaimynas R. Bal
tuška ir užgauliojančiais Žod
žiais kabinosi prie židžiunų 
šeimos narių. Kai kuriuos bu
vo pradėjęs mušti. Jaunasis J. 
židžiunas gražuoju kaimyną 
ramino, bet pastarasis nemrsi-

Su-

pačių narių labui. Bet kuomet 
kiekvienas miestas, turi aavotiš- J 
ką pašalpos organizaciją^ o ki
tuose net po 3 ir 4 skirtingas, 
tai veikti gana sunku.

Taigi, Aš nuo savęs patarčiau
visoms Kanados liet, paša.pos leido, blaškėsi ir mušėsi 
organizacijoms rimčiau apsvar-; pykęs J. židžiunas Baltušką 
sityti vienybes klausimą, nes tik!nušovė, šovėjas uždarytas ka- 
vįenybėje galybė. Tam tikslui Įėjime.
gAl butų ne pro šalį sušaukti ,f .... •----- T
visų paš. org. atstovų konfe
rencija, kurioje galima butų 
nustatyti, kuri pašalpos org. y-|

to k‘la“uS7!stij® torėjo 7,817,000 gyvento
ms hP n!atPSni,. diAnsiin kuOmet llePOS 1 d- l934 “•

turėjo 7,7.90,000 gyventojų.

WASHINGTON, yas. 8. — 
Cenzo biuras apskaito, kad Jie- 

ra"fekataiaūšia‘'dči‘viS“ų“Kana-; Į’°t 1A 
dos lietuvių, žinoma, to klausi-j 
mo be platesnių diskusijų neį-( 
manoma išspręsti, bet diskusi- j 
jos yra galimos tik po platės-' 
nio to klausimo referavimo, ži- į tuviai supras to klausimų svar
iau gepai, kąd atsiras žmonių,1 bą jr imsis jį spręsti. Tad j (tar
kime sakys, kad mano pakel-1 bą, gerbiami tautiečiai! Juo 
tas klausimas yra tuščia iliu-į anksčiau, juo geriau, 
zija! Bet aš esu'tikrais, kad 4 ” ,1~ OT * c'n"
anksčiau ar vėliau Kanados lie-

A. Frenzelis, SLA 236 kp. 
organizatorius.

■ . ......................- i................ i —........■..■■i i.ii y iii..................■■■■ ■■........... jiri-»............ . .

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas
-r—, 'u.. .1  ------ - — 1 ------ - ----- r——r——?-------- J-------- i------g.............. • ' •

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Ęitterio Vyną visuomet 
M nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 

rekomenduoti visiems.;—Mrs. Sušauna Pavlus”. Nedarykite 
|5 jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio

Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra jrcdęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, blogo apetite, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Visose 
Vaistinėse

*

------------------------- PRASYK SAMPELIO DYKAI-------------------------
Triner’s Ųi.tter Wlnc Co. *4 B. St., Chjc*go, UI. .<
Prisiųsk man eampelj dykai

Vardas . ...... —------ --------------------- -

Adresas

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (W10 K1LOCYCLES)

KIEKVIENĄ

■ ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 vai. vakaro

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

1937 Metų Skalbyklos
Tlior Maytag, ABC, ir kitos. Didelis skaičius iškrautos 
dėl pamatymo Budriko Krautuvėje. Kainos ant naujų 
skalbyklų po au^^us’

ProsinimO mašinos po 50 au^^ttu’
Lengvus išmokėjimai. Po $1.00 į savaitę.

L I N O I S

minutę laiko 
susisiekti veik

mes pusrutulio vieta. Iš tikrųjų, 
veik tas pats, kad ir vietos pasi
kalbėjimas. Vienok, tikrumoje, ta 
tikrovė, kurią jgijate bekalbant su 
tolimiausiais, padaro kur kas dau
giau džiaugsmo. Atnaujinkite se
nas draugystes ir jas palaikykite
— telefonu.

T E L E P H O N E C

šaukdami iš už
gavo draugus ir gimines 

Tolumas ne bar

imą 
ar ką panašaus, 
su kiekviena že-

Pasinaudokite savo telefono patar
navimu x dažnai i” 
miesčio 
nauju metų bėgy, 
jerąs, o mokesnis yra mažesnis ne
gu yra kada buvę pirmiau. ----- 
vos 
kad

BUDBIK, mcJOS. F
3417 South Halsted Street
Tel. Boulevard 7010—7011

7:3Q

m

valą.
K1U

BUDIUKO PROGRAMAS iš W. C. F. L., 970 Kil., Nedėtomis 
vai. vakare.

Ketvirtadieniais iš stoties W. II. F. C., 1420 Kil., 7:00 vai.
Panedėliais ir Penktadieniais iŠ stoties W. A. A. F., 920 

3:30 vai. po pietų.*

!. "W*ni

Pa^aų^imai iš užmiesčio
. Yra Greitesni, Aiškesni ir Kainuoja Mažiau!

ii''i iri'1 " 1 jj " .'i1, ",'i1' f1",1." "h1 i' ..--.'.CTwrt

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičių

Standard Federal ■
Savings & Loan Associątion of Chicago

2324 S. Leavitt St. Jųstin Mackewich, Pr,ez, / Tel. Carial 1679

METINIS

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

SOKOLU SVETAINĖJ
, 2343 SOUTH'/ KEDZIE AVENUE

Durys atdaros 1 vai. Koncertas prasidės 2 vai. po pietą,
įžanga: iš anksto perkant 50c, prie durų 65c.

KONCERTĄ PILDYS: Boheinian-Aiiierican Quarlel; Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras; Anele Sąlaveičikiutę-Steponavičienė; Bernice Malda,( iš Waukegan; Laisvės 
Kanklių Mišrus Choras; Rusų Čigonų Orkestrą; Viola Šarkhiniutč, šoks klasiki
nius šokius; Senor ir Senorįta, ispanai, dainuos solo ir duetą.

Visi lietuviai esate kviečiami dalyvauti šiame VILNIES Dienraščio KONCERTE.
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ŠIS TAS IŠ ARGENTINOS PADANGES
■i. ...■ . n ■ ' '

(Specialaus “Naujienų” korespondento)

(Tęsinys)
Dar noriu pastebėti, kad dau

giausia lietuvių čia dirba’ šilko 
audinyčiose, o dalis važinėja iki 
Berazategui, kur statomas mil
žiniškas fabrikas.

Venustas Runimas. 
Albinas Petrikas .
Vitas Džeikas......
Jurgis Labiickas ..
Kostas Šimkus .... 
Jonas Stalioraitis

SUSITVĖRĖ “TALKA” IŠKILMĖS PAS LATVIUS

Lapkričio 29 d., 1936 m., vo
kiečių salione ‘Vorvvaerts’ įvy
ko steigiamasis kooperatyvinės 
bendrovės “Talka” susirinki
mas, kuriame drauge su sve
čiais dalyvavo apie 50 asmenų. 
Dalyvavo kooperatyvų instruk
torius ir bendrovė sukurta su- 
lyg vietinių kooperatyvų įsta
tų.

Narių ir iniciatorių tarpe ma
tosi buvusių “Rytojaus” bend
rovės kūrėjų. Kaip “Rytojaus” 
bendrovė, taip ir “Talka” su
kurta leisti nepartinį informa- 
tyvinį laikraštį. Gyvenimas pa
rodė, kad pirmoji bendrovė, 
nors daug iš lietuvių darbinin
kų akcijomis, namo ir preso 
fondais ir kitais pretekstais su
rinko, bet vadovybei tarp sa
vęs susipešus dėl pasisavinimų 
ir pasinaudojimų, o taipgi dėl 
nepalankių veikimo sąlygų pa
baigoje pakriko.

Iš “Talkos” vadovybės pra
nešimų paaiškėjo, kad surinkti 
akcininkų pinigai pirm formalio 
bendrovės susikūrimo jau tapo 
išleisti “Momento” leidimui. Su
sirinkime vieni kitiems metė di
delius kaltinimus tai dėl lėšų 
eikvojimo, tai dėl laikraščio 
tendencingumo. Iš pranešimų 
paaiškėjo, kad “Momentas” su
stos. Organizuojamam koopera
tyvui yra platesnė darbo dirva 
kitose srityse, ne spaudos, kur 
darbas lengvesnis, pelningesnis 
ir laisvas enup tokių intrigų ir 
rietenų, kokios vyksta “Momen
tą” leidusioje “Talkoje.”

Susirinkime kalbėjo Saba
liauskas, St’alioraitis, Iešman
tą, Talalis, Baltųšnikas, Joku- 
bėnas, Usonis, t Auštra, Miliaus
kas Varna, Kryžiokas, Grigai
tis ir kiti. Valdyba išrinkta iŠ 
7 narių ir 3 kandidaitų.

Iš paskelbtų akcininkų pa
vardžių matosi, kad priklauso 
taipgi p. M. šalčius . Akcinin
kuose pastebėtas pasidalinimas 
Į grupes. Vienai vadovauja Sa
baliauskas, kitai Stalioraitis.

Kaip vystysis, kur link savo 
veikimą kreips kooperatinė 
bendrove “Talka,” ateitis paro
dys.

Lapkričio 18 d. š. m. Latvi
jos ministerio Dr. P. Olinšo re
zidencijoje įvyko vaišės broliš
kos respublikos nepriklausomy
bės proga. Dalyvavo vietinės 
spaudos ir visuomenės atstovų, 
latvių kolonijos veikėjai, aukš
tasai Lietuvos atstovybės per
sonalas, A. ir J. Burokai, moky
toja S. Jegaitė, J. Undzėnas ir 
K. N. Norkus.

TOLEDO,/ Ohio.
Blass • Workers federacijos* 
streikas Libbey-Owens-Ford 
kompanijos dirbtuvėse, palie
tęs 7,100 darbininkų keturiuo
se miestuose ir nusitęsęs še
šias savaitės, užsibaigė sausio 
27 dieną. Darbininkai lai
mėjo pakėlimą algų 8 centais 
valandai ir sutartį, kuri pri
pažįsta uniją. Kontraktas pa
darytas, vieniems metantis lai
ko. Kiek pirmiau panašiomis 
sąlygomis susitaikė Pittsburgh 
Plate Glass kompanijos dar
bininkai.

NAUJIENOS, Chicago. I" 
; 1

Fiat suma išsisėmė taigi komisija 
prašys kongresą paskirti dau
giau pinigų tapi pačiam rei- 
kaliiL Visos darbininkų uni
jos ir visos pažangiosios šalies 
organizacijos pilnai pritaria 
senatoriaus La Follette prašy
mui naujo asignavimo pinigų

Trečiadienis, vas.

LIETUVIAI IK LIĖ- ( • J j •!

TUVAITES PAĖMĖ
LEIDIMUS VE

DYBOMS '

ja tarp narkotikų 
vartotojų

$20,000 Nuostolių 
Gaisre

LIETUVIAI ŠACHMATŲ ČEM
PIONAI ARGENTINOJE

Argentinos Lietuvių Sporto 
klubo čempionatas tęsėsi šešis 
mėnesius laiko. Jis ėjo su dide
liu entuziazmu ir susidomėji
mu, ypatingai sportininkų tar
pe. Turnyras vyko vokiečių soc. 
salione “Vorwaerts” visuomet 
dalyvaujant skaitlingiems žiū
rovams.

Pirmasai Argentinos lietuvių 
šachmatų čempionatas pasibai
gė lapkričio 2 d., 1936 m., se
kančiais rezultatais:

Povilas Stiklioriusi .4.. 18 tašk.
Ignas Andrijauskas .... 17
Domin. Klimavičius .... 15 
Petras Sikeris ............... 14
Vladas Andrijauskas.... 11

Jūsų Vardas ir , 
Adresas

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

100 KONVERTŲ
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderj 
arba čekj.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

Lapkričio 21 d. latvių klubo 
patalpose įvyko pilietinis minė
jimas, kurio metu į susirinku
sius kalbėjo Latvijos ir Lietu
vos ministeriai.

Latvijos ministeris; taipgi kal
bėjo iš Municipalės radio sto
ties, o žinoma latvių dainininke 
Sildeds-čarova padainavo. Ji 
pirmutinė paskleidė latvių dai
nas radio bangomis šioje pa
dangėje.

Vietine spauda plačiai pami
nėjo Latvijos nepriklausomybės 
šventę. j

PHILADELPHIA, Pa. — 70 
darbininkų vinos iš dviejų 
dirbtuvių priklausančių Mar- 
shall Field korporacijai Phi- 
ladelphijoj paskelbė sėdėjimo 
streiką, kai jie išgirdo prane
šimus, kad kompanija nutaru
si iškelti dirbtuves į North 
Carolina valstiją. Darbininkai 
taipgi reikalauja 20 nuošim
čių priedo algoms. Kompani
ja, savo keliu, Įspėjo darbinin
kus, kad ji uždarysianti visai 
dirbtuvę, kur streikas tapo 
paskelbtas.

CUMĘĖRLAND, Md. — Sė- 
N

dėjimo streikas paskelbtas 
sausio 20 dieną Kelly-Spring- 
field Tire kompanijos dirbtu
vėj. Streikieriaį reikalauja 
augštesnių algų.

DIDELIS NEAIŠKUMAS

MONTEVIDEO. — Vietiniuo
se dienraščiuose “EI Debate” ir 
“EI Pueblo” tilpo kolektyvinis 
Urugvajaus rusų raštas tokiu 
antgalviu: “No son cirbunistas 
los rusos blancos? Tame rašte 
figūruoja ir p. E. Diko para
šas. Kaip žinoma, p. E. Dikas 
yra “Urugvajaus Lietuvių Cen
tro” pirmininkas. Tai didelis ne
aiškumas :p. Dikas. pas lietu
vius save skaito lietuviu, o pas 
rusus — “baltu rusu.”

ALABAMA valstijoj, Jeffer- 
šon kauntėje, 99 kalėjimo sto
vyklos sargai paskelbė, kad 
jie sutvėrė uniją ir kad yra 
pasiryžę išeiti į streiką, jeigu 
kurį iš jų valstijos vyriausybė 
mėgins paleisti iš darbo, mė
gindama mažinti valdžios iš
laidas.

CHICAGO — Amerikos Dar
bo Federacija davė čarterį 
tarptautinei darbininkų uni
jai drabužių valymo ir dary
mo pramonėj. šiuo laiku kal
bama unija turi apie 10,000 
narių. Viso darbininkų? kurie 
įeina valymo ir dažymo uni
jos jurisdicijon, priskaitoma 
250,000. Taigi organizaciniam 
vajui čia yra plati dirva.

S DARBO LAUKO
SAN FRANCISCO, Cal. —

SPRINGFIELD, III. — Da
viniai sugrįžę iš 393 lokalų 
unijų Illinois valstijoj rodo, 
kad Illinois Valstijos Darbo 

Vyriausias Californijos vai-< Darbo Federacijos prezidentu
stijos teismas buvo paskyręs vėl išrinktas Feuben G. So- 
advokatą Shaw kaipo refereė derstrom iš Streator, III. 
Thomas Mooney byloj. Shaw -----------
dabar įteikė teismui rekomėn 
daciją ir sako, kad nagrinėji-! ninkai sutvėrė uniją.
mas bylos, kurioj Mooney ta--jiems davė Retail Clerks’ įli
po pasmerktas visam amžiui ternational Protective Associa- 
kalėti, buvęs bešališkas ir tei- tion, kuri yra dalis Amerikos 
singas ir kad Mooney turėtų Darbo Federacijos. Farmecė- 
pasilikti kalėjime. Teismas, utai mano, kad ir jie užsitar- 
pasiremdamas šia rekomenda- nauja žmoniškesnių darbo są- 
ciją, manoma, išneš neprie
lankų Mooney sprendimą ar
timoj ateity. Po to Mooney 
advokatai apeliuos į augščiau- 
sią šalies teismą.

CHICAGO —Aptiekų darbi- 
Čarterį

streikas, 
mėne-
Sulig

AVASHINGTON, D.! C.
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezidentas, 
išleido pareiškimą, kad Fede- 
rabija esanti pHeširiga suma
nymui, idant kongresas suteik
tų galios Darbo sekretoriui rei
kalauti priesaikos, knygų ir re
kordų ir prievartos įveltiems 
į pramonės ginčus esmęniihs 
atvykti į Washingtoną ir duo
ti paliudymus po priesaika. 
C. I. O. organizacija, sakoma, 
šiam sumanymui pritarianti.

HARRISBURG, Pa. — Penn- 
sylvania legislaturon įnešta 
bilius, kurs ,reikalauja sudary
ti valstijos darbo santykių ta
ryba ir suteikti j,ai didelės ga
lios darbininkų interesams ap
saugoti. Bilių remia guberna
torius Earle. — Vp,....

Chicagos Skandalo
Svarbieji Asmenys

William Kew, 31 
otte Lukas, 27.'

Stanley Payalonjs 
dred Orzik, 18. '•

Ch£r

21 — Mil-

ĄnnaOshana Odah; 44 - 
Janish, 44.

Arthur Banicki, 21 — Anna 
Wadas, 20.

Charles Simington, 
Agnės Rainės, 25.

Gavo Divorsą
Mary Zabel nuo George 

Zabel.

, MuiiuūiltiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiutiiiiHm

Miesto advoKaib pagelbinin- 
kas, Quin O’Brien, kuris sukė
lė skandalą, pareikšdamas, kad 
jisai buvo pagrobtas. , Betgi 
kvočiamas, prisipažino, kad jis 
buvo išgabentas į Morrison, 
Illinois, ne pa^robikų, bet vie
nos Marguerite Eustice tėvų. 
Ten; si? moteriške apsivedė. 
O’Brien, 66 metų vyras, ruo
šiasi vestuves f panaikinti per 
teimą, nes —

W.

šeši mirė;. , užsikrėtė nuo už
nuodytos narkotikų adatos

Tarp harkotiįcų vartotojų 
Chicagoje pasireiškė maliarijos 
epidemija, šeši žmones jau mi
rė, paskutinis iš jų, Earl Da- 
vidson, 27, 1762 North' 
avenue.

Už nuodų laikymą jis 
kartu buvo nuteistas į 
ralį kalėjimą.

Davidsono namuose policija 
rado narkotikų, ir adatą, ku
rią velionis vaistus paimdavo. 
Adata buvo užnuodytą malia
rija.

Skalbiamoji Mašina 
Užmušė Moteriškę
Gręžtuvas pagriebę ranką 

ir plaukus

BERWYN. — Skalbiamoji 
mašina čia užmušė moteriškę, 
Mary Kennan, 68 metų am
žiaus, 2242 Elmwood avenue. 
; Beskalbiant, mašinos gręžtu
vas pagriebė moteriškės ran
ką ir plaukus. Bebandydama 
pasiliuosuoti, ji apvertė maši
ną, kuri krisdama perskėlė jai 
galvą.

....... 1 ... , .............. ............ .................................... . L ....... -......  ...................

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

v . PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine & Liouor Co
* ' . A X YT7 TT O A • • 1 *

j iŠ buvęs apvesdintas per priex- 
vartą. Moteriškes tėvas ir gi 
minaitis, William Saffėr, (vir
šuj) privertė jį eiti prie alto
riaus, apsiginklavę revolve
riais.

i . ?. < -.. ■ ■ ;
šliubą suteikė Morrison tei

sėjas, B. E. Brųbaker, kuris 
aiškina nežinojęs vestuvių kei
stųjų aplinkybių^

Naujoji Mrs. O’Brien, kuri 
liepos mėnesį šusilaųksianti 
kūdikio, rengiasi reikalauti ali- 
monijos nuo vyro, u’ž kurįo iš
tekėjo. nepilnai savaitę' laiko 
atgal. (Jos paveikslas paskuti
niam puslapy j.) ’

‘pramonėj. Dabar paskirtoji Naujienų-Tribune Photo-s

lygų, kad darbo valąndos, sie
kiančios po 12 valandų turLbus 
ti sutrumpintos ir kad turi 
'būti daromos linijines sutartys 
su samdytojais.

ST. LOUIS, Mo. — Glencoe 
Lime and Cement Co. pradėjo 
varyti iš savo namų darbinin
kus, kurie streikuoja *jAu ke
letą savaičių.

SAN FRANCISCO, Cal.
Laivų darbininkų 
kurs tęsiasi apie tris 
sius laiko, pasibaigė, 
padaryta sutartimi visi darbi
ninkai gaus algų pakėlimą, iš
ėmus vadinamus lon^shore- 
men, kurių algos pasiliks se
nosios. Uostų komitetai bus 
sudaryti nesusipratimams tarp
samdytojų ir darbininkų išly- mai senatoriaus La Follette. 
ginti. Unijistai kontroliuos Komisija tyrinėja šnipų veiklą 
samdymą salių.

WASH1NGTON, Dr C. — 
Praėjusią vasarą Jungtinių 
Valstijų senatas paskyrė 
$15,000 komisijai vadovauja-

w Rakandų kainos kįla. Sensacinis
M atpigintas kainų pas mus Vasario

‘ .. .......... 'r';' ----------------------- gintomis kainomis, lengvais išmo
kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai. \

v -■

Central District Furnitūrą Company
" , JOSEPH JOZAITIS, Mgr. ‘ ’

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

Wells

vienu4 
fede-

Gaisras, kilęs Chicago Cof- 
feeu Products Company sande
lyje, 1515 Kingsbury Street, 
padarė apie $20,000 nuosto
lių.

Skaudamos strėnos? Gau
kite malonų, ir 'greita 
palengvinimų, su keliais 

ifisltrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

W O L 0 f A M O U J

L I N I M E N T

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

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

kurios krautuves pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos Čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

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

1739 So. Halsted St.
Telefonas CANAL 8500

Chicago, III

FRANK VIZGARD, Savininkas
4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard0470

DAILY BUSINESS DIBECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

gis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam? susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų 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 bus galima gauti.

COAL

Pocahontas Mine 
5 tonai ar daugi 

Smulkesni $'

Run Screened 
i $7.40 tonas 

.15 tonas.

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

Laidotuvių Direktoriai • TAVERNOS

JUOZAPAS

REPublic 8340

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750’ West 3lst Street,
A. A. NORKUS, Savininkas

Tel. Victory 9670.

t

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus./^ Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kėdzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugan 
ir pažįstamiems, kad esu nauja 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųŠii 
degtinė, vynas Rheingold alus 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir me 
ginų. Savininkas ristikas STANLE 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 70(

2448 West 47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošk 
je užeigoje Lucky Inn randasi įva 
riausios rųšies degtinė, vynas, Pab 
Blue Ribbon Beer, cigarai—piei 
laiku šilti valgiai, užkandžiai 
mandagus patarnavimas. Savinink 
MARY BUTKUS ir TONY JACUI

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00. \

Tel. Englewood 5883—5840

| SIUSKIT
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON 

1b prašo Lietuvos žmonėsr 
, ląp pataria Lietuvos banlsr

Salutaras Drug .& 
Chemical Co.

Salutaro Biterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ere 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitu ne 

[smagumų Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernos? 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

--------------------------------------------------
Telefonai visų Departamentų 

HUMBOLDT 1392
STENSON BREWING

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

1753-1759 N. DAMEN AVĖ 
CHICAGO.

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREE' 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TA VERK

Dorothy Pask-Poškevičienė, Sav.
Skanus užkandžiai kasdieną. Kepi 
vištiena šeštadieniais. Alus.-—Vyn?

—Degtinė.
CITIZENS BEER. z

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomas, Sav. 
žuvis penktadieniais—užkandžiai i 

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

OLD STYLE LAGER ALUS 
kiru qa a«»a . • •'rn



CUSSIFIEDM3

reikalavi

CLASSIFIEO ADS
viršinin

CREDIT

State 5922

Suimti ryšy su 5 metų berniuko nužudymu

6816

BOUlevard 7£14

Ir abu atsidūrė ligoninėje

Neatidėsi okit.Bauer

TON

ON

užve-
Hills

didžiu- 
gatvių. 
žmonių 
panešė

Liekame
Vyras,

blėtiei 
pasek

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

atgarsis 
distrikto 
Whoopee

Sanitarinio Distrikto 
Skandalo Atgarsiai

TON 
TON,

Farms for Sale 
Ūkiai Pardavimui

Board oi 
preziden

Verčia bankų pa 
dengti dalį Swei- 

tzerio “skolos”

mirė apie dešimts metų tam 
atgal.

James prašė chloroformu nu
nuodyti ir jo/mylimą šunį, ku
rį šeimininkė rado prie kūno.

mis.
sas, 
degė

Vakar Automobiliai 
Chicagoje Užmušė 

Penkis Žmones

PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500

Financial
F inansai'Paskolos

pasitraukė dėl blogos 
sveikątos

APOLONIJA GAILIUNIENĖ 
(po tėvais (Japšiukė)

MERGINA patyrusi namų darbui 
—paprastas virimas, nėra skalbimo, 
geri namai, $9.00. Kenwood 1357.

MICKEVICE and CO 
So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

abelnai visuomenei, kuri įdo
mauja visuomenės ir municipa
litetų problemomis.
/ » . * . * • ’

Knygius Rex apskaičiuoja, 
kad 1936 metais Chicagos gy
ventojų skaičius sieke 3,606,-

MOTERIS AR MERGINA bend
ram namų darbui, būti ar eiti. 8056 
N. Kedzie Avė., Keystone 6294.

Buvo atleistas iš Chieago
Tunnel Company

MERGINA bendram namų darbui 
tiktai, nuolatinis; Kanter. 4325 W. 
15th Street.

na-
geri namai

MAINYSIM ANT NAMŲ 5 far- 
mas Illinois, Indiana, Michigan, su 
gyvuliais maišinomis ir gerais bu- 
dinkais. Farmos turi mažus morgi- 
čius ir be morgičių, arti Chicagos 
John Farmer, 6112 South Komens- 
ky Avenue.

šešios moterys sužeistas taxi 
gatviakario nelaimėj

MERGINA PATYRUSI bėndram 
namų darbui mažam apartmente, nė
ra skalbimo, prižiūrėti kūdikį, .būti, 
$6.00; Bittersweet 6399.

MERGINA lengvam namų darbui, 
geri namai, gera alga, būti. Gold, 
48 North Parkside, Columbus 8799,

REIKALINGA moteris viduramžė 
bendram 
užlaikymas ir alga 

6541

Musų apgarsinimų kainos 
prieįpamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laida.

Aukščiausias teismas patvirtino 
bausmę dviems buvusiems 
viršininkams.

MAINYS naujai naują refrigerato- 
rių ar plaunamąją mašiną į gerą 
vartotą karą arba parduos pigiai.

f 2641. West 71st Street 
Republic 6051.

Paprastai, kai gatvės yra’ 
slidžios, tai automobilius labai 
sunku suvaldyti ir kartais ne
laimės yra neišvengiamos.

\
Per gatvės slidumų porų me

tų tam atgal nukentėjo, pavyz
džiui, Roselando dentistas, Dr. 
Antanas W. Jacobs-Jokubaus- 
kas. »

Miesto valdžios 
veikla

KO LĖKT AVIMAS VISUR
NĖRA kolekto 

Rąndifj—* 
cery 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

AR NORITE NUSIPIRKTI 3 auk
štų dvigubą muro budinką, 4785 So. 
Halsted St. 2 krautuvės ir 4-7 kam
barių flatai —reikalingas pataisy
mo. Tinka tavernai ir dėl rooming 
house. Labai pigiai. Apsižiurėkte ir 
patelefonuokite O’Connęll, Republic 
0949. ' » ' -

MERGINA lengvam namų darbui, 
prižiūrėti kūdikį, būti, $6.00. Meyer. 
o235 North Winthrop, Ravenswood 
7817.

Nusišovė Netekęs 
Darbo

Policija kasdien areštuoja 
po 2,000 automobilių ^aviniu
kų, kurie dar neįuri 1937 me
tų laisnių iš miesto ar valsti
jos.'Areštiibtie ji turi nusipirk
ti laisnius ir su*mokėti $2.00 
pabaudos. Netrukus teismas 
pradės, suimtuosius bausti smar
kiau.

namų darbui. Kambarys, 
arba gali eiti 

So. Campbell Avė. 
Rrospect 2268.

Kaip vakar rytų, 1,800 Great 
Western gelžkelio darbininkų 
turėjo išeiti į streikų. Bet strei
kas neįvyko, nes prezidentas 
Rooseveltas paskyrė trijų as
menų komisijų, kuri taikiu bu- 
du ginčų likviduos.

Sėdėjimo” Streikai 
Chicagoje, York ir

. Joliete, IH-

MERGINA patyrusi bendram 
mų darbui be skalbimo— 
būti, $7.00. Kedzie 7467

Vakar rytų įvyko dvi dide
les nelaimės, kuriose figūravo 
trys gatviakariai ir taxi.

Du įš gatviakarių susidūrė 
prie State ir Cermak Road. 
Suširėmimas buvo toks smar
kus, kad Cermak gatvės gat- 
viakaris buvo sudaužytas ir 
nusirito nuo .bėgių.

Trečiasis gatviakaris įvažia
vo į taxi automobilį prie 18th 
ir Michigan gatvių. Taxi va
žiavo šešios moteriškės, kely
je iš darbo į namus.

Visi sužeistieji, apart vieno 
George Venneman, .4444 Ber- 
keley avenue, buvo juodveid-

Užsidarė penkios popieros 
dirbtuves

Miesto syleris -James O’Keefe 
raporte merui James K. Kelly 
praneša, kad 1936 metais vogų 
ir mierų departamentas padaręs 
daugiau,/kaip 100,000 inspek
cijų arba patikrinimų/- '

Tame ' skaičiuje patikrinta 
.55,648 'vogų (scales), 18,561 
mierų ir 29,642 aparatai reika
lauju tikrumas. Pasėkoj šių pa
tikrinimų 151 miera's departa
mentas rado netinkamas.

J. Crowe
•abu nu-

Savižudis prašo nunuodyti 
įt j^/Šunį

Už $4500 PARSIDUODA DU PO 
5 muro namas arti Kedzie ir 66th 
St. 6 kambarių muro bungalow ar
ti 65th ir Artesian, parsiduoda už 
$5,300.

611? So. Komensky Avenue.
Grovehill |965.

Bendrovė uždėjo kaucijų už 
Robert M. Sweitzer, Cook ap
skričio iždininkų, kuris išeik
vojo apie $500,000 apskričio 
pinigų. «

Pinigai iš banko atstovauja 
nuošimčius už apskričio pini
gus, kurie buvo ten padėti. 
Sweitzer tuos nuošimčius pats 
išsikolektavo ir įsidėjo į kiše
nių.

Prezidentas Rooseveltąs pasky 
re tarybų ginčo* išsprendimui

Nuėjo” pas savo 
merginų

MERGINA patyrusi bendram na
mų darbui, būti, referencas, vaikas; 
Wexler, 6205 Glenwood, Sheldrake 
0117.

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Dideles pasirinkimas visokios 

rųšies gėrimų.'
Kas ateis su šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

Trumpų laikų atgal pasibaigė 
bylų, kurias dėl nelaimėj 
aė prieš vienų Beverly 
baldų bendrovė. Tos bendrovės 
trokąs, kito aUtomoiblio paštu*- 
mėtas iš užpakalio įvažiavo į 
Dr. Jokubausko mašinų. Tai 
buvo prie 107-tos ir State gat
vių, žiemos metu.

Nuo metų pradžios sužeidė
2,126

Kartu su Timothy 
distrikto prezidentu, 
teistieji buvo apkaltinti bandy
mu išgauti melagingais pre
tekstais $5 milionus distrikto 
pinigų ir eikvojimu kitų trijų 
milionų dolerių.

Vakar naktį ir dienų automo
biliai Chicagoje užmušė penkis 
žmones, o sužeidė suvirš 100. 
Nelaimės vakar, ir per kelias 
dienas pirm to, įvyko 
moj dėl ledu apšalusių

Nuo metų pradžios 
žuvo ' 88, o žaizdas 
2,126?

tai — išeina oran 
prakaite. Apsirengia 
— dreba nuo šalčio.

Temperatūros svyravimas 
šiame sezono laikę yra nepa
prastas. Užvakar, buvo 55 laip
sniai šilumos, vakar gi rytų 
tebuvo apie 10. Vakar po pie
tų — ir vėl buvo apie 35.

Rytoj busią giedra, bet apie 
temi>eraturos šposus oro pra
našas nieko nenori sakyti.

Help Wanted—Feniale 
Darbininkių rpikm

Illinois valstijos aukščiausias 
teismas vakar patvirtino nuo
sprendį, kuris buvo išneštas 
prieš Frank J. Link ir John T. 
Miller. Jie yra du buvę Sanita
rinio distrikto skyrių

Sėdėjimo streikai Chįcagoje, 
Joliete, įr York, III., mieste už
darė šešias Midvvest Wa‘ll Paper 
Company dirbtuvės,

Darbininkai ‘"atsisėdo” dirb- t • - ■ y >- < • ’ y'''''-
tuvėse, reikalaudami unijos 
pripažinimo ir geresnių darbo 
sąlygų.
/ Streiką remia Central Tradęs 
and Labpr Council Joliete.

Bendrovės /atsisako eiti 4 de
rybas su darbininkais, tol, kol 
jie neapleis dirbtuvių. •

Urba FIower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— 

Bankįetams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue 
Phone LAFAYETTE 5HOO

PATYRUSI mergina namų darbui, 
prižiūrėti 8 metų, vaiką, padėti prie 
virimo, $7, geri namai.
Marcus, 1605 Farwell Avė., Briar- 
gate 1186.

Nubaustieji žada apę'.iuoti į 
aukščiausį J. V. teismų, bet 
abejojama ar byla tinka to 
teismo, jurisdikcijai,

KONSTANTAS RIAURAKIS
Mirė vasario 8 d,, 1937 m. 

11:15 vąl, ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Telšių apskričio, Ja
napolės pąrap., Eižiotų kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Domicėlę, po tėvais Ar
lauskaitę, sūnų Vladislovą, 2 
dukteris: Aleksandrą ir Feli
ciją, seserį Domicėlę Gudleikie- 
nę, ir jos šeimyną ir gimines; 
Lietuvoj— 2 seseris: Barborą 
Bumblauskienę ir Veroniką 
Kumžienę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas 2515 W. 
45th St.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, vasario 12 d. Iš namų 8:30 
vai. ryto bus atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Pąn. Švč. 
M ar. p.arąp. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Rązimiero ka
pines. •

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, \ draugus-ges ir pažy- 
stamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. Nuliūdę;

Moteris, Šunys, Dukterys, 
Sesuo ir Gi utinės.

Laidotuvių direktorius . Lacha- 
wicz ir Sunai, Tel. CanaJ 2515.

Prie visų kitų bėdų, kurias 
turi chicagiečiai, dar viena pri
dėjo oras. Vargšai, nežino' nei 
kaip apsirengti. Apsirengia šil- 

r maudosi 
lengvai

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI, vakarais išeiti, $5; Zand- 
berg, 4870 North California.

STOCK YĄRDS. — William 
Siplerio name, 4449 So. Hal- 
sted Street, iš prakiurusio 
vamzdžio bėgo gasas. Užside
gęs žvakę, savininkas su įna
miu*, William Tropinski nuėjo 
sklepan to plyšio ieškoti.

Plyšį surado, bet abu atsi
dūrė apskričio ligoninėje su 
apdegintais x veidais ir ranko-

Nuo žvakes liepsnos, ga- 
bėgąs iš vamzdžio užsi- 
ir įvyko sprogimas.

Charles Weaver, 28 metų, 
parėjęs namo paskutinį kartą 
iš darbo, pasigriebė revolverį 
ir miltinai pasišovė. Mirė nu
vežtas į Frances Willard ligo
ninę.

Fillmore policija, kuri darė 
tyrinėjimų, sako, kad Weaver 
buvo atleistas iš Chieago Tun
nel Company.

Mezgimo Dirbtuvės
Mills

United States Fidelity and 
Guaranty Company padavė 
prašymą teismui, reikalauda
ma priversti First National 
Banką atlyginti apskričiui $54,-

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

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

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

11,716 įvykių patikrinta svo
ris ir mieros įvairių prekių. 214 
areštų padaryta už nusižengi
mą mierų ir vogų 
mams.

James P. Boyle, 
Local Improvements 
tas, raportavo merui Kelly, kad 
1936 metais 16.7 mylių šąlygat- 
vių įtaisyta. Pataisyta sepų ša- 
lygatvių 117,000 ketvirtainių 
pėdų.

Miesto kolektorius Louis 
Rixman praneša merui Kelly, 
kad 1936 metais Chicaga davė 
vežimams 67,000 laisnių dau
giau, negu 1935 metais. Veži
mų laisnių 1936 metais; buvo 
duota Chieagoj 551,899, o 193q 
metais — 484,585, Laisnių kai
na 1936 metais buvo sumažin
ta 20 nuošimčių.

Frederick Rex, miesto kny
gius, raportavo merui Kelly, 
kad Municįpal Refepence Lib- 
rary Įurį 177,628 tomus kny
gų ir brošiūrų municipalitetų 
klausimais. š;s knygynas ran
dasi miesto trobesy ir ta'rnau-

Heip Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINĄ patyrusi bendram na* 
mų darbui, geri namai, nėra skalbi
mo nė virimo, mėgti vaįkuą.

Regent 4675.

Mrs? Marle Reeley, užlaiko 
“rooming hųųąe” adresu, 3525 
West Madispn Street. Ėidama 
per rūmų kęridorių, ji išgir
do šunies cypimą. Įėjusi į kam
barį, iš- kuria; garsas atėjo, ji 
rado lovoje nęgyvą žmogų, o 
sale jo''/sędint^'.§un|. -VeMp^is 
buvo Richard . E. James.

Jis nusinuoęlijo chloroformu.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 14-tą 2:4fr v- ryto,
1937 m., sulaukus 46 m. amž., 
gimus Baisogalos parap., Ska- 
maičių kaime. Amerikoj išgyn 
yeno £5 „metus. Paliko didelią- 
pie nhljųdime vyrą Benediktą,
3 sūnus: Kazimierą, *Edwąrdą. 
ir Juozapą, 4 dukteris: Oną 
Bain, Mortą, 'Stanislavą ir He- 
len, žentą Lester Bain ir gi
mines. Lietuvoj tėvą Viktorą,
4 seseris ir gimines.

Mes Apolonijos Gailiunienės 
artimieji giminės išreiškiame 
širdingiausią padėką visiems, 
kurie dalyvavo šermenyse ir 
vienu ar kitu budu prisidėjo 
mums liūdnoj valandoj. Ačiuo- 
janie visiems gelių aukauto
jams. Ačiū kalbėtojui L. Prų- 
sėikai. Ačiū Keistučio Kliubųi 
už grabnešius. Ačiū laidotuvių 
direktoriui

Suimtos už vagystes; viena bandė 
nusižudyti

»— nėra mokesnio 
■notos—algos—skolos—Oro- 

Bilos—visų rūšių

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų.

Nuosprendis yra 
garsaus sanitarinio 
skandalo, žinomo 
Era” vardu.

Byla užsivilko per- ilgą laiką, 
bet ilgainiui teismas paskyrė 
nukentėjusia'm atlyginimą.
• Bendrovė, iš savo pusės, pa
traukė teisman savininką au
tomobilio, kuris dėl ledo gatvėj 
užgavo troką.

Dr. Jokubauskas užlaiko ofi
są adresu 10758 S. Michigan 
avenue, ir varo pasekmingą 
praktiką. —V.

Oras kerta šposus
.; Chicagoje

______  5.
; / i -*•*■ ie. . -5

žmonės nežino nei kaip 
apsirengti

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS 

i F- SELEMONAVICH 
/!■ W SVETERIŲ K R A U- ■LJ1 TUVĖ ATDARA KAS 

DIENĄ —IR VAKA- 
\ * T RAIS IR SEKMA-.'4 A DIENIAIS. 
'Ik3/ 1 Telefonas 

V1CTORY 3486. 
504 WEST 33-rd STREET

KAZIMIERAS KETERIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu vasario 9 dieną, 4 vai. po piet, 

1937 m., sulaukęs pusės amžiaus, giiųęs Raseinių apskrity, PU- 
penų parapy Guderyės kaime. r

Ąmęrikoj išgyveno 27 rietus.
Paliko dideliame nuliudime mylimą motėri Prancišką, po tę

vais Zarumbaitę, tris dukteris; Prancišką, Marijoną ir Bronjs- 
lavą, švogerį Raymondą Zarumbą, ir jo šeimyną ir brolienę Oną 
Tirvainienę ir jos šeimą ir daug kitų giminių,. o Lietuvoje — 
,dvi seseris; Barborą ir Elzbietą. ' ■

Kunąs pašaryotas randasi 4530 So, Paulina St. Telefonas Bou- 
Jevard 8269. x

Laidotuvės jvyks šeštadieni, vasario 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
namų i šv. Kryžiaus parapijos bažnyęią.. ’ kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos UŽ velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero Skapipes. , v

Visi A. A. KAZIMIERO KETERIO giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir atšisveikiiiim^, ■

Nuliūdę liekame; ' į*
MOTERIS, DUKTERYS, ŠVOGĖRLS, BROLIENĖ IR KITOS 

GIMINĖS. '
Ląidotuvėse pątąrOaųja I<aidotuvių Direktorius J. F. Eudcikįs, 

Telefonas YARDS 1741.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLES

BIG LUMP ..................  $6.00
MINE RUN STAMBIOS

........... ................. . $5.75t
EGG ................... ............ $6.0(7
NUT .........................  $6.00
SCREENINGS ............ $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

Trys kriminalio teismo teisė
jai, Fisher, Kelly Jrt Prystalski, 
kuriė pitmiau^iai^ sĮjrėftde at>/ 
kaltintųjų bylą, juos nubaudė. 
Link’ui paskyrė kalėjimą, nuo 
vienų iki pęnkių metų ir $2,000 
piniginės pabaudos, o Milleriui 
šešis mėnesius kalėjimo ir, 
$2,000 pabaudos. (Timothy 
Crowe yra miręs).

Naujas P.W.A, virsi 
ninkas Illinois 

Valstijai

CHICAGIETIS, ROBIiRT CORLEfT (KAIRĖJ) IR 
evanstonietis, Carl Ahlbeck, kurie buvo suimti ryšy su 
Lombard, Illinois penkių pietų berniuko, Rogęjr Looniis, 
nužudymu.

Berniuko kūnas buvo rastas raye, netoli namų. 
Pirmiau spėtą, kad jį nužudė lytinis panusėlis, bet yė’- 
liau tain nuoniouė atpupiė, Dabar policija ieško haujo 
motyvą, Nužudytasai berniukas buvo valdžios turixuuto- 
jo George Loonlis augintinis. '

Nauįįenų’-Tribune Photo

Siunčiam Ofilt* Teleirramu |
Pasaulin Dalia

LOVEIKIS
KVIETKININKAS

Gėlės Vestuvėms. Bankietams
irPagrąbamg

Public Works Administra- 
tion valdyba vakar paskyrė 
Chicagos inžinierių, David R 
Kennicott Illinois PWA virši- 
urtku.

Pirmesnis viršininkas, Carl 
H. Bauer pasitraukė dčl li
gos.

Kongresas turės Kennicott 
paskyrimą užtvirtinti.

St. Mažeikai.
nuliūdę,
Simai, Dukterys, 

žentas ir Giminės

Geležinkeliečių unijos streiką 
paskelbė, pareikšdamos, kad 
bendrove atsisako išdalinti $60,- 
000, kurie priklauso tam tikros 
rūšies darbininkams.

Komisiją sudaro sekami as
menys: John P. Davaney, vy
riausias teisėjas Mįnnesoitos 
aukščiausiam teisme, prof. Har- 
ry A. Mills iš Chicagos univer
siteto ir Waltęr (J. Clephane, 
Washington, D. C. ądvokatas.
----------------  ——- —— r -i' n

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

PARDUOT
■ —MAINYT

Pavasaris nebetoli,
Nuosavybės kainos

Areštuoja po 2,000 
į dieną

. .-v: ■t;.!1, vi u u /;•

Už važinėjimą be 1937 laisnių

77 AKRAI, MODERNIŠKI NA 
MAI, peivytas kelias. Patirkite kai 
nas; Earl Gromer, Elgin, III. 

.............
Keal Estate For SRie

, DVI CHICAGIETĖS MERGAITĖS, KURIOS BUVO 
suimtos už vagystes, Louise Carlson (kairėj) ir Marcel
in Harnish. Antroji bandė nusižudyti. Spruko prįe pen
kto aukšto lango kriminalio teismo rūmuose, pasiryžu
si šokti laukan. Bet ją sulaikė,’

Naujieiių-rTribiine Photo

Išvengė Great West- 
ern Gelžkelio Streiko

Chicagoj 1

SjCOGDENGYST®
Męs dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi diibame 
darbus. Lengvos išlygos, >5 
dąujama. \

BRIDGEPORT ROOFING 
821fl Halsted SL 

Vict«irv 4965 *
1 ■1 ■ r; iji'Trrr-Tr t^11**1* ■ ■1 

IVi ^cellaneous 
Įvairus

PJŪKLAS dėl MEDŽIŲ PIOV1- 
MO. Pritaisytas ant Ford mašinos 

N. KAČINSKAS, 
4402 So. Artesian.
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Sukilėliai Valdo Malagą--Sūnūs Nužudė Motinai Neištikimą Tėvą

laiko tvarka
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PALAIDOJO NUŽUDYTĄ SUNŲ 
kurie užvakar palaidojo 
nužudytas. Jo kūnas gulėjo Lombard priemiesčio 
Pradžioje buvo sakyta, kad piktadarybę papildė lytinis piktadaris, bet vėliau pa 
sirodė, kad tokia nuomonė nepamatuota. Galėjo būti kerštas.

SUŽEISTAS — John Co 
leman, kuris buvo sun 
kiai sužeistas pečiaus spro
gime, Rogers Parke, Chi-

NERVAI ĮTEMPTI
Mieli., netoli G.'M. dirbtuvių. Milicija pa 
Flinte dėl streiko ir nepasekmingų dery 

Naujienų-Acme Photo

SKANDALAS CHIGAGO- 
JE Marguerite Eustice, 
kurios tėvai Chicagoje re
volveriu privertė miesto 
advokato pagelbi n i n k ą 
Quin O’Brien su Ja apsi
vesti.

ČIA MAIŠOSI BUVĘS ANGLIJOS KARALIUS 
peratoriaus. rupiai- Schoenbrunne, Austrijoj, kur dažnai lankosi prašalintasai. Ang
lijos karalius, Edvardas VIII. Bal. 13 jis apsivesiąs su Mrs. Sinipšbm Imperatoriški' 
rūmai turi 1,500 kambariu. Noiijiėnų-Aėrne Photo

NUŽUDĖ TĖVĄ —Bil- 
ly Meagher, 15 metų, kuris 
Denvere, ColoradO, nužu
dė savo levą už palaiky
mus santykių su svetima 
moteriške.

VES KOVĄ SENATE — 
Senatorius U. F. Asburst, 
kuris vadovaus kovai už 
Aukščiausio teismo refor
mos įstatymą, kurį patiekė 
Rooseveltas.

TURTINGIAUSIAS PA
SAULYJE — Indijos Hydc- 
rebado krašto galva, Mir 
Usman Ali Khan, turtin
giausias" žmogus pasaulyj. 
Vas. 13 d., rengia 25 metų 
karaliavimo sukaktuves.

Naujienų-Acme Photo

KAIP SPROGIMAS JVYKO — ši foto-diagrama pa 
rodo kaip įvyko pečiaus sprogimas, Rogers Parke, Chi
cagoje. Viršuj, namas po sprogimo. Išnešta visa siena 
Apačioj, Mrs. Herbert prie pečiaus, jos brolis lavatori- 
joje, skutasi. Moteriškei bedirbant prie pečiaus, jis 
sprogo. Ją užmušė, brolį sužeidė.

Chicagiečiai Mr. ir Mrs. George Loomis, 
metų augintinį Roger Loomis. Berniukas buvo rastas 

rave. žmogžudžio tebeieškoma.

VYRIAUSIAS TEISĖJAS 
—J. V. aukščiausio teis
mo viršininkas Charles E. 
Hughes. Jis yra 75 metų 
amžiaus. Jį paliečia Roo-r 
seveltb siūlomos reformos. 
(Žiur. žinią.)

BALTOS SKAROS STREIKIERIAMS — “Sėdintieji 
streikieriai Flinte, Mieli., dėvi baltas skareles. Tai vn

ŽUVO ŽMONA — Chi- 
ėagietis William A. Her
bert, kurio žmona buvo 
užmušta pečiaus sprogi
me.

SUKILĖLIŲ RANKOSE — Dalis didžiulio Ispanijos uosto prie Viduržemio ju 
ros, Malagos, kurį užėmė sukilėliai. Sukilėliai valdo beveik visus Ispanijos uostus, Vi 
duržemyj, labai apsunkindam 
importavimą.

sutartas ženklas, pagal kurį simpatizatoriai gali juos 
atskirti nuo nestreikierių.

> •<

Naujienų-Acme Photo Naujienų-Acme Photo Naujienų-Tribune Photocagoje.
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