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Valstybės Sulaikys Savano
riu Siuntimą Ispanijon
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Siuntimas savanorių bus sulaikytas abiems 
kariaujančioms pusėms nuo šio šeštadie
nio. Ispanijos blokada prasidės kovo 6 d.
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Prasidėjo Naujos Derybos
Su General Motors
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Dabar derybos prasidėjo kitais darbinin
kų reikalavimais — dėl algų ir darbo 

sąlygų
LONDONAS, vas. 16. — In

ternacionalinis nesikišimo ko* 
mitetas sąlyginiai nutarė su
laikyti siuntirųą “savanorių” 
Ispanijon abiems kariaujan
čioms pusėms nuo šio šešta
dienio.

Delegatai taipjau priėmė ko
miteto patiektą planą prižiū
rėjimui Ispanijos sienų iš Sau
sumo ir juros pradedant nuo 
kovo 6 d. To prižiūrėjimo tik
slas yra daboti, kad susitari
mas sulaikyti siuntimą sava
norių butų pildomas visų val
stybių.

Nesikišimo komitetas nuta
rė šiuos du savo nutarimus pa
siųsti patvirtinti 18 valstybių, 
kurios nebuvo atstovaujamos 
subkomitete, susidedančiame iš 
9 valstybių atstovų.

Portugalijos valdžia priėmu
si sulaikymą siuntimo savano
rių visai ignoravo antrąjį nu
tarimą apie prižiūrėjimą (blo
kadą), Ispanijos sienų.

Dėlei tokio Portugalijos nu 
sistatymo, Rusiją galbūt^parei
kalaus paskelbti lai vyno bloka- 

'šdą/ ir - ir .'taipjau
prižiūrėti pačios Portugalijos 
sienas, nes visą laiką per Por
tugaliją eina didelis gabenimas 
ginklų sukilėliams. Rusijos rei
kalavimą veikiausia parems ir 
Francija.

(Tas nutarimas sulaikyti 
“savanorių” siuntimą yra la
bai pavėluotas. Jis padarytas, 
kad Vokietija ir Italija jau 
prisiuntė į Ispaniją desėtkus 
tūkstančių kareivių. Ypač daug 
kareivių pastaromis dienomis 
prisiuntė Italija. Su tų Itali
jos kareivių pagelba sukilė
liams ir pasisekė paimti Ma
lagą ir atnaujinti puolimą prie 
Madrido). Nesikišimo komite
tas tą sulaikymą savanorių 
svarstė jau kelis mėnesius, bet 
galutiną sutarimą trukdė Vo
kietija ir Italija, kurios vis dar 
jautė, kad sukilėliai neturi už
tektinai kareivių nugalėjimui 
lojalistų. Tik kada tapo pri
siųsti. .nauji desėtkąi tūkstan
čių kareivių, Italija ir Vokie
tija sutiko prisidėti prie šio 
susitarimo ’ nebesiųsti daugiau 
'“savanorių”, nes pradėjo grę
žti pavojus ir Francijos in
tervencijos).
Francijos savanoriai skubina

si pagelbop lojalistams.
PARAIŽIUS, vas. 16. — Pul

kai savanorių vyksta Ispanijos 
pasienin, . skubindamiesi ten 
atvykti iki nepradeda veikti 
uždraudimas savanoriams įva
žiuoti į Ispaniją. Savanoriai 
'vyksta traukiniais, automobi-

—|ČįfQ
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę ir šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 32°.
Saulė teka 6:45, leidžiasi 

5:24.

liais ir busais. Kili gi dar ruo
šiasi tuojaus išvykti, nes nuo 
šeštadienio užsidarys Franci- 

’jos siena ir savanoriai nebe<- 
jalės į Ispaniją įvažiuoti.

Pasienio žinios sako, kad šį 
mėnesį Franci j os-Ispani jos sie
lą perėjo 1,400 savanorių.

(Francijos savanoriai vyk
sta padėti Ispanijos lojalis
tams. Bet tai yra- tikri sava
noriai, vykstantys savo liuosu 
noru. Tuo tarpu Vokietijos ir 
[talijos “savanoriai” yra tų ša- 
ių suverbuoti kareiviai, ku
riuos gabena į- Ispaniją dagi 
tų šalių karo laivai. Gautomis 
iš įvairių vietų žiniomis, vien 
šį mėnesį Italija prisiuntė į 
Ispaniją desėtkus tūkstančių 
tokių “savanorių”).

Madridas atmušė 
dvi dideles suki

lėlių atakas
Sukilėliai sulaikyti ir atmušti 

kitose Ispanijos vietose. 1

■'M ADRW ^K^Šian- 
die — metinėse sukaktuvėse 
iaudies fronto laimėjimo rin
kimų — Madrido kariuomenė 
po vieninga komanda gen. Mia- 
įa, atmušė dvi dideles sukilė
lių atakas.

Pietinėj Ispanijoj sukilėlių 
armijos liko sulaikytos Adra 
rektore, už, 20 mylių į vaka
rus nuo Almeria, prie Vidur
žemio juros.
i. Oviedo sektore sukilėliai
V- ’
bandė padaryti naują ataką 
tikslu prasimušti per . Oviedp 
apgulusius lojalistus. Bet jau 
priėjus arti lojalistų tranšėjų 
sukilėliai turėjo pasitraukti 
varomi smarkios kulkosvaidžių 
Ir šautuvų ugnies.

Mūšyje su sukilėliais Gua- 
darrama kalnuose, už 45 m> 
nuo Madrido, lojalistai paėjo 
prieky n.

Lojalistai taipjau atmušė 
smarkią sukilėlių ataką San 
Benito ir EI Escorial sektorūo- 
se. Kontr-atakos tose sekto- 
ruose leido lojalistams pasi
stumti į priekį beveik dvi my
lias. Lojalistai paėjo į priekį 
Ir daugely kitų vietų Madrido 
apielinkėj.

Vokietija spausdina 
sukilėliams pinigus

LONDONAS, Vas. 16.—Hit
lerio pritarimu Vokietijos spau
stuvės spausdina , didžiausias 
krūvas popierinių pinigų Ispa
nijos sukilėliams. Pinigai nieko 
neparemti, nes visas Ispanijos 
auksas yra lojalistų rankose.

BALTIMORE, Md., vas. 16. 
— Gyvnašlė Leonora M. Viel, 
37 m., rasta kritiškai sužeis
ta savo namuose. Ją užgulęs 
laikė lavonas vyriško Wm. 
Henry Armostrong, 50 m. Taip 
ji prispausta lavono išgulėjusi 
12 valandų iki susilaukė pagel- 
bos. Vyriškis ją peršovė už 
jos atsisakymą išeiti su juo ir 
paskui pats nusišovė.

dauguma n
jos patais^ 
kų darbą -
kiloti ir atstovų butas

■ ■

ATSISTOJUSI ANT SNIEGU NUKLOTO KALNELIO PRIE 23-čIOS GATVES, 
čincagietė sako sudiev traukiniui, kuris išeina į pietus, kur žiemos niekuomet nėra. 
Gal ji sako ir sudiev žiemai, nes su kiekviena diena oras Chicagoje darosi “pava- 

sariškesnis” ir nebaugu išeiti laukan bė paltų. Naujieniį-1. ribune Photo

Pagerbė Farley
WĄSHiNGTON, vas., 16;?— 

1,600 ■ -(lemSkratfi^lfr'battkfEte,-' 
kurio pelnas eis sumažinimui 
partijos deficito, pagerbė de
mokratų partijos pirmininką ir 
pašto viršininką James A. Far
ley, kuris vedė visą; rinkimų 
kampaniją. . 'y

. Vyriausiu kalbėtoju buvo 
prezidentas Rooseveltas, vice
prezidentas Garner, Mich., Ga’. 
;ir Pa>< gubernatoriai ir Chičą- 
gos mėras Kelly. Jie visi 
pažino nepaprastą Farley 
ši tarną vimą demokratams.

pn- 
pa-

Nužudė vyrą
y MANITOWOC, Wis., vas. 16. 
— Mrs. Letha Lester, 33 m., 
sėdi kalėjime ir laukia teismo 
už nužudymą savo vyro Earl. 
Kitoj kameroj sėdi Kasha New- 
berger, 33 m., kuri buk jos vy
rą pavyliojusi. Kašha dirbo 
vienoj smuklėj, kurioj lanky
davo Lester vyras. Ten Mrs. 
Lester užtikusi savo vyrą ir 
sekmadieny, draugiškai besi
kalbant su patarnautoja.

Iškilo aštrus ginčas, kuris už
sibaigė tuo, kad Mrs. Lester 
sutiko priimti savo vyrą atgal 
ta sąlyga, jei* Kasha apleis mie
stą. '
, JMrš. Lester su vyru išva
žiavo namo, o Kasha susikro
vė daiktus ir išėjo laukti bu- 
feo. Bet Mrs. Lester nesugryžo 
namo; su vyru, nęs kely iškilo 
tarp jų naujas ginčas ir ji sa
vo vyrą automobily, nušovė.

Kasha liko suimta belaukiant 
'buso ir laikoma kalėjime iki 
teismo, kaipo nesusipratimo 
liudininkė.1 A

Teisme Mrs. Lester betgi at
sisakė prisipažinti prie kak 
tės. . •

TOPEKA, Kas., vas. 16. — 
Kansas senatas vieno balso 

kavo konstitucb 
naikinančią vai- 

ją turi rati-fi-

Prezidentas raginai Amnestija Italijoje 
padėti smulkiesiems ?as 16 -Iš p"e

sosto įpėdiniui princui Umbėr- 
to, . Mussolini paskelbė amnes
tiją . mažesnienis politiniams 
nusikaltėliams, jei jie, išėję iš 
kalėjimo,, sugryš prie “ramaus 
darbo”.

ūkininkams

pa

Rooseveltas sako, kad nuomi- 
• ■ ninku skaičius ; nuolatos di- 

tlėjįi b ir abelnaij sUrujiaįjų- 
iikininkiį būklė nuolatos blo
gėja. •/ > -■ . •;■< ■

. ‘ WASHIN|GTON,; vas. U6. "fe 
Prezidentas Rooseveltas 
siuntė kongresui naują specia
li pranešimą, raginantį kon
gresą padėti smulkiesiems ūki
ninkams ir tam. tikslui pasiūlo 
keturių punktų programą.

Persiųsdamas specialio ko
miteto, kuris tyrinėjo ūkių 
nuomavimą, * raportą, preziden
tas sako, kad amerikiečių sva
jonė apie vienos šeimynos ūkį 
vis labiau tolinasi ir todėl bū
tinai reikalinga suteikti tokiam 
ūkini skubią apsaugą.

Žemdirbystės laiptai, kuriais 
energiškas jaunas vyras galė
jo pakopti iš laukų darbinin
ko į nuomininką ir paskui į 
u'kib savininką, jau nebetar
nauja, sako prezidentas, kar
tu nurodydamas, kad dabar 
eina kaip tik priešingas proce
sas — didėjimas nuomininkų.

Pusšimtis metų ątgal vienas 
iš keturių ūkininkų buvo nuo- 
‘mininkas. Dabar du iš penkių 
ūkininkų yra nuomininkai, o 
kai kur net ir 7 iš 10 ūkinin
kų yra nuoinininkai. Per pas
kutinius: Į (L metų naujų nuo
mininkų skaičius kasmet pa- 
daugėdavo po 40,000. Daugelis 
nuomininkų maino ukius kas 
du ar trys metai, o vienas iš 
trijų maino kasmet..

Bet ir abelna smulkiųjų ūki
ninkų būklė blogėja. Dagi tu
rintys savo ukius yra tiek pat 
neužtikrinti, kaip ir nuominin
kai.. Ir kada pusė visos šalies 
ūkininkų nejaučia> užtikrintos 
ateities, tai reikalas yra veik
ti skubiai, kad tą sąugumą 
jiems užtikrinti. 9

Bet tai yra milžiniškas dar
bas, kurio su viena diena' ne-

■

galima atlikti ir prie kurio 
rį prisidėti visi, o ne vien 
derąlinės valdžia.

( ; prezidento pasiūlymai.

Prezidentas ir.
mitetas pasiūlo
gramą:

► 1. 1 Lengvomis

tu- 
fe-

ko-specialis 
sekamą pro-

♦užbaigia prezidentas, tuo ne-

paskolomis 
duoti progos sugabiems ir pa- 
tyrusiems nuomininkams • įsi
gyti nuosavius ukius.

2. JDuoti mažas paskolas ir 
lavinti tuos ūkininkus, kuriems 
yra pavojus prarasti ukius, 
taipjau visomis priemonėmis 
padėti nuomininkams, suskur- 
dusiems pusininkams ir laukų 
darbininkams.

3. Išpirkti netinkamas ūki
ninkavimui žemes ir jose gy
venančius ūkininkus iškelti į 
geresnes žemes.

k Kooperuoti su valstijų ir 
lokalėmis valdžiomis dėl page
rinimo ūkių nuomavimo siste
mos. > į

Reikalinga taipjau , sustab
dyti spekuliaciją ūkių žemė- 
mis.

Tokį programą reikalinga 
vykinti visoje šalyje. Ir jo ne
įstengs įvykinti nė viena at
skira valstija. Tam darbui tu
ri vadovauti' federalinė vald
žia, padedama valstijų, kąun- 
lių, komitetų ir pavienių as
menų. . •

■ “Dauguma amerikiečių tiki, 
•kad musų valdžios forma ne- 
ųždraudžlia veikti naudai tų, 
įęurie yra reikalingi pagelbos”, 

aiškiai užsimindamas apie 
'augščiausiojo teismo sutruk
dymą pirmesnių valdžios pa
stangų padėti ūkininkams 
darbininkams.

ir

• DETROIT, Mich., vas, 16.- 
Šiandie; prasidėjo naujos auto
mobilių darbininkų unijos de
rybos su General Motors. Jos 
dabar yra vedamos dėl kitų 
darbininkų reikalavimų, kurie 
buvo iškelti unijos laiške kor
poracijai sausio 4 d., būtent 
dėl algų ir darbo sąlygų.

Tada unija buvo išstačius! 
aštuonis reikalavimus. Bet du 
reikalavimai jau pirmiau liko 
išspręsti — kolektyvių derybų 
ir unijos, pripažinimo klausi
mai.

Dabartinėse derybose svar
stomi šie darbininkų reikala
vimai:

Panaikinti darbą nuo štukų.
Įvesti 30 vai. darbo savaitę 

su pusantros mokesties už 
viršlaikį.

Įvesti minimum algas, ku
rios pilnai sutiktų su Ameri
kos gyvenimo standartais.

Sugrąžinti į darbą visus dar
bininkus, kurie • buvo neteisin
gai pašalinti iš darbo.

Pripažinti semority teises, 
paremtas ilgumu tarnybos.

11edera- 
vyniuose Los Ange- ei ja bando skaldyti 

les apielinkėj darbininkus
LOS ANGELES, Cal., vas. 

<16. — Nepasiliaujantis per 36 
valandas lietus iššaukė nema
žus potvynius Los Angeles 
apielinkėj, kuriuose žuvo jau 
11 žmonių. 500 žmonių yra li
kę be pastogės.

Anglija pasilaikys 
Vokietijos kolo

nijas
LONDONAS, vas. 15.—An

glijos Vhldžia užtikrino atsto
vų butą, kad ji nė nesvarsto 
apie atidavimą Vokietijai ko
kių nors savo kolonijų ar man
datų.

Inteligentams b e d ą r- 
biams skiria 60,000 lt.

KAUNAS—Vidaus reikalų 
ministerija parengė ir įteikė 
vieš, darbų planą 1937 m. Pla
nas apima numatomus dirbti 
pavasario ir rudens sezone dar
bus. s .

Inteligentams bedarbiams 
plane numatoma 60 ‘ tukst, lt.

Sąusio 7 d. ministerių kabi
netas tą planą jau svarstė.

CORPUS CHRISTI, Tex., 
vas. 16. — Trys žmonės liko 
užmušti lėktuvui sudužus nu
sileidžiant.

FLINT, Mich., vas. 16. — 
80 busų draiverių, kurie strei
kuoja jau 10 savaičių, reika
laudami pakėlimo algų, vien
balsiai atmetė susitaikymo są
lygas, kurios neužtikrina algų 
pakėlimo ir tik paskiria beša
lišką komisiją ištirti kompani
jos išsigalėjimą mokėti didės- 
nę algą.

Greitumas produkcijos turi 
nustatytas bendru korporaci
jos susitarimu su unija viso
se General Motors dirbtuvėse.

Dabar derybos yra vedamos 
visai prie kitų aplinkybių, nes 
ilgas streikas yra jau užsibai
gęs ir darbininkai laipsniškai 
gryšta į darbą. Milicija trau
kiasi iš Flint, Mich. ir ten 
“grąsos stovis” jau atšauktas. 
Iki rytdienos, spėjama, jau 
100,000 darbininkų bus sugry- 
žę į darbą.

šiose derybose General Mo
tors korp. atstovauja vice-pre- 
zidentas William S. Knudseh, 
kitas vice-prezidentas C. E. 
Wilson ir industrinių santykių 
direktorius H. W. Anderson. 
Uniją atstovauja prezidentas 
Martin, vice-prezidentai Wynd- 
ham Mortimer, Ed Hali ir Wal- 
ter Wells, taipjau CIO direk
torius John Brophy ir CIO ad- 
vokatass Lee Pressman.

, Tikimąsi, kad derybos už
truks ilgą laiką, nes ir dabar 
kompanija nenorės greitai nu
sileisti.
• > ■ *

Prisiuntė savo organizatorei 
“organizuoti” automobilių 
darbininkus.

DETROIT, Mich., vas. 16.— 
Amerikos Darbo Federacijos 
metalo amatų departamento 
pirmininkas John P. Frey pa
skelbė, kad jis pasiųs organi
zatorius “organizuoti” tuos 
automobilių darbininkus, ku
rie yra priešingi industrinei 
automobilių darbininkų unijai, 
kuri nesenai vedė streiką Ge
neral Motors dirbtuvėse.

Tai yra aiškus skaldymas 
darbininkų, nes pirmiausia bus 
pradėti “organizuoti” darbinin
kai tose General Motors dirb
tuvėse, kuriose unija yra stip
riausia. Tuo Federacija ruo
šiasi pasitarnauti tik samdy
tojams.

Green kovosiąs pa
šalinimą iš anglia

kasių unijos \

VVALSHINGTON, vas. 16. — 
Am. Darbo Federacijos prezi
dentas Wm. Greęn paskelbė, 
kad jis griežtai kovosiąs jo 
pašalinimą iš angliakasių uni
jos. Girdi, jo pašalinimas yra 
'grynas “hitlerizmas”.

KANSAS CITY, Mo., vas. 
16. — Gaylord L. Linhart pa
sakojant savo draugui apie 
prietikį mėnuo atgal, kada jis 
nežinomo asmens buvo užpul
tas prie savo durų, suskambė
jo durų varpelis. Jis nuėjo ati
daryti duris ir tuojaus krito 
negyvas peršautas nežinomo 
puoliko, kuris pabėgo automo
biliu.



VIEŠAS' AČIŪ

ADVOKATAI

SIS TAS IŠ ŠEN IR TEN
TORONTO, KANADA

Kiti Lietuviai Daktarai

AKIU SPECIALISTAI

Laidotuvių Direktoriai
KITATAUČIAI

LIETUVIAI
Reikalaukite DEGTINES

Phonė Yards 1138

Gyv. vieta:
Namų Tel

16 lit.,
8 lit.;

4 dol.,
2 dol

zmo- 
syei- 
vais-

bendra 
ei i .Lie

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

6733 Crandon Avenue 
: — Hyde Park 3395

(koplyčios visose
IChicagos dalyse

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell SL 
Telephone: Republic 9723

Pastebėjęs, kad Toronto ko
munistai labai “mėgsta” skai
tyt mano pasdairymus, ir net 
siūlo įvairiausių “receptų,” kaip 
tuos pasidairymus “pagerinti,” 
aš nutariau ir toliau dar aky
liau dairytis.

■ :: . , ,Z:. . 'f- X J < - . ..Vi .|O ~ Z i Lj  

“JUODA MERGAITĖ 
IEŠKO DIEVO”.

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

Draugijos Nariai

Mrs. Anelia K. Jarusz 
) >->• Physical Therapy

r and Midwife 
6630 So. Westem

Bįj Avė., 2nd fioor 
Ilemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 

OR se ar kgoninėse, 
ĮsgnflF''’ duodu massage 

electric t r e a t - 
ment ir magnę- 

AaHs tic blankets ir tt.MHMMĮĮ Moterims ir mer- < MII ginoms patari
mai dovanai.

girnoms. Gaila tife, kad tas ne
pasisekė padaryti anksčiau, nes 
dabar gavėniai prasidėjus, pa* 
rengimams laikas nepatogus. 
Jei ibent sękmądienį 414^7 
nj veikalą galima butų papuoš
ti be šokių. Na, bet reikia tikė
tis, kad musų teatralė komisi
ja paruoš ką nors gražaus Ve
lykoms. Norg musų kuopos na
riai iki šiol dar buvo sveiki, 
stiprus ir visi gyvi,'' bet įtapo 
pasitaria kokios tvarkos laiky
tis, jeigu uta kurį nelaidė iš
tiktų. Ligoje nutarta vadovau
tis konstitucijoje duotomis tai- 

■

mirties atveju nu
tarta: skirti 6, doL gęlių-yaini-

“ Kultūros” metine kaina 
nepaprastai pigi:

Lietuvoj metams tik
Pusmečiui ..................
Amerikoj metams ....
Pusmečiui ...... ............

STRAĮGHT ; ‘
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

Nariai Chicągos, Cicero Lietuvių 
LaidotUvių Direktorių Asociacijos

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų Bgų ?

Ofisas 6850 Stony tsland Avė.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedš 

Įlomis ir šventadieniais 10-»?12 
dieną.

darbąi vis daugėja, gal įr lai- 
kai gere j a. To ne vi ei urs lau-
K*1*’ -~Fnances.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lilųanica, Avenue

šv. Jono Pašalpinės Dr-jos 
liūdnas likimas

Minėta draugija gyvavo virš 
20 metų ir nė vienam, savo na-, 
riui suteikė pašalpų ligoje ir 
paskutini patarnąvifną įniru
siems. Bet per pastaruosius ke
lis metus draugi jį pradėjo pyk* 
ti, nariais mažėti; na,4r finan
siškai gan pašlijo. Kiek teko 
nugirsti žadama eiti prie jos 
likvidavimo. Tai labai .liūdnas 
įvykis,1 nes daugelis jos narių 
priklauso joje nuo pat jos įsi
kūrimo, ir dabar, sulaukę se
natvės, pasiliko be vilties gau
ti kokį nors sušelpimą nelaimei 
ištikę, •

Čia daugeliui į pagalbą gali 
ateiti SLA organizacija, kurios 
kuopa yra Toronte,. Ypač kai 
daba^ I organizaciją priipiami 
iki 60 nietų amžiaus. .Norintie
ji aprūpint save* neaUdėlioda- 
mi kreipkitės į SLA 236 kuor 
pos qrganizątoyį^s^y>Ą. Frenze- 
li, 12 Parkmen ąve., j D Kaz-

Iš SLA 236 kuopos 
susirinkimo

Vasario 14, d. įvyko SLA 286 
kuopos į susirinkimas, kurį pir
mą ką'rtą vedė naujoji valdyba. 
Tarp svarbesnių tarimų buvo 
šie: kad pratęsti narių priėmi
mo vajų dar 6* mėn. Kad pra
tęsti prenumeravimą žurnalo 
“Kultūros” ir paskirti penkis 
dolerius veikalų išrašymui.

Lietuvos liaudis ir jau
nuomene nori Šviestis, švie
timo tikslui yra įsteigtas 
ir jau 14-ti metai leidžia
mas rimtas mokslo, litera- 
ros ir visuomenės mėne
sinis iliustruotas žurnalas

KULTŪRA

Kadangi Q. J. labai išdidžiai 
išvadino dalyvavusias vakarie
nėje moteris, kaimietėmis, o To* 
ronto kėreapondeptua prilygipp 
prie šunų lojimo (Žiur. “N.” nr. 
22, 1937 m.), tai už viešai su
teiktus ‘‘titulus’’ kai kurių va* 
karionėje dalyvavusių moterų 
ir korespondentų įgaliotas esu 
pasakyti viešą Ačiū.

—J? Jokubynas.

AMBULANCĖ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
* < Tūriįne Koplyčias -Visose Miesto Dalyse

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

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

gilllk"'

Man ątrędo, jog bendro fron
to vaistai yra' neblogi, tik visa 
bėda, kad tas sergantis žmogus 
yra

jo, kad galų gale tapo susitar- > gylėmis 
ta s u parapija dėl salės paren

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

PATARNAVIMAS
' DIENĄ IR NAKTĮ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

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

■ Tel. LAFAYETTE 0727

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCĖ

Afisas ir
' 756 West 35th Street

kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 

Nedaliomis pagal sutartį.

lauskienę, 83 uęrev^įe avė. ir 
•taip ' pat į j. Jčkubyhą, 220 
Grace st. (telefonas Lldydbrook 
0478). šįė asmenį visuomet 
pasiruošę patarnauti Arba gali
ma atsilankyti totf kuopos susi
rinkimuose, kurie įvyksta kiek
vieno mėnesio antrį sekmadie
nį 2 vai. popiet, 949 Dundas 
St. W., ir ten įsirašyti.

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 Węst ?3r<I Pl«ce Phone Canal 2515

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

t 4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTI? CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj

Tom Taylor
18 menesių 

senumo

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avę. Tel. Pullman 5703

DR. A. J. Shimkus 
'< GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: nuo 2 iki 4 v. p. p. ir nuo 7 

iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 
*■ Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Tel. Boulevard, 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos; nUo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:36 v. Nedėl. nuo 10 iki 12a.m 
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St.
’ l4l,,CHIpAGO,.ILL;. '

Jeigu , 
CIGARAI, 
ir t Old Gofęk 
jstojįmo formų, ^r^šdme praneš
ti niums telefonų.-^ '

Pastebėtina, kad keik nėra jo
kios galhfiybes krautuvės aprū
pinai pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išapksto nuspėti kiek

^Kultūrą redaguoją garbės 
prof. P. Leųnas 
darbiauja įžymiai 
tuvos moksli n iuivai, 
tojai, veikėjai, todėl “Kul
tūros” turinys yra rimtas 
įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
—išrašykite savo giminėnis 
ir pažįstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalą “Kul
tūrą”, arba išsirašykite jį 
patys, nes “Kultūroj” ra
site daug raštų, kurie 
įdomus perskaityti ir Ame- 

z rikoj i gyvenantiems.
Be to, “Kultūros” žur

nalas 1937 mėt. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną-— dailiai 
iliustruotą įdomų įžymio- 

/ jo anglų rašytojo—
BERNARD SĮIAW ROMANĄ

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Maruuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN ĄVE.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais m šeštadieniais po pietų

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 pd pietų

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

“Laisvės” atžvilgiu komunis
tai lenktyniuoja su fašistais. 
Kurioje organizacijoje komunis
tai thri didžiumą, ten jAu ma
žumai jokios tolerancijos nėra. 
Kaip paimi komunistų spaudų, 
tai atrodo, kad jau “dangus 
griūva' ir .žeme linksta,” o tuo 
tarpu taip nėra. Dedasi visokių 
“ligų” specialistais, siūlydami 
savo “vaistus,” bet žmonės to
kius “daktarus,” kurie visok as 
ligas stebuklingai gydo, vadina’ 
šundaktariais...

Vieno tekio “daktaro,” kuris 
išrado “bendro fronto” vaistus, 
net ir pikčerius “L. B.” įdėtas 
kaip genialaus žmogaus. Bei 
tikrumoje bendras frontas jau 
seniai praktikuojamas, tik ko
munistai jo nemokėjo suprasti. 
Juk ir toj pačioj’ Lietuvoj kiek 
buvo „koalicinių kabinetų ir 
kiek kartų įvairios part jos su
darydavo blokus, o kas gi tai 
buvo, jei ne bsndras frontus? 
Bet komunistai tokį bendrą 
frontą boikotuodavo todėl, kai 
dar nebuvo gautas iš Maskvos 
įsakymas, o jau šiandien n® tik 
sutinka blokuotis su kitomis 
partijomis, bet net mėgina už
bėgti kitiems už akių, ir pasi
vadinti bei pasidižiuoti bendro 
fronto idėjos išradimu.

Kalbant apie Lendią fron'ą. 
vienas dalykas darbninkams 
yra neaiškus. Jeigu komunistai 
taip mėgsta didžiuotis bendro 
fronto suradimu ir perša jį vi-

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

jum^tokh^įa OLD GOLD 
1U Pavei ksluotų Mįslių 

^ų.kontestą

APLINK PASIDAIRIUS
siems kaip geriausį vaistą, tai 
kodėl to paties vaisto taip la
bai bijosi paragaut pats išradė
jas? Kodėl toks Pimįtrivas, 
Stalinas ir kiti Maskvos ponai 
negeria’ tų taip skanių vaistų? 
Ar gi jiems tie vaistai nuodai? 
Kodėl gi Rusijoj komunistai bi
jo bendro fronto, kaip kad žmo* 
nes sako: kaip-"""velnias kry
žiaus”?... Jeigu sergantis 
gus siūlo “gerus’’ vaistus 
kam žmogui, tai arba tie 
tai negeri, arba jis pats yra 
apgavikas! •

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

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

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

. A. A. SLAKIS
■ ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

v-sti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius, Visuose atsiti
ktuose egzaminavimas daromas su 
elektra,' parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Nė- 
ielioj nuo 1Q iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 1 
Bridgeporto ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3497 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

Dr. C. Ji Šventiškas 
DENTISTAS

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

susitarimą.
4800 S. FAIRFIELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016

AKIŲ GYDYTOJAS
k Tel. Yards 1829

Pritaiko Akinius 
Kreivas, Akis 

ištaiso
Akinių Dirbtuve

Ęo to, kai Dr. Grigaičio pra
kalbose komunistai buvo sukėlę 
triukšmą, tai aš “Naujienose” 
parašiau,, jog komunistai todėl 
taip elgiasi, kad jie buvo auk
lėjami per eilį metų banditiz
mo dvasioj. Teks išsireiškimas, 
be abejonė’, nėra gražus, bet 
toli gražu aš apie komunistus 
taip bjauriai neatsiliepiau, kaip 
kad jų pačių spauda terlioja 
žymiausius komunistų vadus. 
Jeigu komunistų partijos įstei
gėjai, idealogai ir mokytojai y-j teatralės kom. narės Z 
ra vadinami (pačių komunistų) Užemeckicnes raporto paa’iškė- 
pasiutusiais Šunimis, pravoką- 
toriais, banditais, ir t.t. ir t.t., 
tai kas gi tuomet jų auklėti
niai yra?...

Patarlė sako: obuolys nuo o- 
bels netoli kr uta’. Taip yra ir 
su auklėtiniais: jie toli nenu-,. 
krito... Be to, reikia žinot, kad, 
tie auklėtojai yra 99 nuošim
čius silpnesnio išsilavinimo už 
savo prakeiktus mokytojus. Pa
galiau if iš'pačių komunistų- 
darbų matoilp kad ,jųz auk<ptt-Į 
niai ’praktikuęja banditizmą. > 
štai neseniai skaičiau “Keleivy
je” apie B:stone surengtas pra
kalbas, kur kalbėjo “Worke- 
rio” redaktorius. Tas “draugas” 
taip sukurstė savo pasekėjus 
prieš socialistus, kad vos iš 
sa’ės išėję komunistai tuojau 
puolė socialistų jaunuolius, ku
rie dalijo lapelius, šaukiančius 
žmones į mitingą Ispanjos1 
liaudžiai gelbėti, ir juos gero-, 
kai apmušė. Kokioj dvasioj tie į 
komunistai yra auklėjami, lai 
skaitytojas sprendžia iš jų dar-

Komunistų “sojuzas” su vje^ 
na ciocia siūlo man pasida lyti 
apie saye, — tai labai naudin
gas pa:iulymas, tik gaila, kad 
kiek pavėluotas. Pavėluotas to
dėl, kad pirm negu šis “vais
tas” buvo išrastas jau aš bu
vau apsidairęs apie save ir su
radęs, kad jeigu politinis prie
šas puola mane visu smarkumu, 
tai re’škia’, kad viskas su ma
nim O. K.

*"7*-"-""- ■■■----------"J-1" ' " ĮTĮirr • , __

(Daugiau Kanados Lietuvių 
Žinių 3-čiam pusi,)

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviais žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir ąkušeris. * • >

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
v^rų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofięas ir JLaboraotrija:
1034 Wi l8th S&, netoli .Morgan St, 

Valandos nuo 10—A# pįetų ir. 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakaro.

Tel. Canal 3110,
i Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

DR. Ą. J. MANIKAS
PHYSICIANrSURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virgihia 1116 

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

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

Kasdien, ^skyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

. I II J|||Į|IWHW-. IAJIII. .f»i iii II>. ■ -'■■■ L,» ,1 ii|U. >

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434-y-Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

apgavikas.
- j. jokuGyR^

■ i. J. zolp.
1646 West 46.U1 Street Pliones, Boulevard 5203
........ !X" .!’»» 1 "> ■'■'H'

Dr. Charles Segal
OFISAS ’

4729 So. Ashland Avė: 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL: 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną, • „ -

Phone MIDWAY 2880

GALIMAGAUTIVISO.SE -■ - ; ■
TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LKĮUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET y

Visi Telefonai Yards .0801 ’
VIENINTELIS DISTRIBŲTORlVS

y ■ p. j. ridikas
3354 So. Halsted Street ' Boulevard 4089

antradieni IriW^adiiWC 
9:30 vai. vakaro

/ . V..

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

kui it skirti iš eiles budėtojus 
prie mirhsio iš nariųx tarpo.

SLA organo “Tėvynės” siun
tinėjimo nariams sutvarkymas 
pavestas organizatoriui Ą. Fren- 
zeliui. <

N A U J Į E N O S
1739 So. Halsted St. Chicago, III

' < Telefonas CANAL 8500'

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROCRAB

STOTIS W. S. B. KILOCYCLEsfe-

■ ■■■■Tl ..............

S. M. SKUDAS '■
718 West 18(h Street Phone Mbnroe 3377

KANADOS LIETUVIU ŽINIOS

Darbar gėrėja
• •• " •' ■■ i

< žjemą siuvėjai, ypač suk
nelių dirbtuvės, 1 tfėveik visai 
darbo sumažėjimo nejautę. Tai 
pirmoji tokią per kelis 
pastaruosius metus? Atrodo, kad

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

^WjjĮĮjį

A. Montvid, M. D.
West.Town State, Dank Bldg. 

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597 

............. .... ?!'. u 1 i-jy..»■< f

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vak, Nedaliomis nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

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

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

Nedaliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICĮ-HGAN BLVD.

Tel. Kenvvood 5107

J. LIULEVICIUS
4348 So,. Calilornia Avenue Phone Lafayette 3572
y, i/į ... I ............ .. r- ———■ .......................................—.

■ A. MASALSKIS
3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

y.; ' ■ -.'-r5—-————r-~r—•  i   - — r.-" '

. Ą. PETKUS ■. ■
VįTi) South 49(h Coųyt Gwęro Phone Cicero 2109

' A,„ ' ’.įt z ' ’• . s ' .

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
KAMS PRANEŠIMAS#!
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' Toronto, Ont.
v

Jei nemeluoja, tai pats 
žino apie ką. kalba

Po praeitų metų gruodžio 15 bėti bešališkai tema Lietuvos 
d. “Naujienų 

tį, prakalbų,

mą. Tai kam dar pykti, jei kas 
primeta’ jums teisingą vardą?

Jei tas vardas jums pepatin-

Roseland

į vieną vietą bent kelias (te- 
.mas, jeigu jisai pasiskirtų kal
bėti tema Demokratija ir prole- 

ne" į tariato diktatūra. Lygiai kaip 
kad jo draugas Yla turėjo ka^

red., Dr. P. Gri- fašistų diktatūra gruodžio 14 d., 
komunistų'bet pradėjo su žodžiu: “mes, 

kursas labai nukentėjo J komunistai.” Kam gi paslaptis, 
kad jus esate komunistai? Ir 
užuot kalbėjęs apie fašistų žiau
rumus, Yla nei iš šio, nei iš to, 
pradėjo skaityti kokią ten V. 
L. ir S. D. iškarpas, kurios vi
sai nesiriša su fašizmu.

V. Raila mėgsta linksniuoti 
kokį tai Rusijoje esamą jau so
cializmą. Aš gi kaip buvęs ko
munistas, gerai pažįstu, tą ta
riamąją kimunistų “socializmo” 
formą. Todėl sakau, jeigu jau 
iš tikrųjų socializmo santvar
ka tik tiek gero duotų darbo 
klasei, kiek duoda dabartinė 
tariamoji kom. “socializmo” 
santvarka Stalino karalystėje, 
tai Hitlerio, Mussolinio ir kitų 
panašių satrapų santvarka nei 
kiek nėra blogesnė, 
tuomet darbininkams
su savo gyvybėmis priešintis 
prieš sutninotų satrapų galva
žudišką santvarką, jei geresnės 
jau negalima įsteigti. Aš, prL 
leiskim, vaizduojuos, kad so
cialistinėje santvarkoje visa 
darbo masė yra lygiateisė ir 
ne tik nusavina gamybos pra
monę, bet ją pati ir valdo. Taip
gi į šalies parlamentą, visi ly
giai turi teisę ne tik kitus rink
ti, bet ir patys būti renkamais. 
O to šiandieninėje Stalino kara
lystėje nėra. Ten tik visi gali 
balsuoti, o kandidatais nusista
tyti teisę pasilaiko išimtinai ko
munistų partija, kuri, deja, 
šiandien galabija jau ir tuos

gaičic 
mark 
Dėliat to Toronte leidžiamas 
liet, komunistų “L. B.” įpuolė 
desperacijon ir pradėjo savo 
špaltas marginti su Dr. P. Gri
gaičio pavarde ir priedui—juo
dinti jj. Jie vartoja savo azia- 
tiškus įpročius ir “perlus.” Bet 
kuomet jiems primeni, kuo at
siduoda jų išvedžiojimai, tai 
jie, žinoma, reiškia pasipiktini
mą, kam jie taip žemai stato
mi. Bet kasgi kaltas? Jei gegu
tė užsigauna, kad ją vadina ge
gute, o ne kitu vardu, tai ten
ka pasakyti, kad jeigu ji neku
kuotų, 'tai jos niekas ir gegute 
nevadintų. Taip lygiai yra ir 
su komunistais. Jeigu jie ne
vartotų puslaukinių žmonių me
todų, tai jų niekas ir aziatais 
nevadintų.

Štai kad ir jų lyderis V. R. 
jau kelintą kartą rašo ir įrodi
nėja, buk Dr. P. Grigaitis visą 
socializmo teoriją aukštyn ko
jomis apvertęs. Argi tai ne 
šitukos? Ir štai jo argumentas, 
kuriuo remiantis jisai sako, kad 
Dr. P. Grigaitį taip sukritikavo, 
kad geriau ir būt negali. Jis 
rašo, kad Grigaitis visoj savo 
kalboj aiškino visuomenins san
tykius ne materialistiniai, ne 
statant aiškinimo pagrindai! e- 
konominę darbininkų padėtį, iš 
kur kyla visos politinės formos 
ir susikirtimai, bet išpūtė de
mokratinę policinę formą, kaip 
vienintelę idėją.

Taigi, gerb. “N.” skaitytojai! to paties komunizmo kūrėjus. 
Įsidėmėkite Dr. P. Grigaičio Taigi, visai bus Jogifka, jeigu 
prakalbų temą, kuri visai ataį pasakysime, kad komunistai iš
tinka ir V. R. kaip jisai sako,! sikasė sau duobę ir dabar pa- 
bet išpūtė demokratinę politinę tys save toje duobėje užsika- 
formą, kaip vienintelę idėją.

V. Raila, matyti, sumaišytų kią ne daugiau, kaip banditiz-

Tai kam 
rizikuoti

sa. O žudyti vienas kitą ir reiš-

Nida Laboratorijos 
Kuponai Naujienose

/s*. T

NAUJIENOS,' Chicago^ M
—   —.. ... ■

Lietuvių «laisvamanių Etinei 
ka, tai neturite toleruoti tokius Kuįtyros Draugijos 1 kuopos 
darbus, bet turite protestuoti susirinkimas įvyko vasario 9 
prieš panašius apsireiškimus.! dieną Darbminkų svetainėje, 

ada niekas jums ir? neprimes 
■panašių vardų. Kas link, pagei- < 
davimo, kad Toronto socialistai ius. Komisijų 
sušauktų diskusijas ir pakvies-, vienbalsiai priimti, tik baliaus 
tųjkomunistus-, tai galimas da- rengėjai gavo vėjo, nes pasi- 
lykas, kad jie taip ir padarys. darė kokia ten klaida. *Komi- 
Tačiau jie laukia, kol komunis- sija betgi paaiškino, kad 
tai kiek dąugiau apsišvies, kad kitaip negalėjo būti, 
atėję į diskus’jas irgi laikytųsi 
džentelmopiškiau, negu jie pa
sirodė gruodžio 15 d. lenkų sve
tainėje. i

1413 South Michigan avenue.
Susirinkimas buvo gan sek- 

į raportai visi

—- Buvęs komunistas-

JUOKAI

Pakelta klausimas apie M. 
X. Mockų, kurs dabar randa
si, Oak Forest prieglaudoje. 
Tuo reikalu 1 kuopos nariai 
daug pasidarbavo. Buvo- kvie
čiami draugai nuvažiuoti ir 
Mockų atlankyti. Mockaus fon 
do narys S. .Dambrauskas 
pranešė, kad randasi apie 
$15,00. fonde; pasižadėjo gel- — '_ t ėpi.jAA/. louuc, pdisizaciejo gci-

Brolis: Tu . vėlai parei- Įjeli Mockui ten gyvehant.
.! Nutarta rengti pikniką pa^

As žiurėjau į .baigoj birželio menesio arba 
saulės leidimąsi ir mėnulio už- pradžioje liepos. Rengimo ko- 

Zk 11 w» n . • t t' 'A • r'* i

ni.
—- Jonukas:

tekėjimą. v . ,r.
— Tėvas: Tai eik į butą, 

matysi’ ir žvaigždžių!

mitetan įeina S. Dambrauskas, 
pa- J. Laurutėnas ir J. Mišo.

.Naujų narių irgi įstojo kcle-

. tas. Užsakyta septynios prenu* 
1 ttieratoš “Laisvosios Minties.” 
I. ' ■' 1 . ■ t

Taipgi buvo iškeltas klausia
mas apie Cehtralinj Komite
tą. Tas klausimas paliktas to
lesniam laikui. Nutarta pa
laukti ir žiūrėti — gal komi
tetas prądės ką nors veikti kai 
jau tveriasi daugiau kuopų. 
Tik vėliau, jeigu cclitraliniš 
•komitetas nieko neveiks, gal 
būt priseis rinkti naujas 
ralinis komitetas. 

■'a .
Kalbėta demokratines 

kos Lietuvoj atsteigimo 
Simu. Nariai sudėjo 
šiam tikslui kuopa pasky
rė iš iždo ,^5, viso susidarė 
$10.00.

Nebuvo apleistas nė Laisva
manių Tėmyldjas. Nariai kri
tikavo jį už netinkamą kuopos 
veiklos aprašymą. Jeigu visi 
kartu dirbom, kvietėm visus 
prisirašyįi ir prirašėme prie 
kuopos kurį tik gavome, pri
sitašėme be mokesčio, neskir
dami pąžvalgų, tai dabar ne
tinka kaltinti visą draugiją ir 
niekinti visą darbą, kai vienas 
ar kitas asmuo nepatinka.

cent-

tvar- 
klau-

wmm

Garfield Parko lahvamaniams Pigimai) JĮ* Calumet
Pereitą sekmadienį, vasario 

7 diėną, susirinkime įvyko' 
klaida, kurią gal reikės patai
syti. Jūsų kuopa negalės va
dintis trečia kuopa, nes Det
roite seniau susitvėrusi pasi
vadino 3 kuopa. Detroito kuo-

dirbtuvės dirba 
neblogai

Roseland. — Aplankius Rožių
pa jau šaukia susirinkimus ^emę teko patirti, kad šios apie- 
tųo numeriu. Taip praėjusios 
savaitės “Naujojoj Gadynėj” 
buvo pranešta.

—Laisv. korespondentai.

linkės didžiules dirbtuvės — 
Pullman ir Calumet — kurios 
dirba geležinkeliams Pullmano 
pasažierinius vagonus, per ket
vertą metų dėl nedarbo buvo 
uždarytos arba suvis mažai te-• UaCIcIi JSUVlo Ilicl/CcLl ’LC“

Klaidos pataisymas Į dirbo. Dėl šių dirbtuvių me«dė- 
• , - --------- jimo, Rožių žemės darbo žmo-

KoVespondencijoj apie Mask- nūs ir biznieriai skaudžiai nu- 
vos teismus, kuri tilpo “Nau- kentėjo, šiandien betgi kalba- 
jienose” vasario 16 dieną, į- mos dirbtuvės dirba neblogai, 
siskverbė klaida. Ten pasaky- žmonės tikisi, kad artimoj at- 
ta, kad teisti Maskvoj bolševi- eity dirbtuvės pradės dar ge- 
kų lyderiai yra buvę vioj in- riau dirbti, nes turinčios gerų 
tc-rnacionalų lyderiai, o turėjo užsakymų, iš kurių darbo būsią 
būti pasakyta, kad jie y fa bir > daugiau, kaip metams laiko, 
vę viso komunistų .ūtcrnacio-! 
mlo lyderiai. . —Vp.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Kiek tose kalbose yra teisy
bės, tai parodys ateitis. Dar
bams pagerėjus ir visų 'Aplelin- 
kės piliečių ūpas atsigavo. Mat, 
yra viltis, kad vėl gyvenimas 
bus geresnis. —Senas Petras.

PAR YRA PAKANKAMAI LAIKO LAIMĖT TURTĄ !
Pradėkit Šiandien! Įštokit įOLDGOLb Kontestą IMttB

$100,000.00Imą PRIZĄ
1 irlaimėkit

ISSPR?SKITE SIAS MJS1ES ... Galite Laimėt *100,000.00

t

MĮSLBS-PAVEIKSLAŠ NO. 2

6IIAME A
CHAW

MĮSL&S-PAVEIKSLAS NO. Į 
“*................................

' MįSLES-PAVEIKSLAS NO. 3

Warren Hastings 
AmęrigO Vėspucci 
Oliver Cromweli 
Johano Strauss 
Benjamin Franklin 
John Quincy Adams

Tack Londdn ■ ; ■ .
Marįe Antoinettė 
George Washington 
Sir Walter Raleigh 
Robert Louis Stevenson 
Lillian Russell

Ši misle atstdvaiija vienų vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite sąvo sprendimą ant įstojimo for- 
Xnos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
\ ■ * J '• • ■* ’ * ' 1 ♦_ ‘ -_2 ■
Thomas Carlyle 
Hofače Walpole 
■John Sfuart. Mill 
Pbnce de Leon 
Christopher Columbus 
Percy Shelley ;

; į •MISLIS-PAVEIKSLAS NO. 6

Ši mįsle atstovauja vienų vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Washington Irving 
John Ringling 
Roscde Arbuckle 
Oscar Wilde • 
Noah Webster 
Wijliam Pitt A-‘

. .... ... ....į, į, įį-,:,įį'į,įį^įiįį-į-į-įT;

Sj mįslg atstovauja vteną vartfų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo; uprimdįma ant įstojimo for
mos, kuri randasi' šio puslapio dešiniame kampe., 
Charles Dickenš : ; Štephea beęatut-

Ruaj/ard Kipling 
v Carrie Natipn . 

įsrael Zahgsvill 
William Penn. " 
Robert Browning

. HE MINE
f CH1LEI f$E .

MANPV 1 \ DI5 fo,
l KNOW

Are

V4AS SIK*

VOŪ 6lT ALL

FFg ^TUlN!

PRIZAI
1- mas Prizas $100,000.00
2- ras Prizas . .
3- Čias Prizas • •
4- tas Prizas • •
5- tcps Prizas . •
6- t^s Prizas . .*
7- tas Prizas . .
8- tas Prizas . .
2 Prizai po $1,500.00 

2 Prizai po $1,000.00 

10 Prizų po $500.00 .
28 Prizai po $250.00 . 

50 Prizų po $100.00 .
Vienas šimtas prizų po 

$50.00 kiekvienas .
Aštuoni šimtai prizų po 

$10.00 kiekvienas .

$30.000.00
$10,000.00
$10.000.00

$5,000.00
$5,000.00
$2,500.00
$2,500.00

. . $3,000.00

. . $2,000.00

. . $5,000.00

. . $7.000.00

. . $5,000.00

. $5,000.00

. $8.000.00

č ■ MĮ^įs-PAV^lKSLAS NO. 5

lūyEL'/

juos paleido j

naudoja kos- 
jų reikia. Tad

Išdirbėjai Dvigubai-Švelnių 
OLD GOLD Cigaretu

šios dienos ku- 
sekamas pasiujy- 
pudras ir NIDA 
(lipstick), vieno Siunčiant savo skendimus, kas savaitę pri-1 

dėkite 3 Old Gold apvynioj’imus arba tam 
tikrus Kompanijos parašus (facsimiles) su-

i lyg Oficialiu Taisyklių. i

Mark Twain
•. Texas Guin'an

• Charles Lamb < 
Anna Pavlovai 
Geoffrey Chaucer

MlSLeS-PAVEIKSLAS NO. 4
—■ - - ■ ■ —

Ši misis atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
suraSe. Parašykite savo sprendimą arit įstojimo for
mos, kuri, randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Millard Fillmore
{eanne d'Are 
Janiel Defpe

James. Monroe 
Percy Shelley 
Rudolph Valentino

Ši mjsle atstovauja vieną vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo-for
mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Cotton Mather
Stephen Foster
Harry. Houdini
Jane Austen
George WashingtOO
Patrick Henry

ši mįsle atstovauja vienų vardų žemiau paduotame 
surašė. Parašykite savo sprendimą ant įstojimo for- 

. mos, kuri randasi šio puslapio dešiniame kampe.
Henry Clay
Wiley Post
Diamond Jim Brady
Leif Ericson
Thomas Jefferson
Julius Caesar
This contest, in tts entirety, copyrighted, 1937, by P. Lorillard Co„ Ine.

i.oKu' $200,000.00

voiilbt TO J0HN5I
0OINT?

DO WE
rWT0

HE WRITE5 tfOOAl J

lt

i*ž;' 1 ' '■ K • t1' <">X " t'-'f T> I fcMja

Antanas G. Kartanas, Nida La
boratorijų savininkas

i

Pocahonta^ 
Walter Raleigh 
James Cteiethorpc 
Russell Sage 
Robert Fulton 
Thomas Meighan

Viso .......    $1.00, bet su šiuo
kuponu, Tik už ...... ...... ......................  750 ■
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Siųskite money orderi ar pašto ženklais. Galima ir pinigus siųsti, 
bet už jų saugumą atsakomybės NIDA LABORATORIES neima)

VARDAS
ADRESAS

MIESTAS

Nuo praeito pirmadienio 
“Naujienose” kiekvieną dieną 
tilps “NIDA LABORATORIES” 
kuponai. Tų kuponų Tikslas yra 
už prieinamą (sumažintą) kai
ną išplatinti NIDA • LABORA-

TORIES kosmetikas ir kitus 
produktus tarp lietuvių, kad 
juos su tais produktais supažin
dinti.

Pavyzdžiui, 
pone daromas 
mas: NIDA 
dažai lupoms
dolerio vertės, su kuponu pat- 
siduos tik už 75 centus.

NIDA LABORATORIES pro
duktai yra kuo aukščiausios ko- 
kybėst Moterys, kurios juos 
jau naudoja, tuos kosmetikos 
giria. Svarbiausia tas,’ kad jie 
nėra kenksmingi sveikatai, ko 
negalima pasakyti apie dauge
lio kitų išgarsintų firmų pro
duktus.

P-as Antanas G. Kardanas 
yra' patyręs vaistininkas ir ko
smetikų žinovas, kuris darė il
gus bandymus su savo produk
tais, pirm negu 
rinką.

Visos moterys 
metikus, visoms
nieko nelaukdamos pasinaudo
kite kupone padarytu pasiūly
mu ir pabandykite lietuviškos 
gamybos pudro ir “lipsticko”.

(Apg.)

NIDA LABORATORIES
A. G. KARTANAS, Sav.,
2555 West 69th Street,
Chicago, Illinois.

čia įdedu 75 centus už kuriuos prašau atsiųsti man 
NIDA PUDRĄ (Face Powder)....... 50 centų vęrtės
Varsos: nFlesb; □ Ivory; □ Peach; □ Brunette; O Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK   ............... 50 centų vertės
Varsos: □ Orange; ORąspberry; □ Strawberry; O Vivid, 

« -

VALSTIJA

W EVE :

imą ant (stojimo - 
puslapio dešiniame kampe.

Franz Schubert
King Canute , 
Juliet Capuiet .
Robert SoMthey jeanne Pagels 
Nicolai Lenin

Pradėkit Šiandien! Viskas, Kas tik Reikalinga
..............     .................... —'-Tlia   I! ILW.MII—I.IID '

Jūsų Įstojimui Randasi Čia Pat! Q
Jūs galite laimėti $100,000.00 pinigais! Ne- tuojaus męs-jums pasiųsime Oficialės Kon- 

testo Taisyklės it visus iki šiai dienai mįslių 
išleistus paveikslus, taip kad jūs galėtumėt 
lengvai pasivyt bėgančios savaitės mįslės.

Niekad jūs neturėjote geresnės progos

praleiskit jūsų amžyj progos vien tik todėl, 
kad jums nepasitaikė įstot į šį kontestą pat 
pradžioje. DAR YRA UŽTEKTINAI LAI
KO ĮSTOJIMUI! Ir pakankamai laiko yra Niekad jūs, neturėjote geresnes progos 
išspręst žavėjančias mįsles sulyg Taisyklių, laimėt tokį stambų piniginį turtą. Jums ne-

Pradėkit šiandien. Išspręskit pirmas šešias 
mįsles viršuj perspausdintas. Pasiųskite savo 
sprendimus, išdirbtus ant dešinėj Įstojimo 
Formos, sykiu su trimis Old Gold gelto
nais pakelio apvyniofimais (arba tam tikrais 
Kompanijos parašais).

Jūs tuojaus būsite įtraukti į kontestą; ir

reikia atsidėt ant laimikio arba spėjimo. Tai J 
yra sugabunto kontestas —- išbandymas jūsų J 
proto. Jūs galite LAIMĖT, jei tik turit PA- j 
SIRYŽIMO la’imet, ir vartokit tikrą pasis
tengimą, atsargumą ir intelegentiŠkumą. 
Laimikis jųsų! A
Kbnfesfui tęsiantis, trtĮslSė progresuojančiai eina sunkyn 
— tai tikras iSbandymUs jthtį proto ir sumanumo.

(STOKIT DABAR ! VARTOKITE ŠIĄ ĮSTOJIMO FORMĄ*

fi

įprendimą ant įstojimo 1 
lapio dešiniame kampe.
William Shakespeare 
Robert Morris 
Admiral Dewcy 
Henry Ward Beecher 
Eugene Field 
George Eastman

Praturtekit Visam Amžiui!
Štai Jums Progai

Pradėkit dabar! Laimėkit $100,000.00. štai 
kaip:

Siame puslapy j yra 6 mįslių paveikslai. 
Kiekviena mįslė atstovauja žinomą vardą. Tei
singas vardas, atstovaujamas kiekviena mįsle, 
galima rast vardų surašė, atspaustam apačioj 
kiekvieno paveikslo. Atsargiai studijuokite 
kiekvienų mįslę. Suraskite teisingų vardų, at
stovaujamų kiekviena 6-šių mįslių čia atspau
stų paveikslų. Parašykite savo sprendimus 
ant apačioje paduotos ĮSTOJIMO FORMOS. 
Visos iki šiai dienai išleistos mįslės ir pilnos 
Oficialės Taisyklės, buš jums tuojaus pasiųs- 
tos . . . DYKAI.

OFICIALĖ ĮSTOJIMO FORMA
OLD GOLD CONTEST " Data......

. P. O. Box 9, Varick Street Station, New York, N. Y.
Sekami Yra Sprendimai Mįslių 1-6:

Čia įdedu 3 Old Goldo geltonus pakelio apvyniojimua (arba 3 kompanijos patalus— 
facsimiles). Malonėkit įrašyt mane į Kontestą, prisiunčiant man Taisykles ir visas iki 
Šiai dienai išleistas mįsles.

Paženklinkit kas
Mr. ■ •
Mrs.......... ...........................
Mirs
Address .............. ..............

City ................... ..
Pristatykit savo sprendimus, kaip nurodyta OficialSJ įstojimo Formoj, atrinanglo 

ieltadienio vidurnaktį, arba, jeigu jums tinka, anksčiau.

(Drukuoldt)
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Subscription Rates:
$8,00 per year in Canada
$5.00 per year outslde of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
8c per copy.

Entered as Second Clasš Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Cnicago, 111. under the act of 
March 3rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 3. Halsted SU. Chicago, 
11h Telefonas Canal 8500.

Užsakymo kalni:
Chicagoje—paštu: 

getams $8.00
yųsei mątų 
Trims mėnesiams ___ .........
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus: 
Viena kopija ...........—...... 
Savaitei 
Mėnesiui ........................ . •

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
> paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ........     2.75
Trims mėnesiams 1.50
Dviems mėnesiams .<... . 1*00
Vienam mėnesiui .................... .75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams  ---- -------- $8.00
Pusei metų ..... A. ............... 4.00!
Trims mėnesiams ...........2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

4.00 
2.00 
1.50 

,75

8c 
18c 
75c

IŠ KUR VOKIEČIAI ATSIKRAUSTĖ I 
PRUSU LIETUVI

n i1! 1 ■— -................r- . . ■, ------------ -------=

Plieno trusto “patriotizmas”
Pasibaigus terminui sutarties, kurią Didžioji Brita

nija, Jungtinės Valstijos, ir Japonija buvo pasirašiusios 
dėl karo laivynų, šios valstybės dabar stiprina savo ap
siginklavimą jurose. Amerikos valdžia yra padariusi 
planą statyti visą eilę didelių karo laivų. . )

Bet dideliems karo laivams reikia daug plieno. 
Jungtinių Valstijų laivynas paskelbė spaudoje, kad lai
vynas duos užsakymą 25,000,000 svarų plieno, ir atsi
šaukė j plieno kompanijas, ragindamas jas Įteikti savo 
pasiūlymus; už kiek kiekviena jų apsiimtų tą plieną pri
statyti. "■ x

Tačiau praėjo paskirtas laikas, bet nė vieno pasiū
lymo laivynas negavo. . . ’

Ar ne keista? Amerika yra stambiausia pasaulyje 
plieno gamintoja. Ji turi milžiniškas plieno korporaci
jas — Carnegie, Bethlehem ir k., bet ne viena jų neno
ri pasinaudoti proga, kurią joms davė valdžia. Argi tie 
plieno gamintojai netiki, kad Dėdė Šamas jiems užmo
kės tinkamą kainą? . z

Ne, Dėdė Šamas nėra šykštus, ypatingai kuomet ji
sai perka medžiagas karo reikalams.

' Priežastis yra kita. .
Prieš kiek laiko J. V. kongresas išleido vadinamą 

Walsh-Healey aktą, kuris nustato tam tikras sąlygas 
kontraktoriams, atliekantiems valdžios užsakymus, ku- 

. rių vertė viršija $10,000. Viena sąlygų yra ta, kad kiek
vienam darbininkui, kurį pasamdo kontraktorius, turi 
būti mokamas tam tikras atlyginimąs — ne mažesnis, 
kaip paprastos algos tokiose pat arba panašios^ pramo
nėse. L’ J' i, , . • \

Kita sąlyga reikalauja, kad valdžios kontraktornj 
darbininkai dirbtų ne ilgiau, kaip 8 vai. per dieną arba 
40 vai. savaitėje, ir kad nebūtų samdomi asmens, jau
nesni kaip 16 metų amžiaus.

Plieno kompanijoms šitos sąlygos nepatinka, ir jos 
atsisako statyti valdžiai plieną, nepaisydamos to, kad 
tai gali sutrukdyti karo laivyno didinimo planų, O tuo 
tar
šiai šaukia, kad Amerikos laivynas turįs būti galingiau
sias pasaulyje.

Amerikos valdžia, negaudama pasiūlymų iš šios ša
lies plieno kompanijų, ketina tuos 25 milionus svarų 
plieno pirkti užsieniuose. Kiek Amerikos darbininkų to
kiame atsitikime neteks progos gauti uždarbį?

gan sutruKdyti Karo laivyno didinimo pianą, u i 
pu tų kompanijų viršininkai ir agentai visuomet gar**

Suomija išsirinko naują prezidentą
šį pirmadienį Suomijoje buvo išrinktai naujas res

publikos prezidentas. Laimėjo valstiečių partijos kandi*- 
datas, Kyosti Kailio.

Jisai paėmė viršų, ant konservatorių ir fašistų kan
didato Svinhufvud’o, kuris prezidentavo per pastaruo* 
sius šešerius metus ir dabar norėjo būt išrinktas ant
ram terminui

Tokiu budu Kailio išrinkimas reiškia pergalę Suo
mijos demokratijai.

Suomijoje prezidentą renka 300 elektorių, išrinktų 
visuotinu balsavimu.

Elektorių rinkimuose didžiausių balsų skaičių gavę 
socialdemokratų partija. Už jos kandidatus buvo pa
duota 339,617 balsų, kas reiškia 87,067 balsų priaugimą 
palyginti su 1931 mątais, kuomet socialdemokratų elek* 
toriai buvo gavę 252,550 balsų. Socialdemokratų elekto
rių šį kartą buvo išrinkta 95 — penki daugiau, negu 
1931 m. Į \

Bendras konservatorių sąrašas gavo 246,557 baldus 
ir pravedė 68 elektorius, Progresjstai gavo 151,692 b. ir 
36 elektorius. Valstiečių partija 234,166 b. ir 56' elekto- 
rius. Dešinieji švedai 101,430 b. ir 26 elektorius. Kairie
ji švedai (naują partija) — 100,737 m. ir 22 elektorių.

Pastebėtina, kad fašistai nepravedė.ne vieno kan
didato. Jie surinko 74,816 balsų, bet balsai is8isklaidq 
tarpe daugelio distriktų.

Iš tų skaitlinių matome, kad .nė viena, partija, netu
rėjo pakankamai elektorių pravesti savo kandidatą į 
prezidentus. Socialdemokratų kandidatas buvo .Tanner, 
bet jį išrinkti nebuvo galima; todėl 95 socialdemokratų 
elektoriai antrame balą^vime nutarė remti kitą, kandi
datą.

ii i m ...... ■■

Prieš keletą šimtų metų Pru
są Lietuva buvo grynai lietu
viškas, lietuvių gyvenamas kras 
tas. Atsidanginę j lietuviukas 
žemes ir galutinai išnaikinę bei 
nutautinę prusus* Vokiečiai prą- 
dėjo/plačiu mastu kolonizuoti ir 
kitas lietuvių gyvenamas že
mes j pietus nuo Nemuno. 
Smarki Prūsų Lietuvos koloni
zacija prasidėjo 18-jo šimtmečio 
pradžioje, kai Čia buvo atgar 
benta kolonistai iš Salzburgo. 
SalzburgiėČl ųVardas Prūsų 
Lietuvos istorijoj sutinkamas 
gana dažnai* todėl pravartu bus 
žinoti, kas buVd tie atėjūnai ir 
kuriais tikslais jie į Lietuvą 
atkeliavo. '■

SalZburgas yra Austrijos pro
vincija* kaip ir Tirolius ir Pie
tų Vokietijos kraštai Bava
rija, Badenas, buvo kraštas, 
kur naujai paskelbtas Martyno 
Liuterio tikėjimas susilaukė 
smarkaus persekiojimo iš ka
talikų pusės. Užtat visi ankš
čiau suminėti kčaštai iki šiai 
dienai išlaikė katalikybę. Nuo 
1550 metų prasidėjęs nešugy- 
venimas tarp katalikų ir evan
gelikų Salzburgo gyventojų tę
sėsi su pertraukomis apie porą 
šimtmečių. $is nesugyVeniitias 
ypač paaštrėjo 1727 metais, kai 
popiežius Benediktas XIII įsakė 
visiems katalikams sveikinantis 
sakyti! “Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus.0 Dalis Salzbur- 
giečįą tam įsakymui. pasiprieši
no, aiškindamiesi, kad toks pa- 
sisveikinįmas viešose vietose 
butų Jėzaus vardo išniekinimas. 
1731 metais apie 20,000 salz- 
burgiečią atvirai atsisakė nuo 
Romos ir perėjo į evangeliką ti
kėjimą. Salzburgo vyriausybė 
pabūgo, kad Visi krašto gyven
tojai nepereitų į evangelikus ir 
išleido vadinamą “Emigracijos 
Patentą/1 pagal kurį/ visi atski
lę nuo kataliką baMyčios’ ture* 
jo per 8 dienas apleisti Salz- 
burgąv /
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Ištremtieji Salzburgo evange
likai apleido savo gimtąjį kraš
tą ir traukė į Vokietiją be jo
kio platio ir globos. Ir Štai, Prū
sijos karaliui Friedridlui Viliui 
1 atėjo į galvą mintis panaudo
ti tuos tremtinius Prusą Lietu
vai kolonizuoti. 1732 metais jis 
pakvietė salzbUrgiečluš į Prūsi
ją, kad Prūsų lietuvių žemefc ap- 
gyvendmtų tikrais vokiečiais. 
Tš Berlyno salzbutgiečiai buvo 
nugabenti į Karaliaučių ir iš 
čia, vyriausybės šelpiami, pa
sklido po visą Prūsų Lietuvą. 
Per trumpą laiką jų čia įsikūrė 
apie 12,000. !

Pradžioj Prūsų lietuviai trem 
tinius labai užjautė ir padėjo 
jiems naujose vietose įsikurti. 
Bet šiandien, $o 200 metų riuo 
SOlzburgiečių atsidanginimo ma
tome, kokią didelę žalą Šie at
ėjūnai padarė lietuvių tautai. 
Dėka jiemę, vokiečiams pavyko 
nuslopinti Prušų Lietuvoje lie
tuviškumą ir | suvokietinti dau
gumą Prūsų Lietuvos gyvento- 
jų lietuvių* ; '' • '. - /

Salzburgiečių atsidaiiginimo j 
lietuvių žemęs 200 metų sukak
tuvėms paminėti prieš kurį lai
ką Vokietijoje buvo išleistą 
knyga, pavadinta: Die Salzbur- 
ger. Die Geschichte und namen- 
tliches Verzeichnis der im Jahre 
1782 in Litauen eingwanderten 
Salzburgę;’” (Salzburgiečlai. 
Trumpa istorija Ir sąrašas 17B2 
metais į Lietuvą atkeliavusių 
salzburgiečių). šioje knygoje 
Lietuva atvaizduojama taip, 
lyg salzburgiečiai butų tą kraš
tą, savo rankomis sukūrę. Jie 
nenori pripažinti, kad tose že
mėse jau nuo amžių gyveno 'i| 
savo prakaitu kiekyieną kampe
lį aplaistė žMOnės; 'vadinami lie
tuviais, nuo^kurią vardo ir pats 
kraštas pavadintas. Bet Vokie
čiai yra dideli isterijos klasto- 
:Wak Ji0 sugeba. net> Lietuvoj 
žemes Sąlzburgu, paversti,

J,....... . '

derybos buyo užbaigtos, kuni
gaikštis pasirąžė są karalium 
sutartį ir sumokėjo Jonui Ka
zimierui Vazai 800,000 lenkiškų 
auksinų. Tais laikais tai buvo 
labai didelė sumą pinigų. Su
tartis buvo padaryta ŠešeriemS 
metams. Bet karas nesibaigi, 
Švedai įžengė j Lietuvą, o ka
ralius Jonas Kazimieras pabė
go Silezijon. Faktiškai Šiaulių 
miestas Ir dvarai, priklausan
tieji karaliui, buvo iš pradžių 
užstatyti, bet Jonas Kazimie*- 
ras, praėjus terminui, negalėją 
grąžinti paimtų pinigų, tad bu* 
vo priverstas Šiaulius parduoti.

Dar tenka paminėti, kad ka* 
ralius Jonas Kazimieras Vaza 
buvo vienas iš nelaimingiausių 
Lietuvos Lenkijos karalių. Jam 
viešpataujant rusai užgrobė 
Smolenską, Černigovą, Ukrainą, 
o totoriai ir kazokai pietuos# 
ątplėšę valstybės dalį su 800,+ 
000 gyventojų, , nes tuo laiku 
pats karalius buvo išbėgęs Si* 
lezijon. Mirė Jonas Kazimieras 
Vaza „1672 metais, bet Šiaulių 
miesto j iš taip, ir nepajėgė at
gal atpirkti. Su mirtimi kara
liaus Jono Kazimiero Vazos pa* 
Šibaigė Vazą giminės viešpata
vimas Lietuvos-Lenkijos soste.

Tsb.

SUNKIAI SERGA 
KOMPOZITORIUS 
M. PETRAUSKAS
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KAIP LIETUVOS MIESTAS, ŠIAULIAI, BU
VO PARDUOTAS UŽ 800,000 AUKSINU

■■ ■ .

Šiandien ganą keistai atrody* 
tų, jei kuris miestas butų par
duotas. Senovėje, ypač penkio- 
liktąme-septynioliktame amžiu
je, toki reiškiniai. nebuvo nau
jiena. čia paduodamos kai k u*, 
rios smulkmenos 1 apie šiaulią 
miesto pardavimą* Šiaulių mies* 
tas buvo užstatytas kunigaikŠ* 
čiui Jonui Sapiegai mę* 
tais. Miestą užstatė Lietuvos* 
Lenkijos karalius Jonas Vao. 
Kadangi karalius negalėjo su
mokėti paimtą pinigą, taį šiau* 
lių miestas teko Jonui Sapie* 
«fti- t

Įdomu, kokiom aplinkybės ver
tė karalių parduoti Šiaulius? 
Kaip istorija byloja, Jonas Ka
zimieras Vaza saVU jaunystėje 
nusidangino Ispanijon. Jis tuo* 
met buvo karingai nusiteikęs ir 
neklausė savo tėvo karaliaus 
Zigmonto III. Ispanijoje Jonas 
buvo suimtas, bet išsiliuosavo 
ir nuvyko Francuzijon, kur jį 
Marselio mieste suėmė ir net 11 
metų laikė kalėjime. Busimasis 
Lįetuvos-Lenkijos karalius bu-, 
vo apkaltintas šnipinėjimu fran* 
CUzų teritorijoje. Jis vėliau no
rėjęs tapti ispaną laivyno va
du ir pulti franeuzą ąpstUs.

1643 m. Jonas Kazimieras 
įstojo į jėzuitą, ordiną, bet iš
girdęs apįe karą su turkais, 
1645 metais greit pasiskubino 
namo. Po kelių metų jonas Ka* 
zimieras buvo karunuotasLie- 
tųvos-Lenkijos karalium.

Galimas daiktas, kad jie padavė savo balsus už 
Kailio, nes socialdemokratą elektorią balsai (95) ir val
stiečių partijos (56) kaip tik sudaro absoliučią daugu- 
mą — 151.' • ■ ■ T- ■ ■ ■.. :/ \ J f

Svarbiausia tačiau yra tai, kad tapo sumuštas fa 
sistų sėbras Svlnhufvud. '
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Jis vedė karą su totoriais, 
turkais ir rusais. Be to, nau
jam karaliui teko kariauti ir vi
duj Savo valstybės, ges kazokai 
dažnai darydavo sukilimus. Tuo 
pat, laiku Jonas Kazimieras Va* 
za reiškė pretenzijų į Švedijos 
sostą, todęl švedų karalius Ka
rolis ' Gustavas pasiuntė savo 
kariuomenęprieš Joną Kazimie
rą, Karui vesti reikalinga daug 
pinigų, o iždąs apytuštis, tad 
karalius sumanė pinigų pasisko
linti pas kunigaikščius Radvi
las arba Sapiegas. Pagaliau, 
prieita prie susitarimo užstaty
ti Šiaulių miestą^

Kunigaikščių Sapiegų šeima 
buvo nepaprastai turtinga. Iš 
jų giminės net trys Sapiegai 
buvo vyriausi .artilerijos virši
ninkai lietuvių kariuomenėje, 25 
buvo vaivados, trys užėmė lie
tuvių kariuomenėj hetmąnų vie
tas, du buvo kancleriais Lietu
vos kunigaikštijoj, trys Sapie
gai buvo lietuvių kariuomenės 
maršalais ir du vyskupai. Sa
piegai Lietuvos-Lenkijos žemė
se turpjo daugybę dvarų ir 
šiaip visokio turto ir daug auk
so. žinoma, karaliui Kazimie
rui Vazai bUW labai reikalingi 
pinigai, tad jis sąlygų nežiūrėjo 
bet tik' gautų 'pinigų karui.

1659-1661 metų laikotarpy j e 
jįs galutinai sufutarf $U kuni
gaikščiu Jon u Sapiega dėl' per
leidimo Šiaulių1 miesto įr kara
liui priklausančių dvarų. Kada 
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Visai lietuvių tautai plačiai 
žinbmąs lietuViskos dainos gai- 
yintojas kompozitorius Mikas 
Petrauskas jau kuris laikas sun 
įįiai serga. Anksčiau jis buvo 
gydomas namuose, bet paskuti
niuoju pietų jo liga labai pa
aštrėjo. Dėl to kompozitorius 
buvo pervežtas į Kauno karo 
ligoninę, kurioje jis stropiai gy- 
domaą. Jį prižiūrintieji gydyto
jai sako, kad pavojaus gyvybei 
nėra, tačiau liga yra įsisenėju
si oir Teikalinga ilgesnio gydy
mo) MikascPetrauskas, nors da
bar eina*jau ^4 metus ligi li- 
gpš .'pradžios , nesitraukė nuo 
pianino ir visą laiką kure kom
pozicijas, Jis jau buvo įpusėjęs 
J'ąšyti vieną operetę ir yra nau- 
af parašęs kel‘oliką dainų.

- ' —Tteb.

Chicago Lawn
Serga Vaclovas Tiškevičius, 

2943, West 71 Street. Liga rim
ta ir ligonis randasi daktaro 
priežiūroj. Tiškevičiaus/ drau
gai įr pažįstami prašomi ligo
nį atlankyti. Man rodosi, kad 
ligonis turi gan daug draugų 
ir pažįstamų Chicago Lawn 
apielinkėje, kadangi jis yra se
nas šios apielįnkės gyventojas.

— Kaulas.

Sugrįžo iš Floridos
f 

z r*---------

šiomis dienomis sugrįžo iš 
Floridos pp. Kučinskai, 4174. 
Archer avenue Beauty Shop 
savininkai.

pp. Kačinskai gyvena adre
su 6719 $o, Rac'kwcll Street. 
Abu jauni, gražus, pilni ener
gijos žmonės* Savo kelione 
pilpai patenkinti. Kelionėj 
suvažinėjo 8,000 mylių.

Sako, Meksikoj yra augštų 
kalnuotų vietų. Pasitaikė va
žiuoti taip augštai kalnuose, 
kad debesiai palieka žemiau 
apie 1,000 pėdų. Pati Meksi
kai kaip šalis, suvargusi.

Q Florida tai malonus kraš
tas. Pataria visiems ją ap1- 
larikyti. Suprantama, kelionė 
kaštuosianti pinigų.

Jauną Kačinskų tėvai seni 
Chįęagos gyventojai. Jie buvo 
bučernės įr real estato bizny. 
Jau ajie 15 metų kai yra apsi
gyvenę Clceroj, turi porą na
mų adresu 1522 So. 5(F court.

Pp, Kačinską duktė yra iš
tekėjusi už Joe Burinsko, kurs 
laiko užeigą buvusioj Melda- 
Žio vietoj. Žodžiu sakant, pp. 
Kačinskų šeimyna tai biznio 
žmonės, Tėvai, nors jau seni, 
bet pilni gyvumo. — D.
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS
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Viršutiniame aukšte viskas 
■buvo taip pat, kaip ir žemai: 
taip pat sutvarkyti kambariai, 
toks jau sunkus kvapas, tyla jr 
ramumas./Pro virtuvę aš įsiga
vau į pakraigę. Įlindau pro lan
gą ir sustojau nesusivokdamas, 

(kas toliau daryti. Nuo penkių 
aukštų namo atsivėrė tikra pra- 
rėja. Nevykęs sujudėjimas, klai
dingas žingsnis, nustojamas vie+ 
nai sekundei pūsiausvyros, ir 
^-mirtįs. Bet stogas buvo snie
go nuklotas, Jau seniai niekas 
sniego nejudino. Aš atsargiai 
atsistojau. Palyginti, stogas bu
vo gana plokščias. Palaiky
damas pusiausvyrą, aš prisiga
vau iki krašto. Kaimyninis na
mas visai arti buvo prisiglau
dęs. Be jokio sunkumo aš užli
pau ant kito stogo. Dabar aš 
norėjau surasti geležines gais
ro pakopas, kuriomis butų gali
ma pasiekti kįemą. Sniego už
verstas. viršus nelengvai buvo 
pastebiamas. Praėjo gerokai lai
ko, 'kol pakopas suradau, Paga
liau, aš pradėjau leistis žemyn. 
Baisios minutės!

—O staiga pastebės, pagaus, 
•areštuos? Kas žiuri į mane iš 
ties esančio lango? Gal^but, na
mų komiteto pirmininkas? Ga
limas! daiktas, kad čekistas, ku
riam pavesta stebėti aristokra
tišką kvartalą. O ar maža buvo 
visokių žmonių, kurie laisvu no
ru šnipinėjo? Bet viskas praė
jo gerai. Ačiū Dievui! Ir pirma 
mintis buvo:

—Kas daryti?
Aš nutariau paskambinti į 

štabą — Leontjevui. Jis atsa
kė man paprastai:

--Laukite .manęs Puškino 
skvere. I

- Musų pašnekesis buvo keistas 
ir jaudinantis. Aš papasakojau 
jam. apie įvykį Marijos Diaman 

. bute, apie Vartašęyskį, 'apie Fe- 
ofilaktą Alekseevičių. Viskas 'bu 
'vo tamsu. Aš vaikščiojau, kaip 
paklydęs nežinomame miške. 

• —Kaip galėję jie patirti, kad 
•a'š nuvykau į Marijos Diaman 
butą ?

Leontjevas susimąstė.
—Jus įžiūrite . išdavystę? Tai 

labai galimas daiktas.' Toji be- 
simylinti pora man atrodo nu
žiūrima. žinoma,' gaila' Varta- 
ševskio, bet pasigailėjimo nėra! 
Jus sakote, kad persirengęs ju
rininkas Diaman bute minėjo 
Trunovą ir Danilovą. Tai labai 
bloga! Ar jus žinote, kas per 
vienas yra Danilovas?

—Lakūnas.
—Taip. O ką jis padarė — 

taip pat žinote? 
' —Ne.

—čia ir yra visa esmė*..
—Papasakokite man..,
—Prašau. Musų organizacija 

Vartaševskį paskyrė Petrogrado 
aviacijos viršininku. Girdėjote?

—žinoma.
—Savo antrininku Varlešev- 

skis. paskyrė Danilovą, Jums 
yra žinoma jo talentas” tiesiog 
pavergti paprastus piliečius. 
Mus jis neapsuks aplink pirštą. 
Bet kaip jis mokėjo pavergti 
širdis kareivių, valstiečių, juri
ninkų — stebėtis tik reikia! 
Kad Petrogrado gynimas iš oro 
pusės butų tinkamai vykina* 
mas, buvo paskirtas specialus 
komisaras. KQmisaro-stebėtojo 
Vieta teko-jurininkui Orlenko- 
yui, geram bolševikui. Jis vy
riausia turėjo žiųreli, kad ski
riami pinigai butų tinkamai iš
leidžiami. x Visi pinigai buvo jo 
Žinioje, štai Danilovas į jį ir 
pradėjo taikyti. Visais budais 
pataikavo jam bej kaip sakoma, 
kerėjo jį. Kartą, nugirdęs ko
misarą, jįs ir sako:

—O ką, broli Orlenkovai, 
puobodu mums čia? Valdžia 
savo keliu, proletariatas savo 
> . , . ..................

s?
keliu, o gyvenimas via bėga. 
Juk tavo, Orlenkovai, sužadėti
nė Pskove kamuojasi, o tu čia 
sėdi ir eini kvailas komisaro 
pareigas. Jeigu aš bučiąu tavo 
vietoje.,.
aida į Pskovą! O kad vokiečiai 
ten, — tai jie tau iki žemės nu- 
silens, už aparatą.

Orlenkovas užsidegė: “Skris
kime — sako. — Tuoj. Dviese!” 
Kai jau viskas buvo sutarta, 
Danilovas ėmė spirtis: “Be pi
nigų negalima. Be pinigų ne- 
skrisiu. Su tuščiomis rankomis 
juk bus nepatogu pas sužadė
tinę pasirodyti. Be to, kokiu 
budu bė pinigų aš ten galėsiu 
gyventi? Imk viską iš iždo — 
tąsyk skrendame“. Orlenkovas 
jau visai nebegali susivokti. 
Įkaito vyras. Ne tik pinigus, 
'bet ir gyvastį imk... O kas pas
kui atsitiko, tur būt,

—-Nieko negirdėjau 
nežinau.

—O paskui viskas 
Pinigus palaikymui pasiėmė Da
nilovas, o kai iškilo į orą, jis 
dviem šūviais nudėjo nelaimin
gąjį Orlenkovą ir visai ramiai 
jo lavoną numetė prie pat Smol- 
no: vadinasi, alsiimkite savo 
ištikimą komisarą. Man, Dani- 
lovui, galite pasakyti iki pasi
matymo, o pinigėliams — su
diev!... Taip jis ir dingo. Jus 
suprantate koks kilo sumiši
mas, sujudimas ir bruzdėjimas. 
iNet baisu! žinoma, pirmas klau
simas ;

—Kas paskyrė Danilovą tai 
atsakingai vietai?

Atsakymas:
—Vartaševskis!
—Duokite šen Vartaševskj!
Areštavo, čekistai jį paėmė j 

’ savo rankas... štai čia ir prasi
dėjo...

—Kas?
—O štai kas...

XII
VARTAŠEVSKIO 

LIKIMAS
Leontjevas kalbėjo. Kiekvie

nas jo žodis vis atvėrė prieš 
mane gilesnę ir gilesnę prareją. 
Aš jaučiau tą paskutinį pasi
baisėjimą, kuris yra vadinamas 
nusivylimu.

Kai tik Leontjevas pradėjo 
aiškinti Va'rtaševskio elgesį, aš 
jau žinojau, koks čia re.kalas, 
ir numačiau galą. Aš pergyve
nau tokį jausmą tarsi iš toli
mos vietos atvykau į mylimo 
žmogaus laidotuves, štai stoviu 
ties grabu ir drebėdamas bei su 
suspausta širdimi laukiu, -kada 
nutrauks uždangalą ir aš pa
matysiu brangią negyvą galvą.

Viskas buvo aišku. Toliau jau 
ir nebebuvo reikalo klausytis.

Leontjevas tęsė:
—Vartašeyskio labai jau ir 

nekamantinejo. Net/ čekistams 
buvo aišku, kad Danilovas Vei
kė savarankiškai. Jeigu Varta- 
ševskis butų buvęs sąmoksli
ninkas, tai jis butų gagėjęs len
gvai pasislėpti tokiu jau budu: 
išskristi lėktuvu. Taip, žinoma, 
butų ir Išskridęs, bet... kaip gi 
galima kilti j padanges,, jei, že
mė neleidžia. O jį jau tada sa* 
vo kibiomis rankomis buvo pa
gavusi ta prakeikta Marija Dia- 
man. Jau geriau jis butų’ Ir iš
skridęs, negu... Na, kam dau
giau ir beaiškinti: žmogtiš pa
sidavė. Aišku* kaip du kartu po 
du yra keturi, čia ir gludi mu
sų reikalo pavojingumas, kad 
mes visą laiką bandome palai
kyti pusiausvyrą stovėdami ant 
tos velniškos briaunos. Taip, 
mes visą laiką svyruojame tai 
į vieną pusę, tai j kitą. Svyruo
jame ir dirbame dviem penams. 
Nevisada tai laimingai baigiasi...

(Bus . daugiau)

uvą ir

girdėjai?
ir nieko

paprasta.
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Trečiaaienis, vas. 17, 1937

Adv&katas' Conrad į teisėjus^

mirė

F. Motuzas,

ATSILANKYTI I

PEOPLES GAS

Žiūrėkite Naujienų Trečiame Puslapy

Pamatykite

(Ženklas Dvięubai-šveteįą 01d Gplcl Cig^ręty)
S3S55S5

PfllN-EXFEltER

žmogus, 
ir švogę-

Detroit,

U* TUZINĄ 
a PILNI TIKINAI UŽ 25c

IŠ TIKRŲJŲ PO 1c. TABLETĖ

1937
MATIŠKŲ PEČIŲ 
parodą. Gana vie
tos visiems.
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NAUJAS KULTŪROS 
NUMERIS

m AUTO-

Tūkstančiai rudo paleng
vinimu' gebantiems ir 

skaudamiems muskulams 
— su keliais išsitrynimais.

"—i" J M.......................... .. ......... įMo,...... ..  ■I.|»| .

Detroit, Mich.

i
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BARBARA JENKINS 
Pamatykit šią 6 metų 
amžiaus vaiką verdant 
kaip šefas, su 1937 
Automatiškų .Gaso 
Pečium.

New York—William B. War- 
ner, McCall korporacijos pre
zidentas, užėmė šalies Nacio- 
nalės Fabiakantų Asociacijos 
prezidento vietą, Užimdamas 
tą vietą jis pareiškė kovosiąs 
už tai, kad darbininkų unijos 
butų įkorporuotos.
' Unijų įkorporavimas reiškia 
pastatymą jų lygiomis su biz
nio korporacijomis įstatymų 
akyse. O tai, savo keliu, reiš
kia bylas unijoms teismuose, 
kad jos brik nepildančios pada
rytų sutarčių, ir bausmes net 
už nusikaltimus atskirų narių, 
kurių, žiygių unijos iietižgiria 
ir kartais apie juos visai neži
no. Suprantamą, darbininkai 
yra priešingi unijų įkorpora- 
vimui. ‘ .

•, x x x
Oitawa, • Cąttada—Čia pasta

ruoju laiku yra varoma agltacF 
ja Už įkorporavimą darbininkų 
Unijų. Agitacija ypač smarki 
Quebec provincijoj. Ir šiai agi
tacijai labiausia pasltarnbuja 
vadinamos “katalikiškos“ uni
jos

Dalykas toks, kad “katali
kiškieji sindikatai“ yra įkorpo
ruotos unijos. Jų vadai dabar 
reikalauja, kad valdžia pakeistų 
Kolektyvių Derybų Aktą (įsta
tymą) taip, jogei lik įkorpo
ruotos unijos tegalėtų daryti 
sutartis su pavieniais samdy
tojais arba su samdytojų aso
ciacijomis.

X X X

Washington, D. C.—Jungti
nių Valstijų kongrese šiuo lai
ku yra senatoriaus Joseph C. 
O’Mahoney bilius. Biliaus es
mė tokia: Kompanijos daran
čios biznį platesniu negu vie
nos valstijos maštabu* privalo 
gauti bizniui laisnį iš federa- 
lės. valdžios. Gi valdžia turi ga- 
lioą duoti, laisnius arba. f atimti 
juos atsižvelgdama į tai, ar 
kompanijos prisilaiko pagrindi
nių reikalavimų kai dėl vaikų 
darbo, Algų moterims, sąlygų 
pavojinguose sveikatai užsi
ėmimuose, minimum algų ir tp.

Organizuoti darbininkai pil
nai užgiria ši bilių. Tačiau jis 
yra tik Įstatymo sumanymas. 
Ar kongresas jį priims, tai a- 
teitis parodys.

XXX

Washington, D. C.—Vienas 
svarbiausių bilių, kurie yra 
ruošiami dabartiniam kongre
sui, bv/s, be abejonės, senato
riaus Wagnerio bilius namų 
statybai. Kaip didelis yra rei
kalas tinkamo namams statyti 
programo šioj šaly liudija šie 
faktai: Viename tik New Yor- 
ke 16,360 šeimynos arba 1,750, 
000 žmonių gyvena vadinamuo
se griuvėsių (slums) disįrik- 
tuose. Tatai sudaro 25 nušim- 
čius visų rezidencijų gyventojų 
skaičiaus Now Yorke. 236,000* i kalbamų šeimynų gyvęna bu
tuose, kuriuose nėra voninių. 
190,000 šeimynų gyvena bu
tuose, kuriuose nėra konforto 
sėdynių. 244,000 šeimynų ne
turi karšto vandens savo bu
tuose. 290,000 kambarių tokiuo
se butuose neturi langų iškirs
tų į oro pusę. '

Vargiai geresnė yra padėtis, 
namų tinkamumo gyventi 
žvilgsniu, ir kituose didesniuo
se Amerikos miestuose.

' X - X X

Washington, D. C.—1931 me
tais Wisconsino valstija išlei
do įstatymą, kurs pripažįsta 
kolektyves derybas, paneigia 
kompanijų kontraktus daro^ 
mus su pavieniais darbininkais 
(yeHow dog coptracts) ir nir-' 
sako, koks yra tefšetąs elgesys 
pramones ginčuose. Vyriausias 
valstijos teismas užgyrė šį į- 
statymą. Dabar byla prieš 
įstatymą yra pasiekusi vyriau
sią šalies teismą. Bylą yra va
roma nusistačiusio prieš Unijas 
kontraktoriaus vardu.

Washington, D, C.—Massa

chusetts valstija priėmė ap- 
draudos nuo nedarbo įstatymą 
sulig federaliu socialiu saugumo 

Jaktu. Vyriausias valstijos 
teismas užgyrė įstatymą. Byla 
prieš jį pasiekė vytinusią ša
lies teismą. Takiau šia teismas 
'atsisakė išnešti sprendimą 
kalbamu klausimu. Įstatymų 
interpretuotojai žiuri į atsi
sakymą kaip J užgyrimą kal
bamo įstatymo.. O gal vyriau
sio teismo akciją sulaikė pre
zidento Roosevėlto reikalavi
mas, kad kongresas papildytų 
'“devynių senų žmonių sąstatą“.

Vp.
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Šiandien bus palai
dotas Aleksandras

Shaikus
Aleksandras • Shaikus 

po operacijos vas. 14 d. apskri
čio ligoninėje. Laidotuvės įvyks 
šiandien kai 1:30 vai. po piet 
iš Ląchawicziaus koplyčios, ad
resu 2314 W. 23rd Place< A. 
Shaikau’s kūnas bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas kapi
nes.*

Aleksandras Shaikus buvo 
laisvas žmogus. Seniau buvęs 
veiklus socialistų judėjime pie
tinio Ulinoj aus kasyklų dis- 
trikte. Pastaruoju laįku užsi
ėmė barzdaskučio amatu.

Al. ShaikUs priklausė prie 
Zarasiškių Kliubo ir bu*vo už
rašų raštininku.

Velionis paėjo iš Zarasų ap
skričio, Vaješiškio parap., čin- 
čiuliškių kaimo.

Buvo dar jaunas 
Paliko seserį Ceciliją 
rį Antaną Mačius
Mieli, ir daug draugų.

— Draugas.

Šį pavasarį, kovo 1 d., Det
roito mieste bus renkami val- 
(HnįnkaiM kaip tai majoras, 
kąnfcilmanai, ^teisėjai ir kiti. 
Tarp kitų yra išstatęs kandu 
daturą į teisėjus ir lietuvis 
Aleksandras Conrad - Kundro-r 
tas. Sėkmingu jo kandidatū
ros pravedimu Detroito lie
tuviai yra gyvai susidcųnėję. 
Trečiadienį, sausio 27 d., buvo 
sušaukta veikėjų pasitarimas, 
p. Conrad Rinkimų kampani
jos klube, 3537 W. Vernor Hy. 
Pasekmėje tapo suorganizuos 
tas klubas šiai kompanijai Ver
sti. Išrinkta valdyba ir dvi 
komisijos. Valdybą sudaro p. 
Giraitis (pirmininkas), p. Ti
jūnas (raštininkas) ir Dr. J. J, 
Sims (iždininkas). Presos 
komisijon įeina J. Šimonis, 
p-le S. Masytė ir F. Motuzas, 
Finansų komisija sudarą Li 
M. Balčiūnas, D. Samsonas ir 
J. Barttilevičius. Kaip valdyk 
ba, taip komisijas sudaro 
įvairių srovių ir skirtingų įsi- 
tikinimų žžmo'nės*. bet jie kaip 
.vienų balsu pareiškė, kad 
dirbs visomis ’ išgalėmis; kad 
butų galįmą išrinkti ’ advokatą 
A. Conrad pirmuoju lietuvių 
teisėju Detroite. 

•• '■ • **• 

Sukėlimui kapitalo, nutartą 
kreitis į vietos draugijas ir 
klubus prašant visų prisidėti 
pagal išgales. Taipgi tam pa
čiam tikslui btis surengtą mil
žiniškas koncertas su kalbo
mis. Kalbės ądv. Conrad ir 
kiti žymus Detroito valdinįn- 
Lai. Šis parengimas įvyks sek
madienį, vasario 21 d., Lietu
vių svetainėje, 5 vai. vakaro.

A. Kundrotas yra gimęs 
Illinois valstijoje, Per dvejus

' \ ..J ■ ■
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NAUJIENOS, Chicago, DL 
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metus mokėsi Ohldlia (Ncb.) 
universitete. Teisių* mokslą 
baigė Detroito universitete ir 
dabar jau ketveri metai kaip 
praktikuoja advokatūrą Det
roite. Jis yra liberališkų pa- 
žvąlgų; energingas ir labai 
rimtas. Taįp sakant, visais 
atžvilgiais kvalifikuotas būti 
teisėju,; Kadangi jis dar te
bėra jaunąs vyras, tai nema
žai dalyvauja Detroito lietu
viu jaunimo tarpe ir Sti jais 
darbuojas kiek jam laiko at
lieka riuo profesijos reikalų. 
Taipgi yra S. L. A. 352 kuopos 
narys if pči’klausO' kitoms vie- 
tos draugijoms, ’

Susirinkimai bus laikomi 
kiekvieno trečiadienio vakarą 
nuo 8 v. Taigi, kurie domi
tės ir pritariate šiai kampani
jai, esate kviečia atsilankyti ir 
prisidėti kuo. kas galite. O 
didžiausia ir kutiną kiekvieno 
Detroito lietuvio pareiga ko
vo (Mareli) j d. nueiti į bij- 
dų'kę ir padėti kryžiuką už 
Atexander Conrad for Cam- 
mdh Picas Judgę.

y ' - --

Prėšos komisijos narys;.

Šiandien prakalbos 
z apie Vokietija

SLA. 139 Kuopa 
Rengia Koncertą

' ■ • i- ■ ’’ M* -įL ■ J < ... ’ ‘ ,1'
............-rr............. .

Įvyks gegužės 2 d., Stanciko 
svetainėj
... i. I.n •

Hoscląndo SLA 189 kuopa 
rengia kęąiėertą ir vaidinimą 
gegužės 2 d., Stanciko svetai
nėje, :205 K 115th St.

i Kuopa prašo kitų Roselando 
organizacijų tą dieną parengi
mų nerengti. \
' Koncertinę įprogramo dalį iš
pildys pp, K. Pažar&kai, Sce^- 
noj buš> pastatyta komedija, 
“Uošvė I Namus — Tylos Ne-' 
bebus“. ‘ X.

Klaidos pataisymas
T'jį’r-'' -■♦.r .

Vasario 15 dieenos “Naujie
nų“ laidoj įvyko klaida, Buvo 
pasakyta,, kad sirgo Pranas 
Karvelis, o turėjo būti pasaky
ta, kad sirgo Pranas KaireliSi 
5858 So. Ashland a'venue.

—Senas Petras.

bmihkų TulUose darbuose dar
bininkams tenka dįrbti vienam 
už du.

Visur darbininkai pasilieka 
neorganizuoti. Visur kompani
jos turi ištikimų šnipų iš tarpo 
pačių darbininkų, kurie bosams 
svarbesnius įvykius praneša.

•Niekas darbo žmogui nelieka 
daryti, kaip dirbti ir melstis. 
Jeigu norį susikeikti, kad yra 
perdideiis išnaudojimas arba jei 
nokdamas savo būvį pagerinti 
organizuosis į uniją, tai darbo 
tuojau neteksi.

Pernai metais, pradėjus dar
bams gerėti, Clearinge ėmė at
prasti ir naujų biznių 65 gat- 
/ėje, prie dirbtuvių. Visur ta- 
vern bizniai ir valgyklos. Iš to
jau žiūrint, atrodo, kad tai ga- 
ažas, bet artyn atėjęs pama

tai, joge taverna. Įėjus vidun 
galima gauti įvairių gėrimų ir 
zalgių. —Senas Petras.

Kaip 
Palengvinti 
Salti 

Už 15c

Clearinge darbai ei
na gana gerai

$2 O O, O O 0.0 O
MĮSLIŲ KONTESTAS

PRASIDĖJO VASARIO 1-mą

OLD GOLD $200,000.00 mįslių kontestas prasidėjo pirma
dienį, vasario 1-mą. . , ,

Nors originališkai jis planuotas pradėti sausio 25-tą, bet 
padėtis potvinio užlietose srityąe buvo priežastim atidėjimo 
ofieialio atidarymo datos iki pirmadienio vasario 1-mos.

Oficialiai Kontesto Biilletinai, dabar aplaikomi iš visų bu
fetų, paduoda atidarymo dieną kaipo sausio 25-tą. Prašome 
nekreipi domės į tą pradėjimo dieną.

Kontestas oficialiai prasidėjo pinpadienį, vasario. 1-tą, ir 
jus turite iki vidurnakčio ateinančio šeštadienio prisiųst savo 
išrišimus Pirmą j ai Savaitei Mįslių Serijai.

Visų svarbiausia, atminkite kad datos bulletinuose, kuriuos 
jus rasite ant visų cigaretų bufetų yra neteisingos, atsižvelgiant 
į atidėjimą. Tik automatiškai perkelkite .datas vieną savaitę pir
myn... ir eikite pirmyn su kontestu. '

Jei jus pasitenkinate sumanumo kontestu ... ir proga laimė
ti ateitį, skaitykite Naujienų trečią puslapį,

Wilhelm Sollmann, . žymus 
Vokietijos socialdemokratų va
das, buvęs reichstago narys ir 
vidaus ministeiris; dabartiniu 
laiku vokiečių^ slaptų organiza
cijų kovojančių'su Hitleriu at
stovas.

Wilhelm Sollmann šiandie 8 
Valahdą vakaįąŲądbės aęie Vo
kietiją. Jis kalbės angliškai, 
taigi ir Chicagos lietuviams su
prantama kalba. ; Prakalbos 
jam rengiamos Great Northern 
Hotel salėje. Visi kviečiami pa
siklausyti jų. • ‘ ’

Iš kur Lietuvai šiandie grū
moja didžiausias pavojus? Tur 
būt iš hitleriškos Vokietijos 
'pi^ės. ' •’ v

Iš kur grūmoja didžiausias 
pavojus Europos taikai? Ir vėl 
renka pasakyti: tur būt iš Hit
lerio valdomos Vokietijos pu
ses. Z

Hitleris ir jo rudmarškiai 
iai šiandie visoje Europoje, 

visame pasauly yra aršiausia 
'reakcijos jėga. .

■ Ką mano,1 ką veikia Vokieti
jos žmonės, ypač Vokietijos 
darbininkai, Hitlerio diktatūrai 
^pašalinti? Ąr jie veikia ką 
nors? Kokių rezultatų duoda 
jų veikla? Tuos klausimus ga
li atsakyti $ollmann čia Ame
rikoj geriau, gali atsakyti kom- 
petentiškiatv, negu kurią, kitas 
asmuo. a

Nes 'Sollmann yra. žymus as 
. mUo ir kaip t- politikas,

Clearing-.—šis Chicagos prie
miestis yra žinomas kaip Įvai
rių dirbtuvių centras. Čia dir
ba Buick automobilius, automo
biliams dalis, čia randasi kenų, 
muilo, įvairių dažų, saldainių ir 
kitokios dirbtuvės. Dirbtuvės 
pastatytos šalia 65 gatvės ko
kių šešių- mylių ilgiu. Praside 
dą jos nuo Cicero avenue ir nu
sidriekia netoli Argo miestelio.

Visose dirbtuvėse eina darbai 
neblogiausia. Kai kurios jų dir
ba net dviemis pamainomis. Už
darbiai nevienodi. Patyrę ama
tininkai uždirba neblogiausia, o 
paprasti darbiu ūkai kai kurio-’ 
se dirbtuvėse teuždirba tik pc. 
30 centų valandai.

Gamybos arba produkcijos 
skubumo sistema išvystyta 
taip, ■ kad ; vienas darbininkas 
turi. atlikti i kelių , darbininkų 
darbą. Reiškia, visur vartoja iš- 
populiarižuotą Henry Fordo 
“spydap“ sistemą.

Kai kurie darbininkai Senam 
Petrui nusiskundė, kad retkar
čiais darbas būna nepakenčia
mas, ypač ant Al tona geležin
kelio, kurio čia randasi dideli 
kiemai. Geležinkelio biznis da
bartinių laiku esąs daug dides
nis, negu metai ar du atgal, ta
čiau darbininkų skaičius buvo 
sumažintas nedarbo metais, ir 
šiandien, bizniui pagerėjus, ne
samdo geležinkelis daugiau dar- 
į.hi'iu.įif-i'i" .... ...... I; j'

kalbėtojas? ir kaip darbininkų 
vadas, ir pagalios jis yra įga
liotas atstovauti tas organiza
cijas, kurios aktyviausia kovo
ja su Hitlerio diktatoriškuoju 
režimu.

. (gruodžio mėn).
Jau atėjo!
Turinys; v
Prof. V. Čepinskio, “Autori- 

etąs ir Laisvoji Mintis Mok- 
de*’; Prof. P. Leonas, “Istori
nė Žmoniškumo Etikos ir Tei- 
ies Evoliucija“; Roberl Ft’Ost, 
‘Samdinio Mirtis”; > J. Ker
nus, “Vincas ftrevė-Tautosa- 
uninkas“; H. Lukauskaitė, 
Draugams”; “Žygis į Hima

lajus?*
Galima gauti “Naujienose“.
45 centai numeris.

DVI PAPRASTOS TAISYKLĖS 
VIETOJ kad pirkti brangius vaistus 
šalčio nepatogumui palengvinti, pa
mėginkit tą, kurį veik visi gydyto
jai, jūsų užklausti, užgirs kaipo 
modemišką būdą —• tikrą BAYERS 
ASPIRJN. Dabar kainuoja tiktai 
15c. tablečių tuzinas arba du pilni 
tuzinai už kvoterį. ;

Štai tas būdas: DVI BAYER tab
letes imkit su pilna stikline Van
dens tuč momentu, kada pajusite 
ątsišaldę esą. Jei rdikia, pakartokite 
pagal esamus pakely nurodymus. 
Jei tuo pačiu laiku skauda gerklę, 
išsigargaliuokit su trimis Bayers 
tablėtėmis 1 /3 vandens stiklinėj 
ūmiam palengvinimui. Bayer Aspijin 
veikia, kad nugalėti karštį, Šalčio 
skausmus ir gėlimus. Pagelba atei- 

greitai. Prašykit savo vaistinin- 
BAYER ASPIRIN jo pilnu var
ne vien “asprinu” vardu.

na 
ko 
du, i

KASDIEN IKI KOVO 6 D...,KVIEČIAME VISUS
................ ....................... .. .... ......... ... ..............

COOKING
■ ".ę" ' '■ : - j >»/: H • ‘ : A ' ■

CARNIVAL
Peoples Gas Namas, Michigan Avenue 

prie Adams gatves
• Atidarymas vasario 23. Lankykite 
Virimo Karnivalą, tą 10 dienų džiuginantį 
įvykį jus privalote pamatyti, įskaitant ir 
garbingą Barbarą Jenkins, kuri kasdien 
iki vasario 27 demonstuoja tai, kad ir 
vaikas gali virti kaip šefas.

V.L P«l Oi’

PAlN-EXPELLER \ 
vaisbaženklis Inkaras yra 

^naudojamas p^r 70 met

* w o q i

L 1 N
/. ,X. 'v
f>. M ■ O U 3 •''

ĮMENU‘
' ’» i . Z • ■

prsccfc

IŠLOŠKIT GASO PEČIŲ!
Lankykite carnival ir įslokit i šį pa
silinksminimo kontestą. Penki gra
žus $100 Gaso Pečiai aukojami 
išlaimėjimui.

■.... ....  ....... . ' -r"------------ - ..... ................ ...... ....................................................................

Įsigykite karnivalo programą iš 
bile kurios Peoples Gas Store

MOPeRhi cdoKEĮtY. . ČONŠtANT HOt WAftlt . SIltNT RtfRIGĮRATION . . PAS HEAt'lNG

IHE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE‘ COMPANY 
PHOHE WABA$H 6000 .

Iffl

/Z'-AL
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Iš Dienos Į Dieną
■ •* t-;............ sagssa

Laimingi T&Vai
Dr. Jonas J. ir Stefanija 

Simkai trumpą laiką atgauk su
silaukė dukrelės. Ji gim£ samz 
šio 21 d., Šv. Kryžiąųs ligotįi- 
nėje. Motina ir duktė geraį 
jaučiasi ir jau randasi namie, 
adresu, 7027 South Californįa 
avenue. Dr. Šimkus yra den- 
tistas ir turi ofisą ties 1801 So. 
Halkted Street.

Dukrelė bus pakrikštytą
vardu, Rita. Gimusi, svėrČ 
septynis svaęud ir penkis 
uncijas.

Juozas Babravičius 
Siunčia Linkėjimus 

Amerikiečiams
Amerikos fobai pasįlgęs; su 

\ ^ąmėnkiėčlais — “šviesiausios 
dienos”.

—O—

Dukrelės trumpą Idiką at
gal susilaukė ir pp. R. J. Ku
liai, (5628 South Richmond st. 
Ji gįmė Evangelicąl ligoninėj, 
sausio 25 d. Svėrė šešis sva
rus. Vardas, Beverly Ann.

Pp. J. Krankavičiams sausio 
28 d„ gimė septynių svąrų ir 
keturių uncijų sūnūs, Vfįlliam 
John. Trumpą laiką pagųlėju- 
Lewis Memorjal ligoninėje, 
motina dabar jau namie, 6008 
Carpenter avenue.

■■ —o—*—' ‘ •
Svečiuojasi 
Chicagoje

Pas p. Anelę Streilę,
So. Albany avenue, svečįuoją- 
si Antanas Kuchinskas iš Piit- 
sfield, Mass. Jis aytyko aplan
kyti “Naujienų” Koncertą, ku
ris įvyko užpraeitą sekriiadle- 
nį, Chicagos Sokol Auditorijo
je. .. " ' '

žada paviešėti Chicagoje 
dar apie savaitę laiko, o po 
to grįž namo. Dirba prje gelž- 
kelio.

4209

----- O-----
Dvi Clevelandieted .
Chicagoje

Sekmadienį rytą Chtcagon ' 
atvyko dvi viešnios iš £leVė-: 
land, Ohiv, pp. J. T. Vitkienė 
ir N. A. Vilkelienė. . 77

Pirmoji yra žymaiis Clevę* 
lando gydytoja, Dr. Vitkaus 
žmdna,» antroji laidotuvių Di
rektoriaus, p.. Vilkelio žriidųą,

P-nia Vitkienė yra . apsistb- 
j usį ,pas Dr. irp< M; T, ^tyi- 
kolius, 1641' So. Ąlbarįy aVe.

Gi p. Vilkelienėj' aplankiusi 
lietuviškus ; parengimus*sek
madienį, pirmadienio rytą iš
vyko atgal. Ją išlydėjb pp. 
Kazys ir Anelė ^tėponavięidi.

* * ‘ i* ■ • * S

Iš Tolimų Vakarų
. , ’ M '.,***, ■ ** « X ««•' '

Pas drg. J. Millerius, Evatts- 
tone, III., vieši giminaitis, Žo- 
nas Mališauskas. Jis atvyko 
savaitę-daugiau laiko atgal iš 
tolimos Britų KolomĄijos. Lan
kėsi “Naujienų” koncerte. Gy
vena Neiv Westminster mies
telyje ir dirba už “lumber- 
jack”. Jis pasakoja, kad ten 
yra tik 32 lietuviai.

P-as Mališauskas yra p. Mil- 
lerienės brolis.

-----:

i

“Naujieną” narys, drg. An
tanas Žymontas, gavo laišką 
nuo dąinįninko Juozo Babravi
čiaus, kuriame, siunčia lįnkėji- 
mųs visiems amerikiečiams, ir 
sąko, kad Jąbai pasiilgęs.

P-as Babravičius rašo, kad 
Aųietikoje praleistos dienos bu
vo “šviesiausios jo gyvenime”.

Laiško ištrauka seka:
“...Svarbiausia /ką norių pa

sakyti, tai tas, kąd pasveikin- 
tųmei visus Chicagos lietuvius 
nuo tnąnęs. Visiems širdingiau
sių linkėjimų. Daug laimes 
jums visiems, mano mylimi 
draugai. Mano draugai tik 
Amerikoje, čia' jų nebėra... Ir 
mirdamas jus nepamiršiu. 
Šviesiausios mano dienos buvo 
SU jumis. Spaudžiu dešinę.”

< ■» ' ■ ' ' • : • 
•' r* .-i<

Milda Auto Sales sa
vininko pranešimas

Ftąnk Bulaw, vos pradėjęs 
pardavinėti Buick ir Pontiac 
automobilius Milda Auto Sales 
Ištaigoj, padarė gerą pradžią. 
Pėr trumpą laiką jis jau par- 
dąye valiausio ’ modelio Pontiac 
automobiliu p-nams J. Ku- 
ohiriškiams iš Cicero, o taip- 
gi susirado daug pirkėjų, ku
rtė priduos užsakymus vėliau. 
Vadinąs,, padarė gera pradžią 

pralaužė ledus ir automo- 
biliiį pardavinėjimo srityje.

Pakvietę Frank Bulaw dirb
ti Milda Auto Sales įstaigai, 
lųėą neabejojome, kad jis tu- 

’rėą gerą pasisekimą. Kaip ma
tote, neklydome taip* manyda
mi/ P-nas Bulaw pasirodė ap- 
.šųkfūš pardavėjas ir naujoje 
jam biznio; srityje. Taigi mums 
dėbar malonų pranešti,1 kad p. 
Bi4ąw pasilieka nuolatinis mū
šy' Įstaigos automobilių parda- 
yčjag. Viąiį:jo draugai ir pažį- 
Štamį’? kurie •planuojate pirkti 
i^įcįį ąrbą Pontiac;, pašaukite 
(^7’įelėtonU Victory 1696. Jis 
mielai;atvyks pasijus ir išaiš- 
' k i n s, kokiomis leng v om i s sąly
gom is jus galite per musų 
tsi’aigoš patarnavimą įsigyti 
Uaūją ąrba antrarankį automo-

i

Į Pietus
Į Hot Springs, Arkansą* šią 

savaitę ruošiasi p4e Gerte Nef- 
fas, W alte r Neffct^, West»i,de 
biznieriaus duktė, peręitą ket
virtadienį, p. Neffas iš kuror
to sugrįžo, praleidęs atostogo
mis apie dvi savaites laiko, 
yra savininkas Walter’ Ne:

NAUJIENOS, Chleago, E

PASIILGO AMERIKIEČIŲ

4
Dainininkas Juozas Babravičius su šeimyna, (žiūrėk žn’ą) 

J..,i i,,,,..

teks
pa-

žmo-

y. > . -; Dan Kuraitis,
Milda Auto Sales savininkas.

Cicero

.______ Trečiadienis, vas. 17, 1937
gyvena gerai. Jis negali su
prasti, kas galėjo jį sumušti ir 
už ką. Aš apgailestauju p. A. 
Benešiuno ir veliju jam greitai 
pasveikti. Antanas Benešiunas 
gyvena adresu 3518 So. Fran- 
cisco avenue. Kaiminka S. C.

Tautiškas demokra 
tų kliubas

Tautiško * Demokratų Kliubo 
mėnesinis posėdis įvyksta šį 
vakarą, t. y. vasario 17, Ven- 
geliausko svetainėje, adresu 
4500 So. Talman avenue. Tai
gi nariai įsidėmėkite, kad po-

tadienio vakaro į trečiadienio 
vakarą.

Bukite susirinkime visi lai
ku 8 valandą vakare, nes 'kliu
bas turi daug svarbių dalykų 
aptarti. Neužmirškite ir naujų, 
narių atsivesti ir įrašyti jims 
į kliubą.

šiam kliubui gali priklausy
ti kiekvienas asmuo. Ypatin
gai pageidaujama veikėjų-dar- 
buotojų. Narių vyrų mokestis 
50 centų metams, o moterų 25 
centai metams. Taigi, kurie 
įdomaujate kliubo darbuote, tai 
šį vakarą geriausia proga į 
kliubą įstoti.

\ — J. Bložis.
....*..... '--------------------------------------------

Sumušė lietuvį
Nežinomi piktadariai skau

džiai sumušė Antaną Benešiu- 
ną vasario 11 dieną. A. Bene
šiunas yra Kimball1 pianų kom- v : ' ■ ■ ■' •
panijos darbininkas.
. Savaitė laiko atgal, akai dar
bininkai susirinko darbui, tai 
rado dirbtuvę uždarytą. Mat 
kompanija nugirdo, kad darbi
ninkai tarsis apie uniją, tad pa
bijojo, kad neįvyktų sėdėjimo 
streikas. Todėl ir uždarė dirb- >■ ■ , * į... I ’ •/ •

kia Benešiunas nukamuoti.
Kankino lietuvį kojiai jis ne

teko sąmonės. Kai' benešiunas 
atsipeikėjo, tai nieko prie jo 
nebebuvo. Jis pradėjo slinkti ar
čiau prie kelio. Pamatęą žmo
gų ėmė šauktis pagelbos. Tas 
žmogus suteikė’ Benešiunui pa
gelbos. Parvežė jį namo.

Buvo jau pirma valanda' nak
ties, o kai užpuolikai jį pasiga- 

, vo, tai buvo 8 valąnda vakaro.
Dabar jis guli lovoj visos išti
nęs, sudra'skytu veidtr. Gydyto- 
jas sako, kad Benešiunui 
dar ilgai pagulėti iki jis 
sveiks.

- Benešiunas yra ramus
z gus, šeimyna^- su visais su- sėdžiai tapo perkelti iš penk- 

bus koks ' ten darbininkų susi- n 
rinkihias, ėjo pasiklausyti.' Prie [ 
26 ir Kedzie .gatvių ties juo su
stojo automobilis, prišoko prie 
jo du vyrai su juodomis mas- 
kėmis, pasigriebė Benešiuną, 
prismaugė, įsitraukė į mašiną 
ir nuvežė prie Pulaski road/ir 
33 gatvės.

; Apielinkė čia neapgyventa. 
Ištraukė Benešiuną iš mašinos, ■ 
pavilko toliau nuo gatvės ir 
pradėjo mušti, spardyti, už ko-  
jų paėmę žeme vilko. Benėšiu- 
na's prašėsi, kad paliktų jį gy
vą, užpuolikai dar labiau ėmė

A. Benešiunas, nugirdęs kad jį smaugti, sakydami, kad rei

11 iuiii.i.1

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vąi j-is
TBINER’S ELIKIH ~ 
OF BITTER WINE

i*

MALONUS SKAITYTOJAU!
Pats perskaityk ir parodyk savo vaikams ar drau

gams OLD GOLD Cigaretų apgarsinimą, kuris, telpa 
šios dienos laidoje. Paragink, kad jie įstotų į OLD 
GOLD KONTESTĄ—gal jiems pasiseks būti laimėtoju.. 
Kontesto taisyklės paprastos, jeigu jas atydžiai per- 
skaitysit ir stengsitės suprasti. Kas nebando—tas nie
ko neatsiekia...

ATYDOS! , Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime. Pirkit nupi-

* gintomis kainomis, lengvais išmo- 
Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit irkojiniais. 1

sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Central Oistrict Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

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

10 tūbų General Motor Radios pp

6 tūbų Radios vertės $2*5.00 po

Visose 
Vaistinėse

Nebūkit
Nevirškinimo

Vergais

lovas, radios, elektrikinės ledaunes. 
vertes $140.00 už ......J...

PRASYK SAMUELIO DYKAI 
Trlrter’s Bitter Mine Co.
044 S. WellH St.‘, Chlcago, I1U 
Prielųsk rnąn eampėll dykai
Vardas - ------------------------- :----- -

Gražus dideles mieros Cedar Chest verti 
po

• Raudonos Rožės kliubas yra 
didžiausia lietuvių organiza
ciją šįpje apielinkėje. Eilę 
metų Raudonos Rožes kliube 
darbavosi Leo Švėgžda kaipo 
pįrmininkas. Tos pareigos 
eiti- jam gerai sekėsi. Bet 
šįęjns metams jis atsisakė nuo 
urėdo vietos. Kliubo nariai 
nutarė savo veteranui dar
buotojui pagarbą išreikšt.

Paskirta 25 doleriai dova
nai, paskirta komisija iš trijų 
dovanai nupirkti. Komisija, 
pasitarusi su kliubo narių 
Jo e. K iškurni, 4917 West 14 st., 
nutarė pirkti rankinį laikro
dį. ,

................. ........... ^į ^Slijąrtą,-padaryta ir praeitą- 
viešbučio ir salčs, kuri randg»l^jUsitiitt^inie dbvana tapo 
si Westsidėje, adresu ĮJ435 P-; Švėgždai. Jis gų
“ " ■' hey£|k .per ašaras pareiškė, ;

kad cląug dirbęs ir ateity dirb-j 
kliubpAgerovei, nes matąs, f 

jogėį kliubo narį a i įvertina jo • 
tritiad.7 x7 •.

Tai tikra tiesa: p. Švėgžda, 
TiipiaViČia ir dar keli kiti yra * 

i daug pasidarbavę kliųbui ir 
išąugino jį. . Už poros metų 
kliubas < apvaikščios “25 metų 
jubiliejų, tad laimingos jam ■ 
ateities. ; . — K. P. D.
‘ įi V|i7y71;,;'''"'M IV '|i 1 '"■'Im m i ... ■....f j I .s '

. .... kai, Antanas ir Juozas Biels-
Emerald avenue, įvyko kukli kiai ir Edvardas Giedraitis su \ 
sukaktuvių vakarienėj kUHojfp-fe Stelių Čhernauškas.

, dalyvavo pp. Baronai, iBerec*

Leavitt street. ■ .. 7

švente Sukaktuves '
Trumpą laiką atgal,* pp. 

Juozas, ir Genovaitė Sidiiiklū- 
tė-Giedraičiai šventė “medi
nes”. penkių metų sukaktu
ves. P-ia Giedraitienė yra ga* 
bioji artistė ir dąininlnkč, 
kuri dainavo “Naujienų” koh* 
certe ir “Birutės” vakare, pė* 
reitą sekmadienį. ’

,Jų namuose, adresu, 3227

triuši

v» MLadSv- t vCiiJii .■

a ir praeitą

Vasario išpardavimas
■■ • : ..r-'-y ' . ’J ■■ ■ A r " f, . v,

Dabar yra geriausias laikas, pirkti rakandus, pečius,
4 pėdų ledaųnės

'65.00
*49.50
*14.50

$32.00
17.50

5 . 
po

Šmotų Valgomo Kaųibario Setai verti $28.00
*13.50

2 Šmotų Mohair Setai verti $100.00 po.... OO

JOS. F. SUDRIK, inc.
r

ietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine& Liouor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK Į TAVE3NUS. TEN IR REIKALAUKITE.

.   .................................. •  .................................................... ... ...... ........................... .. ................................................................................... . .    i.—.....

3417 South Halsted Street

Tel. Boulevard 7010—7011

c »

DAILY BUSINESS DIRECTORY
Į KASDIENINIS BIZNIO SA R ASAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam? susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu 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.

• ANGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

So7<Long Avė 
TKL MMIBMC MO&

REPūblic 8340'

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

^Smulkesni $7.15 tonas.

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

CONRAD’S 
| PHOTOGRAFAS 

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

Tel. Englewąod 5883—5840

TAVERNOS
LIGONINES—
HOSPITALS _

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišk| gydytojai, o ne stu

dentai, tėikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikale ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongysles 
gydymas išvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

BLACK BAND   ...............  $8.60:
ILLINOIS LUMP  .......... $6.401
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10
Pašaukite LAFAYETTE 8980 

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

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

. ’ -r-Degtinė. .
CITIZENS BEER. 

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

►. * 

oV

• REŠTAŪRANTAI

ijLSki.-JSik

Butfrik’s Furniture Mari
z 3347 So. Halsted St. /

—--------------------- .„./■ -- ■

BUDRIKO PROGRAMAS: ,
WCFL 970 K., NedSlioje nuo 7 iki, 8 vai. vak.
WAAF 920 K., PanedSliais ir Penktadieniais 8:30 po Įlietų.
WHFC 1420 K.» Ketvirtądieniais nuo 7 iki 8 vai. vak. ""

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street 
A. NORKUS, Savininkas.

Tel. Victory 9670.
, *7 v ‘<

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro B. tena yra vienas iŠ ge 
riaušių Biteriu ką šiandien randas' 
ant marketo. J<s žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekoše ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. 
Ganai 1138.

630

Pašaukite

West 18th St. 
CHICAGO, ILL.

telefonu

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINE—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 
A L U Š

H KU&
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Išėjęs Bankan Su 
Darbdavio $1,000 Sa- 
lesmonas Nesugrįžo

NAUJIENOS, Chicago, PI. T

“Ne pirmas kartas”, sako 
žmona

ir

o

Petras Petulis, savininkas gė
rimų sandėlio adresu 6706 
Stony Island avenue, įteikė sa
vo salesmonui $1,000 čekiais 
pinigais ir pasiuntė bankan.

Salesmonas išėjo vakar, 
nesugrįžo dar ir šiandien.

Jis yra Walter Moran, 6513 
S. Halsted street. Petuliui tas 
dalykas pasitaikė tik pirmą 
kartą, ir jis spėlioja, kad gal 
Moran buvo pagrobtas ir api
plėštas. Bet Moranienė numojo 
ranka ir pareiškė: “Jis mane 
taip paliko jau ne pirmą kartą”.

Vakar Prasidėjo Po 
licisto Toth Užmušė 

jų Byla

vėliau ir bankai užsidarė. Visa 
tai šios kolonijos lietuvius, taip 
darbo žmones, kaip ir biznie- 
rius, labai suvargino. Daugelis 
jų net visas savo sutaupąs ^ar
ba namus prarado. 1

Bet jau šiandien pas visus 
matyti viltis, kad ir vėl užeinat 
geresnis laikas ir kad žmonės , 
vėl turės progos centą kitą pa
sidėti į sutaupų fondą -— nuo 
kitos bedarbės arba nuo kitos 
nelaimės gintis. \ ;

—-Senas Petras.

tą į streiką išėjo Chicagos 
Goodyear Tire and Rubber Co. 
automobilių reikmenų krautu
vių darbininkai.

Darbininkai ikišįoĮ gavo nuo 
$80 iki $100 į mėnesį ir dirbo 
ilgas valandas- Dabar jie rei
kalauja nuo šimto iki $120 al
gos 4r 48 valandų darbo savai
tės.

Roseland

Jau ir Antras “Sėdė 
jimo” Streikas 

Chicago je
--------- --------  .į t

Sustreikavo automobilių
menų krautuvių darbininkai

Apkaltino Lenkų 
Spulkos Viršininką 

Apsivogimu
Northsides spulkos kasoje 

trūksta $33,000

reik-

Pereitos savaitei pabaigoje 
Chicagoj e‘ buvo kilęs streikas, 
Wahl-Eversharp Pen Company 
dirbtuvėse. Pirmadienį jis buvo 
likviduotas, kai bendrovės vir
šininkai sutiko pakelti darbinin
kams algas 10%. ' ,

Vakar Chicago susilaukė ant
ro “sėdėjimo”, streiko, šį kar-

Miesto teisėjas Pa’dden vakar 
išdavė arešto , varantą prieš 
Zygmund Majevvski, Old 16th 
Ward Building and Loąii Asso* 
ciation’ iždininką ir sekretorių.

Valstijos auditorius, peržiū
rėjęs tos spulkos knygas,,, rado, 
kad kasoje (trūksta' 33^36 do
lerių. \ • v

Trukumui iškilus aikštėn, Ma- 
jewski pasislėpė.

Smuiką randasi adresu 1123 
Mihvaukee avenue.

Svečiuose įas parapijonu|g

Praėj ifšį soltniadięnį, vasario 
7 dieną, parvažiavęs iš darbo 
sumaniau nueiti pas kleboną 
Paškauską vakarienei. Suma
nyta, padaryta.

Parapijos / svetainė j e radau | 
netik parapijonų, bet ir socia
listų, ir koihunistų, ir laisva
manių. L i ■ v

Neužilgo pasirodė ir klebo
nas. Jisį pakvietė visus valgy
ti. Pasakė trunįpą' kalbą,, ne
prisiminė ■ nė apie bedievius, 
nei apie dievotus. Kiek iš jo 
kalbos galimą ' buvo suprasti, 
tai jis nebaUgink savo parąpi- 
jonų bedievybe^ ’ bolševikais, 
socialistais ir kitais vardais. 
Beiškia, sugyvena gan gerai su 
visais. 0 Ūki Šitaip sugyvena, 
tai ir susirenka; į jo pafcengi- 
ttiūs visokių pažiūrų žmonių.

Pabaigęs kalbą klebonas pa-

JAUNUOLIO CHARLES ĖVANAUŠŠO 
PAIŠINIAL

kvietė muzikantus groti, o po 
vakarienės davė gan gražų pro*- 
gramą. Svečių buvo, apie 400.
į£--. — LaisV. koresp.
—7—r—*— r —   .j,, ........... ,, į, ,r

.Bosses Won’t
Hire People with 
Halitosis (BREATH)

People who get and hold jobs 

keep their breath agreeable

fftth tho best to Chooso fro-m thesrf days, em- x 
ployers favor the peraon whb is most attrac- 
tlve. In business life as in the ‘sodai world, 
ftalftods (uritrtoftaatft breath) is edesidered the 
worst of įaults.

Unfortuhately everybody ouffers from thja 
offensive •ondition dt some time orotner— 
many rnore regularly than they thi k. Fermen- 
čatiob of fOOa pattidos skipped by the tooth 
bfush is th6 carnte of inoat dases. Decaying 
teeth ana poor digėstion Also čdUsd oddrs.

The <jiiick, pleasant way to fmprove your 
breath use ^isterine, the auick deodorant, 
every mdrhfng aha everv rifght^

Listerine ha'ts fertnerrtation, a major cause 
of odors, and ovirconies the ooofa thenrtselveff. 
Your breath becomes sweet ahd agreeable. It 
•vUl not offehd others.

If you vajufe your job and your friends, use 
Listerine, the safe antiseptlc, regularly. L&m* 
bert Pharmacal Company, St. Louis, M0<

Don't offend others • Chedk 
"halitosis wlth LISTERINE

IŠLOŠK $100,000
PRADEK TUOJAU

Išlošk laimę Old Gold 
Konteste Help VVanted—Mate" 

Darbininkų Reikia

. Jus galite išlošti vieną iš 1,000 
piniginių prizų sudarančių $200,000 
sumą įstodamas j Old Gold Kon- 
testą. Kontestas tik ką prasideda ir 
susideda iš paveiksluotų mjslių spren
dimų. Pradėk tuojau. Neatidėliok. 
Nueik pas artimiąusį cigąretų dy- 
lerj ir paprašyk Old Gold oficialių 
Paveksluotų Mįslių DYKAI kartu 
su visomis taisyklėmis ir, kontestą 
liečiančiomis, smulkmenomis. Seki
te instrukcijas atidžiai, švarumas 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų nė 
gaudynių. Vien tik gabumas laimi. 
Čia jūsų proga visam amžiui tur
tingu phsidaryti, ačiū Labiau-Su- 
švelnintam OLD GOLD. Dabokite 
Naujienas dėl tolesniu pranešimų.

Skelb.

T

Peoples Liųuor Store
2646 West 63rd Street , 

Tek Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios» 

rųšies gėrimų.
Kas ateis stl šiuo apgarsinimu, 
nusipirks wholesale kainomis.

South Chicago

kai

va-

«***'•»***♦•

Ka-
Ar-

užlaiko tavern biznį 
draugiškų pasikalbėjimų

patirti, kad South Chica- 
ir jos apielinkėje geležies

Prokuroras reikalauja mirties 
bausmės

SUSIRINKIMAI

CLASSIFIEOADS

>■ • Trwr»»i

&

PARENGIMAI

i

bllos—grei-

CRED1T

SlmtflM* CMU* lekemaMT f VtaM 
PuMnllo Daili 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietam* 
ir Pagrabarns-

3X1S So. Halsted St 
’M- BOUlevsrd 73U

r---*

■ Miscellaneous 
įvairus .

REIKALINGAS DIDELIS RŪS
TAUK ANTO geslnis pečius. Kas tu
rite atsišaukite Albany 1218........

Financial 3
'Fhiimsai'-Paricolofc * *

IEŠKAU GERO VYRO, kuris my
lėtų gyventi ant fermos. Esu našlė, 
turiu 80 akrų fermą ir budintais. 
Butų geistina, kad vyras turėtų nors 
$500 pinigų. Atsišaukite T. Baltru- 
šienė, 827 West 3Urd Place., Chica
go, Illinois..... .................  .

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms*-— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
• Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTĖ 5»00

•---------------------- ------- —  -----------7”—'—

PARSIDUODA NEWSTAND — 
PARSIDUODA NEWŠTAND biz- 

niavas kryžkelis, be skolų $37 savai
tėj. Kreipkitės 35th ir Archer Sęuth

CIGARŲ, KENDžIŲ, STAT1ON- 
ARY, mokykliniai daiktai^, soda 
fountain, senai išdirbta ger^> krau
tuvė, šaunus fikčeriai, šviežus sta- 
kas. Pigi renja, flatas, $750.00 nu
perka viską, verta daug daugiau.

2311 No. Weste m Avenue ,

Business Chances 
Pardavimai Bizniai _. t'

NAŠLĖ PARDUODA CIGARŲ, 
cigąretų ir ice cream krautuvę su 
namu ar be namo arba išmainys j 
privatinį namą. 1609 8o. Halsted 
Street. < •

Vakar kriminaliame teisme 
prasidėjo byla, iškelta piktada
riams Frank Whyte ir Stanley 
Murawskiui, kurie kiek laiko 
atgal nužudė Town .of Lake 
nuovados policistą, Michael 
Toth. (Toth buvo labai gerai 
žinomas vietos lietuviams. Visi 
jį mėgo).

Whyte ir Murawski yra bu
vę, bet paroliuoti kaliniai, ku
rie netoli 47-tos ir Damen, avė. 
užlaikė anglių sandėlį. Jie nu
šovė Tothą alinėje ties 4830 S. 
Wood streot.

Byla vyksta prieš teisėją 
John Prystalski. Prokuroras 
reikalauja mirties bausmės pik
tadariams, ir, iš viso ko atro
do, kad jo reikalavimai bus pą- 
tenkinti. 4^ ** *» ii « •«

REIKIA PATYRUSIO VYRO dir
bti farmoj. Nuolatinis darbas' ir 
geri namai. Naujienos, 1739 South 
Halsted, Box 566.

Help VVanted—Eeiuaie 
Darbininkių reikia

REIKALINGA MERGINA. NAMŲ 
darbui. Alga kaip susitarsime.

4254 So. Ashland Avė.

REIKALINGA VIRĖJĄ: moteris 
ar mergina, kuri yra patyrus i reš- 
taurantą dirbti. 3740 South Halsted 
Street.

MERGINA bendram namų darbui; 
pilnas ar dalinas laikas, būti ar 
eiti. Kaplan, 2034 Humbolat Blvd.
■■■■*“ ........................... .........................................—

MERGINA ar moteris namų dar
bui; , paprastas virimas—skalbimas 
(pjaunama mašina), būti,. $6.00. Dau
gumą vakarų liuosa. Fairfax 6156< 

■■Į .., mm lWlll<l|lt,i>|įlli«į*ilĮ^>«i^Įril'».anil||ll,| '<■, Ui Millįl
• MERGINA NAMŲ DARBU!, 2 
suaugę, 1 vaikas, savas kambarys. 
$8-410. Austin 9430/ ' < ’

MERGINA . BENDRAM ’ NAMŲ 
darbui, geri namai, būti. Crocker, 
734 Waveland Avė.. Graceland 1799.

Pasižymėję Lietuviai 
Jaunuoliai

Helen Aleksiunas — Charles Evanauskas
— Ann Jakaitis — Stanley Yankus 

Hypatia Sofija Poniškas — kiti t
„ Greta šios žinios telpa dvi 

geros ir gražiai padarytos ka
rikatūros. Tai yra 19-os metų 
jaunuolio, Char 
les Evanausko, 
Brighton Par
ko Kelly mo
kyklos mokinio 
Matbaš? * 

• Jaunasis dai; 
liniukas moko
si paišymo pats 
per save. Mo
kykloje lanko "CHARLES 
mech a n i k b s EVANAUSKAS 
skyrių ir ateinantį birželio mė
nesį žada mokslą pabaigti. Po 
to lankysiąs Chicagos Acade- 
my of Fine Arts.

Jis yra sūnūs, Jurgio ir 
ziinieros Epanauskų, 3959 
cher avenue.

ministracijos universiteto lei
dinio, “Illio”. Mokinosi gabiai. 
Universitetą lankė per keturis 
metus.

Ann Jakaitis-Antroji
Englewood Iligh Scliool 

mokyklos garbės abiturientų 
fačpe4* tftfvo jauna

MERplNA PATYRUSI BEND
RAM' namų darbui be skalbimo — 
eiti hamon vakarais. Graceląnd 1468 
po 3 vai. po pietų. : \ ' 1 ' - f '

Charles lanko mokyklą, 
karus praleidžia paišymui, o 
Unkšti rytą atsikėlęs ■— dar 
prieš pamokas, eina dirbti. 
Brighton 'Parko kolonijoje jis 
išnešioja “Naujienas” prenu
meratoriams.

Helen Aleksiunas
Keletą dienų atgal Illinois 

valstijos universitete mokslus 
baigė, p-lė Helen Aleksiunas, 
6641 Richmond street. Ji 'gavo 
Bachelor of Science • laipsnį 
bucliąlterijoje.

Mokslo laikais ji priklausė 
.garbės seserijai, Phi Chi The- 

tuvės stovėjo Vipai uždarytos, O ta ir buvo junior vedėja ad-

Darbai gerėja
South Chicagoj aplankiau 

kuriims biznierius naujieniečius,
• kaip tai pp. Fr. Kleivus, 10256 

So. Commercial avenue, kurie 
užlaiko gražią bučernę ir gro- 
sernę; p. K. Danuną, 8756 
South Houston avė., kurs už
laiko tavern biznį, p. A. Ruze- 
lą, 8814 South Houston Street, 
kuri

Iš 
teko 
goj
didžiulės dirbtuvės, kurios čia 
yra kelių skirtingų kompanijų 
vardais operuojamos, dirba ge
rai. Taip pat dirba gerai gru
dų elevatoriai, Henry Fordo ir 
kitos dirbtuves,

South Chicagoj taip lietuviai 
biznieriai kaip ir darbo žmonės 
sako, kad šiemet daug geriau 
darbai eina, negu metai ar du 
atgal. Apie pono Hooverio pro- 
sperity jie nenori nė kalbos 
girdėti^ rtės anose dienose dirb-

lįŠKVaitė,' 
Ann Jakaitis. Pasižymėjimais 
ir laipsnių aukštumu, ji lai
mėjo antrą vietą tarp gabiau
sių mokyklos abiturientų. Iš 
viso jų buvo apie 300.

Kitas jaunas lietuvis, Stan
ley Yankus laimėjo penktą 
vietą. Tarp žymesnių tos mo
kyklos mokinių buvo dar ir 
sekami lietuviai: Edivard 
Gricius, Charles Vysockis, Ig
nas \Nesteikis. ir Vlctora Ra- 
daviche. \

Albina Trilikaitė
'■ Jt.. , . j.

Šį menesį Kelly High School 
mokyklą užbaigė ir p-lė Albi
na Trilikaitė, jauna, talentin
ga dainininkė, ir “Pirmyn“ 
choro valdybos narė. Jai daž
nai tekdavo dalyvauti mokyk
loje statomose operetėse. Ją 
ten mėgo, kaipo dainininkę.

Tarp garbes abiturientų Kel
ly mokykloje buvo sekami 
lietuviai;

Raymond Galeiiski, Cathefi- 
ne lyanauskir Stella Bartkus, 
HypdįĮia Punishka, Gertrude 
GlebauskaSį Gejievieve Raine
lis, Frances Rutkauskas,' Fr’k 
Dėkas, Pirmą vietą laimėjo,

H

3WELL / ycah!

Humboldt Park Lietuvių Poetikos Kliūbo susirinkimas įvyks 
vas. 18 d., 8 vai. vak. Ahnlra Simons svel.. 1640 North 
Hancock St., Chicago. —Valdyba.

18 MĖTŲ VrIGJITON I’ARKO LIETUVIO, CHARLES 

EVANAVSKO 'pieštos Kelly High School mokytojų karika
tūros. Jaunuolis yra tos mokyklos mokinys, (žiufrėk Žinių).

M. Dundulienei, veikalų rašėjai ir visuomenės darbuotojai pa- 
. gerbti rengia Liet. Moterų Dr-ja Apšvieta vakarienę, pro

gramų ir šokius Aedelioj, vasario 21 dienų, Chicago Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
iš kalno 50c., prie durų 60c. Kviečia skaitlingai atsilankyti 

Rengėjos.

HYPA TIA S. PUNISHKA
Jaunulis, Pratik Peckailis 

buvo abiturientų ktiasės vięc-
pirmini irk u, ir kliasčs vardu

isi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BURBAU ASS0C1ATION
B. Ii. riETKIEWICZ, manager 

2608 West 47th Street Chicago
S--------- ;,! ■ ■■■■ J .    ; ■, i.į, į,. 'U. 'Ui ...  

Mezgimo Dirbtuvės 
—KnUting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
\ SVETERIŲ K R A U- 

TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 8486.
,504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei .pagei
daujama. j

BRIDGEPORT ROOFING CO.
3216 So. Raląted Street 

Tel. Victory 4965
• ' . *4 f į *jį

REIKIA PATYRUSIOS Btirroughs- 
Moon Hopkins knygvedybos mašinos 
operuotojąs. Kreiptis: McVittfe, 1600 
South State Street.

, ,,.„,>^„,4..-m     1,

REIKALINGA VEITERKA—£eros 
valandos—nedėliopris ir šventadie
niais dirbti nereikia. Mokestis $8.00 
Į savaitę; patyrimas nereikalingaš. 
Jeigu gabi mergaitė išmokysime.^ • 

Bernice’s Lunch Room. 
506 West Pershing Rd.

KOLEKTAVIMAS VlSUR
NĖRA kolektų— nėra mokesnio. 

Randofs—notos—algos—skolos—-Gro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

great Northern 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922.

Personai
• Asmenų Ieško

Pristato j Valgyklas. Visokios rų 
sies mėsas. R ėst aura n tų aprūpi 
n imas MUSŲ SPECIALYBĖ. .
3239 So. Halsted St

Tel. VICTORY 2031-2

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris, pagelbėti į restaurantą — 
gera mokestis ir pragyvenimas.

. šaukite ALBany 1213.

REIKALINGA PATYRUSI VĘI- 
TERKA, nuųlatinis darbas. Mokeš- 
tis gera, 3206 So, Halsted Street.j 

Furnished Rooms—WautedT
---- JeškoJKambarįo . 

; " RĖlKALINGAS; KAMBARYS dėl 
šeimynos. ^Turi >buti netoli 

gatvėkarių linijos'’MArcįuette Parke 
arba EnglevĖood. Rašykite 1739 So. 
Halsted St., Boj; 567. __

Farms for Sale 
Uldaf Psrdavfmti

PARDAVIMUI FARMOS VISO
KIO DIDUMO ir vertės, gera žemė 
ir budinkai, prieinamos kainos, Ma- 
son County agrikultūros centras va
karinėj Michigano daly.

’ Phone 9 F 4, FREESOIL, 
H, L. DĄRR, RĘALTŲRj FREESOĮL.

Reaf Estale For S p te
* DIDELIS BARGENAS 

•Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
^*1 S. MlGKEvicE and CO.

6816 So. Western Avenue 
Hemlock 0800.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ..................  $6jOO
MINE RUN STAMBIOS

EGG$6.00
NUT ............ *............... $6.00
SCREENINGS ..1.....:..... $4.75

PRISTATYMAS MIESTE 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

-............... ■■ ■ — -- - \t~t t"'i**?'!

TON.

TON. 
TON. 
TON.
TON.

IR

DABAR LAIKAS s
Pagarsint Farmas
—PARDUOT C
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybė# kainos

- kįla.
Nen Ii dėliok it.

Garsintis
Naujienose ,'
Apsimoka
PAŠAUKIT MVS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kalno* 

■' . prieinamos. >' Ui pakartoji
mus duodame gerų nuo
laida.

4^’

Remkite tuos, kurie 
garsinasi ■ '

“NAUJIENOSE” I.
. . f .. <



PRAŠO KEURIASDEŠIMTS MIUONIJ PO
ŽEMINIU TRAUKINIU ĮRENGIMUI

Majoras Kelly pas prezidentą Rooseveltą
Vakar po pietų Chicagos mie

sto majoras Edward J. Kelly 
sudėjo vizitą prezidentui Roose- 
veltiii, Washingt:ne. Jis prašė 
Amerikos valdžios 40 milonų 
dolerių įrengimui požeminių

traukinių ir vieškelių Chicago- 
je.

Pirm konferencijos su prezi
dentu, majoras Kelly kalbėjo su 
vidaus reikalų sekretoriumi, 
Harold Ickes kuris yra ir WPA vieton

(Public Works Administration) 
galva. • ’

Jeigu valdžia duos paskolą 
Chicagai, tai tą padarys per 
PWA, kuri finansuoja pana
šius projektus. Chicago turėtų 
pridėti prie to apie 80 milionų 
dolerių daugiau.

Trumpą laiką atgal majoras 
įteikė miesto tarybai Chicagos 
susisiekimo reorganizavimo pla- 

j ną, kuriame jis siūlė laipsniš
kai naikinai gatviakarius ir jų 

įvesti autobusus; nu-

NAUJIENOS, Chicago, TU.
■1 i ■ii.il  ui n i j, įl|iVijiilii...l i>i|!^Wi^/WJ|,.,Į i

Trečiadienis, va s. 17, 1937
..

griauti eleveiterių 'tiltus mieste 
ir iškasti tunelius požeminiam 
gatviaka'rių, traukinių ir auto
mobilių susisiekimui.

Stickney Kaimo Val
dininkai Bėdoje

' “V*..... .  ....'•

Visi devyni traukiami teisman
- į’.J ) <

Kiek laiko atgal Women's Ca-
tholic Order of Foresters nu

pirko $5,000 vertės bonų iš kai
mo Stickney. Kai atėjo laika's 
bonus atmokėti, tai kaimo val
dininkai aiškinosi, kad neturi 
pinigų. , 

.f ■

“Foresteres” tada nuėjo į 
teismą ir išgavo įsakymą, ver
čianti vaidininkus sukolektuoti 
pinigus mokesčiais ir bonų sa
vininkėms atmokėti.

Valdininkai pinigus sukolek- 
tavo, bet juos nesumokėjo 
“Foreslerems”, bet įdėjo į kai
mo iždą. O iš iten jie paslaptin

gai pražuvo.
Valdininkai šiandien turės 

stoti prieš apskričio teisėją Mc- 
Goorty ir aiškintis kur pinigai 
dingo.

RadioWCFL
Budriko nedėlinis progra

mas buvo išpildytas kuopui- 
kiausiai. Skambėjo labai gra
žiai Budriko kvartetas ir or
kestrą. Jcdvigos Gricaites

dainavimas buvo pilnai paten
kinantis. įspūdinga buvo kal
ba Lietuvos konsulo Dr. Bag
dono apie Lietuvos nepriklau
somybę. Aldonos Makaliutės 
romansas su Greičiu taipgi pa
tiko visiems. Tokių progra
mų pageidaujama. žinoma,- 
leidėjams didelės lėšos, bet 
yra didesne nauda visiems 
klausytojams. -

— Girdėjęs.

Garsinki tęs Naujienose
t

BOMBARDAVO ISPANIJOS LAIKINĄ SOSTINĘ — Svarbiausioji gatvė Va- 
lencijoje, laikinoje Ispanijos sostinėje, kur iš Madrido atsikraustė lojalistų valdžia. 
Sukilėlių laivai bombardavo miestą per pusę valandos, padarydami daug nuo
stolių ir užmušdami daug žmonių.

J PASTORIUS KALĖJIME'■■■ — Ziono. pastorius, Finis 
J, Dakc, įeinąj kalėjimą .^lilwankee, Wis., kur sėdės 6 
mėnesius už prasižengimą Manu aktui, kuris draudžia 
merginų gabenimą, per valstijų ribas nemoralioms tiks

NORI PRAŠALINTI — 
William Green, Amerikos 
Darbo Federacijos prezi
dentas, kuri United Mino

c I

Workers unija nori praša

linti iš nariu už darbiniu- c
ku “išdaviniu” General c C

Motors streike.

Naujienų-Acme Photo

lams. NaujienipTribune Photo

krato General Motors unijistų simpatizatorius, kurie

SULAUKĖ NETIKĖTO 
, draugo -— Bernice Soroski. 

žmona kalėjimai! pasmer
kto piktadario, kuriai pa* 
galbą pasižadėjo teikti nu
teistojo apiplėštas biznie
rius. Rankose laiko kūdiki.

Naujienų-Tribune Photc

UNIJISTŲ VADAI — Du jauni* United Auto \Vork-

atvyko j Anderson, Ind., išgirdę, kad ten neramumai.
Policija neleido jiems važiuoti Andersonam

Naujienų-Acme' Photo

SULAIKĖ UNIJISTŲ KARAVANĄ—Kai Andersone, Ind., kilo neramumai, 
būriai unijistų ir simpalizalorių iš Mįehigavo valstijos išvyko į tą miestą paremti 
savo kolegas, unijistus—General Motors darbininkus. Bet Indianos valstijos po
licija karavaną sulaikė ir įsake grįžti Atgal Michiganan. Naųjienų-Acme Photo

JUDĖJIMAS AUTOMOBILIŲ PRAMONĖJE ATSINAUJINO — Po 43 dienų Ge
neral Motors streiko, judėjimas tos firmos dirbtuvėse atsinaujino. Paveikslas pa
rodo traukinį, išvykstantį su automobilių rėmais iš A. O. Smith dirbtuvės' Milwau- 
kee, Wis. Nau jienų-Tribune Photo

1

. NORI DVIKOVŲ — Vienos Austrijos, daktaras, 
tyanz Sargas lavinasi. O lavintis reikia, f nes jo laukia 
dvikovos su devyniais vyrais, kurie apkaltino jį vedimu 
žmonos ne iš meilės, bet dėl, turtų. Tris dvikovas Sargas

kers of America unijos organizatoriai, Vidur Reutber ir 
Roy Reutber (broliai). Jie aktyviai dalyvavo General 
Motors streike, o dabar organizuoją darbininkus Ander
sone, Indiana. Nftujienų-Tribune Photo

ORGANIZUOJA LAKU- 
nių Kliubą— 24 metų ame
rikietė atktorė, kuri orga
nizuoja lakūnių kliubą, 
vardu “Kregždžių Kliubas” 
Narės privalo turėti savo 
lėktuvus.

Naujienų-Acme Photo

NUŠAUTAS — Andre 
Johnson, kurį nušovė chi- 
cagietis, Harry Renick, prie
varta išmestas iš nuomo
jamo buto.

Naujienų-Tribune Photo




