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Smarkus Mūšiai Del 
Oviedo
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Lojalistai pradėjo smarkiai bombarduoti 
sukilėlius prie Jarama upės. Visos jėgos 

mobilizuojamos prieš sukilėlius.

\ • Kovojančių Pusių Atstovai

GIJON, Ispanijoj, vas. 23. 
— Asturijos angliakasiai ir 
Baskų milicija veržiasi į Ovie
do, kur smarkus mūšiai siau
čia nuo pradžios civilio karo.

Lojalistai užėmė kelią į va
karus nuo Grado ir atkirto su
kilėlių susisiekimą. Taipjau 
ruošiamas ginkluotas trauki
nys, kuris turės praskinti ke
lią j -patį miesto centrą.

Sukilėliai veltui bandė per
silaužti per lojalistų linijas, 
lojalistams baigiant visai ap
supti miestą. Einą smarkus vi
suotinas mušis prie pat mie
sto ir apielinkės miesteliuose.

Lojalistai • dabar • smarkiau
sia puola rytinę dalį miesto. 
Taipjau smarkus mūšiai eina 
prie didelės Oviedo ginklų dir
btuvės ir prie priemieščio ka
lėjimo.

Lojalistai smarkiai bombar
duoja sukilėlių pozicijas.

MADRIDAS, vas. 23. — Lo
jalistų artilerija vakarinėj Ma
drido pusėj pradėjo nepapras
tai smarkiai bombarduoti suki
lėlių pozicijas*, 
persimetė į visus sektorius.

Nuo nepasiliaujhnčia bombar
davimo dreba langai 
mieste.

vįsame, atkirtę 
ei jos.

Smarkus mušis eina j pietus 
nuo sostinės, San Martin-Mo- 
rata sektoer, prie Jarama upės 
palei Valencijos kelią, čia loja
listai susitiko labai smarkų su
kilėlių pasipriešinimą. Sukilė
liai visomis jėgomis laikosi ir 
hesiduodą atmušami' nuo to 
to svarbaus Madridui kelio.

Lojalistų vadovybė, pripaži
no, kad lojalistai, kurie buvo 
atsiėmę svarbų strategini mie
stą La Maranosa, jį vėl pra
rado.
? Valdžia yra pasiryžusi su
kaupti visas savo jėgas kovai 
su sukilėliais ir išleido dekre
tą, einant kuriuo visi bedar
biai ir kitokie dykūnai nuo 18 
iki 45 metų amžiais bus mo
bilizuoti ir pristatyti prie sta
tymo fortifikacijų ir kitų dar
bų už linijų. Šis dekretas pa
šauks karo tarnybon dar 150,- 
000 žmonių, neskaitant tokio 
pat skaičiaus vyrų, pašauktų 
prie ginklo.

N

Aragon distrikte sukilėliai 
veržiasi į priekį ir artinasi prie 
Viduržemio juros. Jei jiems 
pasiseks > j urą ,pasiekti, jie^bus 

Kataloniją nuo Valen-

meSyer adei, man, c. i. o. organizatorius 
Chicagoje, kuris atstovauja streikuojančius Fansteel Me- 
talhrrgical Gompany darbininkus. Dešinėj, Robęrt J. 
Aitchison, bendrovės prezidentas. Jis nesutinka sueiti .
deryboms, aiškindamas, kad nori derėtiš tiėsioginįąi su 
darbininkpis,, o ne per pašalinius atstovus.

' Nauji^niį-Aęnie Photo
■ , ........... ........------...l~ yrerr..^.“,- s

Amerikos; ambasa- 994 chiąįę&aj hųžu- 
dorius ragina Euro- dyti už pardavinė- 

pą nusiginkluoti jimą narkotų

Italai Addis Ababoj 
sušaudė 300 ethiopų

RYMAS, vas. 23. — Iš auto
ritetingų šaltupių patirta, kad 
mažiausia 300 ethiopų liko su
šaudyta iš priežasties mestos 
Addis Ababoj rankinės grana
tos, kuri lengvai sužeidė Ita
lijos vice-karalių Ethiopijoj 
maršalą Graziani, gen. Liotta 
ir koptų bažnyčios vyskupą 
Abuna Cyril.
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Sėdėjimo streikas 
lėktuvų dirbtuvėj 
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SANTA MONICA, Cal, vas. 
23. — Apie 500 darbininkų 
Douglas . Aircraft Corp, kuri 
turi už $19,000,000 valdžios 
kontraktų ir už $4,500,000 ko
mercinių, kontraktų, .paskelbė 
sėdėjimo streiką. Kompanija 
tada tuoj aus paleido iš darbo 
ir visus kitus 6,000 darbinin
kų. , ■

Sąryšy su bombos metimu 
liko suimta apie 2,000 ethiopų. 
Buvo gi šaudomi visi tie ethio- 
pai, kurių namuose buvo ras
ta ginklų. Spėjama, kad iš su
imtųjų 700 jau liko paliuosėo- 
ti, bet 1,000 ethiopų tebėra 
kvočiami.

Pašalino Meksikos 
gubernatorių

MEXICQ CITY, vas. 23. — 
Tiajuana viltis vėl plačiu ‘ma
stu atgaivinti gembleriavimą, 
visiškai išnyko, pręzidentiri 
Gardenas, kuris yra didelis 
gembleriavimo priešininkas, su
spendavus Tiajuana guberna
torių už tai, kad jis leido nors 
slapta veikti gembleriavimo 
landynėms.

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

Apsiniaukę, biskį šilčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoje buvo 29°.
Saulė teka 6:34, leidžiasi 

5:33.

INTELIGENTAI BEDARBIAI 
PRAŠO PAKELTI UŽDARBĮ

KAUNAS. — Kadangi pra
gyvenimas yra gerokai pabran- 
gęs, o inteligentų bedarbių už
darbis menkas, kiti jų .išlaiko 
šeimas, tai intel. bedarbiai 
kreipės į vid. reikalų ministe
riją, prašydami ir jų uždarbio 
normas pakelti.

SOUTH BEND, Ind, vas. 
23. — Ghinietis Chune Shied 
Lee, 23 m, kuris pasiuntė grū
mojantį laišką Bendix Pro
ducts Corp. vice-prezidentui 
John P. Mahoney, reikalauda
mas $5,000, liko federalįnio 
teismo nuteistas 10 metų ka
lėjimam > v< ’

BELLEVILLE, IK, vas. 23.
. Charles Koehr, 65 m, ku

ris prisipažino 35 metai atgal 
Užmušęs savo brolį Henry, li
ko nuteistas nuo i iki 14 me
tų kalėjimam Nors teisėjas su
tiko suteikti parolių, bet nu
teistasis išreiškė pageidavimą 
eiti kalėjiman.

VATIKANAS, vas. 23.—Pa
pą yra žymiai pagerėjęs ir Va
tikane reiškiama viltis, kad jis 
pilnai pasveiks. Bet dėl ban
dymo yaigščioti vėl atsivėrė 
žaizdbs kojose ir jis išnaujo 
kenčia nemažą skausmą.

PARYŽIUS, vas. 23.—Ame
rikos ambasadorius Franci joj 
William G. Bullitt vakar kal
bėdamas amerikiečių kliubui 
George Washington gimtadie
nio iškilmėse, kvietė visas Eu
ropos valstybes prie nusigink
lavimo ir atnaujinimo interna
cionalinės prekybos, kartu 
įspėdamas taikos ir demokra
tijos priešininkus.

■Frąnčuzai skaito tą kalbą 
diplomątįhiuiv dokumentu*, nes 
pasklydo< gandai, : kad jo kalbą 
yra užgyręs pats Wa,>hingto- 
nas. Todėl ir buvo nekantriai 
laukiama tos jo kalbos.

Manoma, kad tai buvo pa
skutinis amerikiečiu atsišauki
mas už nusiginklavimą, pa
skelbtas tuo laiku, kada fašis-. 
tinės valstybės jau pradeda 
suprasti, kad jos neturi užtek
tinai pinigų ir negali lenkti- 
niuotis ginklavimęsi su Angli
ja ir Franci ją.

Bullitt btaip j ai? aiškiai pasa
kė, . 'kad Amerikos simpatijos 
yra su demokratinėmis valsty
bėmis. Jis priminė, kad ame
rikiečiai yra vaikai Europos 
civilizacijos, turintys savyje 
kraują visų tautų ir todėl be
sirūpinantys kiekvienos tautos, 
likimu. '

Amerika betgi j^ra pasiryžu
si laikytis nuošaliai nuo visų 
karų — iki bus galima išlai
kyti neutralitetą ir ikį ją ne- 
įvels į karą kuri kita valsty-

GENEVA, vas. 23. — Chi- 
nijos valdžią pranešė tautų są
jungai, kad- vykindama savo 
šešių metų programą išnaiki
nimui vartojimo narkotų Chi- 
hijoję, pereitais metais liko pa
smerkti mirčiai ir nužudyti 
994 narkotų pardavinėtojai, 
50 liko' nuteisti kalėjimai! iki 
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gyvos galvoj ir 6,503 žmonės 
liko nuteisti kalejiman trūm- 
pesniam l^uį, \ .

Tuo pačių f^iku valdžia už
griebė J.6jT,445 kilogi-amus 
opiumo;-'skilogramus; mor
fino, 447. kilogramus ? heroino 
ir 85 kilogramus kokaino.
. TečiauS)' nežiūrint šių griež
tų priemonių^ prekyba narko- 
tais Tolimuose ,Rytuose didėja 
ir grąsina persimestiį Jųngt. 
Valstijas.’

■r N et pačioj G bi n i j p j' valdžios 
programą sabotaž ubj a , 'į nieku- 
rių Chinijbs provįti.ęijų bandi
tiški generpiaį, Jąppnįjbs - ka
rinė vadovybe ir svetimos val
stybės. Ypač platų v narkotų 
šmugelį varo japonai okupuo
tose teritorijose.

, . »y...............  ............ .......... r’5''S’ b‘

Vokietija nedaly
vaus žaliavų kon

ferencijoj
GENEVĄ, vas. 23/ — Vo

kietija, kuri visą laiką- verkia 
apie negalėjimą gauti žaliavų, 
atsisakė prisiųsti savo' atsto
vą į internacionalinio komite
to susirinkimą kovo 8 d., ku
ris svarstys geresnį žaliavų i$-

bė. . dalinimą tarp valstybių. ,

PRIEŠ KONGRESĄ DABAR YRA PROJEKTAS ĮSTA- 
tymo, kuris, jei pravestas, uždraus artistų ipiportavimą 
Amerikon. Vietos artistai sujudo protestuoti, bet atsirado 
ir tokių, kurie tam įstatymui pritaria. Vienas Charles H. 
Fteeman, amerikietes dainininkes reikalų vedėjas, pareiš
kė, kad Amerikos operas kontroliuoja gęngsteriąi ir jie yra 
pavertę tą meno šaką “raketų.” Jis liudijo, kąd svetimtau
tės dainininkės, kaip (iš kairės dešinėn) Vilpą Bovy, Lily 
Pons ir Stella Andreva, gauna kontraktus Metropolitan 
Operoje, New Yorkc, bet amerikietėms dainininkėms pa
rodomos durys. Naujieiių-Acme Photo

Reikalauja taksų iš 
visuomenės aptar

navimo Įmonių
^Gubernatorius Horner/ padavė 

pasiūlymą apdėti visuome
nės aptarnavimo įmones nau
jais prekių taksais.

SPRINGFIELD, 111., vas. 23. 
— Gubernatorius Horner pa
siūlė legislaturai padėti visuo
menės aptarnavimo . įmones 
(elektrą, gasą, vandenį ir Lt.) 
naujais pardavimų (sales) tak
sais, vieton tų, kuriuos panai
kino augščiausias valstijos tei
smas. O teismas panaikino 
taksus dėlto, kad legislatura 
paliuosavp elektros kompanijas 
nu‘o mokėjimo taksų, už teik
tą industriniems tikslams elek
trą.?

' Demokratų vadas . atstovų 
bute chicagietis bBenjamin 
AdamoWski pasiūlė tuojaus tą 
bijių pradėti svarstyti antru 
skaitymu, bet pasiūlymas ne
praėjo ir teko bilių pirmiausia 
pasiųsti atstovų buto pajamų 
komitetui.

Kritikuoja prekių taksus.
Komitetas gi suspendavo tai

sykles ir tuojaus pradėjo svar
styti gubernatoriaus bilių.

Laike to svarstymo prekių 
taksai buvo aštriai kritikuoja
mi. Vienas atstovas, Lyons iš 
Libertyville, pareiškė, kad iš
viso dabartiniai prekių taksai 
yra neteisėti ir sankrovinin- 
kąi ųeturi. teisės juos j is pįr- 
kčju imti. Jeiv esą kuris pir
kėją iškeltų tą klausimą teis- 

’mė, tai tie taksai tuojaus bu
tų panaikinti. Pirmesnieji pre
kių taksai buvo pripažinti ne
teisėtais ir liko panaikinti. Da
bartiniai taksai yra uždėti tik 
ant sankrovinihkų už suteiktą 
jiems teisę vesti biznį ir jie 
neturi . teisės taksus rinkti iš 
pirkėjų.

Pats Adamowski pripažino, 
kad sankrovininkai visai nesi
skundžia dabartiniais prekių 
taksais, nes jie surenka iš pir
kėjų 4,5 ar. 6 nuoš., kuomet 
Valstijai moka tik 3 nuoš. Jis 
žinąs vieną sankrovininką, kir
vis iš nedamokėtų prekių tak
sų įstengia dukterį leisti į ko
legiją. Bet taksai esą reikalin
gi valstijos išlaidoms ir šelpi
mui bedarbių. Reikalingi ir 
dabar pasiūlytieji taksai, nes 
teismui pahaikinus visuomenės 
aptarnavimo įmonių taksus, 
valstija prarado apie $6,000,- 
000 metinių pajamų.

Sėdėję bosas ir dar
bininkai susitaikė

DETROIT, Mieli., vas. 23.— 
Walter L' Fry, prezidentas Fry 
Products Co., kuris paskelbė 
'sėdėjimo streiką kartu su sa
vo darbininkais ir su jais kar
tu visą laiką buvo dirbtuvėj, 
jau susitaikė ir abi pusės sė
dėjimo streiką užbaigė.

Abi pusės pareiškė pasiten
kinimą' susitaikymu, bet susi
taikymo sąlygų neskelbiama.

Daug saužudyščių 
Japonijoj

' TOKIO, vas. 23. — Nežiū
rint didelių pastangų sumažin
ti sąužudystes Japonijoje, per
nai Japonijoje pusižudė 2,681 
žmogus. Moterų pusižudė du 
sykius daugiau*, negu vyrų.

IŠ LIETUVOS
Lenkai ištrėmė vil

nieti P. Karaziją
Z ■ /

Kaip lenkai tremia lietuvius

KAUNASį. — Apie tik ką 
ištremto P. Karazijos kelionę 
teko patirti iš tikrų šaltinių 
šitokių smulkmenų. Kaip žino
me, pernai pavasarį lenkų val
džia Vilniuje buvo nutarus iš
tremti? P. Karaziją su šeima 
(4 asm.) per tris dienas iš val
stybės ribų. Oficialiai. buvo 
tremiamas dėl to, kad Karazi
ja neturėjo išaiškintos piliety
bės (Vilniuje nuolat gyveno 
nuo 1918 m. vidurio). Kaiku- 
riems lenkų ir lietuvių asme
nims padarius pastangų Vil
niuje ir Varšuvoje trėmimas 
buvo sulaikytas, šeima galėjo 
pasilikti Vilniuje ligi 1937. III. 
14 ir tik Povilui Karazijai įsa
kyta buvo tuojau išvykti iš 
Vilniaus' su sąlyga, kad nega
lės apsigyventi tose vaivadijo
se, kur gyvena lieti/viai, gudai 
ir Ukrainai.

1936 m. balandžio mėn. pa
baigoj apsigyveno Varšuvoj. 
Buvo duota vilties, kad paga
lios bus pripažinta pilietybė. 
Tačiau visa tai pasibaigė, kad 
š. m.z sausio mėn. 28 d. 5 va], 
rytą Varšuvos policijos buvo- 
paimtas iš buto ir sulaikytas. 
Tą pačią dieną sulaikytąjam 
buvo praneštas administraci
nes valdžios įsakymas iŠtrėrri^ 
ti tuojau^ neduodant jokux teta 
mino ir net* neleidžiant mies
tan išeiti net su policijos pa
lydovu reikalų sutvarkyti ir 
buto sulikviduoti.
• Visą dieną ‘buvo laikomas 
policijos etapo arešte (rezer- 
voj)/ir tik varant stotin nak
tį buvo leista užeiti su polici
ja pasiimti reikalingiausių 
daiktų. Traukiniu buvo atga
bentas Vilniunį pavarinėtas po 
įvairias įstaigas (vaivadiją, 
storastiją) ir vėl pristatytas 
policijos etapan ligi artimiau
siam traukiniui į Zaviasus. Per 
ilgus prašymus bi?vo leista pa
simatyti su šeima. Vėliau bu
vo duotas kitas įsakymas, hu- 
statąs netikėtą ir daug sun
kesnį maršrutą: autobusu į 
Trakus, o iš ten laukais į ar
timiausią pasienio policijos 
punktą. Naktį laikė arešte, o 
rytą esant ,25 laipsniam šalčio 
gabeno ne į artimiausią j j pun
ktą, bet 15 klm. į Zaviasu*s, 
|!es tik šis punktas turįs mui
tinės įgaliojimus kratai dary
ti. Krata buvusi labai nuodug
ni, užtrukusi 2 valandi ir apie 
4 vai. policijos ir pasienio sar
gybos (kopo) trijų atstovų bu
vo “atiduotas” Lietuvos pasie
nio policijai, iš kurios būtinai 
norėjo gauti “pakvitavimą”, 
tačiau punkto viršininkui grie
žtai atsisakius kvituoti, tre
miamasis buvo paliktas pas 
dvispalvę lenkų užtvarą. Jam 
buvo leista .atvykti į Skirman- 
tiškius ir čia išrūpinta leidi
mas laikinai pasilikti. Dabar 
jau atvyko Kaunan.

MAŽA PAŠARŲ

BIRŽAI. — Apskritai, visa
me Biržų apskrityje Šiemet ne 
tik grudų, bet ir pašarų daug 
mažiau, kaip pernai. Turguose 
pašaras dvigubai brangesnis, 
kaip praėj. metais. Visi susi
rūpinę, kad dėl pašarų stokos 
'gali reikti parduoti nemaža gy
vulių.

Fansteel komp. vir
šininkai vij dar at
sisako tartis su unija
Darbininkai irgi nenusileidžia 

ir reikalauja, kad juos atsto
vautų unija.

WAUKEGAN, III, vas. 23.
• Derybos su* Fansteel Meta- 
rgical Corp, North Chicago, 
ii likvidavimo sėdėjimo strei- 
>, užsikirto ir neduoda jokių 
įsėkų. Neįstengiant vietoje 

susitaikinti, derybos liko per
keltos j Springfieldą, į guber
natoriaus Horner raštinę, bet 
ir ten jos nepakeitė padėties.

Fansteel kompanija vis dar 
griežtai atsisako tartis su ge
ležies ir plieno darbininkų uni
ja. Ji sutinkanti tartis tik su 
savo darbininkais. Bet užsida
riusius dirbtuvėj streikierius 
ji skaito pašalintais iš darbo 
ir todėl neesančiais jos darbi
ninkais.

Gubernatorius šįryt tarėsi 
su kompanijos viršininkais, ku
rie po ilgo delsimo ir atsisa- 
kihėjimo visgi atvyko į Spring
fieldą ir' pradėjo derybas sir 
gubernatorium. Tečiaus jie ir 
gubernatoriui atsisakė, tartis 
feu unijos atstovais.

Iš kitos pusės streikieriai 
dar kartą nutarė, kad juos at
stovaus vien tik unijos atsto
vai ir jokių kitų atstovų jie 
'nepripažysta.

Vąkare * vėl turėjo įvykti 
Kompanijos viršininkų ir gu
bernatoriaus konferencija, ,ku- 
ri^ali pakeisti "’pade^. 
■ 1

, p

Sėdėjimo streikas 
Decaturjirbtuvėj

z DECATUR, III, vas. 23. - 
Daugiau kaip 30 darbininkų 
Cenlury Wallpaper Mills, Ine, 
paskelbė sėdėjimo streiką, rei
kalaudami pripažinimo unijos. 
•Streikieriai užkalė dirbtuvės 
di/ris ir ruošiasi smarkiai ko
vai, jei butų bandoma juos iš
varyti iš dirbtuvės.

Dirbtuvėje dirba per 100 
darbininkų.

Kompanija jau išgavo iš tei
sėjo Armstrong injunetioną, 
įsakantį streikieriams apleisti 
dirbtuvę ir taipjau uždrau
džiantį dirbtuvę pikietuoti.

Dar 4 sėdėjimo strei
kai Detroite

DETROIT, Mich, vas. 23.— 
Detroite prasidėjo keturi nau
ji sėdėjimo streikai. Streikas 
kilo daly Briggs*Mfg. Co, ku
ri gamina Lincoln automobiliui 
bodies, Woodall Mfg. Co. ir Ar- 
vey Corp. of Am, kurios taip
jau gamina automobilių dalis 
ir Star Transfer Co, kuri iš
vežioja visą degtinę, einant 
kontraktu su Michigan degti
nės kontrolės komisija.

PILDOME
1936
INCOME TAX 
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofišas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien., Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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NAUJIENOS, Chicago, Dl. Trečiadienis, vas. 24, 1987

i' KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
1. ŠIS TAS IŠ ŠEN IR TEN šv. Jono pašalpos draugijos su

silpnėjimą ir galimą likvidaci
ją. Dabar iŠ patikimų šaltinių 
teko- nugirsti, kad nutarta ne
daryti jokių iš tos draugijqs iš-

M

i

^Pavoki t o apylinkę supa, neš juk vie-lOrOntO, ildHdGd t netos ir visUQmenę sudaro. ,
• O. J. rašo, kad labai juokin- mokėjimų per 6 menesius. To
ga atrado vietos žmonėms, ku- kiu budu manoma sustiprinti 

Jeigu O. J. butų numačiusi, rje reklamuojamus pokylius ži-’draugijos iždas.
3' no. Tiesa, mums neprisieina ap- —Frances.

ji sa-

Ar ne p. r ūmai?

H

kad kritikuoti yra lengviau, ne 
gu būti kritikuojamu 
vo korespondencinės karjeros 
su kritika butų nepradėjusi. 
Dažnai reikia sunkiai dirbti, 
kad butų galima sukurti ką 
nors iš nieko — gi kritikas la- 
bai dažnai tą sunkiai 
tą kurinį, tik ištaško, 
damas jokios naudos 
riui, nė skaitytojui.

Po Kalėdų,

■<

t

rašyti nei iš daktarų, nei iš ad- ————
vok-atų, nei iš kokių didžiūnų! MASINIS MITINGAS PRIEŠ 
keliamų pokylių, nes tokių pro- a a

fesionalų pas mus nėra. Musų 
Toronto lietuvių visuomenė su
sideda iš paprastų žmonelių r— 
apie tokius mes ir rašome. Kaip 
ta patarlė sako:/" Czym chata 
bogata, 'tym i rąda.

, Sąžininkai pasakius, galima 
keliams savai- Ut^tų pakęsti kritika neteisiu- 

tėms praslinkus, K. L. Skyrių- gįems aprašymams,c šmeižtams, 
je “Naujienose“ tilpo v eno to-i bet tik ne tokiems nekaltiems 
rontiečio trumpas aprašymas į aprašymams, kurie, be keleto 
apie kučias, kurias kė.ė O. J. * širdingų žodžių, nieko savy da'u- 
kuriose be kitų svečių, ir jam f giau neturi. K. L. Žinių kores- 
su žmona, tekę būti. Išreiškęs ‘ pondentai jau keletą kartų nu- 
savo pasitenk nimą ir padėką į kentėjo net tokiose* vietose, 
už vaišes — jis dar pridūrė, * kajp susirinkimuose. Bet vis 
jog O. J. yra vena iš žymiau-šventos ramybės stengėsi 
šių darbuotojų Toronte. Tuojiįyjgy i
po to O. J. parašė atsakymą | ^anQ ^ek-o matyti krutamu jų 

Dėl Toronto Poky-'paveikslų veikalus: “Barbary 
_ 7---- J panei- coasp» įr “Frisca Kid,“ tas at-

gia šeimyninių sueigų aprašy- simena; kaip ten vaizduojamas 
ir pažymi, kad norą pana- Spau(joS įkūrimas Amerikoje.

KARĄ IR FĄŠIZMĄ
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pagaminu 
nepatiek’ 
nė auto-

antrašte: “] 
lių,’’ kuriame smarkiai

šiems 
bai priešinga, bet kol ji nebūvu-į 
si paliesta — tylėjusi.

Taigi, O. J. kuT j svetys, 
labai gražiai parašė, tikrai nie*, 
kam žalos nepadarydamas ir, 
jeigu jis tikę osi to antausio iš 
O. J., kurį ji pasiuntė per ra
šinį, t i, ž noma, jo reikalas; 
bet jeigu jis netikėtai jį gavo 
--t?i man jo labai gai a. Nesu* 
prantu, ką O. .1. norėjo atsiek
ti rašinį rašydama; jeigu norė
jo tos lyg ir suteiktos garbės 
atsikratyti, — tai tikrai ne aš 
to ga’o pradėta... NTorinb1^ 
neigti šeirrynin ų vaišių apra-? 
šymus ‘'Naujienose,” reikia pir
miausia ištirti, ar koresponden-> 
tai (o ypač K. L. Žinių) tikrai 
•atneša nenaudą tokiais aprašy
mais.' š andien yra žinoma, kai 
visa kultūringo pasaulio spau
da tokiems aprašymams skiria 
net gana daug vietos. Bet mes 
neisim į p’a'tųjj pasaulį pavyz
džių ieškoti; mes pasiliksim to
kiame mažame pasaulio kampe
lyje, kaip Torontas, ir paimsim 
tik du dienraščius, k. t. “The 
Toronto Daily Stari’ ir “Teleg- 
ram” ir atsiversim juose “So
čiai Page,” ir mes ten pamaty
sim ne tik daugybę šeimyn nią 
aprašymų, bet net daug foto
grafijų; šeimyninių balių ar ar
batėlių rengėjų ir svečių. Daž
nai užtinki parašą, jog ši gra
žuole ar ten šiokia’ ar kitokia 
bus šį vakarą svečiuose pas po
nią tokią ir tokią.

Na, ir O. J. manymu, tas lai
kraščio puslapis tikrai niekam 
nevertas. Bet. jeigu jis nebūtų 
vertas, jo laikrašty nebūtų. Tas 
puslapis turi daugeriopą vertę. 
Pirmiausia jts parodo žmonių 
moralį išauk ėjimą, suteikia ma 
lonumo rengėjams ir svečiams; 
informacija skaitytojams ir 
duoda vaizdą, kokia visuomene

GALIMA IŠLOŠTI 
$100,000 OLD GOLP 

KONTESTE

Kanados Lyga prieš karą ir 
fašizmą turėjo sušaukusi To
ronte- Technikos Mokykloje mi
tingą vasario 19 d, vakare. Kal
bėtojais buvo A. A. Machleod, 
'lygos pirm., E. E. Pugsley, de
legatas iš Pasaulinio Taikos 
Kongreso Briuselyje, ir Greta 
Biddell, Toronto Youth Counsi 1,

Svetainė tokiam mitingui la
bai tinkama' parinkta, tik ap
gailėtina, kad žmonių susirinka 
vos apie 400. Ir tai vis tik apy
seniais žmonės. Atrodo, kad 
Kanados jaunimas visai nesirū
pina su savo ateitimi. Mano su
pratimu, tai jaunimui kaip įtik 
ir turėtų daugiau rūpėti fašiz
mas, kuris ir gimdo tarpt?utinį 
karą, O karan juk pirmoje ei
lėj e jaunimą ir mobilizuoja. 
Bet kuomet tenka' vykti į kary 

i, tai įtuamet ir 
Francisco mieste įsisteigė pirmą jaunuoliai nepatenkinti, nes ŽL 
spau tuvę ir kiek jie turėjo nu- no, kad gyvybei gręsia paVo- 
kentėti nuo įvairių netašytų'jus. Taigi iš to tenka padaryti 
barbarų, kurie už kiekvieną išvadą, kad Kanados jaunimas 
jiems nepatinkamą apie juos yia’ auklėjamas tamsybės fana-> 
atsiliepimą, ateidavo į redakci- tizmo dvasioje. Gi svarbiausie- 
ją, išdaužydavo spaustuvę, o ji gyvenimo dėsniai jiems nėra 
redaktores i r ykf tas darbuoto- aiškinami mokyklose. Mat, ka- 
jus pudupbclav^ iš paskos. pitalislams to t.k ir reikia, kad 
‘ Dabar, mes Kanados lietuviai, jaunimas butų atKraukth's nuo 
irgi esame it tie spaudos p onie- 
riai, tik su tuo skirtumu, kad 
neturime savo spaustuvės. Bet 
jijk n^es ne barbarai!? Mes gy
vename civilizacijom gadynėje, 
j7)a(: ijąr < pe. yiskąį,: ppes - moka-* 
md kovčti už žodžio ir spaudo#}

- laisvę už demokratiją; mes va- gerai 
diname save net socialistais! yra įtrauktos visokios tautos, ir 
Jeigu taip, tai lai intrigoms tarp prieš tokius masinius susjrinki- 
musų vietos n.bebus! • • mus esti 'visų tautų atstovų 

..PRATĘSĖ H]

garbinimams yra ^-įKaip spaudos pionieriai San sūkurį, frontu

tų apie tokius masinius mitin
gus, nes be skelbimų spaudoje 
kiekvienas delegatas, dalyvavęs 
jokioje konferencijoje, gauna' 
atatinkamą skaičių skelbimų. Ir 
toks delegatas, be abejo, sten
giami juoą įspUtiuti tarp savų 
tautiečių, ką ir aš esu padaręs 
kąip delegatas/nuo Toronto lie- 
tuvių'komiteto Liet. Demokra
tijai Atsteigti. Bet tame mitin-1 
ge man neteko matyti nė vie
no lietuvio, d skelbimų išplati
nau 100 egz. Nesistebiu, kad ne* 
atėjo tie, kurie yra atsitolinę 
nuo politikos, bet kad neatėjo 
net ir ‘‘patentuotieji darbinin
kų gynėjai/’ kurie gerai žino-' 
jo apie tą mitingą. Didžiuma 
tokių “patentuotų gynėjų” vie
ni sėdėjo prie / kortų, o kiti 
stumdė bules pulruimyje, Bet 
tokie asmenys, kuomet prade
da kalbėti apie politiką, tai jie 
pretenduoja būti daugiau išma
nančiais politikas srityje, negu 
tie, kurie vieton kortavimo lan
kopanašius mitingus.

Laikas jau suprasti, kad kor
tos ir boįės žmogui nieko gero 
neduoda. Toronto liet, tarpe y- 
ra nemažai knygų, kurios guli 
niekęnd neskaitomos, vis tai 
buk dėl laikų stokos. .Bet korto
mis ir bolęmis lošti l^įko užtek* 
tinai, Tąigi, patariau Toronto 
lietuviams, kad jie pakeistų 
kortas ir balęs ant knygų skai
tymo, tuomet atsiras laiko ir 
masiniams mitingams lankyti.

'■< ■ -^AįčFrenzelis,
• 1' S,' 

■toronto liet. Jociai de* 
MOKRATŲ org. mėnesinis 

SUSIRINKIMAS

visuomeninių politinių reika’ų. 
Kitaip jįe, kapitalistai, netųrė’ 
tų progos parduoti prigamintus 
karo pabūklus, r,.kurie ' daujgrau- 
šia pelno* neša k'apitali&tamą.
. Turiu. pažymėti, J<afLKapados 
Lyga prieš karą. ir fašizmą yra 

suorganizuota, nes i ją

konferencija, todėl negaH būti
Praeitą kartą minėjau apie abejonės, kad kas nors nežino-

"   w 11 » —   —,, 
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 

... . DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742 

4605-07 So. Hermitagc Ave. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 . .

koplyčios visose 
Chicažros dalvsfb

IX) išsėmimo pirmesnių dieno
tvarkės punktų.

Nariai ir simpatikai kviečia
mi atsilankyti punktualiai 2-rą 
valandą. —Komitetas.

(Daugiąu Kanados Žinių
; 3-čiam pusi.)

gerklė Skauda 
nuo ŠALČIO?

. Vasario 28 d., 2 vai, popięt, 
949 Lundas St. W TLSS org. 
•aikys savo mėnesinį susirinki
mą, kūriame bus -jr prakalbos 
tema Ar gMi bjitiukęlių ruąių 
demokratija? Prakalbos įvyks

Į

Mrs. Anelia K. Jarusž Dr. C. J, SvCIlC iskas
DENTINAS

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

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8010
. r-—1-—' -A P..p, ? U .

Pitone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IB CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: nųq J—3 ir 7—-8 

Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez.0631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

Physical Therapy. 
and Midwife 

6630 So. Western 
Avė., 2nd fįoor 

Hemlock 9252 
Patarusiu prie 

gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d uvė*d u massag®! 
eleetrie tyeąt- 
ment ir magnę- 
tic blankais ir K 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

St.

K.P. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

GREITAI!
Išgargaliuokit su tikru 

Bayer Aspirin
Nuo gerklės skausmo, paeinančio 
nuo persišaldymo, štai ką darykit: 
sutrinkit ir iŠtirpykit tris tikros 
Bayer Aspirin tabletes 1/3 stiklinės 
vandeny. Tada išgąrgąliuokit su tuo, 
gerokai galvą atlaužą. Tai pastato tą 
švelninantį, raminantį tikro Bayer 
Aspirin vaistą betarpiai prię palies’ 
tos skaudamos gerklės plėvės. Tuo 
budu nešvankumas ir skausmas yra 

1 palengvinamas veik iš karto, o jus 
gaunat stebėtiną patogumą. Jus pa
sakysite, kad tai nuostabiausias bū
das palengvinti gerklės skausmą, 
bet kada surastas. O jūsų gydytojas, 
mes esame tikri, tai užgirs. Nusipir- 
kit tikra BAYER Aspirin pas savo 
vaistininką—klausdami jo pilnu var- 

/du, ne vien “aspirin” vardu.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So, Roękwell St 
Telephone: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po pietų. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. Tel, Yards 2510

ilnu var-

15c
UŽ TUZINĄ 
2 PILNI TUZINAI UŽ 2«c

IŠ TIKRŲJŲ PO 1C. TABLETE

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NIAKAMS PRANEŠIMAS i

). \ D- * ’ ; *.' "TV,’ •

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Pavęiksluufų Mįslių 
ir į Old Goki Cįgąre.tų kontestą 
įstojimo formų, ųrMęmę praneš
ti mums telefonu. ų ’

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybes krautuves aprū
pinti pilnu paveiksldotų Mįslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek kos, laikykite pilną jų išteklių

'■ ■ ' i^- '
A . ’_____________________

kurios krautuvės pirkėjai, galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gąvę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 

. specialiu paslu.
Be to. .leiskite mums priminti 

tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto-

.......  INI. , I..>.II , IĮ I    i „, 1,^-,              .

Laidotuvių Direktoriai

vKlausykite mu*u Liętuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 16:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties <1420 K.)—-Pranešėjas^ P. Šaltiąiieras.

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

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

... į ■ . .. . . .~r-—
r.:■ .

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turine Koplyčias. Viruse Miesto Dalyse

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

Vai. 9 ryte iki’5 vąl. vakare 
Ofiso TeL Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tel

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tog lubos Tel. CĘNtral 1840

Marquette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 
' Telefonas PROspect 1012 

Vakarais i* šeštadieniais po pietų

Hyde Park 3395

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

vak. Ncdėlioj pagal sutarimą
Ofiso TeL: Boulevard 7820 ' 

Namų Tel.: Prospect 1930

Ofiso TeL Virginia 0036 
Residence TeL BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVJENUE
Ofiso valandos:

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

nuo

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai
---- ------- ----

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4» nuo 7 
iKi 8:30 v. Nedel. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. .SAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS 

Optomątrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių „aptemimo, nervuotų- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę, Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose 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. Nę- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugelv atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589
L”' —j — ■ - -       ' mu  -H ", .« » ■— i » i

PHYSICIAN-SURGEON 
Office .4070 Archer Avenue 

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

Office & Residence 2519 W- <3rd St 
Tel. Lafayette 3051 

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

Sekmadieni susitarus

DR. A. J, Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.: nuo 2 iki 4 v- P- P- U nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir 

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tęl. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
ištaiso

Akinių Dirbtuvė

"T , 'Į? .. i'" " . ------------- -------------------------------------- -----------------------------------------------------------------

v ; f Z-f' I, J. ZOLP . - ■ 
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203

Afisas ir
756 . West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

LIETUVIAI
8

DR. HERZMAN
% IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboraotrija;
1034 W. I8th St., netoli Morgan St. 

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

Tel. Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
—  - ------- "—— .  ■-     ——

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOJ;

Nup 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:304vai. 
vakaro. Nedeliomis puo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

T

Reikalaukite DEGTINES

tr*rr

S-Z

v;

*4-i

Nusitarkite tuoj pat įstoti į šį 
kontestą ir laimėkite prizą

. < ■- A. MASALSKIS ■
3307 Lituanicą Avenue Phone Boulevard 4139

J. MULEVIČIUS
4348 So. California Avenue, Phonė Lafayette 3572

LACHAWICZ IR SŲNŲS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
. .. im'.m n     i>i,iii.į,i, i. , niih,»w!p^iwiw, h "rįhimir i ■■ i» »■■> «»n'
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S. M. SKUDAS
718 West 18111 Street , Phone Monroe 3377
.............   " |K ~||"ITI ||I. I, I ||. 'III' i >'|     I  .1 ■ |.I|. n', H«|.      '■

EZERSKIS IR SŪNŪS
107M St Michigan Av©. Tel. Pullmąn 5703

» HW . llll ■ l'l». I WMI»"IIU Įl»|l ‘f"'" ■WW,WIRiWy^'WIW.1— ...| l ,n.. . .1 I III Ii .i i«l..,

GYDYTOJAI IK DANTISTAI 
Amerikos, Lietuvįų Daktarų

• '■ Draugijos Nariai

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

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

Tel, S.eeley 7330
Namų telefonas Brunswięk 0597

Tom Taylor
18 mėnesy

senumo
STRAIGHT

KENTUCKY
BOURBON

DEGTINE

90°
GALIMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards ($01
VIENINTELIS PISTRIBUTQRIUS

OI.D GOLD CIGARETAI duoda1 
pro erą jums laimėti viso amžiaus 
laimę. Sis ko n tęs tas susidaro ;,iš 
Paveiksluotų Mįslių sprendimų. Nu
eikite pas savo cigarų dyleri ir pa
prašykite oficialių OLD GOLD Pa
veiksluotu Mįslių DYKAI kartu su 
ta kontestą liečiančiomis, taisyklė
mis. Yra 1.000 piniginių laimėji
mų sumoje $200,000. Nėra čia jo
kiu triksų nė gaudymu. Tikai jūsų 
paburnos laimės. Kontestns tiki 
nrnsictedft. Labiau—Sušvelnintas I 
Old Golds duoda iunps progą naši-; 
daryti turtingais visam amžiui. Seki
te instrukcijas atidžiai. Sk-'itvkite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų

Sk

n*... 
M
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S. c. LACHAVICZ
42-44 East 108tl> St. Tel. Pulliiuiii 1270 arba Canal 2515 
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/ 1 S. P. MAŽEIKA
3319 Litunnįca Avenue Phone Yards 1138
nwrwil<>'m/<lM.»ui»i’j-^-w-yiui mi.i i> i i' >A^’^hiruhiu i>wi'»»-^n*yyrii"

A? PETKUS
1410 South 49th Gourt Cicero . Phone Cicero 2109
r* ^im.n i d, ujimui iui> •— ■■■»*

P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street 4 Boulevard 4089

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., 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 Sts.
Ofiso valandos nuo 1*3 nuo 6:80-8:80 

Nedaliomis pagal sutartį 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

107

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AV®.. 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną; 2 iki 3 po

7 iki 8 vai. Nedėf. nuo 10 iki 12
Rea. Telephone PLA35A 3409 ‘ t v

B, I, ...II  1 "•'< 1 1 1 1 M '■ ................. . J1 1 ll|,l*,‘ ’
i ' -X A

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Re?. ’TeL Drexel 91M

DR. A. A. ROTH
Rusa* Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyrukų, Vaikų it visų, 
chronišku liffU ■1 < <

Ofisas 6850 Stony laland Avė, 
Valandos: 2—4, vai. vak. Neda

liomis ir šventadieniais 10-^42 
dieną l' - •



Trečiadienis, vas. 24, 1937
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS |
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VIEŠAS PAREIŠKIMAS gražių darbų ir kaip 'kur “su 
bytinome” ir tas, kurios zneši

Be reikalo J. Jokubynąs vie- jaučia kaimietėmis, žodžiu sa< 
šai ačiuoji man už išvadinimą kant, jei'jau iš tikrųjų yra vak. 
vak. feng. moterų1 
mis” f 
dentų prie “šunų” lojimo.

Nenoriu tikėt, kad Tamsta 
nesupratai mano išsireiškimo, 
kuriame aš neišvadinau vak. 
reng. kaimietėmis, o tik panau
dojai tą “titulą,” nes jis mums 
jau seniai suteiktas. Kas tuo 
titulu mus apvainikavo ir kada, 
žadėjo paaiškint Tamstai apie

' '■ 7.’J -v/-, ,

NAUJIENOS7fe^cagoiIU1 s
H. IIII i'įi

ginči jąmuosius klausinius
..w,.. ... .. .... , .............. ... .. .....................

žiais Šukiais buvo suviliotos, 'turėjęs, tiek galios,' kiek Stali- fašistinę diktatūrą, išgelbėjo lyse panašių dalykų neįvyksta?< ir _
Inas Rusijoj, tai jau Pruseika pasaulį nuo baisios katastro-' Nors komunistai mėgsta prą-i vietoje išspręsti, <Wgu per spau- 
’’—■L-- ~ » vardžioti demokratines salią vį- dą poleinisuoti, Aš tikras, kad

i * * • š , j T • w • I • X —IT*—

•tųs” ir duos progos padiskuauo- 
ti. Bet jau iš anksto galima sa
kyti, kad komunistai socialis
tus “sumuš,” nes jeigu jau V. 
Railą “sumušė” Dr. Grigaitį, 
tai ką jam reiškia vietiniai, ku
rie anot jo, faktus tik iš kepu
rės semia.

NAUJAS <0RĘ$PONPENTAS 
Paskutiniu laiku “Naujieno-

. * . . t ’

(Tąsą ant 5-tp pusi.)

—•

Darbininkai pamatė, jog Stali-!
i ....p-, . . „ x . .. - .„4..
sigailėjimo kerta galvas žy- O kad jis tos galios neturėjo
7______ ______ . .. , , . . .. , .
vadams. Tai ką jau bekalbėti bet ir vėl “broliškai” bučiuoja- lį metų teroristiniai veiksmai, 
apie paprastus darbininkus? si Su Bimba... Tokius įvykius|lai pasaulį seniai butų velnias 
Kada sušaudė' Zinovjevą, Ka-1 darbininkai seka ir mokosi.'paėmęs. Ir kodėl pasaulis toks, 

1 — ' 1 ’ 1 užsimerkęs, — nesiunčia Rusi
jos diktatoriui padėką. • ■ . •

Baigdamas savo^ išvadžioji
mus laikraštukas priduria: “Vi
so pasaulio darbininkai turi tik 
pasveikinti Sovietų valdžią už 
jos akylumą, už suardymą ka
ro ruošėjų planų.”

Taip, tas turėtų būt vietoj, 
jeigu lai butų tisea', ką komu
nistų' spauda rašo. Bet pasaulio 
darbininkai netaip jau lengvai 
patiki > išpustomis sensacijomis.

no budeliška ranka be jokio pa-1 butų buvęs seniai,pas Abraomą, fps.” j : . I *
sig^nejimo Kena gaivas zy- Kitu ji» uuis \adiiiasi, jeigu nebūtų Sov. šokiais vardais, bet tose šalyse j socialistai jjebiis tokie y
mialisiems komunistų partijos tai Pruseika ne tik dar gyvas, Sąjungoj palaikoma per dauge- ne įtik nešaudo už politiką, bet 

. —• 4 • vi ••• i . I ♦ it j i ♦ • JI 1 _ — —Y ____ ________________ A...

apie paprastus darbininkus? si su Bimba.

menevą ir kitus, tai' nors laik-
• . ■ .. . rūsčiuose parašė, bet kai darbi-,

kaimietė- rą^g. tarpe tokių, kurios ki« niūkūs sušaudo, tai nei,ruda la- 
ir prilyginimą korespon- taip suprato mano išsireiškimą pė nesulaįa...'

______ • _ _ • V _ • ji — J L* zir įsižeidė, tai aš atšiprašau, 
nuimu nuo jų tą dėmę ir mie-

. -I .|I ■ n n^»
' • ’ • \ ** .

JĮai buvo tėiš'amį Kamene- 
lai pasilieku ją sau. Man tas Vas ir Zinovjevas* tai tada Ra- 
žodis dar tebėra brangus, nes dėkas per spaudą šaukė “nu- 
aš dar nepamiršau patarlės: kryžiavot” tuęs “eretikus'!” Na, 
“Juoda duona ne badas, stori o šiandien ?. šiandien Radekas 

pats “eretikas, 
Prie tokių aplinkybių, gerbia- Je šaukia 

mosios, nemanau, kad iškelta , 
tai tos moterys, kurios tai gir- mintis dėlei susivienijimo jno- -

Toks mokslas darbininkams 
nemažai kainuoja, bet sykiu ir 
be galo įtikinantis, mokslas, 
kurio ir už jokius pinigus ne- 
nupirktum įįj .

dagi karščiausi komunistai tu
ri pilniausią laisvę.

Kol pasilaikys Sov. Sąjungos 
dabartinė valdomoji sistemą, 
tol bus žudoma “nukrypėliai.” 
Rusijoj terorui galą padarys 
tik demokratinė santyarka.

žodis dar tebėra brangus, nes 
ri > dėkas per spaudą šaukė “nu-

“Juoda duona ne badas 
marškiniai ne nuogas”.... o' kiti jo yieto- 

. “nukryžiavot” Rade- 
Jeigu Trockį kas nors 

butų nužudęs 1918-1919 metais,

—J. Jckubynas.
------------- —,---------------T. <

Jurgio Pastabos
TIKRAI “STEBUKLAS”

Daugumui gal nėra žinoma, 
ką reiškia vykdomas Rusijoj

VISTIEK “SUMUŠ” 
f ■ .. .. Į. --------- .. . .s-z ...

V. Raila “L. B.” derasi, kad 
socialistai surengtų diskusijas

W»r»

dėjo. Tąsyk ir tą ačiū atiduo- terų į glaudesnius santykius, ^i jis butų tapęs komunistų
teroras. Toronte komunistų lei- Jie nėra fanatikai, kaip komu-

sim tam, kam jis priklauso.
Nors ir pavadino mus kaimie

tėmis, bet aš nematau, kad už 
tdi reikėtų taip jau * įsižeisti, 
nes kas gi mes ir esame? Ne
jaugi taip greit turėtumėm pa
miršti, iš kur esame kilę? Tei
sybė, aš žodį kaimietis ištariau 
su dideliu pasididžiavimu, tuo 
primindama, kad mes ir kaimie
tės būdamos parodėm, kad nuo
širdžiai veikdamos, nuveikėmMADOS

M

4322

tf4

Igl 
UI

bus galima įgyvendinti. Laikas 
jau butų laužyti “ambicijoms” 
ragus ir eiti drąsiai į vienybę.

Dėlei mano išsireiškimo “pa
los ir nustos” — nežinau, ko
dėl korespondentai turėjo įsi
žeisti ir prilyginti prie “šunų” 
lojimo., ši patarlė juk yra nau
dojama lietuvių tarpe visai ne
turint galvoje jokių “gyvulių.” 
Nesuprantu, kodėl aš negalėjau 
be jokios blogos va'iios jos pa
naudoti. Sakau, kad jokių šunų 
bei kitokių keturkojų gyvulių 
aš neturėjau galvoje, kad lygin
čiau prie jų žmones, todėl be 
reikalo savo priedu “pagraži
note” šią patarlę. Šitokį priedą 
palieku jūsų pačių nuožiūrai—: 
supra'skite kaip norite, tuo rei
kalu teisintis nemanau.

IŠ paskutinio tamstos “pasi
dairymo” matyti, kad tiems už
gauliojimams nebus £alo. Bet 
vis dėlto baigti reikia, todėl šiuo 
pareiškiu, kad baigiu su Tams
ta' visokius pasikalbėjimus per 
spaudą. —O. J.

“šventuoju,” o jeigu Leninas 
butų gyvas, tai labai galimas 
dalykas, jog minia Stalino žval
gybai komanduojant šauktų 
“Nukryžiavot” Leniną!... >

Pora' metų atgal labai smar
kiai susipešė Bimba su Prusei- 
ka. Jeigu tuomet Bimba butų

džiamas lai kraštukus editoyiale 
keliais .žodžiais “pilnai” išaiški
na. Tik pašiskaitykime: “Sovie
tų' Sąjungos valdž'a, sučiupda
ma Jr tinkamai^ nubausdama 
trdckistų-teforistų gaujas, ku
rios kartu su, Vokietijos ir Ja-

nistai, kuriems Stalino žodis 
yra šventas. ■

Kalbant apie vykdomą terorą 
Sov. Sąjungoj, reikia apgailes
tauti, kad darbininkų valdomoj 
Šaly, darbininkų rojuj (komu- 

ponijos fašistais rengėsi nuver- nistų terminu tariant) tas vyk
sti Sovietų valdžią ir įsteigti doma. Kodėl demokratinėse ša- 

-------- —;-----—2------------------- -—-T—-— ------ -— ---------

PEOPLi£Š AVOHIVM
24257 Weat Chicago Ayeoūe

Visą savaitę pradedant pirmadieniu, vąsaH.o d.
' IŠškirlajpąs Chlęagos pęrsUitylnA9

AMK1N0 PATIEKTA IŠDIDŽIAI 
nąTalka POLTĄVKA

Natalka Poltavka — Pirma .Soyiptų OPERETE #
Veda E. Kavaleridze — Muzikos patiturą ’ V. Iroyicn

Garbingą Ukrainos Respublikos ąrtįsto . uza
Vaidintojai — M. Lltvinienko-^ Volnfiut, Garsus Valstybes

Operos dainininkas; E. Patrozinski, Garsus "S. £. R. artistas, 
C/ Shkurt, C. Manko, M. Platonbff, V, Shbstakovski.

S. Š. Š, IL padarytas.
PIRMADIENĮ, VAS. 22 ir ŠĘšTApIENį VAS. 27, 3 P v-

Kitomis dienomis nuo 5 v. p. p. • - 
Įžanga 25c. iki 6:30 35e, PP 6:30

.į.......II........i.....Į...... ... . .. III ■>

MES MOKĖSIME JUMS
’ . • • » ’ • t • • -< •< . . ■ • 1 • • . . < ’■ 1 jx. »- . . . .' r. • .. 1 t ■ i ■
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*100,000.00 Imą Prizą
“V

Aplink pasidairius
. Toronto lietuvių tarpe “Nau
jienos” vis daugiau ir (langiau 
įgyja simpatijos; darbininkai 
pradeda daugiau įdomautis 
“Naujienose” pareikštomis min
timis ir1 sura'nda, kad tai yra 
geriausias ir teisingiausias 
dienraštis visam Amerikos kon
tinente. “Naujienos” populiarė
ja ne tik dėl to, kad gina tei
singiausią ir tinkamiausią val- 
dymosi formą — demokratiją, 
bet ir todėl, kad jos 'vis ka's 
kart gyvėja. šiandien “Naujie
nose” bendradarbiauja ne tik 
intelektualai, bet ir plačiosios 
darbininkų masės pradeda dau
giau glaustis prie “Naujienų”, 
kurios pirmiau komunistų gra-

TIKRAME MĮSLES
■ ■. • ‘ ’ b • »••*> * ' ■ . • I . ■ • ' ■ \ . ..

■ ... v . ■ 1 .

KONTESTE!

No. 4322 NAUJOS MADOS namie 
dėvėti suknelė. Pasisiudinkit ją iš 
praktiškos, lengvai išskalbiamos ma
terijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40, 42 ir 44 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan- 
kutę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir adresą. Kiekvieno pa
vyzdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba paš
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia adresuoti: 
Naujienos Pattern Dept., 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

•Ji’

Palengvinimas 
drebinančią 
neuralgijos skausmų — 

gaunamas tuojaus.
PAIN-EXPELLER 

bonkutS tik 35c. Ir 70 c. 
visose vaistinėse.

~ O r u d r & m o y s

L I N I M E N T

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

Čia jdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdį No..............
Mieros ...................... per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” a„ 

NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose
M. BALCHUNAS, 
1308 VVestminster.. •

VIDURMIESTYJ PAS • 
Triąngle News Company 

MICHIGAN & GRISWALD

TAUPYKITE PINIG"S 4%
TEN, KUR GAUNATE- - - *

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. VLITHUANIAN BUILDING, LOAN AND SAVING ASSOCIATION 

1739 SOUTH HALSTED STREET

Ir :L

4MMMM

This contest, in its entirety, copyrigbtcd 1937, fyv P. Lorillard Co„ Ine,

Rūkykite Dvigubai-Švelnius

Old Golds
IR LAIMĖKITE dvigubą atlyginimą

Dideli pinigai nėra vienintelis dalykas, ką galite laimėti 
šiame konteste. Didesnis pasitenkinimas rūkymu yra antras 
prizas, kuri jūs tikrai laimėsite, kada. jūs susipažinsite su 
Dvigubai-Švelniu Old Gold. Jis yra padarytas iš geriausio 
prizinio derliaus tabako Gamtos auginimo. Ir jis jums ateina 
dvigubai-apsaugolas, dvigubame Cellophane’o pakelyj . . . 
taip kad jūs negausite sauso, drėgno ar nuvėsusio cigareto. 
Old Gold reiškia šviežumą su didžiąja raide “3”! Stokite J 
šį kontestą šiandiep ... ir laimėkite DVIGUBAI!

i Ž'Jr-j’

HP

:**•

Gaukite Oficiales Mįsles VELTUI Bile Krautuvėje, 
Kur Tik Parduodami Cigaretai. Jeigu Josu Kr.au- 
tuvninkas Pritrūko, pasiųskite KUPONĄ IŠ DEŠINAS

TAIMEK1TE JIOO.OOMO M H kurį 
iŠ 1,000 gausių piniginių prizų!— 

sumoje $200,000.00.
Ir kada jus rišate ją, patirkite rūkymo gerumą 

Dvigubai^velnaus OLD G O LD; ti k ro prizinio 
derliaus tabako cigarete; tai vienatinis eigaretas, 
kuris jurris ateiną pakelyje suvyniotus ? eilių 
gubam Čellophane . . .

žus bi kokiame klimate, ’ ;
Pirmiausiai jūs laimėsite išrišdami tikrus mįš- 

les pąveikslus, mįslėsj kurios iššauks jūsų suma*

Žiūrėkite į mįslę kairėj. prfdeęįąnt “RE” prf-
dedant “WARD” pasidaro HENRY WARD. Tada “B” ant 
valizos pridedant “EACH” pridedant “ER” pasikaro BEE- 
CHER. Taip jūs išrišote ją! HENRY WARD PEECHER.

Ne visos mįslės konteste yra taip lengvos, k#įp ši. Fakti- 
nai, mįsles darosi progresuojančiai labiau jkebtespės kontestui 
tęsiantis. Tačiaus mįslių rišėjams kiekvieną mįslė suteiks su
judinantį protinį susidomėjimą.

Gaukite Oficiales Mįsles ^išleistas sulyg dįęąa ir pilnas 
taisykles, VELTUI kur tik cigaretai yra pardnpdąmi, ir pra
dėkite eit keliu į šviesesnę finansinę ateitį,

Jeigu jūsų krautuvninkas pritrūko mįslių bulletinų, pa
prastu būdu prisiųskite žemiau paduotą kuponą.

Pradėkite dabar šiuom linksmu keliu į

Išdirbėjai OrigubaiJrrirujf Ob, Gpld CięarelŲ

i i.

N 
a a
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$&00 per year in ČhicagO 
dc pfet topy.

fifttoted *s tod Cltes Matter. 
March 7th 1914 at the Post Offide’ 
of Chicago, III. under fhė bet of 
March 3rd 4849.

jimli

NaujfefiffOs eina kasdien, Išskiriant 
sekmliaienius. Leidžia Naujienų Pen- 
drovS, .1789 S. Haisted Stį ‘Chicago,j 
III. Tėftoiitmas Canal 8500.
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tofeatoiiartte _____ ... AMi

!8c 
18ei 

_. 75fc, 
itfse, irę Chidagoj/ 
itu:______________ i

.......

siams • • • • •*>* K IjBO.
; ..... . l.W

^5;
> < 

tAtptatata)
Metate ............>..4...M...„..<....... $8.Q0i
Pusei metų ................................ 4.00.
Triths liienesSamfe
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderio kam kū užsakymu.
. ..... .... . ..............

Savaitei • A^teW« ««W <
Mėnesiui ........ ......................

i Suvienytose Valstijo 
pašt 

Mtos .;.__ .......

Vfc*hWi W ... . _____.... ... .
Lietuvoje ir kitur Užsieniuose į 

$8.00*

2.50

Vyskupai gina vaiką darbą

Klerikalinėje spaudoje dažnai kalbama apie “sočia-1 
lini teisingumą, paremtą krikščionybėj principais”. Bet 
aukštoji kataliką dvasiški ja,, matyt, netiki nei į sociali
nį teisingumą, nei į krikščionybės principus. »

» •

Štai dabar įvairiose valstijose svarstoma pataisa; 
prie federalinės konstitucijos, draudžianti vaikų darbą' 
pramonėje. Tai yra vienas Žmcniškiatišių sumanymu’ 
koks buvo kada nors priimtas Jungtinių Valstijų kon*-, 
grėsė. Jau 27 valstijos tą pataisą ratifikavo, keikia dar- 
9 valstijų, kad ji įeitų į galią.

’New Yorko valstijoje UŽ pataisos patvirtinimą bal
savo senatas, bet atstovų butas dar nepriėjo prie bal
savimo. Tam tikra atstovų buto komisija daro tyrinė
jimą, leisdama įvairiems visuomenės atstovams pareikš
ti tuo klausimu savo nuomonę.

Ir ve katalikų Vyskupai toje valstijoje Veda atkaki 
liausią agitaciją prieš tą pataisą. Neseniai ją pasmerkė 
Brooklyno diecezijos ofirialis organas, irodinėdamas, 
kad federalinė valdžia neprivalanti kištis į dalykus, 
kurie liečia žmonių moralybės -arba šeimos reikalus. 
Dabar viešai išėjo prieš vaikų darbo draudimą ir Alba- 
ny vyskupas, Edmund F. Gibbons.

Nuvykus į legislaturos komisijos posėdį, tasai katami 
likų bažnyčios Viršininkas, aiškino, kad drausti samdyti 
vaikus prie darbo fabrikuose negalima, nes tai, girdi, 
butų pasikėsinimas susiaurinti tėvų teises ir pakenkti 
“vaikų' gerovei’V Vyskupas Gibbons pasakė, kad New» 
Yorko valstijoje visi katalikų vyskupai laikosi tokios 
nuomones, kaip jisai.

Tiesiog sarmata girdėti, šitokius argumentus iš 
žmogaus, kuris dedasi dorovės mokytoju ir krikščioniš
kų principų saugotoju. Jisai kalba apie '“tėvų teises” ir 
“vaikų gerovę”, kuomet tikrumoje jisai gina kapitalistų 
interesus. Kada kapitalistai samdo vaikus dirbti pramo
nės įmonėse, tai palieka be darbo suaugusieji darbinin
kai. Vaikai naikina savo sveikatą dirbtuvėse, o jų tėvai 
kenčia skurdą, nerasdami uždarbio.

Nenuostabu,<kad protaujantieji darbininkai vis ma
žiau ir mažiau bepasitiki vadinamais dvasios Vadais.

Belgijos fašistai ■

Belgijos fašistai yra katalikų partijos atskala. Jie 
vadinasi urejnsta5”* ^Tas vatdas yra padalytas iš loty
niško žodžio "rexy’ '(karalius).

Pradžioje jų obalsis buvo “Kristus Karalius”, bet 
bažnyčia uždraudė jiems vartoti Kristaus vardą politiš
kiems tikslams; todėl tas obalšis būvo sutrumpintas ir 
pasiliko tik vienas žodis “Kex’”.

“’Rexistai” yra fašistiški .patriotai. Tačiau tai ne
kliudė jiems sudaryti ‘bendrą frontą” su flamandų se
paratistų partija, kuri flamandų apgyventą provinciją 
nori atskirti nuo Belgijos’! •

Vasario 9 d. jie bendrai padarė ^didelį skandalą Bel
gijos parlamente. Pradėjo vienas Kaftiabdiį separatistų 
atstovas, reikalaudamas, kad parlamento pirmininkas 
Camille Huysmans (socialistas) pasiaiškintų, ko jisai' 
važiavo į Ispaniją. Kai pirmininkas pasakė, kad taš! 
klausimas vietoje, tai atstovas, “Sugniaužęs kumščias,, 
šoko Jirie pirminkiko. Kiti atstovai tą triukšmadarį su-; 
laikė. Tuomet flamando priešus puolė “rexistai” ir pra
sidėjo tikras mušis, parlamente.

Atstovai laidė kits kitam į galvas rašalines, įstaty
mų knygas ir kitokius ’daiktus. Keliems atstovams bu
vo sukruvinti Veidai, aptaškytos rašalu apykaklės ir su- 
dtfcfckyti švarkai

Taip Belgijos fašistai darbuojasi “tautos tr Dievo, 
galtbei”.

■ inii,inM iNtaiiii i i, n »■■■ i ii . ,ti i

Kolonijos Waaw kvailystė”
turite

» . ................ ...... j

Vokietijos narių valdžia šiandie reikalauja, kad Vo>i 
kieti jai butų sugrąžintos kolonijos, kurių ji neteko, pra-! 
laimėjusi, pasaulio karą: - Ji sak6, kad be kolonijų Vokie-I 
(i ja negalinti apsieiti, nes jos gyventojams esą per ankš
ta «avo žėfnėje it Vokietijos pramonei reikią žalių me- 
džfogų. . . . ’i

•r**

Apžvalga
nėnų ir Jonavos apylinkių imš-i 
kuose. žvėrys šią žiemą tų 
apylinkių gyventojams padarė J 
nemaža nuostolių, ė pastaruo-j 
5« laiku Jau buvo užpuolę neth 
keletą praeivių^ Netoli Kalnė
nų .geležinkelių stoties, UŽųsar 
lių, Rutim^nų, Budų ar Dauk-j 

jau nuo .pat rudens pradėta 
lankyti ūkininkų sėdybas. 
Čia pagriebė hemaža smulkes-j 
nių ūkininkų gyvulių. Šioi^ \ 
vilkų gaujomis .jau susidomė-i -~-4K,^ai1a'! Ne jaugi reikia 
jo kai kurie Kauno 
jai, kurie numato .artimiausiui toai gailėsis, bet bos 
laiku suruošti didelę vilkų nre-i 
džioklę. Tsb. i

ŠIEMET SUTVARKYS, 
VISUS KELIUS, GAT- ■ 

VES IR TILTUS j
ŠIAULIAI-. šiais W€taisį 

apskrities savivaldybe; 
iš viešųjų darbų fondo gavo 
160,000 litų, iš įkutių 1^2,W()' 
paskyrė piritų, gatvių ir tiltų’ 
tvarkymui. Bus išgrįstos trijų’ 
kilometrų , keltas į ‘Panevėžio, 
cukraus -fabriką, -baigtas sta
tyti plentas šiauliai-Kedainiali' 
ir toliau tęsiamas Šiaūlių-Kur-į 
senų plentas. Gatvių tvarkys 
mui apskri ties savivaldybė šiais * 
metais yra paskyrusi 18,000 Ii-* 
tų. šiais metais bus pradėtos5 
grįsti Joniškio ir Radviliškio^ 
miestelių svarbesnės gatvės tau’ 
šytais akmenimis, Linkuvos* 

į mi<eštdlyj’e. bus išplanuota tur- 
gaviėtė fir išgrįstos* kelios gat-1 kažkokia n-esuprantama je- 
,VeS. Be . to, manomą išgrįsti1 
Skaistgirio miestelį. ' . Mokyki 
loms reikalingiems daiktams, 
įsigyti paskirta 10,000 litų. Už’ 
juos bus pagaminta 1,000 šuto-! 
lų, kelios dešimtys spintų, len
tų, stalų ir 1.1, šiais . metais? 
bUs sutvarkyti visi apskrityje- 
esantieji tiltai, kurių dabar yrą' 
105. Jų tvarkymą priėmė pa-’ 
ti apskrities savivaldybė, neš. 
Valsčių 'saSaValdybė savo jėgo- 
fnife didesnių tiltų pastatyti it 
atnaujinti negali. (<Dabar visi 
medintai tiltai tikrinami, rei-y 
kalui ^esant alnaujinamį arba 
nauji pastatoiiii. Be to, šiais: 
metais Pakruojaus valsčiuj*1 
pėr Bauguvienės upę apskri
ties savivaldybė statys 30 me-‘ 
trų ilgumo gelžbetoninį tiltą. 4 

Tsb. i
—    .........-tu...    '

^^tattaiten ■rrt -ii.Nihta^bteini

ijENKŲ SOCIAibIŠTAi BEST*-:pamiškė, kad.
&RAMRBIAUS SU DĖMO- j Mta. rife vtatori'. RMh tateL, Tf . , x............

KRATINĖMIS GRUPĖMIS įvta’t. • |liunų kaimą apylinkėse vilkaiį

Tatai fašistų prasimanymai 
ąpfe ^oišėtiką armiją’” Ispani-’ 
Joje yra grynas metas.

' ' ' ■ < V ■ ■' , ■.'?* y

(už pinigus ar uždyką, nežinia), 
Ispanijos valdžiai.’ Amerikos 
kot^sš^fdėnWi nė kartą minė-į 
jo, kad Madrido fronte loyalis-- 
tam'S daug padėjo rasų aero
planai, kurie pasirodė geresni: 
nž vokiečių aėroptanus. Iš Ru-- 
sljns taip pat gauta tanką ir 
kitokių karo pabritta.

Bet kareivių "Rusija į Ispani-; 
ją nesiuntė. Savanoriai, kurie 
padeda Ispanijos loyalištams,- 
yra daugiausia fraiiztazai ir ki-( 
tų Šalių politiniai tremtiniai) 
Įtarta gyVeno Frapcuzijoje. 
Tarp savanorių yra ir buryš 
amerikiečių.

jugaiMUfa

Lenkijoje dar nėra įvestai 
pilnai. <,<totalitarinė7’ ('viską ap-į 
žiojanti) Opozidnės
paritįlbš nėra nždranstds, nors į /Sovietų Rusija davė ginklų 
jų veikimas yra labai varpo
mas.

Dar tebeveikia ir Lenkijos 
socialistų partija. Radome 
ji neseniai laikė <s!avo suvažia
vimą ir padarė tokius nutari-, 
mus: 'i

■ »

“Atsisakyti 1934 metais S'U' 
komunistais sudaryto trėpuo-' 
limo susitarimo it palikti' 

’ laisvas rankas beįidradar-g 
biaiiti su dėmoki^tinėmiš 
grupėmis, reikalauti ■ amn'es-l 
tijes, pataikyti hačionaiinj' 
■apsigynimą, pasmerkti Len-‘ 
kijo s politiką Su Vokietija,; 
ypač dėl Dancigo, ’ir pašyki J 
kinti respublikonišką Ispani-,' 
jos vyriausybę.” ’. , .; į 
Įdomiausi ši^'Sė wtarimW-

^e yra M’; nutraukti “nepuoli- 
mo ;sutaHT'’ M komumstais ir 
kooperuoti su demokratinėmis 
grupėmis. Lenkijos Socialistai 
šituo atžvilgiu skiriasi nuo 
Prancūzijos Socialistų, kurie, 
priėmė komunistus į “liaudies 
frontą”.

TRADICINĖS ' ARK
LIŲ LKNKTVNĖS IR 

s ■ rytų tHBVOS'
.-. ■ ■ MUGfi: ’’

. .J.t ..r,,, .1 .IiUi

DUSETOS, Zarasų apskr. — 
Jau kelinti metai,, kai Dusetos 
lemomis rengtamos aridiųj 
lenktynės ant ežero. .I*o-? 
se su savo žirgais dalyvauja; 
daug ūkininkų iš Visos By lų i 
Itietuvos. šią tanktynių tiks-į 
las patikrinti ūkininkų taV' 
komų arklių ■ greitumą ir ge<- 
rumą. šiemet tradicines:, arklių 
lenktynes įvyko vasario mčn. 
2 d. Tai buvo vienos didžiau-1 
šių ir geriausiai pasisekusių 
atkilų lenktyn^. LairnČtojams 
buvo išdalintos premijos. Va
sario mėn. 3 d. Dusetose įvy-į 
ko pirmoji ijRytų Dietuvos mu^ 
gė, /kuri tąiįp pat , buvo suke-i 
lusi didelį^ AVkš’taitifles gyven-^ 
tojų -susidomėjimą.^ ’ 
-av .. . * ’*Tsb.

' •1 ' j ’f/ ; ’ ”S.y . . f‘
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PRADĖJO SIAUSTI 
VILKU GAUJOS

n iri, .~i.il>*«ii i,' »r

■. KAUNO AFSK'R. — širisj 
metais Kando -apskrityįfe atši-į 

nisteris Dėl Vayo, ktAta daug vilkų. Ypač daug įųi
o .s^va ... k.v. % įvykto {Rrovieniški^ Bud^, ,

Skalbimai ^Naujienose ■
> Tačiau Jiats. Hitleris ®ąvb biografijejė ? OOl 

KMnpC (frtiMo kova)Y kuri šiandie yfa kaip biblija mi-j 
lionam's vokiečių, pareiškė, kad kataeriškos Vbkdetijbs 
pastangos jgyti kolonijas buvo MidžUusia ^kvailystė” I VTa naudingos.

SuimU už INfetetostos Mergaites.. Išgėdinimą

RUSŲ KAREMV KSI’AMK)-1 
J® nėra

Fašistų spauda Europoje la
bai daug rėkavo apie “bolšeyi- 
kų armiją”, kuri, Ūsą, padeda 
Ispanijos respublikos ginėjams 
kariauti prieš sukilėlius. ; Bet 
pastaruoju laiku, kai Europos: 
valstybės, galų gale, susitarė? 
sustabdyti savanorių siuntimą 
iš svetimų Šalių į Ispaniją, tai 
visi korespondentai pažymį, kad' 
Ispanijoje .yra daug voktačių ir j 
italų, kariajdjaričtauguMlfeii’ų 
sėjo,'it. TtomaSas tekaičtaš įvaiu 
rių tautų savanorių, padedan-i 
čių teisė tajai vyriausybei, ‘bet j 
visai ftėna kiąteiv-ių rusų. (

•'šiitą faktą, neseniai nurodė..ir“ 
Ispanijėfe užsienių reikalų miT;

nam Amerikos .laik^štim^ui

i’dtaMa naudą dėlto,
i kad pačios Nau jienos

■teita

• ši>E’.<KETU^I VVHATlWVOASUnMT>I JB1 Ts(W- 
SI O’S imtagai'tos, Ndrtlisld'Čs ,h I ru ėjo, lies T80.0 ‘Ori 
Wiiliahi Balfca, kuris, buvo..bepuoląs mėrgiin’ą, kai j 
it ’ Jadk /ČattaiZaal'. tiž’pakdlyje/ Viciot Kotel, aliiiėš

* ' apskričio ligoninėje* . > . , . z/

fNlMĄ: ’SĄMO^S NETEKU 
T/avenuc. Iš’ kairės dešinėn 
taslęodČ poliėij-a; ?SUmIcy SaiK 
savininkas. Mbrgaitė paguldyti

., Saixi
• J 4- * ė paguldyta

Photo

P. CHRUŠČIOVAS Išverti K. AUGURĄS

Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS’

-r J.M t L. .^?,..,L.-L-,.-■■■=.■■ -J.. <U Į tĮS=4

(Tęs'inJ:^ /be plni«ų, be jokie apgalvoji-

—TOgtd! buVo panašus į . peilį, krupje 
mandagiai pastūmė man krūvą 

u* fa. ibttftkaotą. Aš s ugi aniži a u juosti dėl ų dviejų ftiekŠUv.s. i

Nulaikė arklį «r ėstojo. 1 
u^-LApk’L AtvaŽSaWnk.

' Mes -sastojome pita “Emest” 
restorano. Buvo tuščia, žemai 
jokios šviesos nesimatė. Tik^ 
antrame aukšte silpnai žibėjo 
šviesa. Ir ta pati buvo bando
ma’ paslėpti storomis Užlaido
mis.

—AŠ paklausiu, tarė Ki
rilas, nulipdamas nuo vežimuko. 
0 paskui linksmai pridūrė:

—Musų reikalas menkutis.
Tai jums, ponams, lostt Mums, 
Vežikams, šalti. Bet jeigu iŠlbsiJ 
tai kaip nors prisuk ir man Vy*-( kytojas -svyravo; 
no butelį...

Tamsiai raudonu kilimu aš

•’j

t

užlipau «į viršų,. Pasigirdo ikai-- 
tę ir azartiški balsai.

. /Kažkas sušuko:
*^Btmkei ur. 47,000.
Nots tą minutę aš pinigų no- 

itnrėjau, ir tatai gerai žibėjau,

BUVO uždėtas bankas, 
WšiUkfcdė»to VafckMėtai. -Su 
ėtojimata, pusbalsiai prasėjo 
naujų užstate -skelbimas. £ta 
buvo įmanomai &&li.

Aš ’sfcšfcka’u antiną kartą:
—Ba*rtse!
Įkaitusiais smegenimis, be- 

ptOtiškai sūko'ncentrūotu noru, 
jtdftipfcata iki paskutiniųjų ner
vais, Slaptu ir aštria, neapykan
ta As Žinojau ir juste jutau, 
kad laimėsiu.

Padalino kortas. Banko tai- 
pripirkti ai 

ne? Pagaliau, jis pareiškė;
•*-4hakkaas savos !
Aš gavau penkAkę ir dviakę 
Banko laikytojas atidengė;

'ga tiešiog spirte špytė azartiš
kai •sušukti:

—Banco1! Padengiu Viską!
Sukišęs wnkas į kišenes, viu‘ 

®as įsitempęs ir kažkodėl JjsftF 
Įtinęs, kad laimėsiu, aš nejudė
damas Žiurėjau, kaip krupje 
tiksliai ir giltai 'dalino kortas.

Banko laikytojas 'atidengė rsa*- 
Vo. Jis turėjo šeštakę it driau 
kę. 'N |

Triumfuojančiu ir tvariu bal
su jiš pariiškė:

—Astuoni!
Aš atidengiau savo. Prieš ma\ 

ne gulėjo Jkry&ių darna, e Šalta 
jos devynake.

Atsainiu rankos judesiu aš 
numečiau abi kortas į vidurį 
'stalo:

—Devyni!
XV

FEOFILAKTO 
ŽUVIMAS

Tarp nutilusių lošikų aš 
vėjau prie -stalo, kaip trium
fuojantis nugalėtojas. Banka's 
buvo nuneštas.

Kažkas net aktelčjo:
—Ketas atsitikimas: mušta 

devynakėl Taip, tai — likimas.'
Kažkieno akys pažiurėjo j 

mane su didžiausiu atsidėjimu 
ir tabai •gm&liriai. fe&ą ^os ’nefrėjo

sto

Aš numečiau kortas ant sta
lo:

—Septyni'!
Krupje maloniai iro si šypso j o 

Likusieji pažvelgė ij mane si 
nusistebėjimu, nutinrejimu, pa 
vydu ir tuo nuolankumo, kuris 
pasireaŠkta pas nelaimingus lo 
šikurs. Vadinasi, pas tuos 8oši 
kus, kurie stengtasi ntrriclbt 
sCrsijaudtafrną ir y»a pasiryžę 
viskam.

Aš atsiminiau c
—Ak, Wpt Reikia juk pa 

siųsti Kintai vynb.
Ir tyliai paklausiau kaimyno 
—Ar galima įgauti šampano ’ 
Mirktelėjęs, •^užminavęs aki 

mis, jis kairiosios rankos įuršti 
partodę į Mik š»bą Tamsiaveidį vy 
rą: • .i....

—Pas įp..
Šokdamas susyk per tirta pa 

kopas, nešdamas ktak vienoj ( 
rankoje po troteij šampane*, ai 
nubėgau #emyn.

Kirilas sėdėjo sudribęs Veži 
mukę tir berupestingai rtikfc.

—šaunus vynas, <— malžtagu- 
siu balsu tarė jis. Vadinasi 
galima pasveikinti ktimėji- 
nto?

Neatitraukdamas nuo burnos 
butelio, Aš rien® užsivertimu 
išgėriau savo šampaną ir nu
mečiau butelį, kuris padarė ore 
ratą it skambėdamas nukrito j 
sutagą.

Iš karto pasidarė ramu/ Ma
no Šie*la apsiramino. Visame 
kūne aš pajutau nepaprastą ra
mumą ir jaukumą. Atrodė, jog 
visiškai nieko ir nevyko, — n£i

Matylis, aš buvau tabaii tš- 
My^kęs, įJr to ttejaris&arrtfes per- 
(taviąti, kamharjįė ęsamHtafns žmogžudystės, nei tų scenų pas 
žmonėms ®ave pžktų įtesmpimą, Mariją Biaman, nei a^ariti^co 
jŽulybę ir ®eapgalvotumą, fcmo- lošimo.
gus, burte taą ta*k anažudė Idltą, (Hus dertigiaa)

škirp'kit ^ftats eiles tt įphsidčlM atm rnS'rtttti

... .......
* f*

■ * ' •

Aš mergužėlė ;
Vatogdienužele, 

■)QeteWsiu už pono, 
Didžių dvąi*ų valdono.

. Turtingas pOnas, 
Dvarų Valdonas.— 

Dvaruose augšti žddžiai 
Kalbas šaltai, UUoibodžiai;

Ten ’a'Š ireftiksta, ’ 
Tėh ridpatiksiu, 

'Hamumcrio Trerasiu, 
Žodelių nesuprasiu->

Tik ištekėsiu
AŠ už ilkfcsio, :

Paprasto afctęgdik), 
Už w«ft> v

Kiemifos, po ūkę, 
mirtflfe—,

Tfesmtiki <ton 4oddiąi, 
Aukšti JMrdies jausmeliui;

. W jJedodiųta, atantoto,. •'. .
Ne iniesrtaob idifteltotae. \ ' 

" \ ’ Jonas 3<mila.

ta
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IŠDARKO LAUKO
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VASARIO 15' dieną United 
Mine Worfcers unijos taktikai 
nustatyti komitetas priėmė re- 
zolrmyą, kurioj rekomenduoja 
wi<jfcs Viršininkams pašalinti 
iš narių tarpo Wilbamą Grfee- 

Amerikos Darbo Fedeflact- 
jo& prezidentą. Komitetas kak 
rina Greeną žalingais, priešin
gais unijai ir tarnaujančiais 
skebams pareiškimais, ypač 
ryšy su neseniai ėfttein did- 
čftroja antomobittų darbininkų 
streiku. Tačiau, jei ir išmes

Traukinio Nelaime Prie Rockfordo

1”
 ̂-1

P'
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tarp*, jife pasiliks Amerikos 
preziden- 

muzikantųtas, Ms yra gay^s 
unijos nario kortą.

Tėnka pasakyti, kad kaltini- 
vn&i, kurios angb&ka&jų komi-

NETOLI ROCKFOLDO, 1LL. NUO BĖGIŲ NUŠOKO 
keteiv^nfe traukinys. Nelaimėje buvo sužeisti devyni as
mens. pylimas, nusilpnintas patvinusios upės, neatlaikė 
traukinio svorio. Ntiujienų-Triburte Photo j

vSpicer kompanijoj jie pasiliko lyse. Ir pusę visų šalies farmų, 
dirba rendaUnipirikai. fe*ezi-j 
dentas rekomendavo kongresui 
priimti pYcgtamą, kurs yra tai
komas ūkininkų padėčiai ge
rinti. • — Vp. '

. ■ t
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Kanados Lietuviu
Žinios

DAR APIE VĖDARUS
Gavau laišką iš Sudburio,. 

Ont., kuriame draugas rašo, 
kad sužinojęs apie Toronte ren
giamą vėdarų vakarienę ir ne
galėdamas atvažiuoti, labai a-p- 
gailestavo.

NAUJAS KORESPON
' DENTAS

veiksmai kitataučių akyse su
daro nelabai gerą nuomonę apie 
visus čionykščius lietuvius.

Redakcijos pastaba 
------------------------------------------------ ' 

■_ j

Kai kurie šio skyriaus raštai 
teko gerokai sutrumpinti. Tai 

kad drg. Frenzeliai daugiausia reikėjo daryti todėl, kad tie raš-

polemiško turinio raštams vie
tos. Tačiau ateityje pmlytumfc- 
me korespondentų vengti asme
niškumų ir panašaus polemiško 
pobūdžio raštą.

matų. Dfer tenka manyti, kad 
Amerikos Daibo Federacijos 
vadai ateity ims griežčiau ir. 
atviriau kliudyti Lewiso vado4- 
vaujamo CM). <dari>tu#ei. Nes 
jau tokiame, palyginti, 'progre
syviame Federacijos unijų žur
nale, kaiip (jhicagos Darbo Fe-; 
-dotacijos organas '‘Fedėration 
News*, liėwis pradėta vadinti 
“h^ebreriu”, Reiškia Hitle
riu. Gene Amerikos * 
kų j'u^ėjtotti 
nelemia.

*

prie varstotų it dirbo. Tačiau 
dirbo juo pavaliau... Gamybos 
našumas nukrito tiek, kad sie
kė tik 8 nuošimčius normalaus 
našumo. Darbininkų reikalavi
mai : pakelti algas 5 centais 
valandai dirbantiems dienomis* 
•ir 8 centais valandai dirbau-* 
tiems naktimis.

PATARLĖS

■(Tąsa .^čio pušį.) ' : 
se” teko pastebėti naują kores^ 
pondėntą, tai O, T. .Kiek matyt' 
iš jos pirmo pasirodymo, tai 
Įima spęti, kad bus gabi s'aV0‘ 
amate. Galimas daiktas, kąd ji 
galės dar geriau parašyti, negu 
kad mės rašinėjame turėdami • 
net tam tikrą “pašaukimą,.” Tik 
žinoma, jeigu “nepavargs” taip, 
kaip 'daugelis kitų, .kurie, tik 
prade j ę spaudoj e bendradar- j 
bia/uti, tuoj “pavargsta.”

Linkėtina, kad naujas koresp 
nepasitenkintų vien tik paširdį 
dymu, bet rašinėtų dažnai ir • 
per daiugeli metų! ‘

frisiminūs apie praėjusią vė-s 
datų vakarienę, reikia pasakyti,

pridėjo triūso. Taipgi (draugės tai daugiausia polemiško pdbu- 
'S. •Bieliauskiei’iiė ir Reinartienė, dzio, ir daugumui skaitytojų 
kurios nebūdamos net narėmis .jie vangu gali būti įdomus.
daug pagelbėjo. Socialistų kue-, ---- :----------—------- --------------
pos vardu turėtų būti ".ir1 ■"■■■■!—■
šiMinga padėka visiems p risi-J 
dejusiems vienokiu ai- kitokiu 5 
budu prie minimos vakarienės. 

' ■ 
,1, į ^,X., Į .i,.'.. i„,- „ .

X ’ ' * J

NEMALONUS REIŠKINIAI •
■ n

Vietinėj kanadiečių spaudoj ' 
dažnai tenka pastebėti lietuviš
kų pavardžių. Bet tuo džiaugtis 
negalima, nes aprašymuose pa
vardės minimos tų, kurie yra 
padarę kokį nors, ^trobelį/’ O 
daigiausia tai šeimų nesantai
ka, kuri atsiduriai teisme, o vė
liau ir spaudon. Toki lietuvių

SJieioimai Naujienose . 
duoda naudą dėlto, ' 
kad pačios Naujieną 
yra naudinfiros.
T- r*-'- - . A.'. ..

KLAUSYKIT.
STEPONAVIČIŲ RAMO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. <121« K4LOCYCLES) 
KIEKVIENA

ANTRADIENI IR TREČIADIENI 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios .Žinios—Mėg-iami Lietuvių Dai- 
nininkaj—gražios Dainos ir Muzika, ai

> 
t 
t

r
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ši kova,

. . i

siuvėjų
j.

*
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XI.

senato:

PETER PEN

darbinim- 
žinoma,

fGriimoj’ami žmonės 'gyvena 
ilgiad.Roosevelto, 

farmų pro-.

Blogai įgytas daiktas retai 
skalsia.

u

i

ptioli-
Teika-

i

(Prastas tas artelis, kuris at 
sisako nešti savo pašarą.

.m-.i i, ■ ■ ■ . ..........■■„■to...
• ■ ■ •' J. *■ ’

išlošiu? gaso pečiui 
Lankykite earnival ir įstoliit i Šį pa- 
tdliftksmitoįino ko n testą.\ Penki; gra
žus $100 Gaso Pečiai ’a u k o j a m i 
ifchdlDftėjjhiiui. •

.........

KASDIEN IKI KOVO 6 D.».KVIEČIAME VISUS

•Mi

POOR.I

CHEVROLET ‘MOTOR SKYRIUS 
General Motors 'Sales 'Gtmp. 

•DETROIT, M1CHIGAN

numeriu. 
Chevrbtet 
su kiek- 

diena.

drabužių
unija, Amalgamated Clothing.’ 
^brkers of America, ipasirašė 
naują nutartį, W samdytojais^ 
viešoj pramonėj. Sutartis duo-, 
da darbininkams 12 nuošimčiui 
algų pakėlimą. Laimėj i m&s at-i 
siekta taikių derybų keliu. Ta-! 
čiau niekam nėra paslaptis, jog’ 
taikiu budu laimėta algų pa-.

PREZIDENTO 
speciali komisija 
blomai tyrinėti išleido prelimi- 
narį raportą. Komisija pareiš
kia, kad daugiau kaip $,000,- 
-OOO šalies farmerių gyvena 
kur kas prastesnėse sąlygose, 
negit šalies ‘gyvenimo ir net 
'sveikatos normos reikalauja. 
Nors Tėndaumnkų daugiausia 
yra pietinėse Valstijose, tačiau 
jų riestoka Ir kitose šalies da-

------------O— ;

Laikas ir priepludis nelaukia 
nė vieno.

Prastas maišas, kuris neken-

i

ACIU jums
CAevro/et Draugai

Naujų Chevrolet karų pri- ' < 
statymas dabar yra atlieka
mas vis kflatiČiti 
Gamyba didėliose 
•dirbtuvėse didėja 
viena praeinančia

Čiai turi vieną ‘tvirčiausių uni
jų Šaly. Ir įvertindama organi- 
zadijos reikšmę d alininkam 

' iVaijp 'Spauda praneša’,' 'kriaučių 
Am&lgarneitų unija rengiasi; 
paaukauti C.I.O., varančiam or- 
g»nwoinius vajus plieno, ;g5u- 
mos, automobilių ir abejaas 
pramonėse, $500,000.

O ŠTAI samdytojų '‘sėdė j i-’ 
fW© 4&reikas”. Jungtinių Val- 

didžia užsakė plieno iHr-, 
moms padaryti šalies laivynui. 
•Ž5^O00,'0OO svarų plieno. Ne, 
viena iš plieno kcmpa’nij'ų ne-‘ 
•siūlo betų dagi tokiam patrio-

rinimas šios šalies laivyno. Ko-, 
(dėl? ’ |

Dalykas toks, kad valdžiai 
reikalauja, jogai pačm tįsios |
Jos kontraktą kompanijos dilo-* 
tų urtijines -darbo sąlygas savo! 
darbinįnkams. Plieno kom,pa-;| 
nijes išsižada pelnų, nepaiso 
nė tvirtinimo 
“Patriotai

šalies laivyno, 
plieno magnatai 

skaito didesniu pavojum šaliai, 
algų pakėlimą darbininkams, 
negu išlaukinių priešų 
fortą, wuo kurių apsiginti 
lingas .yra laivynas.

ATSILANKYTI Į
* . 1 j ■ • . ; ’ ■ '

FKOPLES GAS

COOKING 
. . t . I •• .. .. » A v . .h t'. ( I l < '4 ‘ - (Iš I I I ! - ii '

CARNiVAL
Peopies <Gas Namas, Michigrm Avenue 

prie Adams gatves
• Dabar pilnam įsisiūbavime. Lankykite 
Virimo KamivaUą, tą 10 <dienų džiuginantį 
įx^ykį Jus privalote ‘pamatyti, į^kaitaM Ir 
garbingą Barbarą lenkins, kuri kasdien 
iki vasario ,^7 demonstruoja tai, kad ir 
vaikas .gali virti kaip <šefas. Pamatykite 

didelį NAUJŲ 
W m AUTO
MATIŠKŲ REČIŲ 
parodą. Gana vie
tos visiems.

■ ' v

WN^nNTŲ Valstijos 
k«ttrtitetas, kariam Ipirmiinin-i 
kauja semttoritis LaFolleitte, 
praneša, kad General Motors; 
korporacijai Irti© mansio mėne
sio T934 metų iki‘ dabartinio 
laiko išmokėjo fidetekt^ų ilgen- 
t'ijoms $839,'000. Iš tos Wmos 
dattgiata kaip $400,000 išmo
ksta Vien tfk PtnkėTtano •'agėn-'Į 
tijai. General Motors samdp-.| 
mi ŠnipaH *sekiojo net Edwardą|_ 
MčGrady, Darbo ‘Sekretorių 
Asieten&ą. 'Šimtai šaipų buvo 
padėta General Motors dirbtu
vėse suhasti, ksrie H ‘darbimn- 

!kų yra ‘tmijiattfi.

Toledo, m — ;
mieste, Spicer Manufarturin

fcįame
i . '»

kompanijos dirbtuvėje darbi- 
mnkai paskelbė savos Tųšie^ 
streiką. P>tfrbininkai neišėjo iš- 
dirbtuves, nesusėd© be darbo, 
kaip kad atsitiko Flitfte, Mich.

BARBARA lWklNS 
Pumaitykit šią 6 metų 
amžiaus vaiką verdant 
kaip všefas, su 1987 
Automatišku Gaso 
Rėčium.

..................'į’«,' -
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\ MODeilH^;eO>teWY. ,‘CONSTANT MOT . SlltfiNT-REįftlGERATION .. GAS HEATING )

THt PEOPLES GAS IIGHT ANO GOK E COMPANY.
■ H O N E W A B A ' M 6 0 C C

‘D0W-

JŪSŲ 
ištikimybę; 

m PRIELANKIĄ 
KANTRYBĘ,

OJŲ r U
8

laukiant nauju savo Chevrolet 
karų ir trokų pristatymo

• Ačiū musų 1*00,'000 ištiki
miems “pilkėjams ir musų 
greito pristatymo'1 užtikrini
mas tiems, kurie yra užsa
kę iprioš keletas savaičių ir 
laukia naujų Clrevroletų pri- 
's Valymų, ir tūkstančiams ki
tiems, kurie palieka savo už
sakymus dabar!

Chevrolet gamyba kįla

‘tymas bus įvykdytas sku
biai, jei esate užsakę praei- 

< tą savaičių bėgy, arba, jei 
užsakymuos paliekat sian- 

. t dieni
Beto» mes galime užtik

rinti, kad jus susilauksite 
gausaus užmokesčio už savo 
primygtiną norą įsigyti nau
ją' Chevroletą dėlto, kad tai 
yra vienatinis pilnai 'įreng
tas karas — žemai įkai
nuotas . . . ir -dėlto, kad gis 
atneš daugiau vertybės, ne
gu jus galėtumėt tikrai gau
ti kur kitur už tokią <žc’mą

Dar karą ačiū jums už jū
sų ištikimą draugystę — o 
jus įtarsite mums ačiū, kada 
paimsite šių geresnių, dau
giau modemiškesnių, žemai 
įkainuotų karų ir ‘trokų ra
tus į rankas. Norint greito 
pristatymo — duokit užsa
kymus dabar!f^UET'lfDflI r TVnE.vf>vL.E. I

\ z • ' . <«■''<.. * < • * - ' »J . . . - , ' \ '

VIENINTELIS PILNAI ĮRENGTAS KARAS - ĮKAINUOTAS TAIP ŽEMAI

Ndujas ąukštos kompresijas vattve-tiwheed inžrnas ~ naujas ;»tl-Steel bodies — naujas diamond ęrown speeding styling —
tt$T(^BUIANTl ihydraulic stklbdžiai—pataisytas gliding -knee-aotion važiavimas*—apsaugos ,plate stiklai’ visur aplmk — tikra FistreY 
nd člraft ventiliacija—supėr-safe shttdkproof stąering*. *fcfnee-Ac tion ‘ir ShodkprouJf uteening yra tiktai prie Master BeLUXlE moflelią.

*
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Valerija Čepukaitė pietinėse valstijose T. Rypkevičius ir F.
su savo benu Bulaw išvyko Į 

Westville
Darbuojasi Prie Labda

rybės įstaigos
Vakan šiam fe skyriuje buvo 

trumpai pranešta apie labdary
bės įstaigą Bridgeporte, The 
Fellowship House, 831 W. 33rd 
street.

šiandien turime truputį dau
giau informacijų.

Prie tos įstaigos yra susior
ganizavęs moterų Kliubas, 
Fellowship House Women’s 
Club. Kliubas rūpinasi moterų 
ir kitais socialiais reikalais ir 
įvairiais parengimais prisideda 
prie Fellowship veikimo finan
savimo.

Tarp Kliubo veikliųjų narių 
yra kelios lietuvės: prie “Ame- 
rjk.onizacijos Komiteto” pri* 
klauso pirm. Amelia Tanke, 
3239 Union avenue, p. Marija 
Zolp ir Dora Simon; kliubo na
rių komisiją sudaro — Mis. 
Victoria Shimkus, 3301 S'Outh 
Halsted street ir Sadie Cibuls
kis; sveikatos ir vaikų higie
nos komisijoje — Elizabeth Po
cius;
Ona Aleliunas. M. Zolpienfc ei
na pirmininkės pareigas Illinois 
Federation of Women’s CIuh 
pilietybės komisijoje, 4-tam Fe
deracijos distrikte.

Kas antrą ketvirtadienį Kliu
bas turi šeimyniškus parengi
mus Felh>wShip House rūmuo
se. Kiekvienas iš tų parengimų 
turi savo “šeimininkę”, kuri 
svečius priima ir juos linksmi
na ir vaišina. Tarp šeimi
ninkių yra’ pp. Nora Gugienė, 
Shimkienė, A. Tanke, Radoms- 
kieriė, D. Millerienė, D. Simon, 
Cibulskienė, ir J. Schultz.

Fellowship House ir Moterų 
Kliubas atlieka daug naudingų 
darbų Bridgeportui.

—0— ’ . •
Sukaktuvės F. Pukiui;

Susirinkę jo sesers, Mary 5 
Pukiutės-Pa<įk namuose, 7535 
Eggleston avenue, artimi drau
gai pereitą šeštadienį surengė 
linksmą gimimo dienos vakarėlį 
jaunuoliui, Pranui? Pukiui.

Jis yra sūnūs pp. P. Pūkių/ 
gyvenančių adresu 7046 Euclid 
avenue. šeštadienį sulaukė 26 
metų amžiaus. Pranas tarnauja 
Western Electric bendrovei. Jis 
yra mėgėjas dainininkas, prieš, 
trumpą laiką dainavęs p. Ste
ponavičienės lavinamam “Kai? 
miečių” vyrų kvartete. Jis yra 
“Pirmyn” choro narys ir daž 
nai dalyvauja to choro opere
tėse. Dabar laikinai nuėjo i tal
ką “Naujos Gadynės” choru:, 
kuris kovo 14 d. stato operetę 
“Dunojaus Rožė”.

šeštadienio vakarėlyje daly
vavo jaunuolio tėvai, sesutė 
Stasė, giminaitė, Lilija Stupi> 
raitė, Steponavičiai, Mankai, P. 
Strikoliutė, B. Redman, Art 
O’Malley, Howard TMylor ir ^ei
ti Pranui artimi draugai.

,Tik praėjusią savaitę plačiai 
žinomi tarp northsidiečių lietu
vių pp. čepukai, 1534 Nortli 
Oakley blvd., gavo žinia, kad 
jų duktė Valerija, smuikinin
kė, groja didžiajame Louisiana 
valstijos mieste New Orleans. 
Maršrutas vodevilio trupės, 
kurioj Valerija čepukaitė ir 
jos benas vaidina svarbiausią 
rolę, atlankys svarbiuosius mie
stus Virginia, North ir South 
Carolina valstijose dar šį mė
nesį.

Apie Valeriją čepukaitę ten
ka girdėti ne vien per jos pa
čios laiškus. Sausio mėnesio 23

dieną šių metų Billboard žur
nale tilpo straipsnis apie jos 
vadovaujamą vikrų mergaičių 
beną ir apie pačią vedėją 
“Vai Chap, and All-Gift Band”. 
; ’ I •» '' '. • , . J ’ * r v-

Taipjau buvo malonu' skai
tyti apie čepukaitę laiškas iš 
draugo, kur^ mokytojauja uni
versitete Pennsylvania . valsti
joj. Jam teko pamatyti ir gir
dėti smuikuojančią chicagietę 
lietuvaitę, kai ji aplankė tos 
mokyklos miestelį? Jis palygi
no ją su garsiaja amerikiečių 
tarpe Ina .Ray Hutton.

— SJV.

Šiandien “Naujienų” 
vas 
ęhieagos • Lietuvių Draugi jos 
atstovas Frank Bulaw išvyko 
į Westville. Judviejų misija 
jTTa skirtinga: Antanas Ryp
kevičius bandys praplėsti 
Naujienų” cirMiaciją, o 
Frank Bulaw steigs Čhicagos 
Lietuvių Draugijos skyrių, ki
taip sakant, Westville Lietu
vių Kultūros Draugiją. 1

šiems | kilniems tikslams, rei*

atsto-
Antanas RypkeviČius ir

Acflirifiic skaičius tuolaikinčj ChicagojAblllIUdb VlUCdgOb buvo 3242> Miestel praktikavo
meras 43 advokatai

Elizabeth Po-
finansų komisijoje •>—

Į Washingtoną
Washingtone, D. C., Ameri

kos sostinėje trumpą laiką aV 
gal apsigyveno jauna chicagie- 
čių pora, Alfonsas ir Gladys 
Zelviutė Vėliai. Apsivedę Chi- 
cagoje kiek laiko atgal, jie ap
sigyveno po “Dėdės Šamo” pa
stogę, kur p. Velis turi darbą 
federalės valdžios įstaigoje.

Abiejų jaunųjų tėvai gyvena 
Chicagoje. Jie yra giminaičąi 
18-tos apielinkės dainininkų 
šeimai, pp. Rimkams.

Chi- 
gy-

kią manyti, jie rias nuoširdžiai 
paramą ir kooperaciją vietos 
lietuviuose. Abiejų įstaigų at
stovai apsistos Westvillej iki 
šios savaitės pabaigos.

Eleveiterių Bendro
vė Perka Naujus

Įrengimus
.■ II I l. — .—

Įsitaisys moderniškiausias, , 
plieno traukinius

1 1 ' 11 ""

Čhicagos Eleveiterių bendro
vė, Chicago Rapid < Transit 
Company, paskelbė perkanti 
du moderniškus, 100% plieni
nius traukinius. Traukiniai su
sidės iš kelių vagonų, kurie 
kainuos po $200,000. ’ Kiekvie- 
nąs, vagonas turės vietos 196 
keleiviams.

Ikišiol didžiuma eleveiterių 
.linijų vagonų buvo mediniai 
ar pusiau mediniai.

.. ...............................................................................x

Insultas Apleidžia 
Chicago

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaitytojai kviečiami rašy

ti į š| skyrių. Paduokite savo 
nuomonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip 
ma).

NORI PATARIMŲ

gali-

GERB.
Butų 

nose” rastumėte vietos bent retkar
čiais patarimams juridiniais klausi
mais, o taipgi iš medicinos srities, 
klausimų ir atsakymų skyriuje. Tas 
labai svarbu. Panašius 
“Lietuvos Ūkininką.^’,’, 
“Keleivis” ir “Laisvė”.
Simais pilnai sutinku 
Kazimiero” puomone.

—Juozas J, Kaunas, 
Chicago, III

REDAKCIJA:

labai malonu, kad “Naujie-

skyrius turi 
Lietuvoje— 

Kitais klau
su Dėdes”

tvirtovę ir paminklą. — švietimo — 
Kultūros tvirtovę ir pavadinti tąją 
tvirtovę "Liaudies Namu”. To ne
gana, jie sykiu užmanė įsisteigti Lai
svus Kapus, kad galėtų pasilaidoti 
be paniekos kitų. ■ »

Kaip vienas, taip .kitas užmany
mas stumiamas pirmyn ir šiemet ža
dama užbaigti jsteigimą Laisvų Ka
pų. Nors dar trūksta poros šimtų 
dolerių, bet Čia jiems ateina Kupiš
kėnų Kultūros Draugija pagalbon. 
Darbšti draugijos valdyba žada sku
biai pasirūpinti sukelti reikalingą 
sumą pinigų ir aš manau, kad drau- 

padarys. — Tada liekasi Liau- 
Namo / statyba, jau tam tikslui 
susitveręs fondas ir jau ran- 
pinigų 240 litų. štai panelė

gija 
dies 
yra 
dasi
M. Glemžaitė, žemės Ūkio Akademi
jos lektorė paaukavo 100 knygelių 
“Kupiškėnų Vestuvninkų Albumo”. 
Pusę sumos pinigų skiria Liaudies 
Namo fondan. Albumą žemiau pa
sirašęs jau aplaikė ir parsidavinėja 
po $1.00. Norintieji jsigyti Albumą 
malonės kreiptis sekančiu adresu:

Dr. A. L. Graičunas,
3310 So. Halsted St., 

Chicago, III.

ir1 28 daktarai.
administracijosShermano 

laiku įvesta, pirmoji vandens 
parupinimo sistema. Dar gat
ves nebuvo išgrįstos, ir lietui 
palijus jos buvo neišvažiuoja
mos ir neišbrendamos.

Sherman vėliau buvo 
pirmųjų' Northwestern univer

administracijos laiku 
caga priskaitė 10,000 

t ventojų. i t 
_______

Aštuntas Čhicagos ■ meras 
buvo Alson Smith Sherman. 
Jis buvo gimęs miestely, Barre, 
Vermont valstijoj, balandžio^, - 
21 dieną 1811 metų. Paaugęs s^eto globėjų. 
Sherman išsimokino mūrinin
ko amatą iš savo tėvo, o vė
liau pradėjo užsiiminėti kon- kęs 92 .metų amžiairts. 
traktoriavimiA 

i Chicagon Sherman atvyko 
lapkričio 1 dieną 1836 metų. 
Ir čia užsidėjo kontraktoriaus 
biznį. Jis pastatė pirmą lent- 
piųvę Chicagoj. Kompanijoj su 
kitais jis taipgi' įtaisė akme- 
nyčią prie Lemont, Illinois, ku
ri pristatė tašytus akmenis 
statybai. Tie akmenys buvo 
žinomi kaip “Lemont mar- 
bles”.

Sherman buvo Čhicagos ug
niagesių departamento virši
ninkas nuo 1841 iki 1844 me
tų. Čhicagos ugniagesiai tais 
laikais buvo liuosnoriai; jų ko
mandas sudarė miesto jaunuo
menė. - . f

Sherman tris terminus ėjo 
miesto aldermano pareigas,; at
stovavo trečią wardą. Čhicagos 
meru Sherman buvo išrinktas 
balandžio 7 dieną 1844 metais. 
Jo terminas 'tęsėsi iki kovo 5 
dienos 1845 metų.

TiA> laiku, kai Sherman ta
po išrinktas meru, Chicaga 
priskaitė 10,170 gyventojų*. Iš 
jų buvo 972 airiai, 531 norve
gai, 583 kitų tautų svetimša
liai. Taigi visas svetimšalių

vienas

ląpkriJis mirė Waukegane 
čio 22 dieną 1903 metų, sulau-

Budriko nedėldieninis pro
gramas iš stoties W.C.F.L., 
970 kil., 7 vai. vakare buvo iš
pildytas su dideliu pasisekimu. 
Rimkaus ir Gricaitės dainavi
mas visiems patiko, Makalų 
gyvenimas pasirodė įdomus ir 
juokingas, o labiausia patiko 
lietuvių liaudies dainos, kurias 
išpildė didžiulė orkestrą.

Prirengti tokius programus 
ima daug lėšų ir energijos. Ra
dio stotis pirmaeilė, todėl vi
sur girdžiama labai aiškiai , ir 
gražiai. .........

Kitos Budriko' programos 
transliuojama ketvirtadieniais 
iš stoties W.H.F.C., 1420 kil., 
7 vai. vak. Verta pasiklausy
ti. .

— Klausytojas.

Rado Žmoną Negy
vą Lovoje

Ieško Pabėgusio vyro; buvusi 
nunuodyta

Po Automobiliu Žu
vo Traffię Policistas
Automobiliu važiavęs žmogus 

sakjo jo nepamatęs

Neatsargus automobilio val
dytojas suvažinėjo, mirtinai 
sužeisdamas traffic policistą, 
Bernard Klinke. Nelaimė įvyko 
prie Cornelia avenue ir Shėri- 
dah road, kur velionis prižiū
rėjo automobiliui judėjimą.

George II. Gembėj-, 4444 
Monticello avenvte, kuris auto
mobilį valdė, aiškinosi, kad nei 
policisto, nei raudonos šviesos 
jo rankoje nepastebėjo.

Iki vakar dienos, auto'mobi- 
liai šįmet užmušė '146 Cook 
apskričio gyventojus.

ELEKTRIKINĖS 
LEDAUNĖS

Perkant dabar sučėdysit pi
nigus. Parduodama pas 
Rubriką ; lengvą^.. iŠmokėjk 
mais. n;

Apsigyvens Anglijoje

Samuel Irisui!, buvęs milži
niškos . elektros-gazo — susi
siekimo įmonių “imperijos” 
viršininkas, sako sudiev Chica- 
gai. Keletą metų atgal jo “im
perija” žlugo — subankrota- 
vusi, nutae'šdama milionus žmo
nių pinigų.

Apie metus laiko atgal, In- 
sUll bandė grįžti bįznin ir įstei
gė radio stočių tinklą, “Affi- 
liatėd Broadcasting Company”. 
Negalėdamas pelnp padaryti 
radio, jis vėl grįžo į privatiš; 
ką gyvenimą. Dabar rengiasi 
išvažiuoti į Angliją, kur apsi
gyvens pastoviai. Anglija yra 
jo tėvynė.

nežiūrėk

Be darbo žmonės mažiausia 
turi liuoso laiko.

Riebus pilvai padaro liesas 
galvas.

“I ■» -....... .

REIKALINGA 
TALKININKŲ
GERB. REDAKCIJA;

Mano nuomone, lietuvi,
j kitus: ar veikia, ar darbuojasi Lie
tuvybės dirvoje; pasižiūrėk ir pasi
klausk pats savęs—ką veiki Lietu
vybės dirvoje, o darbų juk begali
niai daug, gražių', kilnių, našių dar
bų. '

Mes pripratom žiūrėti į kitus, ir 
net papeikti, pakritikuoti, bet ateiti 
jam talkon ir pagelbėti, tai nepake
liui, ir noro nėra ir laiko neturi.

Noriu čia trupučiuką pakalbėti 
apie Kupiškėnų Kultūros Draugiją. 
Chicagoje randasi nemažai kilusių 
iš Kupiškio apielinkės. Draugija 
mato, kad Lietuvoje pasilikę Kupiš
kėnai stengiasi pakilti j aukštesni 
laipsni Kultūros, bet jiems stokuo- 
ja litų. Mat norint ką nors kil
naus, našaus, nemirtinai atminčiai 
palikti reikia nevien dvasinių jėgų, 

■ bet nemažai ir pinigo. Saujelė ty
ros sielos ir gražių norų žmones 
suėjo kruvo užmezgę skyrj: Laisva
manių Etinės Kultūros Draugijos. 
Jie aiškiai supratb kad kur du, trys 
stoš, tai darbas bus pasekmingesnis. 
Sutvėrę skyrių, nutarė pastatyti Lie
tuvos Kupiškyje amžiną nemirtiną

NORI, “LIETUVA KRYŽIŲ 
ŠEŠĖLIUOSE”

GERB. REDAKCIJA: .
“Naujienų” skyrius “Musų Skai

tytojai” man JAbai patinka. Aš tu
riu progą pasakyti savo nuomonę. 
“Paslaptis ir Kraujas” istorija man 
labai patinka. Skaitau su patenki
nimu. Butų labai gerai jei tilptų 
“Naujienose” “Lietuva Kryžių šešė
liuose”, Laisvamanių Etinės Kultū
ros Draugijos rėmėjų leidinys. Da
bar, kada eina ginčai už tai kas iš
kovojo Lietuvos nepriklausomybę, 
tas, kas paskaitys Šią istoriją, aiš
kiai supras kam priklauso kreditas 
už Lietuvos nepriklausomybę.

Nąujienietis Povilas,
Chicago, III.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

ietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&LiquorCo.
’ FRANK VIZGARD, Savininkas "

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

Boulevard Manor Hotel, 1430 
Hyde Park Boulevard, tarnai
tė rado lovoje negyvos mote
riškės kūną. Prie lovos buvo 
ištuštintas butelis chloroformo 
ir dėžutė narkotinių - vaistų. \ 

Policija ieško moteriškės vy
ro, Carl Olsori, kuris, nupirkęs 
chloroformą, nežinia ku*r din- 

kuri go pereitą sekmadienį. Jis buk 
šįmet švenčia 25 metų sukaktu- nužudęs žmoną už palaikymą 
ves. —R. santykių su svetimu vyru.

— sekretorius;
• maršalka ir

avenue,

Dr. F

Palutsis, 1625 S. 50th
Cicero
Sukis
Kwinn istorikas.

Visi suminėtieji profesiona’ai 
yra Amerikoje gimę jaunuoliai.

Didžiuma “senosios” kartos 
yra’ susiburusi į Amerikos Lie
tuvių Daktarų Draugiją, i

Nuolaida iki $50.00 ant nau
jos ledaiinės.
Nuolaida nuo $10.00 iki 
$100.00 ant PHILGO Radio 
mainant seną Radio.

Jos. .Budiik
INC0RP0RATED

Miegokit Stipriai, Tenkinkitės Maistu

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

3417 So. Halsted St
\ Z \ ■ jį

Tel. Boulevard 7010

DAILY BUSINESS DI8ECT0RY
I——  .................................... —I—-.-,.,.-—.*..............................■■■■■

KASDIENINIS BIZNIO
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbsti 'musų skaitytojarif susirasti k m galima misi pirkta 
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.

ALFABETO TVARKOJE

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

Dainai Gelbsti" J -
Virškinti ir tiuo

Užkietėjimo

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’a Bitter Wine Co.
044 8. Wells St./ ChicaĮfO, IH. 
Prlsiųsk man sampell - dykai
Vardas

Adresas
Visose 

Vaistinėse

BUDRIKO RADIO PROGRAMAI:
WCFL, 970 kil. Nekėliomis nuo 

7 iki 8 vai. vak.
WAAF, 920 kil. Pirmadieniais ir 

Penktadieniais nuo 8:30 po piet
WHFL, 1420 kil. Ketvirtadieniais 

nuo 7 iki 8 vai. vakare.

Pocahontas Mine Run Screęned 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
i Tel. ENG. 5888-5840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

• TAVERNOS

Jaunieji Medikai
Jauni Čhicagos lietuviai 

dytojai ir dentistai ir busimiėr 
ji gydytojai turi suorganizavę 
broliją vardu Lamba Mu Delta. 
Laiko periodinis susirinkimus 
Brighton Parke adresu 4300 S*; 
Fairfield avenue. Brolijos va
dybą sudaro sekami jauni pro
fesionalai: Dr. Walter Eisiu — 
prezidentas, Dr. A. Shimkus — 
viceprezidentas; Dr. *A. Mani- 
kas — iždininkas; Dr. Stanley j

gy
ATYDOS!

' ________________________ ■ - ' ' - ' ' ■ - ■ ' ' . /■-■-A'

Rakandų kainos kjla. Sensącmis 
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
menesio išpardavime. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimaš garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ,ir 
šužinokit apię musų kainas pirmiausiai.

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr. ,

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

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

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

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

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980’

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompętentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOŲGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 57Ž7.

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

iŠ

■<r i t

• RĘSTA URANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Garsinki les “N-nose’

Salutaras Drug & 
Chemical Co..

Salutaro Bite ris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant inarketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiėkose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti ąu degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St.
CHICAGO, ILL,

Tel. Wellington 1932
OAKDALE TAVERN

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

’ —Degtinė.
CITIZENS BEER. 

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

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muzika šeštadieniais. 
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HĘILEMAN’S OLD STYLB LAGER 
ALUS .

6511 So. Kedzie Avė., Chicago, III*
» ■' .. ‘'.L' Jtif .'fJ.
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Treciadiemą vas. 24, 1937

Kaziunė ir Jonas 
Petkai susilaukė

sunaus
Jonas Petkus visas nušvitęs 

ir labai linksmas išdidžiai da
lina visiems cigarus ir did
žiuojasi sunumi, kuris gimė Jo 
žmonai Kaziųnei.

Motina dabar randasi Wes- 
ley Memorial ligoninėj, bet 
ketvirtadieny sugryš namo. 
Sumiš, kuriam duota vardas 
Arnold, gimė vasario 14 d. ir 
svėrė 8 ir pusė sv. Tėvai la
bai džiaugiasi paliktąja garnio 
dovana.

Kaziunė ir Jonas Petkai už
laiko 45 kambarių viešbutį 
prie 516 N. Rush St. ir yrą 
seni “Naujienų” skaitytojai.

Pasikalbėjimas Trijų 
Cicero Parapijonų

bai? 
ras,

—Taip, tikrai. Jeigu judu ne
tikite, tai nuvažiuokite j pavie
to rekordų ofisą ir ten patys 
galėsite persitikrinti.

—Na, jeigu taip iš tikrųjų 
yra Petras tęsdamas toliau 
sako — tai juk yrą’ didžiausia 
melagystė sakyti parapijonams, 
kad jus saųz aukojate, ne man. 
Kitaip sakant, tai yra ne Cice
ro parapijonų nuosavybė, bet 
Chięagos vyskupo, arba dabar 
kardinolo Mųndeleip. ’

—Taip tikrai tų pasakiau 
tai yra ne šv. Antano lietuvių 
parapijonų, bet kard. Munde- 
lein nuosavybė. Ir netik šv. 
Antano parapija Ciceroj, bet ir 
Chicagoje visos lietuvių Romos 
katalikų bažnyčios yra užrašy
tos vyskupui, ir net nėra lie
tuvių vardas minimas. Kitaip 
sakant, lietuviai moka1 ir krau
na milionus nę sau, bet airių 
vyskupams. Ir dabar, matai, 
kada senas parapijonas, suau-t

nusiminęs klausia Pet Iš Teisybės Mylėtojų 
Dr-tės Veikimo
Mėnesinis susirinkimas

Vasario 14-tą dieną įvykę 
Teisybes Mylėtųjų Dr-tes ųię- 
nesinis susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoj, <

Susirinkimas buvo skaitlini* 
gas Ir tvarka ėjo gana sklan
džiai. Išklausyta daug įvai
rių komisijų raportų ir pra
vesta kelioliką svarbių tarimų. 
Musų naujas pirmininkas J. 
Baichunas pasirodė ganą be
šališkas įvairiuose klausimuo
se, su'kury įvairių minčių su
sikirtimų. Svarbiausia, kas 
man patiko, kad pirmininkas 
negaišino laiko savo “pamoks
lais**, bet dabojo tvarką ir tė- 
inijo, kad tvarka neiškryptų 
iš klausimo vėžių.

Musų 4Q ąietų D r-sies 
gyvavimo jubiliejus

Teisybės Mylėojų dr-stė gy-

717X0 I9L
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mu, tam tikslui reikia pająmų. 
Kad sukelti tam tikrą pinigų 
sumą, specialu komisija, kuri 
rūpinasi tUOHl reikalu, rengia 
labdaringų vakarą šeštadieny, 
balandžio 3 d., Chięagos Lie
tuvių Auditorijoj 7:30 v. vak. 
Tikietai bus jau gatavi sekan
čiam susirinkimui. Tįkieto 
kaina 2§c. Malonėkite visi 
įsigyti tikietus. Į komisiją įeL 
na St. Narkiš, O. Zalagėnienė^ 
pi. DovicUuękiėnė, M, Kavars- 
klenė ir A" Galalienė. HemkL 
te komisijos darbą ir prisidė
kite kuęrn nors jau dabar.

Suprantama, geneliams reiks 
ką nors nuvelti, Todėl, kurie 
išgalite kuom nors prisidėkite . 
prie šio»labdaringo darbo, pra!- t 
neškite jau dabar sekančiu - 
antrašu: St. Narkis, 4353 So. 
Talman Avė. J. Dimša jau 
pasižadėjo i kartoną eigaretų. 
Kas daugi aus ? >

Naujų narių gavima vajus
Kaip jau žį^ote, 1937 metai 

yra Teisybes Mylėtojų dr-tės 
vajaus metai. Pagal praeito 
susirinkimo tarimą yra ski
riama kiekvienaTn nariui-ei pi- 
nigiškas atlyginimas už kiek
vieną naują narį-ę, Todėl pa
dirbėkite atvėsdaini naujų na- 
rių. , Tas bus naudinga dr-tei 
ir jums patiems. Šiai dr-tei 
priklauso vyrai ir moterys lie
tuviai nuo 16-ko s metų iki 45 
mietų. Nuo 16-kos iki 25 mę- 
tų amžiaus įstojimas veltui. 
Pakalbinkite sąvo >unus, duk
teris ir gimines. Neužmirški
te ir tą, kad -.musų dr-tė stovi 
tvirtai finansiniai, nes yra 3 
vietoj tarp Chicagos lietuvių

gyvaujančių fraternalių drau
giją r '

Ar visi žnote valdybas 
antrašus $

šiuomi prašau visų narių 
įsidėmėti, kad 1937 metams 
dr-tės pirmininkas yra J. Bal- 
chunas, 3200 S, Lowe Avė.; se
kretorius A. D. Kaulakis, 3842 
Union Avė. Ofiso antrašas: 
3251 S. Halsted St. Kasierius 
J, Rachunas, 3137 S. Halsted 
Street.

Todėl visais darugystės rei
kalais kreipkitės viršminėtais 
antrašais.
v Teisybės Mylėtojų draugys
tės koresp, Si. Narkis.

CLASSIFIED ADS
Personai

Aemenų Ieško
l*^W*^^*XV*WK<*»^M*'*^Mf^’*»*%i*lWl%*l*ii**»**“

PAIEŠKOJIMAS
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Help VVanted—Malė 

Darbininkų Reiku

REIKALINGAS SHEARMANAS 
tourchmanas ir pągelbininkąs dar
bui SCRAP IRON VARDE, 2463 S. 
Loomis Stręet.

Peoples Liąuor Store
2646 West 63rd Street 

Tek Republic 8841 
Didelis pasirinkimas, visokios 

rųšies gėrimų.
Kds ateis su šiuo apgarsinimų, 
nusipirks whalesale kainomis.

Aš JUZĖ MIGLINIENĖ paieš- 
kau savo pusseserės ROŽĖS 
TINANIENĖS ir jos dukters 
JENNE. Pirmiau gyveno Dan- 
bury, Conn., o dabar randasi 
Chicagoje. Prašau jas pačias 
atsišaukti arba žinančius pra
nešti, duosiu $25.00 atlygini
mo, 
las,

KEIKIA VYRO PATYRUSIO prie 
vąrtdtų pąipų ir fittijigų darbo — 
sugebąs dirbti su įrankiais. 

GORDON BROS.
1334 West Lake St. '

l.'Ol " '2 KJ  1 L 1

REIKALINGAS VIRĖJAS j rea- 
taurantą, gera mokestis, darbąę aut 
visados. 2404 West 16th St.
J1*'j1'■ y11 ■T"*’.'"1 »'■ »" '   ynnri..iyiįi«iii^Įi|Į|.wi

REIKALINGAS BUčERlS, kuris 
supranta savo darbą—nevedęs —rvąl- 
gisį, kambarys ir mokęstis.

1004 SU Charles Road, 
Maywocyi, III

Yra labąi svarbus veika

■m ■ i—

REIKALINGAS VIRĖJAS VYRA£ 
ar MOTERIS — trumpos valandos. 
Atsišaukite greitą!. 2517 W- 89tk St. 
«,yssssg»t;

Keal Estate bor

ATSKIRAS 2 flatis, 6 kambarių 
tile vana, refrigeratorius, renda 
$1,200. Kaina $7a5QQ merginus 
—65th ir Talmąn, DALTON, AND 
HOGŲUND, 2612 E. 75tk St. 
Exclušive A^ents South Shąjrę

CLASSIFIED AOS
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kitą

taip

Prieina-
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PARSIDUODA kendžių krautuves 
fikčeriai, viskas pilnumoj. Kaip nau
ji — pigiai. 3634 West 51st St.

PARSIDUODA ĘUčERNĖ ir GRO- 
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 me
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linkė. 2201 West 21 Plaęe.

PARDUOSIU TAVERN arba pri- 
msiu pusinįnką — vyrą arba mote
rį su mažais pinigais. Atsišaukite.

7018 So. Western Avė.

REIKALINGA PATYRUSIOS^- 
reitorkos prie Šiurkštų; švari, šviesi 
dirbtuvė, tikrai gera alga dėl gėręs 
opereiturkas- 110 So. WeHs SU, 4-as 
aukštas.

MERGINA PATYRUSĮ namų dar
bui, geri namai, $8.00, turi mėgti 
vaikus—mokyklinio amžiaus. 

į,ąwndale 5569.

REIKIA marškinių preso operuo
tųjų, patyrusių, nuolatiniam. No-Rųb 
Laundry, 33511 N. Clark St.

JUZĖ MIGLINIENĖ, 
3303 So. Morgan St.

Trečios lubos iš 
priekio.

' ' • • ,,, z . ■ ■ _____

Pristato į Valgyklas Visokios rip 
sies mėsąs* Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ..
3239 So. Halsted St,

Tel, VICTORY 2031-2

įvyks sekmadienį, vasario 28 
d., 1937 iii., lygiai 1 vai. po

Mezgimo Dirbtuvės 
___ —Kpitting Mills____

Fiir;uture & Fixtures 
Rąkandal-ltaisai

'4„.> ,į.,Tl. iW į —* »i n m"m

Financial
Finansąi-Puskolos

j ■nn^riy

. r?!*?—.r-v*1 i

Pirkite savo ąpielinkėv 
krautuvėse

j im'u 1 t.'WM iu iv.im

COAL 
Anglys

Furnisbed Rooms
RENDON 2 KAMBARIAI — vana 

ir visi kiti patogumai — pavieniam 
ar mažai šeimynai. 6833 So, Rącine. 
Pirmos lubos užpakaly. _

Business Chanceb 
Pardavimui Bizniai

REIKIA MERGINOS bendram na
mų darbui; geri namai, gera alga, 
nęra sKąlbiino pe mažų vaikų. 
1425 So. Cliftop Park, Cjaw$ord 8380
'■■■».y ■ y w '■■!! Sugio LJ»»in ir.p i m ■nu. n W"HJB

JAUNA MERGINA kūdikiui pri
žiurti, namų ruoša—-maža# apart- 
mė»tas, geri namai gera alga.

Mapsfield 2727.
art* i riiji4w< n 'uiw.".iw* r

PATYRUSIOS MERGINOS PRIE 
namų darbo, prie atsakančių žmo
gių; paprastas valgio gaminimas— 
kuri pripratus prie vaikų. Rogerg 
purk 2288.

Darbininkių reikia 
^W«*<>^<****^rf***v*->'*V'^--S^**^—*******'********

REIKIA skrybėlių mašinos ope
ruotųjų ir turban dirbėjų, patyrusių 
tiktai. ROSE-ANN HAT CO„ 65 E, 
So, Water Stu Room 902, z r

Turinys ; r

1

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
pušies stogus, tąipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei- 
d H11 j cillia, 

BR1DGEPORT ROOFING CO.
3216 So, Halsted Street , ■
? Tel. Victory 4965 _

teisingas ir 

and CO.
Ąvoime, 
2800 
j. J. Grisk

> ą ■ ■■ ixyr

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F, SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R AU
TUVE ATDARA KAS 
DIENA —IR VAKA

RAIS IR SEKMA
DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

DEVYNI KAMBARIAI, gerai su- 
budavotas, muro namas sp dviem 
vapom, tinka dviem apartmentamš. 
Karšto vandens apšildymas. Gera 
tranlsportaciją. Arti prie parapinės 
ir Viešosios mokyklų. 5607 South 
Wells St. Pigi kaina. . ■ . ‘ ?

kaVęs net $700 Šv. Antano pa- vuoja jau 40 metų. Draugys- 
rapljai, nuCjo j svetainę ir tik 'ės finansinis' stovisJ^ajĮe- 
padarė menką paklausimą, tai 
jį žiauriausiu budu sumušė ir 
išmetė laukan.

Matote, mano draugai, jeigu 
Šv. Antano bažnyčios turtai, 
butų užrašyti parapijonų komi
teto arba trustisų vardu, juk 
taip žvėriškai nebūtų galėję su 
tuo parapijonų pan eigti. Bet 
dabar, kada viskas yra užrašy
ta airių vyskupo vardu, tai pa
rapijonų net šimtus aukavusių 
nepaiso, juos už nieką skaito ir 
'jei tik žodį pasakė priešingai,- 
tai tuojau su kuloku i spran
dą ir laukan? —Cicero Jokūbas,

—Labą vakarą, Jokūbai.
—Labą, labą, mano d raugu

čiai, Pųįkiai pataikėte, mano 
boba išėjo j drauges parę, tai 
dabar galėsime pasikalbėti apie 
Cicero parapijos reikalus.

—Žinai, Jokūbai, aną sykį 
buvai sakęs, kad mudom su 
Jonu paaiškinsi daugiau apie 
ausinę išpažintį, — prabilo Pet
ras. — Ęet dabar vedu nuta
rėm su tavim apkalbėti 
klausimą.

—Nugi, sakau, apie ką 
judu norite pakalbėti?

—Ogi tur būt girdėjai, 
musų šv. Antano parap.
tainėje vasario 7 d, sumušė 
musų gerą pažystamą Stanislo
vą Bakutį? O buvo jis geras 
žmogus ir uolus parapijonas.

—Taigi girdėjau, kad sumu
šė, ir esu dėlto susirūpinęs.

—Prie kokio galo prieis ta 
Šv. Antano parapija? Musų kle
bonas jau per metų eilę i;ėkia 
bažpyįioje ir svetai^ęj^ ^<1$ 
te daugiau aukų bažnyčiai; gir
di, ne man dedat, bet sau. Tai 
yra Jūsų bažnyč-a ip svetainė. 
Ir kaip greitai, girdi, išmokė
site, taip greitai turėsite savo 
paliųosuotą iŠ skolų nuosavybę. 
Ir tada, girdi, nebereikės tiek 
daug aukų dėti, užteks po ke
lis dolerius paaukauti užlaiky
mui bažnyčios. — Taip aiškino 
Jonas. , *

Petras, išklausęs Jono pasa
kojimo, ir klausia manęs, ar iš 
tikrųjų Šv, Antano parapijos 
bažnyčia ir svetainė yra para
pijonų ?

—Na, tariau, ir šio laiko su
laukęs tu, Petrai, dar nežinai, 
kad ir bažnyčia, ir svetainė, ir 
seserų namas nėra parapijonų, 
kad yra užrašyta šitpip; “Ca- 
tholic Bishop of Chicago”. Ir 
jeigu judu nuvažiuosite j Cook 
County Recorders ofisą, tai ten 
nerasite net vardo, kad tos že
mes plotas, kur randasi bažny
čia ir svetainė, ir seserų na
mas, butų užrašytas šv. Anta
no lietuvių parapijos vardu,

Ar taip tikrai yra, Jaku- moka, ažuot laukti kada iŠ

18 Apiel. Dr-stė Su
sivienijimo Brolių ir 

Seserų Lietuvių

ras, nes turi apie $22,000.00 
kapitalo ir apie 600 nariui Šie
met yra paskelbti jubiliejiniai 
metai.1 . Draugystė išrinko me
ilinę biznio komisiją, kuri su
sideda iš trijų veiklių narinį 
būtent St. Narkių, P. Letuko ir/ 
E. Nestęcįienės, :

Taigi biznio komisija šiuo
mi laiku gali paskelbti štau 
ką: Teisybės Mylėtojų dr-tės 
metinis jubiliejinis piknikas 
įvyks birželio 20 d. Liepos- 
darže, Justice Park, III. Ti- 
kietų kaina bus tik 15c. ypa- 
tai. Kurie nedalyvaus pikni
ke, bus baudžiami pagal, dr-ęs 
nutarimus. Sekančiame susi
rinkime, kovo 14-tą d.» tikietai 
bus jau cirkuliuojami, todėl 
kiekvienas narys-e malonėkite 
pasiimti. . ' .

Draugystė rengia ekskursijų
Teisybes ^Mylėtojų dr-tė ren

gia ekskursiją į Oak Forest 
Prieglauda Sii^aiita- 

pijos &vetM prie 18-tos gatvėaį*Arj;:-riMIlLirjti:'ii,ir :lx :ni.. ..
Jo bus kolektuojaiRi doleriai 
kai, miršta tas ar kitas narys.

Taigi draugai ir draugės na
riai, sekmadiehio susirinkime, 
jei norime, kad miisų drau
gija gyvuotų šioj kolonijoj, 
balsuokim UŽ panaikinimą' 
mokėjimo tų dolerių, nes tai 
yra senas, dabar jau neprak
tiškas paprods, ir .jokia kita 
draugija šiandien ųebesilaiko 
Jo, — draugystės narys.

ir So. Union avenue, ■
Gerbiamieji nariai ir narės;, 

būtinai privalote dalyvauti Šia
me susirinkime, nes yra visų 
svarbiausias susirinkimas; bus 
nustatyti arba pratiesti Drau
gystei pamatai, be kurių drau 
gy&tė negali gyvuoti.

Taigi Jtrnų atsilankymas bū
tinai reikalingas išreikšti savo 
nuomonę svarstyme konstitu
cijos.

G. Juknbau&kns, ptam 
—J/. iid.,
—K. Hat utis prat. rašb 
Prie šio valdybos pakvieti

mo noriu dar žodj kitą tarti. 
Mitinge, kuris {vyks ateinan
tį sekmadieni, bus išduotas 
komisijos raportas apie patai
symą konstitucijos. Svarbiau
sias dalykas yra tai panaikinti 
mokėjimą dolerių po kiekvie
no nario mirties, nes tie mo
kėjimai labai erzina narius.

Kiekvienas narys jaučiasi, 
kad geriau butų užsimokėti 
truputį daugiau mėnesinių 
duoklių ir žinoti kiek jis iš*

/.............—.......... .. ........... ■■■ n I tn .

NAUJAS KULTŪROS 
■ ' NUMERIS ~r!

i, " . .(įjruoilžio įnėn), .

_ i jį* 7

IT-of. V. Čepinskio, “Autori
tetas ir Laisvoji Mintis Mok
sle”; l?rę>if. P. 'įęopąs, “Istorį- 
nč žmaniškuittb^ Etikos ir Tei- 

;sės Evoliųei< Robėrt Fro^st, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ker
nius, “ . J^ręvė’-T autosa-
kininkas’*;^ dlftfe Lukauskaite, 
“Draugams**j’^ygU, į Hipiai 
ajus, . psri ■■ ,,

Galima gauti ,kN au j ienose”. 
I 45 centai ųiiiberis, ž ' | »

- • . . • ■■*.. / v

I
fitį. FloU er Shoppet

Mylintiems—.Vęstuvžms— I
<■ BanRietams^Laidotuveme^-. ■ I 

Papuešimams. ; ' Y- ' J
4180 Archer Avenue I

Phone LAFAYETTĖ 5800

Moterų Piliečių Lygos susirinkimas įvyks trečiadieny, vasario 
24 dieną, 7:3O Valandą vakare Fellowship Ęouse patalpose, 
831 Wėst 33 place. Visos narės malonėkite atsilankyti, nes 
yra dau# svarbių reikalų apsvarstyti. Taipgi atsiveskite 
naujų narių, —Kviečia valdyba.

iwnw

KAZIMIERA HELĖN 
mMKljUTt

Persiakyr® su šiuo pasauliu 
. vasąrlu 21 d»f 1:45 vąj. po pie
tų, 1937 m,, sulaukus 23 metų 
amž., gimus Chleago, 111. bir
želio 1&-4313

Paliko 'dideliame nubudime 
motiną Marijoną, po tėvais 
Rępšąitę, tėvą Kazimierą, brolį 
Kazimierą, i seserį Marijoną, 2 
dėdes Tamošių žįadeiki ir An
taną Mitkų, sužieduotinį Ado
mą Snaukštą ir kitus gimines.

KUnas pašarvotas 4047 So. 
Talman Avė., Tel. ‘ Ląfayette 
9762.

Laidotuvės įvyks Ketvirta
dienį, vasario d., 8 vai. ry
to, iŠ namų į Nekalto Pras. 
Randės šv. parapijos bažnyčią, 
kurioje atsibus įedulipgos pa
maldos UŽ.vglionšs sielą, o iš 
ten bus nulydėta į |v. Kaži-, 
rpiero kapines,

Visi Ą/ A. Kązįmieros H. 
Zimkiutės giminės^ draugai ir 
gąžįsiami. esąt nuoširdžiai

viečiami dalyvauti ląidotuvė- 
se ir suteikti Jai paskutinį pa-/ 
tarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Motina, ievas, brolis, sesuo ir 

gimines-
Patarnaują Įąįd, dir, A. Ma
salskis, Tek Roulevard 4139.

II I", I WirI«nn j mnmi~w«.^'..|ii ;,I|UO"1'.'
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A. " t ,A. A.
ANASTA.ŽijO PUŽAUSKIE-

NĖ, po tėvais Satkauskaitė
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

vasario, 21 d., ;U45 vai. vaką- 
rę, 1937 sulaukus puses 
arpžn girnai! Krakių parap., 
Mąimn^kių kaiwe. Gyvenusi 

.Čekiške^ parap,, Lebedžių km.
Amerikoj išgyveno 24 metus. 
Paliko dldeliaute nubudime

2 ą»nu»i Martyną, marčią Oną 
ir Stanialavą^ ‘marčią Marijoną,

- dukterį Michaliną Prel- 
aaneklenę 1? Žentą, Wally Pre- 
įsąųtta & amton Joną, Mą- 
rdoną Ir Mareettą Pužauskus 
iv EsteUe ir Anna Prelgaųs- 
kus, iMJshmlins ir daug kitų 
giminių.

Kmw pašarvotas A Ridike 
koplyčioje, 3354 So, Halsted et

Laidotuves įvyks ketvirtadie
nį, vasariu .25 d-, 8:30 vąt. ry
to iš koplyčios j šv. Jurgio 
narap. bažnyčią, kurioje aisi- 
hus gedulingos pamaldas už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines. 
' Visi.A. Ą. Anastazijos Pu- 
žauskienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti jai paskutinį patar
navimą iratsisveikinimą.

NuHudę liekame:
Sunaį, duktė, žentas, anūkai 
ir gimines.

Patarnaują ląid. dir, Charles 
Syrevlčią, Į'el. Cicero 294.

■iį,»»|.i^i'iijiįiįĮ.« .I!"i^wih'ii ■!*<>'■ Į'.' ' ' . II.■■'ii,į ii'į?^

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BURBAU ASSOCIATION
B, R. 1>IETKIEWICZ, managor 

2608 West 47th Street Chicago

PARSIDUODA FOREKLOZERJŠ 
už morgičių, medinė Marąuętte 
Parko apielinkėj, 6 kambarių bunga- 
low, karštu vandenių, apšildomas, 2 
karų gąražas, (greitam pardavimui, 
kaina $2,750. Kam truks prirengsime 
paskolą. < Kreipkite^ laišku, Charles 
Urnich, 56 W. WashingU>n Street, 
Room 514 arba pašaukite rytmečiais 
į namus tel. Prospect 8711.

----- ■ - ------ ■■■■■—- ■ ■— ■ ■■ ■ | ■!

PARSIDUODA bizniavas namas su 
bučerne arba atskirai. Arba priimsiu 
į mainus kas ką turite. Agentai nfe- 
atsišaukite. Rašykite 1739 $Q. Hals
ted St., Box No. 575.

MALONUS SKAITYTOJAU!
Pats perskaityk ir parodyk savo vaikams ar drau

gams OLD GOLD Cigaretų apgarsinimą, kuris telpa 
šios dienos laidoje. Paragink, kad jie Įstotų j OLD 
GOLD KONTESTĄ—gal jiems pasiseks būti laimėtojų, 
Kontesto taisyklės paprastos, jeigu jas atydžiai per- 
skaitysit ir stengsitės suprasti. Kas nebando—tąs nie- 
ko neatsiekia ... !r- i ’

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis-
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai ........... $15—$20—$25
$.150 Amėr. Orient kaurai $30—$85
$135 gražus, nauji parlor

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

dc luxd’ ....$175
Atdara vak- iki 9—Nedėiioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746_ So. Ashland Avė.

KOLEKTAVIMAS visur
NĖRA knlekto— nėra mokesnio. 

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

GREAT NORTHERN CRED1T 
SERVICE.

79 West Mtmrąty Phone State 5922-

REIKALINGA PINIGŲ ant mor
gičių nuo $1000,00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithųanian Buildįng 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St<> Chicago, Jll.

GARANTUOTOS ANGLYS Už MA
ŽIAUS PINIGŲ.

Poeahontas Mine Run 75% stambios 
Reguliariai $8.50 vertės tiktai $7.25 

Pocahontas Lump or Egg,
Reguliariai $11.50 vertės, .... $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.0Q ver
tes, už ........  ...................    $5.75
Screęnings ar Stoker .......  $4.60
Kuro aliejus No. 1, geriausias nami
nis, baltas, galionas ......  r 7 U c

Greitas pristatymas visur. 
SUPER CQAL COMPANY

Tęl. DEĄrborn 0264.______

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

Tel. BOULEVARP 2800 
Perkam, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; ifišiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui ųž 
gerus, bąrgępus; gręitas ir teisingas 
patarnavimas. Reikalui priėjus kr«i-

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-rog lubos su J. J. Orish

'J>. ? ■' <1 ■ ■ ■!. I, w <1’1 y-*.... I ■ ,11^ i'iy * -JJ. y ą»i>i n. JL1. ■■ flt*- ■

EKTRA BARGENAS RANDASI 
SOUTH SIDE

PARSIDUODA už eąsh arba mai
no j Bungalow ar dviejų flatų na
mą: 4 bučerpės, kurių maniai yra 
gerai išdirbti, Nupirkęs bįlę vieną iŠ 
šių bisuių, busi laimingąs ir dėkin
gas, peš parsiduoda už prieinamą 
kainą; getas bitnis nepraleiskite M- 
to$ pragos, q jums bus nauda* Norė
dami pirkti ar parduoti visados 
kreipkitės prie musų; 
greitas patarnavimas.

PAUL M- SMITH 
4631 So. Ashland 

Tel. Boulevard 
Ofisas 2-ros lubo# su

I , )H "■,<! XI .................JI
HtnnlifMn Gttep Telegrarn* t

LOVEIKIS 
. kvtetkininkas 

Gėlės Vestuvėm^, Rankietatna 
ir Pagrabams 

3816 So- Tlalsted St 
lel, BOUlevąrd 7314 

—■<■■^11 ii.i nu i m .ii i ■ r
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INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SJŠCURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžias 
iš reikalavimų

J. P. Varkala
. ■ V • ■ ■ / ' - ■

Valstijos Registruotas Auditorius 
3241 So, Halsted St, 

Phfene CAI.UMET M
Teikia informacijas ir užveda 

šystjąmas ?

■ ■■■IĮ i J "i ■i,i..li',i . j b. |.| i'W. ..i 'jt'HHi. I■■■■'. W>*1

REIKALINGA MERGINA NUO 
25—35 metų dirbti į tąvern už baro 
—pradėti nuo 5 po piet,

Cąnal W«.
------- -  i j 1 'vyuiBMP '

REIKIĄ PATYRUSIOS • PANTRY 
moters $12.00; soda fountain mergi
nas $12,00; vąiterkos $8—$1Q, dou- 
blp — neędte power mašinos opę^ 
roitorės $16—$20; paprastos mergi-- 
P9p $8—$JO.
A. J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 

140 So. Dearborn St., Room 113JL

MERGINA ar MOTERIS lengvam 
namų darbui gera alga, mažas ąpart- 
mentas. Kreiptis Mrs. Apple, 1005 
N. Campbell, Avė., į aukštas.

ĮBVMmVINl , i l n

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

ųuette Parko apylinkėj, kaina $875 
Wil|ow Springs namas sų dideliu 
lotu ir turime kitų bargenų.

Z. S. MICKEVJCE and CO. 
6816 So. Western Ąvęnue.

> Hemloek 0800. .

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .............1..... $6.00 TON.
MINE RUN STAMBIOS 

.......................... $5.75 TON.
EGG ...................   $6.00 TON.
NUT ....................  $6.00 TON.
SCREENINGS $4.7$ TON.

PRISTATYMAS MJESTĘ IR 
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NĄKTl 
Tel. KEDZIE 3882 .........    "vn^, 

[dabar laikas 
pagarsint Farmas

-PARDUOT—mainyt
Pavasaris peMulk 
Nuosavybės kabios 
kjla-
Neatideliokit,

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PALAUKIT MUS TUmU

CANAL 8500
' • * f - ’ ■ »'•' ■' 1

Musu apgarsinimu kainos priSįąmol ui ;
mu? duodamo gerą pųp- -
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Chicagoje Paplito 
Netikri J. V. Val

džios Čekiai
Slaptoji policija perspėja 

nierius apsisaugoti
biz

Jungtinių Valstijų Slaptoji 
policija perspėja Chicagos biz
nierius apsisaugoti nuo apga
vikų, kurie platina netikrus 
valdžios čekiuą. Kelios miesto 
krautuvės tokius čekius ; jau 
iškeitė. - . ....

vo užganėdinti musų bankie- 
tir, o ir dabar 1<ą tik sueini, 
tai visi minavoja, kad turėjo 
gerą laiką. ,

Ir ateityj legionieriai duos 
gerus parengimus. Musų pos
tas dabar turi gerai išlavintų 
savo vaikučių, kurie gali gerai 
pusti trubąs ir mušti bubnus. 
Greitoj ateity jie pasirodys 
publikai — bus visiems siipri- 
zas. —Legionierius.

NAUJIENOS, Chicago.ni.
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Stasys Rešček Atra
do Kad Nusižudyti

Ne Taip Lengva
Autobusas

Kaimynai kiša nosis kur 
nereikia

''V V' '''R.* 
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Netikrieji čekiai yra nuo 
$25 iki $75, panašus tiems, ko* 
kius gaimg ,W-P.A. ir kiti vai-

Geruosius. čekius nuo blogų-- 
jų/ geriausiai atskirti šitokid 
budu: tikras -čekis- turi šešių 
kampų žvaigždę po dolerio žen-t 
klo, 
turi

Nežinomas Piktada
ris Užmušė Mar- 

ąuette Parko 
Gyventoją

Buvo- rastas negyvas
stelės šaudymo galerijoje

West
/

o netikra čekio žvaigždę
— aštuonis kampus. >

Prisiminus Lietuvių 
Legiono bankietą
Vasario 14 dieną Legionas 

turėjo. skaitlingą bankietą, į 
kiltį susįrinko virš keturių- 
šjmtų .žmopių. Visi turėjo ge
rus laikus, gerą vakarienę,

čio. Visi valgė, gėrė ir gėrėjos 
tokiu puikiu bankietu.

Buvo daug biznierių, profe
sionalų ir teigėjas Zuris. Ran* 
kletąs buvo rengtas pagęrjn- 
intii teisėjo Zurio ir paminėji
mui Lietuvos nepriklauso.

Išpildyta gražus programas, 
tik gaila, kad sale buvo pcr- 
maža. Kiek matės, tai visi bu-

MARQUETTE PARK.—šau
dymo galerijoje, kuri randasi 
tiės 1616 West Madison Street, 
vakar buvo rastas negyvas 
Marųuette Parko gyventojas 
ir galerijos savininkas, Julius 
Rohde.

šalę kūno gulėjo 22 kalibro 
šautuvas, naudojamas galerijo
je. Atrodo, kad piktadaris tuo 
šautuvu’ sudaužė Rohde’i gal
vą, taip skaudžiai, kad tas ne
trukus mirė.

Niekas negali pasakyti kas 
nužudė ir kodėl nužudė Mar- 
ųuette Parkietį, kuris turi šei
myną su dešimtimi vaikų. Spė
ta, kad užpuolimo tikslas bu
vo vagystė. Bet ta nuomonė 
atpuolė, kai paaiškėjo, kad ve
lionio kišeniui buvo $4.00, o 
galerijos re'gisteris nebuvo nei 
paliestas.

Nužudytasai Rohde gyveno

Stasys Rešček, 45 metų in
dų plovėjas, 1522 Emma st., 
nutarė nusižudyti.f Įsimylėjo 
jis į kompanionę-indų plovėją 
ir paprašė jos rankos. Bet plo
vėja, Sofija, 'jo prašymite grie
žtai atmetė.

Nusprendė Rešček, kad ne
beliko jam ko gyventi. Nutarė 
“Nusimarinsiu badu”. Nevalgė 
per tris dienas, bet po to at
rado, kad bado mirtis nelabai 
praktiška. Po trijų dienh pa
siutiškai užsinorėjo valgyti.

Suvalgęs gerus pietus, Reš
ček nusirėdė ir nuogas atsigu
lė prie atdaro lango, pasiry
žęs mirtinai sušalti. Bet ir toks 
nusižudymo būdas , pasirodė 
betikęs. Perdaug šalta.

Dviems pirmiems bandy
mams nenusisekite, Rešček nu
tarė nusinuodyti dujomis. At
suko vamzdį ir prikišo prie1 jo 
nasį. Tuo tarpu kaimynai už
uodė dujas i.' pašaukė polici
ją, kuri Reščeką išgabeno į 
proto ligų ligoninę.

Rešček nepasakė kas toji So-

U ~~’’r ,

Prie Šheridan ir Grace gat
vių įvyko sprogimas, nuo ku
rio užsidegė Chicagos autobu
sų bendrovės autobusas. Ke
leivių .jame buvo tik trys ir vi
si išsigelbėjo.

Sprogimas ir gaisras kilo už
pakalyje, ku«r randasi autobu
so motoras.

■ -• —" i .»»< 1

leškofpadegėjo*
Plėšiko

Uždegė penkis namus Garfield
< Parke . /•

Chicagos gaisrininkų agen
tai Garfield :&rkę ieško pade- 
gėjo^plėšiko, kuris pirm kelias 
paskutines dięnąs padegė pen
kis namus. Pas Mitinis gaisras 
kilo adresų,' 3fl S'. Springfield 
avenue.-;,. p'■ ■

Policija turi 'žinių, kad pik
tadaris .yrą apiė ,26 metų am
žiais, ir yra< apiė 5 pėdų, 10 

. t •; '■ - '• : | ’'7 ?, ■ •. ‘f1 ' • ■' • .
colių aukščio. - < 
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NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.su šeimyna, adresu, 6836 So. 

Artesian avenue. Paliko našlę, 
Josephine Rohde.

Garsinkitės“N-nose
■. 4? .'„V'

< Rątos į)rieipąąios —
i. Del informacijų rašykite at 

telėfonuokit NAUJIENOMS

Elėveiterių Linijos 
Panešė 3 Miliūnus 

Nuostolių
ŠSrininkų silsir i n k i m e kilo 

triukšmas; žada paskelbti

Per 1936 metus Cbicago Ra- 
pid Transit Coinpany, elevei- 
terių linija panešė tris imlio
mis ir $240,175 nuostolių.

Pareiškimą apie deficitą pa
darė linijų prezidentas Ber- 
nard J.Failon, metiniame še
ri ninku susirinkime.

Išgirdę apie didžiulius nuo
stolius bendrovei, šėrininkai 
sukėlė skandalą. Kai kurie pa
siryžo surengti “sėdėjimo” 
streiką federaliame teisme, 
kad apsaugoti savo investmen- 
tus. Prieš federalį teisėją, Wil- 

’kerson eina linijų bankroto 
Tr reorganizavimo peticijos 
svarstymas.

Vienas šėrininkas, Louis 
Pecenka, 1$45 South 56th Ct., 
Cicero, pareiškė negalįs su
prasti kur dingo jo pinigai:

“Aš mokėjau už serą $103. 
Netrukus po to jų vertė nu
puolė iki 3 centų. Kur tie pi
nigai nuėjo! Bendrovė tebetu
ri bėgės, tebeturi vagonus. In
sultas jų neišsivežė Europon. 
Kur mano pinigai?”

skaitlingą dalyvavimą velio
nio Ragrabe ir palydėjimą* į 
amžinasties vietą—-kapines.

Įspūdis buvo jaudinantis 
matant kliubiečius rinitais 
veidais vedant pavyzdingą 
tvarką, nešant grabą savo my
limo draugo ir sakant prakal
bas taip koplyčioje, kaip ir 
kapinėse.

Mes netekom jau antro drau
go nuo musų kliubo įsikūrimo. 
Vienok nenulciskimc rankų, 
budavokime kliiibą ir toliau, 
kalbinkime zarasiškius, kurie 
dar neprisirašė, kad prisirašy
tų, ir remkime savo parengi
mus.

štai sekmadienį, vasario 28 
n., penktą valandą po pietų 
Dievo Apvcizdos svetainėje, 
iric Union Avė.-ir 18-tos gat

vės, kliubiečių pastangomis po 
vadovjrste p-nios Žukauskie
nės, statome scenoje trijų ak
tų veikalą “Pavogtas Kūdikis”.

Veikalajs kaip tik atatinka 
šių dienų įvykiams, kada jau 
netik kūdikius vagia, o net ir 
pasenusius žmones. Todėl taip

kviečiami juo skaitlingiausia 
atsilankyti.
o laiką smagiai praleisite.

* Vajašiškietis.,

nebrangi,

Suėmė Jauną Tėvą 
Už Pametimą Savo 

Kūdikio
Zarilsiškių Kliubo 

įvykiai
Paliko jį prie prieglaudos

i durų

Englewood policija, vakar 
suėmė 25 metų Frederick 
Schue, Jr., už apleidimą savo 
7 mėnesių ’ kūdikio. Tėvas pa- 

Home

Mes, kliubiečiai, netekome 
vieno iš darbščiausių narių, A. 
Shaikaus, kurį palydėjome į 
Tautiškas kapines vasario 17 
d. Garbė kliubiečiams už tokį liko jį krepšuje prie

Trečiadienis, vas. 24, 1937 „ H.^! , I. Į...... .
Working Mothers 
6625 South Racine

.-.,,1 l^fa^i , ■ .

Club for 
durų, ties 
avenue.

sužinojo apie kudi-Policija 
kio tėvą štai kokiu* budu. Kū
dikio motina randasi Chicagos 
Municipal Tuberculosis ligoni
nėje. Ten jis ir gimė. Kadan
gi kūdikio ligoninėje negalima 
užlaikyti, o tėvas negalėjo pa
sisamdyti auklės, tai miestas 
atidavė jį Northsidiečių šei
mynai, Durinskiams, 2817 N. 
Talman avenue. Miestas įsakė 
tėvui mokėti tai šeimynai už 
užlaikymą $18.00 į mėnesį.

Negalėdamas išsimokėti, tė
vas, atsiėmė kūdikį iš Durin- 
skių, ir paliko jį prie aukščiau 
minėtos prieglaudos. Kūdikį 
atradus, laikraščiai patalpino 
jo paveikslus. Juos pamatę, Du- 
rinskiai pažino kūdikį, ir pra
nešė policijai kas yra berniu
ko tėvas.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Jūsų Vardas ir 
Adresas

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

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
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Vanduo Atslūgo Galenoį - Likviduotas Detroito Streikas
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AIR^Waltęu; 'Ęry, 
Detroito Jjramoninkas, pa
skelbęs savo, “sėdėj imo strei
ką,”: susitaį^Č, su darbinin-

IBM ':x

NEIRGAI TRUKO —- Potvynis Illinois ir Wisconsin valstijose neilgai truko. Į 
24-rias valandas vanduo pradėjo atslūgti. Galena, III., miesto vanduo beveik pra
žuvo, palikęs krūvas dumblo ir purvo gatvėse. Trys žmonės paskendo. Nuostoliai 
turtui gana dideli. Galena, Rock ir kitos upės išsiliejo po didelių liūčių. x .

GRĮŽTA DARBAN — Būrys Fry Products, Ine., dar
bininkų, Detroite, kurios rytoj grįž darban, susitaikiu
sios su darbdaviu. Kai darbininkės paskelbė streiką, 
“sustreikavo” ir firmos viršininkas Fry.

Naujienų-Acme Photo

STREIKO VADOVE — 
Alberta Jčsky ir Agnės 
Jogel, vadovės 400 darbi
ninkių, kurios streikuoja 
vienoje Detroito kepyklo
je. Kaip ir kitų įmonių, 
streikieriai, ir kepyklos 
darbininkės “sėdi.”

Naujienų-Acme Photo
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TEBEGYVENA NUKRITUSI DEVYNIS AUKŠTUS — Kairėj, langas ir vielinis 

tinklas į kurį atsimušė Mrs. Inez Greer, kritusi devynis aukštus iš vieno Chicagos 
viešbučio. Moteriškė tebegyvena. Bandė nusižudyti, pabugusi operacijos.
. " ; t • ■ Ndiijienų-Tribiine-Photo
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AREŠTUOJĄ • STR EL 
kierę — Dalias, Texas, po- 
licistas areštuoja vietos 
siuvyklos streiko dalyvę. 
Prie dirbtuvės įVykę nera
mumai. , \

Naujienų-Tribune Photo

NORTH CHICAGO STREIKAS TEBESITĘSIA — Plieno darbininkų streikas 
North Chicagos Fansteel dirbtuvėje tebesitęsia. Darbdaviai nenori taikintis. Strei
kuoją darbininkai turi užėmę dviejus dirbtuvės rumus, kurie parodyti paveiksfe. 
Gubernatorius Horner bando kovojančių pusių atstovus suvesti deryboms.

Naujienų-Acme Photo




