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Didelė eksplozija 
dirbtuvėj; 2 dar
bininkai užmušti

Carnegie-IHinois Steel Co. po derybų su 
unija Įvedė $5 Į dieną minimum algą. Vi

sur Įvedama 40 vai. darbo savaitė.

darbininkai užmušti ir 7 su
žeisti eksplozijoj Carnegie 
liejikloj South Chicagoj. ;

Vakar ryte

DIDELIS UNIJOS LAIMĖJIMAS
CHICAGO. — Carnegie-IHinois Steel Co. paskelbė Chica- 

goj ir Pittsburghe, kad pradedant nuo kovo 1,6 d. ji Įveda 40 
vai. darbo savaitę ir nustato $5 kaipo minimum algą į dieną. 
Vien Chicagos apielinkėj šiai plieno kompanijai dirba apie 45,- 
000 darbininkų.
Kelia algas ir trumpina darbo 

valandas visos geležies 
liejiklos.

PITTSBURGU, Pa., kovo 2. 
■— Carnegie-IHinois Steel Co., 
kuri priklauso plieno trustui 
United States Steel Corp. ir 
yra didžiausia plieno gaminto
ja visoje šalyje, šiandie ben
drai su industrinių organizaci
jų komitetu ruošiasi paskelbti 
algų pakėlimą ir sutrumpinimą 
darbo valandų.

Ji yra pirmoji .didelė plieno 
kompanija pripažinusi uniją ir 
užvedusi derybas su “pašalie
čiais”.

Tai yra didelis organizuotų 
darbininkų laimėjimas, kuris jg dienas savaitėj, o kitos gal 
privers ir kitas geležies ir plie- ir i]giau> tik mokės už viršlai- 
no kompanijai ^Hpažfhtf dar- kį Galbūt geležies kompanijas 
bininkų Mn^trįnę^ >jj^. priyerto /įvesti* 4(1 >yaL "darbo

Unija užvedė su šia kompa-. savaitę ir negalėjimas gauti 
nija derybas Vakar, bet kad valdžios kontraktų, nes įstaty- 
derybos ėjo draugiškoj nuotai- inai reikalauja, kad prie vald- 
koj, tai unija nestatė griežto ži°s I .
reikalavimo pripažinti uniją, ^tų neilgiau 40 vai. savaitėj.

sutrumpinimas 
visur pradės 
16 d.
nepriklausomų 

algų ir

kėlimas algų ir 
darbo valandų 
veikti nuo kovo

Paskelbta
kompanijų pakėlimas 
sutrumpinimas darbo valandų 
paliečia apie 175,000 darbinin
kus.

Dar nepaskelbė algų pakėli
mo United States Steel Corp. 
ir jai priklausančios kompani
jos, bet manoma, kad ir ji ne
galės atsilikti nuo kitų kom
panijų. Trustui ir jos kompa
nijoms dirba apie 250,000 dar
bininkų.

(Kaip kompanijos sutvarkys 
40 vai. darbo savaitę dar nė
ra aiški?. Niekurios galbūt dirbs

kontraktų darbininkai dir-
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CHICAGO. t- 
ištiko smarki boilerio eksplo
zija Carnegie-IHinois Steel Co. 
liejikloj, South Chicagoj, kuri 
nuvertė 250 pėdų mūrinį ka- 
miną ir nubloškė jį ant elek
tros dirbtuves. Elektros dirb
tuvė liko visai sugriautą.7

Smulkesnių žinių labai sun
ku gauti, nes dirbtuvės polici
ja ne tik laikraštininkų, bet 
dagi ir miesto policijos neįsi
leidžia. Į dirbtuvės kieip!ą ga
lėjo įvažiuoti tik 
O liejiklos užima 
ir yra aptvertos 
na. y

Kiek žinoma mažiausia du 
darbininkai liko južmušti eks
plozijoj ir septyni sunkiai su
žeisti. >

John Zadanovvski, 45 metų, 
8327 Mackinaw Avė., rastas 
užmuštas sugriauto j elektros 
dirbtuvėj. Vandens prižiūrėto
jas elektros dirbtuvėj, 
W. J. Lloyd, 50 
liko užmuštas.

Trys sužeistųjų
Little Company 

goninę, Evergreen
tūri patalpinti kompanijos li
goninėj: Veik visi sužeistieji 
Vras /lenkai^darbiniūLai., J; ■ * 

.. • v. '
Dėl nežinomos .priežasties 

eksplodavo boileris, kuris tei- 
<ė garą operavimui elektros 
generatorių, kurie laprupinda- 
vo-elektrą didelį dalį dirbtu
vės. Nuo eksplozijos nugriuvo 
augštas kaminas, kuris ir su
griovė dalį elektros dirbtuVės^ 
kurioj dirbo 9 darbininkai. Jos 
griuvėsiuose jie ir liko palai
doti, vieni nebegyvi, o kiti 
sužeisti.

ugniagesiai, 
didelį plota 
augšta sie-

m
negras 
taipjau

išvežtiliko 
of Mary li- 
Park, O ke-

Prezidentas Ragina At 
steigti Pakeistą NRA.

Lietuvos Naujienos
J ‘—■,—

Cukraus pagaminta 
271/2 mįl. kilogramų

šiemet cukriniais runkeliais 
bus ui sėta 8,000 ha

MARIJAMPOLĖ. — Baigus 
Marijampolės' cukraus fabrikui 
darbą, jau ; 
tinės., savos: 
rezultatai., [Marijampolės cuk
raus fabrikas viso dirbo 98 pa
ras,, viso perdirbo 93,790 to. 
cukrinių runkelių, cukraus iš 
jų pagąmiiio 148,396 maišus. 
Tuo budu, Viso šiemet cukri
nių runkelių perdirbta 170,444 
tonos, viso cukraus gauta 270,r 
576 maišai, t. y., 27 mil. 576 
tukst. kilogramų. Tiek runke
lių ligi šiol įdar nebuvo perdir
bta nė vienąis metais. Nė vie
nais metais ^igšiol dar tiek ne
buvo pagaminta ‘ nei cukraus. 
Tai yra pirmieji tokios dide
les gamybos’ metai. Pirmaisiais 
metais (1931—1932) viso sa
vo cukraus buvo įgauta apie 6,6 
mil. kg., antraisiais (1932— 
1933) per 16 mil. kg., trečiai
siais (1933—1934) per 8' mil.' 
kg., ketvirtaisiais (1934^—1935) 
per 15 mil. kg., o pernai penk
taisiais gamybos metais (1935 
—1936), savo cukraus buvo 
gauta 22 ibil. kg. — 22,040 
maišų. /

-i Cukrinių J runkelių pirmai
siais metais^ viso buvo perdirb
tą 45,000antraisiais — 
121,000' to., trečiaisiais —■ 51,- 
000 to., ketvirtaisiais —*91,7 
tukst. to. ir pernai per 135,000 
to.

Šiais metais, kaip žinoma; 
nusistatyta runkelių viso išaut 
ginti apie 160,000 to. Termi- 

,;nas sutartims su bendrove su
dalyti jau nustatytas. Užpil
dyti sutarčių blankai bendro
vei - turės būti grąžinti ligi va
sario 15 d. Ligi tos pat dienos 
turės bųti užsisakytos trąšos 
ir sėklos, taip pat pasirūpinta 
ir reikiamomis garantijomis. 
Sutarčių blankai jau baigiami 
pagaminti ir šio mėnesio vidu
ryje augintojams bus išsiunti
nėti,-

Jau rūpinamasi ir sėklomis 
šiemetiniam , cukrinių runkelių 
auginimui. Viso sėklų, atrodo, 
reikėsią apie 160 to., cukriniais 
„runkeliais busią )uŽsėta apie 
8,000 ha. 64 to. sėklų turima 
vietoje, išaugintų, apie 10 to. 
dar yra likusių užsieninių nuo 
pereitų metų, tad dar apie 85 
to; 'reikėsią užsienyje užpirkti. 
Kur sčklų bus pirkta ir kokių, 
tuo tarpu dar nenusistatyta.

-A-i—

• , ■ * ■ •.

žinomi visi šieme-
čukraus gamybos

Uždaroma Švenčio 
nių lietuvių gim

nazija
Prašo kongreso Įstatymais nustatyti dar 

bo valandas ir minimum algas
VILNIUS. — “Vilniaus Ry

tojus” trumpai praneša, kad 
nuo ateinančių mokslo metų, 
t. * y. nuo 1937 m. rugsėjo 1 
d., Vilniabs apygardos moky
klų kuratorija uždaro lietuvių 
gimnaziją Švenčionyse.

Tuo būdu, 18 meįų gyvavu
si lietuviška švietimo įstaiga 
likviduojama vienu lenkų ku
ratoriaus plunksnos** pabrėži
mu.

Švenčionių gimnazija išleido 
apie 100 abiturientų, iš kurių 
šiuo metu jau daug yra baigu
sių aukštuosius mokšlus ir 
daug dar studijuoja įvairiuose 
universitetuose.

Vykdydami tolimesnį lietu
vių įstaigų pogromą, š. m. sau
sio 5 d. lenkai dar sulaikė vei
kimą dviejų lietuviškų vaikų 
darželių, esančių Vilniuje: Po
locko ir Chocimo gatvėse. Tą 
dieną Vilniaus miesto stbrasta 
pasikvietė pas save į storas- 
tiją Liet. šv. Kazimiero drau
gijos pirmininką, kun. prof. V. 
Taškuną, kur iš jo pareikala
vo žinių apie draugijos laiko
mus Vilniuje lietuviškus vai
kų darželius. Po to pasikalbė
jimo kun. Taškunas buvo nu
siųstas Vilniaus vaivadijon, 
kųi^ ją^n. žodžiu buvo pranešta 
apie tų dviejų lietuviškų dar
želių veikimo sulaikymą.

“Vilniaus • Rytojus”;, be to, 
dar praneša apie š. m. sausio 
pradžioje padalytas lietuvių 
įstaigose kratas. Sausio 4 die
ną miesto' storastijos valdinin
kai Kviatkovskis ir Krymas 
padarė reviziją Lietuvių Mok
slo draugijoje.' Jie peržiurėjo 
ten esamas knygas.

Sausio 5 d. -tie patys valdi
ninkai revizavo lietuvių Lab
darybės draugiją. Jie domėjo
si draugijos išlaidomis, ir pa- 
jajnomis ir tikrino buhalteri
jos knygas. Tuo pačiu reikalu 
valdininkai buvo ir Liet. šv. 
Kazimiero draugijos centro 
valdybos raštinėje ir skaityk
loje.;

WASHINGTON, kovo 2. — 
Prezidentas Roosevelfas pa
siuntė kongresui specialĮ pra
nešimą, nurodydamas reikalą 
atsteigti pakeistą NRA, ir įsta
tymais nustatytix darbo valan
das ir minimum algas. Pasak 
prezidento, tai vienas iš svar
biausių visą šalį liečiančių rei
kalų.

Kartu prezidentas persiuntė 
kongresui ir ilgą specialio ko
miteto raportą apie senąjį 
NRA. i Tas komitetas, suside
dantis iš ekonomistų, profesio
nalų, unijų atstovų ir fabri
kantų, plačiai ištyrė NRA vei
kimą ir to veikimo pasėkas.

Pasak to komiteto, NRA yra 
padaręs daug gero, nes jis pa
kėlė algas ir lygiau jas išda-

Italija Įveda 37 me
tų kareiviavimų

lino, kas žymiai pagerino biz
nį ir parodė kelią Į išsprendi
mą darbą liečiančių klausi
mų. 2

Bet NRA stengėsi perdaug 
darbo atlikti į perdaug trum
pą laiką, todėl jo veikimas ne 
visur buvo sėkmingas, ypač 
bandant pašalinti neteisingą 
kompeticiją ir pakelti prekių 
kainas. Įstatymai netiksliai bu
vo paruošti, tad dagi maximum 
darbo valandų, minimum algų 
ir minimum kainų nustatymas 
pasidarė labai komplikuotas 
dalykas.

Prezidentas prašo kongresą 
nuodugniai išstudijuoti komi
teto raportą ir vadtfojanties jo 
patarimais pravesti naujus. 
Įstatymus dėl algų ir darbo 
valandų.

Didieji mūšiai prie 
Madrido vėl ap

sistojo
sustabdė nepalankus
Lojalistai šia proga

Mušius 
oras, 
naudojasi stiprinimui savo 
pozicijų.

^MADRIDAS, kovo 2. — Vėl
v -ij'iš <;ua(brrama ,kalnų atėjo di

dėli Šalčiai, kurie sustabdė mu
šius visame Madrido fronte. 
Tik universiteto apielinkėj įvy
ko mažesnių susirėmimų, ku
rie pozicijų nepakeitė.

Mūšių apsistojimą lojalistai 
panaudoja stiprinimui savo po
zicijų. Ir tikrai jų tranšėjos 
yra gerai įrengtos ir išklotos, 
taip kad nėra jose nė purvo, 
nė vandens. O ir tranšėjose 
yra šilčiau negu pačiame mie
ste, Lojalistų ūpas yra labai 
geras. '

lavina-

RYMAS, kovo 2. — Italijos 
diktatorius atsakydamas į An
glijos paskelbtą didelj ginkla
vimosi programą, nutarė dar 
labiau ginkluoti Italiją ir tuo 
tikslu Įvedė net 37 metų ka- 
reiviavimą — nuo 18 metų ifcf 
55 metų. . r- :

Apie nors dalinį aprybojimą 
ginklavimosi fašistinė Italija 
nė kalbėti nenori.

Jau maži vaikai bus
mi kareiviavimo, o sulaukę 18 
metų bus paimti reguliarėn ka
riuomenėn ir joje turės pasi
ekti per 37 metus, nuolatos 
laikinai paliuosuojamas kitiems 
darbams.

Khip Italija finansiniai 
Įstengs išlaikyti tokią milži
nišką armiją, fašistai to ne
aiškina.

tik keli metai atgal viso- 
dirbo

Dar 
se liejiklose darbininkai

Be to ji pareikalavo $5 į die- P° > vąlandų į dieną,

bet pareikalavo pripažinti ją 
tik kaipo atstovę savo narių.

ną, 40 vai. darbo savaitės ir 
nedaryti diskriminacijos dėl 
priklausimo unijai. Ir visi šie 
unijos reikalavimai liko paten
kinti.

šios Carnegie-IHinois Steel 
Co. derybos su unija sulaužė 
liejiklų “bendrą frontą” prieš 
unijas, nes jos dar nesenai bu
vo dideliais skelbimais buvo 
paskelbusios, kad jos niekad 
nesutiks tartis su “pašaliečiais” 
(t. y. su nepriklausoma darbi
ninkų unija).
~ Unija skelbia, kad iš 500,- 
000 liejiklose dirbančių darbia 
ninku unijai priklauso apie 
200,000. Pačios kompanijos 
prįpažysta, kad unijai priklau
so daugiau 100,000 darbinin
kų. Carnegie kompanijai dir
ba 110,000 darbininkų.

Nepriklausomos geležies ir 
plieno kompanijos, nė nelauk
damos Carnegie paskelbimo al
gų pakėlimo, pačios vakar pra
dėjo skelbti kėlimą algų. Jos 
visos įveda 40 vai’ darbo sa
vaitę, vieton dabar dirbamų 
48 vai. Algos liko pakeltos iki 

’67^c į valandą. Tik viena ki
ta nepriklausoma kompanija 
pakėlė algas iki $5 į dieną. Pa-

kuomet jau veik visur 
įlinkai dirbo tik 8 vai.).

darbi-

Trys sėdėjimo strei
kai automobilių da

lių dirbtuvėse

su 
dar- 
uni-

DETROIT, Mieli., kovo 
Unijai baigiant derybas 
General Motors dėl algų, 
bo valandų ir pripažinimo
jos, iškilo trys sudėjimo strei-* 
kai automobilių dalių dirbtu
vėse, kurie turės sutrukdyti 
automobilių gamybą.

Streikas iškilo Murray Body 
Corp., kurie gamina “bodies”, 
dėl Ford ir Chrysler automo
bilių. Prieš tai ; streikas kilo 
Motors Products, • Corp., kuri 
gamina fenderius ir kitas da
lis dėl tų pačių automobilių. 
~ ‘ “ ZenithTrečias streikas: kilo

f"

Carburetor \ Co. dirbtuvėse.
Visose trijose dirbtuvėse 

dirba virš 9,000 darbininkų.

Rumunija uždarė 
| universitetus

ORH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, šilčiau į 
rą.

Vakar 2 va), po piet
ratura Chicago j e buvo

Saule teka 6:23, leidžiasi 
5:41.

vaka-

tempe- 
37°. A

tik

Carnegie Steel pa
sirašė kontraktą su 

unija,
PITTSBURGH,' Pa., kovo 2. 

— Carnegie-IHinois Steel Co. 
šįvakar pasirašė kontraktą sų 
industrinės organizacijos ko
mitetų! dėl darbo valandų ir 
algų. Sulig kontraktu, unija 
atstovaus savo narius ir pas
kesnėse derybose su kompani
ja.' į ' / y

Vokietija turi 2,000 
lėktuvų

Pakilo liejiklų Šerai

BU.CHARESTAS, kovo 2.— 
Kabinetas nutarė uždaryti, vi
sus Rumunijos universitetus 
iki bus pašalinti visi tie stu
dentai, kurie priklauso ko
kioms nors politinėms organi- 
zacij oms, ar slaptoms draugi
joms. Taipjau bus pakeisti 
Įstatymai, kurie labai suvar
žys dabartinę universitetų au
tonomiją.

Jassy liko suimta 30 fašistų 
už pasikėsinimą nužudyti ir 
šupiaustymą peiliais 
universiteto rektoriaus 
Trajan Bratu.

Jassy
Dr. J.

Dar 9 juodieji legio
nieriai rasti kalti
DETROIT, Mich., kovo 2.— 

Devyni iš 16 J uodų j ų Legio
nierių,' liko rasti kalti dėl są
mokslo nužudyti priemieščio 
laikraštininką Arthur L. 
Kingsley už jo priešinimąsi vie
no legionierių kandidatūrai.

Rasti kalti įduvęs Highland 
Park meras N. Ra y Markland, 
kurį Kingsley kovojo rinki
muose, buvęs Detroito sveika
tos departamento darbiiiinkas 
ir valstijos vadas juodojo Le
giono ArthUr F. Lupp; Juodo
jo Legiono pulkininkas Roy 
Hepner; automobilių dirbtuvės 
foremanas Alvis Clark; High
land Park ugriiagesiai Frank 
Howard ir Willard Foster; bu
vę miesto gatvekarių darbinin
kai Mathias Gunn ir Hubert 
James ir garažo savininkas 
Rudyard Kipling Wellman.

TAURAGNŲ ESERAS YRA 
GILIAUSIAS VISOJE NEPR. 

LIETUVOJE

' KAUNAS.—Vytauto D. uni
versiteto geografijos katedrą 
yra ištyrusi 3 Tauragnų (Ute
nos apskr.) apylinkių ežerus. 
Tauragnų ežero plotas — 512/7 
ha. Gilumai matuoti 474 vie
tose; vidujinis gilumas 
66 m., didžiaušias —- 
Tauragnų ežeras laikomas tuo 
tarpu giliausiu Nepriklauso- 
mos Lietuvos ežeru.

> — 18,-
60,5 m.

TEBESIAUČIA GRIPAS

— Dėl tebesiau- 
pajurio kaime

KLAIPĖDA 
čiančio gripo
Karklininkuose laikinai užda
rytos visos trys to kaimo pra
dinės mokyklos.

Žemės drebėjimas 
šešiose centrali- 
nėse valstijose

y ■ ■ ' "1

Ohic, Indiana ir kitos apielin- 
kės .valstijos jautė silpną že- 
hičs drebėjimą.

ęOLUM^BUS, O., kovo 2. - 
Silpnas žemės drebėjimas iš
tiko Ohio ir penkiose kitose 
valstijose, žemės drebėjimo 
centras buvo Bellefontaine< O., 
apielinkėj, bet pats žemės dre- 
bėjį^ias buvo tiek silpnas, kad 
jis niekur nepadarė didesnių 
nuostolių, nors vietomis jis- su
purtė namus ir iššaukė išgąstį 
tarp gyventojų.

Be Ohio, žemės drebėjimas 
palietė • Indiąna, Michigan, 
West Virginia, Kentucky ir 
Pėnnsylvania valstijas. Jis iš
tiko tarp 9:45 ir 9:50 vai. ry
to. Vietomis jis tęsėsi tik 10 
sekundų, bet kitur ir keletą 
minučių. -

Panašus žemės drebėjimai 
yra kelis sykius ištikę Ohio 
valstijoj. Manoma, kad jis pa
sidarė dėl pakilimo akmens 
sluogsnio.

- LONDONAS, kovo 2. — Iš 
atsakomingų ratelių patirta, 
kad skubiai atsiginkluojanti 
Vokietija pereitais metais pa
trigubino savo oro jėgas ir da
bar turi 2,000 karo lėktuvų.

' NEW YORK, kovo 2. — Pa
sklidus žinioms apie geležies 
ir plieno liejiklų pakėlimų al
gų ir sutrumpinimą darbo va
landų savo darbininkams tuo- 
jaus pakito biržoje tų kompa
nijų Šerai. Kartu pakilo ir nie- 
kurių kitų kompanijų serai.

Sėdėjimo streikai 
Detroito resto

ranuoseIr

2.,_
and 
per- 
kur

DETROIT, Mich., kovo 
Sėdėjimo streikas iš “5 
10” Woolworth sankrovos 
simetė ir į du restoranus,
patarnautojos paskelbė sėdėji
mo streiką, reikalaudamos pri
pažint) uniją, pakelti algas ir 
sdtrumpinti darbo valandas.

. ■ . J
Jei Woolworth greitai neiš- 

pildys streikierių reikalavimų, 
yra pavojaus, kad streikas per
simes ir j kitas tos kompani
jos sankrovas, ne tik Detroi
te, bet ir kituose miestuose. 
Woolworth gi turi 1,788 san
krovas.

SACRAMENTO, Cal., kovo 
2. — Policija šioje apielinkė- 
je ieško japono ūkininko Eni- 
chi Kato, 36 m., kuris Auburn, 
Wash., nužudė savo .žmoną ir 
keturis vaikus.

TSITSIHAR, Manchukuo, k. 
2. — 37 Manchukuo - žandarai 
liko užmušti susirėmime su 200 
banditų ties Tungpei.

NORTH BAY, Ont., kovo 2. 
— Mrs. Brown, gyvenanti už 
12 mylių nuo Dionne penkiu
kių, vakar pagimdė trejukes- 
visas mergaites.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.



Naudoja Šiaurias In- KENOSHOS MARGUMYNAI
NAUJIENOS, Chicago, UI.

telis. Bet dabar jis visai su‘-1 
tlugęs, apie jo vmimą fiie-

Trečiadienis, kovo 3, 1937
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Socialistą vadas Wood1ward 
kalbėjo Windaore

——■"*ii i .......................... ,
■ ■ • r • . , • f • 11

Gimtadienio pokylis. — Atostogos Floridoje. —
— Naujas biznierius. — Kodėl mažai tėra 
rašoma iš musų kolonijos. — Rinkimai.

Jau 
kad

WINDSOR, ONT. — 
pernai kartą rašiau, 
Windsoro miesto rinkimuose at
žagareiviai laimėjo. Tačiau ir 
pažangiesiems vis dėlto pasise
kė vieną kitą savo kandidatą 
išrinkti, j kontrolierius buvo iš* 
rinkta p-nia Whyte, kuri yra 
gana pažangi moteris. Į miesto 
tarybą Įėjo Morris, kuris yra 
Lnkęs net j komunizmą. Ir j 
mokyklos tarybą pasisekė iš
rinkti socialistą’ Pains.

Morris jau ir seniau yra ėję; 
miesto tarybos nario pareigas. 
Konservatoriams jis per kelis; 
metus tiek įsipyko, jog jie su
manė jo atsikratyti. Ir atsikra
tyti lyg ir legališku budu: bū
tent, teismo paoaiba.

Sakoma, jei norima šuo muš
ti, tai atairanda ir lazda. Laz
da atsirado ir šiuo atveju. Prie 
Morris liko prisikabinta, kad jis 
nelegališkai kandidatavęs. Es£, 
jis buvęs Bedarbis ir ėmęs pa
šalpą, o todėl kandidatuoti nėr 
galėjęs. ,

Liko iškelta byla. Per dvi die
nas teisme buvo bandomą įro
dyti, kad Morris nelegališkai 
kandidatavęs, bet nieko iš to 
neišėjo. Kada prie rinkimų le- 
gaaškumo nebuvo galima prisi
kabinti, tai liko panaudotas ki
tas įrankis. Buvo iškeltas “bai
sus Morris nusikaltimas”: prieš 
kelerius metus jis kažkam ne
sumokėjęs dviejų dolerių ir 89 
centų!

Ir štai to pakako, kad teis
mas gulėtų išnešti sprendimą, 
jeg Mcrris turi būti iš miesto 
tarybos pašalintas. ,

Pažangieji dėlei to labai su
bruzdo: jie protestuoja ir tuo 
pačiu me u apeliavo į aukštesnį 
teismą. Koks bus aukštesniojo,, 
teismo sprendimas, sunku pasa
kyti.

Tenka pasakyti, jog tai nėra 
vienatinis atsitikimas. Kiek 
man žinoma, jau keturi pažan
gus žmonės panašiu budu buvo 
pašalinti iš valdiškų vietų.

C. C. F. Konvencija

Vasario 20 d, C. C. F. Wind- 
sor ir apyli k ų 13 skyrių laikė 
konvenciją. Ta proga buvo atsi
lankęs ir tos organizacijos va
das \Voodward. Windsoie j s 
pasakė tris kalbas. Dienos me
tu užėjo nepaprastas lietus su 
perkūnija, tad žmonių nedaug 
tesusirinko. Bet užtai vakare 
prakalbose dalyvavo tikrai gau
singas žmonių būrys. Sėkmin
gos buvo praka bos ir kitą die
na.

C. C. F. yra socialistų orga- 
nizeVija, o jos vadas Woodward 
parlamento narys. Jis daugiau* 
šia kalbėjo apie tai, kas veikia
ma parlamente ir kaip yra eik* 
vojami iš žmonių surinkti pini-* 
gai. Kalbėtojas nurodė į tai, jog 
Kanados valdžia remia Ispanijos 
fašistus ir šiaip pinigus be jo-- 
kio saiko eikvoja. Pavyzdžiui, 
Kanados apsaugai buvo paskir* 
ta 35 milionai dolerių. O tuo 
tarpu juk visi Žino, kad Kana
dai jokio pavojaus nėra. Visai 
kitaip yra su aklaisiais: kai bu* 
vo paprašyta paskirti jų šelpi
mui 35 tukutančiai dolerių, tai 
parlamente kilo didžiausias 
triukšmai. Girdi, nėra pinigų. .

Kai teisėjai ištarnauja tam 
tikrą laiką, tai jie išeina į pen
siją ir gauna 10,000 dolerių peri 
metus. Visai kitas reikalas yra 
su darbininkais^ štai prieš kiek 
laiko išėjo į pensiją per 35 me
tus tarnavus parlamento rūmų 
darbininkas. Pensijos jam pą- 
i kilta tik. 20 dolerių per mėne
si. Kaip matote, skirtumas la
trai didelis.

Buvo pastatytas klausimai, 
kas reikia daryti, kad butų ga
lima tuo$ visus negerumus pa

sidarė .pramonininkai. Taigi, 
dabar galėsime jau nusipirkti 
“lietuviškos anglies”.

Vasatio 21 d. pąsitalkė ap
lankyti pietinę miesto dalį, ži
nodamas, kad /poniai Agnės 
Wallaco yra rengiama gimta
dienio pokylis Schlagerio sve
tainėje '(2225 — 63 St.), už- 
feidcau ir aš. Mat, norėjau giirn 
tadienio pyrago -paragauti. Kas 
be ko, tariant kum Andružio ir musų Kazys labai nerimsta 
žodžiais, tikėjausi ir kitokios vienas pasilikęs. Kad kokios, 
“Dievo dovanos” pagurkšnoti, 
O pagaliau čįą buvo geriausią 
proga poniai Wallace palinkėk 
ti ilgo ir laimingo gyvenimo.

Kai įėjau į salę, tai jau ra-* 
dau gražų svečių būrelį. Visi 
jie draugiškai šnekučiavosi ir 
juokavo. Apie 8 vai. vakaro 
pasirodė ir ,p-ia Wallace, at* 
seit, garbės viešnia. Tuoj po
nios. Schlageriene ir Pabarš- 
kienė pakvietė visus svečius 
prie stalo, ant kurio, be kitą 
ko, matėsi didelis gimtadienio 
pyragas (birthday cake). Va
karu*] ir visoms ceremonijoms 
vesti buvo pakviestas p. A, 
Jankus. Jis tikrai sumaniai ir 
tinkamai nupasakojo parengi
mo tikslą. Pastebėjau, kad tarp 
dalyvių buvo įžymesnieji Ke- 
nosha lietuviai. Būtent, ponai 
A. Jankai, A. Baniai, A. Pū
rai, A. Marcinkai, J. Pabarš- 
kai, W. Schlageriai, J. Martin, 
o iš Bacine ponai Butkai su 
dukrele ir p. Sijonas. Aišku, 
kad buvo ir ponai Wallace (Va
liai) kaip garbės svečiai.

Kiek man žinoma, ponai 
Walla'ce yra seni Kenosha gy
ventojai, — gyvena čią apie

MtVsų kolonijos nuoširdaus 
nauįięniečio, p. K.’ Braže, žmo
na leidžia atostogas saulėtoje 
Floridoje. Kiek teko nugirsti,

Kad kokios, 
ir jis važiuos pasidairyti po 
Floridą. Juo labiau, kad ir ge
ra proga pasitaiko: netrukus 
ponai Shimanskai, žinomi vie* 
tos biznieriai, rengiasi važiuo-> 
ti į Floridą. Taigi, ponui Braze 
kaip tik ir yra gera proga pa
sivažinėti po Floridą.

—o—
.. P-as J.’ Kuliešius, buvęs mu

sų miesto siuvėjas, nusipirko 
Road HoUse. Vadinasi,. pradė
jo naivją^iznį. Tokiu budu da
bar pasėmus beliko tik vienas 
lietuvis siuvėjas, būtent, p. J. 
Poteliunas. Manau, jo biznis 
tiek pagerės, kad jis nebespės 
ir apsidirbti.

šį pavasai*į mes if vėl turė
sime miesto rinkimus: bus ren
kami 4 liati j i mi^sto l<Qii0il- 
manai ir du mokyklos tarybos 
nariai. Farmerių įr darbinin
kų federacija , (Pfogresistų or
ganizacija) stąto savo sąramą, 
Būtent, į miesto tarybą H.f 
Dahl, F. Forįies, A., Ąteėlą ir 
L. Sįnger; į mokyklą tarybą 
—• S. Walkup ir, A. Malloy. '

Visiems lietuviams patartina 
balsuoti už suminėtus kandi
datus, 1 ..

A. F. Czesnos Tur 
kiškos Maudynės, 
(Turkish Baths)

Alizaviėtis.

TOWN OF LAKĖ. — Jau 
eilė metų, kai Antanas Czes- 
ha, 1657 W. 45tlu Street, už
laiko moderniškai įrengtas 
maudynes, vadinamas turkish 
bąt.hš. šiose maudynėse žmo
nės gali, ne tik gerai išsimau
dyti, bet ir išsigydyti nuo reu
matizmo ar panašių ligų, žino
ma, imant treafmentuš.

Tat reikalui esant, nepamirš
kime savo tautiečio.

—r Rep.

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 So. Weatem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir magnę- 
tic blankets ir (t. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Dr. C. J. Svenciskas
dantistas

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

susitarimą.
4800 S. FAIRFIELD AVR 

Telefonas LAFAYETTE 8016

ADVOKATAI

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868

st.

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR ■ 
OF BITTER WINE A

R&ko/nenduojanuu
Kaipo 
Skilvio

’ Vaistai
. ■ ■■■   ■ r   

w™m*^HV**«»*^RF*^**M**0*«»«

TrLRer’e JHttev Wine CO. 
ma 8. Wetis St, ęhiearo, m. 
fruiniMi man sampeU dykai

Adresas į

Visose
■_ 'u , Vaistinėse

R. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Nąmų Ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30

. Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartj.

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

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

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

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell -St.
Telephone: Republic 9723

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

v ).k.‘ Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820

Namų Tel.: Prospect 1930

< —°—
“Naujienose” pastebėjau po

nios Radavičienės raštą? Ji ba
ra vietos korespondentus, kad 
jie nieko neberašo iš musų ko
lonijos apie lietuvių veikimą.

Visai sutinku su jos nuomo 
ne. Musų korespondentai tik
rai aptingo ir susnūdo. O 
kurie tai labai savo asmeniš
kais reikalais .yra susirūpinę. 
Vieni medaus mėnesį tebeleid- 
žia, o kiti negali atsipeikėti,

TAUPYKITE PINIGUS
TEN, KUR GAUNATE—

ŠI SPULKA YRA NARYS FEDĖRAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KAŠDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. ’

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

ll II l .»!»lll|lil| I ĮI!>| ■ I ■■

V.

penkiolika metų. Gyventi jiems neS jų žmonos atostogauja, Čia
tikrai sekasi: štai prieš kiek 
laiko jie nusipirko netoli Terre 
Haute (Indianos valstijoje) 
anglies kasyklas. Vadinasi, pa- 

i-------*,—, 
šalinti. Kalbėtojas atsakė, jog 
darbininkai turi susiorganizuoti 
ir rinkti i valdžių savo žmones, 
O kada valdžioje darb’hinkų 
atstovų balsas bus svarus, tai 
tąsyk ir su tais negerumais bus 
lengviau kovoti.

žodžiu, prakalbos praėjo la
bai gerai. Taurinskas.

T
♦

turiu galvoje ponus Labanau
ską ir Braze. k Martinas dabar 
irgi labai daug darbo turi: jis 
rengia visokias rezoliucijas ir 
siunčia jas į Wasjiingtpną ir 
Madisoiią,-. Tų rezdĮj.ygjjį svar
biausias- tikslas yr^Tttas, ; kąęl 
valdžia aprūpintų bedarbius 
darbais.

Bet vis dėlto teisinti kores
pondentus ir veikėjus negali
ma. šiaip ar taip, yra ir apsi
leidimo. Pavyzdžiui, savo laikų 
labai daug veikdavo Dailės Ra-

LIETUVIAMS TABAKO KRAITI V 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuojA 0LD GOLD 
CIGARE TŲ Paveiksluotų Mįslių

. ir į > Old Gold Cigai’etų kontęstą 
įstojimo 'fėrmtį'/pt^šbmė' praneš
ti. mums telefofiu.jY; ‘

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės -krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotą Mjslią 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

• J.:-

kilnos krautuvės pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 

^pastangos čia' -daug i padės. Gi i 
‘ ‘rtiės. gavę iš jūsų pareikalavimą,- 
, - Tą§istengsirne juos pasiųsti su 

specialiu paslu.
Be to, leiskite mums priminti 

tai, kad niekuomet krautuvėje 
liebutų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

3407 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
Namų Tek: — Hyde Park 3395

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tns lubos Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. k 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais m šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

8939

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. Nedčl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St ,
CHICAGO, ILL.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA■ I BF® B-1 ’ I ■■ 'O John F. Eudeikis s

LAIDOTUVIŲ DI REKTORIUS V

AMBULANCE Č
PATARNAVIMAS :
DIENĄ IR NAKTĮ \

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V
4605-07 So. Herinitage Avė. A 
4447 South Fairfield Avenue X

Tel. LAFAYETTE' 0727 • -. į X

t-"x_. _ ; {koplyčios visose v
J—^25*^ cT 1 jChicagos dalyse v

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

\ 1111 I 

*... t
• T <. • .. - ,\..

4 Į.8, . Į ,1 .Į <|.

Laidotuvių Direktoriai
...........U.' J • a'. _ S. *.i W. - v .1.' 4. 4 • v '..t'-, ' I ... _

■ nariai.:.:;.,
Chicagos, '■<.

Cicero i
Lietuvių j j 

. Laidotuvių' ’ 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance 
K Patarnavi- 

mas Dieną 
■ ir Naktį

V TURIME 
F KOPLYČIAS . 
' VISOSE MIESTU 

: bALYSE.

^AT'.il »ir,.,U
m«.A,...........» A* ■"'! Į v If»; .......... —

, s. M. SKUDAS
718 NVest 18th Street Phone Monroc 3377

Į ,...*0,11 ■ I . ..............................  , . ..............— ’ .f ‘ -į, aįfrįjft.įZ. i..ii ■

Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F..C. stoties (1420 K.)—‘Pranešėjas P. šaltimieras. ■■ ■ '• > • 1
—, = ■ 7- - . T I I FA ’ -f“ 7 X- - rr : ; t ■ ; r- .
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Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesiu 
senumo

NATHAN KANTER

STRĄIGHT .
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE.

90°
GALIMA GAUTI V1SOSK

TAVERNOSE

MUTUAL LIUUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 ,
VIENINTELIS DLSTRIBUTORIUS

EZERSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Michigan Avė. Tol. Pūlinian 5703

■»d. n.į^įj1 i,^ .

LACHAAVICZ IR SŪNUS
2314 Wesl 23fd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS:. J2-44 Ęa»t 108th Street.' Tel. Fullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Vards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 So, GalĮfornia. Avenue Phone Lafayette ,3572

3307

1410

A. MASALSKIS
Avenue • Phone Boulevard 4139

A. PETKUS • '
Coiirt Cicero. Phone Cicero 2109 J 

- —  —.——t.... '______________ i/
P. J. RIDIKAS

3354 S6. Halsląd Street Boulevard 4089
—————................................ , . ■ i ' n ■' .. .i.,.,,.............  .. ............................................................ ,■ ......... . ,, ......... ....

. i. j. zolp ■,
1646 Wėst 46tli Street . Phoftes Boulevard 5203

garsinkitės "‘Naujienose”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETU VIS 

Optdmetrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-: j 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Irmuose egzaminavimas daromas su 
elektrą, parodąnčia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama į ino- 
kyklvs vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip virina 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akinius 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 85th Street 

kampafc Halsted St. 
Valandos: nuo 16 iki 4, nuo 6 iki 8 

Nedėliomis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai X

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

3343 South Halsted 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 6:30-8:30 

Nedėlimnis p: gal sutartį
Rez, 4910 SO. MICHIGAN BLVD. 

Tol. Kęnwood 5107

arsinkites ‘tJ-nose

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

Valandos: 1—8; 7—8:80 p.p. 
Office & Residence 2519 W. 43rd St. 

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 So, Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
uerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieųąt 2 iki 3 po pietų

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

- > *

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto 

» kad pačios Naujienas 
1 yra naudingos.
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NAUJIENOS, Chicago, III. jįE DARBO LAUKO
n • :< ■ u i

laujančias, kad jų distriktų 
senatoriai ir atstovų buto na.- 
riai remtų prezidento pusę.

I’'. ' į .

ŠIOMIS dienomis, gyvena
muoju momentu organizuoti 
Jungtinių Valstijų darbininkai 
skaito, kaip didžiausios svar
bos jiems ir visai šaliai kovą 
— ne ■ senątoriaus LaFolletto 
tyrinėjimą šnipų veiklos pra
monėj, ne organizacinius va
jus plieno, automobilių, alie
jaus ir kitose pramonėse ir ne 
streikus, kurių daugelis eina 
visoj šaly. Svambiausią kovą 
jie mato Jungtinių Valstijų
kongrese, kuri eina dėliai pre- padidinta iki septynių narių.

1837 metais sąstatas padi
dinta vėl •— iki devynių na
rių.

1863 metais jis dar 
padidinta iki dešimties 
jus.

1866 metais vyriausio
teismo sąstatas sumažinta iki 
septynių teisėjų.

Pagalios 1869 metais vyriau
sio teismo sąstatas padidinta 
iki devynių teisėjų skaičiaus. 
Devyni teisėjai ir dabar pasi
lieka. j

REAKCIONIERIAI . ,
kad Jungtinių Valstijos nėra 
mačiusios tokio pasimojimo, 
koks esąs prezidento Roosevel- 
to, kurs nori pakeisti vyriau
sio teismo teisėjų sąstatą. 
Faktas yra toks, kad šalies is
torija žino net šešis panašius 
pakeitimus.

Pradžioje vyriausias šalies 
teismas turėjo šešis narius.

1801 metais teismo sąstatas 
sumažinta iki penkių narių.

1807 metais teismo sąstatas

sako,

zidento Roosevelto prašymo, 
kad kongresas suteiktų jam 
galios padidinti vyriausio ša
lies teismo narių skaičių.

Esmėj taip Amerikos Darbo 
Federacija, kaip Komitetas In
dustriniam Organizavimui, sa
ko: Jei šioj kovoj reakcionie
riai nugalės prezidentą, tai 
mums teks 'jo išrinkimą lap
kričio 3 dieną 1936 metų skai
tyti bergždžią buvus. Teisybė, 
prezidentas pasiliks' Baltajame 
Name kaip buvęs, tačiau4 jo 
veiklą vyriausias teismas para- 
lyžuos, kaip paraližavo per pir
muosius jo prezidentavimo ke- 
turius metus, o kartu parali- 
žuos ir vykinimą gyveniman 
viso to, už ką mes balsavome 
praėjusiuose rinkimuose. /

Unijinė spauda ragina ir 
prašo savo lokalus, organiza
cijas, savo narius priklausan
čius fraternalėms ir kitokioms 
draugijoms ir kliubams steng
tis pravesti rezoliucijas reika- no reikalams valdžia nori už

karta 
teisė-

šalies

« & »
UŽ PRIEŠINIMĄSI indžion- 

kšenui General Motors streike 
teismai buvo paskyrę 
darbininkams streikieriams 
bausmės iki $15,000,000. Pa
skirtos bausmės grūmojo, strei- 
kierių namams, kaip eilė me
tų atgal panaši bausmė grū
mojo Danbury skrybėlių 
jų namams.

* * *
JUNGTINIŲ Valstijų

dirbė-
V

laivy-

8
VI ->■ ■ ■■ I.« ■ > nmt I'HI

Siuvėjai remia RooĘeveltą
Prieš rinkimus darėme de

...................................   J

sakyti 25,000,000 švarus plie- Md
™ raiVnlnHfn O<llUII1W C*

savaite, sį iizsakymą nepriklaUSb^^tracijas, kad išrinktų Rop
no. Įstatymas reikalauja, kad 
darbo
pildant, butų 40 valandų. Ta
čiau plieno kompanijos operuo
ja 44 valandų darŲo savaite. 
Jos todęl nesutinka pildyti val
džios'kontraktą. Valdžia norė
tų suspenduoti įstatymą . šiam 
"kontraktui, bet darbininkai 
griežtai priešinasi. Jie ntTodo, 
kad suspendavimas įstatymo 
vienam darbuį faktįnąi • reiškia 
suspendavimą jo ir kitiems 
darbams; kitaip sakant, teil^š 
įstatymo panaikinimą.

* ‘ z - '

DETROIT, Mich. — The Bą- 
k^ry and Confectionery Work- 
ers International Union pra
ėjusią savaitę pranešė, kad 

kompanijos 
Sėdėjimo 
Kalbama 

vadinamą

_ seveltą, o dabar siuvėjai bom- 
i bardlioja laiškais savo distrik- 
*'tų kongresmanus ir senatorius,

mybės minėjimas. —
Siuvėjams pakels ai
g’US nUO gegužes 15 ^acĮ jje neitų atbuli, o remtų
dienos. 1 Roosevelto sumanymą refor-

muoti aukščiausį teismą.
■ - .——o---- -

. I^uo gegužės 15 d. vieto

—♦

draugijėlę ir taip gražiai vai
kus lavinti.

Eik Lewis Madų KehalB. Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAI

NAUJI LEWIS PA
VASARIO SIUTAI

Gordbn Baking 
dirbtuvėje . Detroite 
streikas dar tęsėsi, 
kompanija kepa 
Silvercup duoną.

a:

PITTSBUBlGH, Pa. — Plie
no darbininkų organizavimo 
komitetas praėjusią savaitę 
pranešė, kad nuo pereitų me
tų birželio mėnesio, kai prasi
dėjo organizacinis vajus plie
no pramonėj, jau tapo' sutver
ta daugiau kaip 250 tos pra
monės darbininkų lokalų.

; & * >
WASHINGTON, D. C.—Dė- 

liai angliakasių taktikai nusta
tyti komiteto rekomendacijos 
pašalinti iš angliakasių unijos 
Williamą Greeną, pastarasis 
pareiškė, kad jis kovos prieš 
pašalinimą.

MINNEAPOLIS, Minu, r-- 
Daugiau kaip 3,500 miškų dar- 
binipkų (lumberdžekių) Min
nesota valstijoj išėjo į strei
ką. Streikas apima visos val
stijos miškų darbininkus.

«
WASHINGTON, D. C.—Su

lig senatvės pensijų įstatymu 
šiuo laiku valdžia jau turi .ap
likacijų šioms, pehsįjoms 23,7 
647,461. ■ ; ■

' & & ' .
TORONTO, Canada.—Char

les Vinning, Newsprint Asso- 
ciation prezidentas sako, kad 
vienai tik sekmadienio laidai 
dienraščio “New York Times” 
iškertama 225 akrai Kanados 
miško. \Kanados fabrikai, išdir
bantys popierą, per pastafruo- 
sius penkerius metus surijo".gi
rias augusias 4,000 mylių plo
te. , •

Buy gloves with whot

i

JULIUS

? it savęs

,4* v*lo u- apRauao 

kuriuo* <•«<•»•’
ptr4Ua«lU99 £ **«•

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

25c

No. 4293 — GRAŽI IŠĖIMUI

{

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdj No...:/........ .

Mieros ...................... per krutinę

SUKNELĖ. Tiks iš bile kurios 
šviesios materijos. Sukirptos mieros nuo 14 Jki 20 ir nuo 34 iki 42 
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.

. : . ' ' -----  ‘ v . • ■ v '

Vasario X6 d. B&ltimorės lie
tuviai siuvėjai po pietų nedir- 
bo, nes norėjo visi dalyvauti 5(OU0 bus pakeltos ai-
rengtose iškilmėse. Mat, musų 
valstijos legislatura yra pripa
žinus Lietuvos nepriklausomy
bės dieną ’ (vasąrio 16) Wp 
šventę. Rengta* pirmą valandą 
po pietų Lietuvių' salėje pra
kalbos, o vakare 7 vai. batikie- 
tas. Tas visas iškilmes ręngė 
vietos draugiją taryba’. Rengi
me daugiaUsia triūso padėjo 
adv. V. Laukaitis, — jis ir pra
kalbų buvo pirmininkas. Gar
sinta, kad bus Lie.tuvos atsto
vas žadeikis, gubernatorius' Ni
cą, miesto meras Jackson it 
“Vienybės” -redaktorius Tyslia- 
va. Pradedant ceremonijas, su-; 
dainuota himnai ir keletas šiaip 
danielių, kurias pildė Dailės 
Dainos draugijos choristai.

Kalbėjo majoras Jackson ir 
adv. N. Rastenis. Gubernato^ 
riaus nebuvo, nebuvo , nė žadei- 
kio. Tysliava atvyko pavėlavęs, 
tai klausytojų daugumas jau 
buvo išsiskirstę,,-*- tik keletas 
laukė. , J .

Publika greitai pripranta prie 
“muštro.” Mat, kai dąinuojami 
himnai, tai paprastai publika 
sustoja. Pagerbimui miesto ma
joro irgi sustoji Kai atėjo 
Tysliava, — irgi keletas atsisto
jo, bet tik keletas, o kiti juo
kavo, kad įpratino publiką at
sistoti.

Tysliava pasisakę, kad esąs 
užkimęs, o bę to;< reikėsią ban- 
kiete pasakyti pakalbą. Tad 
paąč iavęs pab ėgo; f B et Laukai
tis grąžino jį. Tada Tysliava 
pasakė, kad mąnęą, rąsti daug 
klausytojų ir pasakyti ilgą pra
kalbą, bet.'.. -įr? plakęs' 'keletą 
žodžių vėl paačiavo ir baigta 
prakalba.

Salė buvo išpuošta Lietuvos 
ir Amerikos Vęlį’ą’vępiis, kas da
rė gerą įspūdį. Publikos mažai 
buvo gal dėl to; kad labai dri
bo šlapias sniegas tą dieną.

gos. Apskaičiuojapa, kad per 
naetuss tų siuvėjų algų pakelia
mas sieks $600,000. —G. rL-

TIKRAS 
GREIT VEIKIANTIS 

BAYER ASPIRIN 
IG TABLETE

Brighton Park
Gražus vaikų vakarėlis

Praėjusį sekmadienį, vasa
rio 28 dieną, p. Yuškos salėje 
įvyko Brighton Parko jaunuo
lių dainų ir muzikos vakarė
lis, kuriam vadovavo p-nia A. 
Zabukienė. Publikos pradžioj 
buvo vidutiniškas kiekis, ta
čiau, kai pradėta programas, 
jos atvyko daugiau.

Vaikų mokytoja, atidaryda
ma programą, perstatė kalbė
ti savo seserį p-nią Miščikai- 
tienę, kuri pasakė įdomią kal
bą apie tvėrimąsi 
jaunuolių draugijėlių.

Muzikalė programo 
rai buvo turtinga:
choras, duetai, mergaitės ir 
berniukai pasakė puikių eilių, 
kiti pianą ir gitarą skambino. 
Neturiu* po ranka sąrašo visų, 
Kurie pildė programą, tačiau 
turiu pasakyti, kad kiekvienas 
pagirtinai savo užduotis atliko. 
Ir publika nesigailėjo jiems ka
tučių duoti.

Reikia paaČiuoti p-niai Za- 
bukienei už jos kantrybę ir 
darbštumą, taippat ir kitoms, 
kurios padeda palaikyti šią

Bayer Tabletes 
Tirpsta veik Ūmai
Tikro BAYER ASPIR
IN tabletė ištirpsta 
per 2 sekundes ir pra
deda veikt. Įdėjus Bay
er Aspirin tabletę j 
stiklinę vandens ir kai 
ji tik spėja pasiekti 
dugną ji tuoj ištirps
ta. Kas atsitiks stik
linėje.... atsit i k s ir 
jūsų skilvyj.

Chicagoj

dalis tik- 
dainavo

Labai Skubiai Pagelbai Pirkit 
Tikrą Bayer Aspirin

Dabar jus galit gauti tikro BAYER 
ASPIRIN tabletę už lc bile kokioj 
vaistinėje.

Du pilni tuzinai plokščioj dėžutėj 
dabar už 25c. Pasinaudokit tuo tik
ru Bayęr daiktu, negalvojant apie 
kainas!

Padarykit tai specialiai, jei norit 
greitos pagelbos nuo galvos skaudė
jimo, neuritis ar neuralgijos skaus
mų. Pamatykit paveiksią ir atsi
minkit kad BAYER ASPIRIN veikia 
greitai.

Klauskit pilnu vardu — BAYER 
ASPIRIN—ne “

Pirkit kai bus 
gelba tuoj.

Už TU-
1 ZINĄ

2 pilni HE/į 
tuzinai

f

Tikrumoje 
lc Tabletė.

LEWIS ŠILKO
BLIUZĖS

M .95
iki $3.95__

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
La Pels
DYKAI 

PRIE KOŽNO 
SIUTO.

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

M 2.95
Galite naudot i s 
kreditu—Nėra ki
tokių. išlaidų, Nė

‘ palūkanų.

William A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doub/e Tested!DoubleAdion!
BAKING 
POWDER

Šame Price Today as45'fear$Aqo 
25 ounces for 254 

FuII Pack ••• No Slack FtTIin^

'Rcdcutg

aspirin”. vardu.
reikalinga skubi pa-

IEŠKOKIT BAYER KRYŽIAUS

w uy Vr ■ a.’ M* '
< L l k l'M E N:!;

MILltONS-OF POUHDS HAVE BEEN 
V UŠED BY OUR COVERNMENT >

''įsigis
patikėtinas linimėntas, 
palengvina gėlimus ir 
(skausmus nuo ištampy- 

mų ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse

< ... . I. I •

Dabar Pilnai įsisiūbavęsPEOPLES GAS COOKING CARNIVAL
WASHINGTON, D. C.—Se

nato' komisija tyrinėjanti šni
pų veiklą pramonėje sako, kad 
per tris metus, nuo 1933 iki 
1936, šalies fabrikantai yra iŠ- 
pirkę gazų kovai su streikuo
jančiais darbininkais už $450,- 
000. Vp.

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus įrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
štoro. Pristatėm anglis ir vežam daiktus i kitus miestus ir farmas.

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.

■ YAR1IS 340H , . , HEMLOCK 5040

Peoples Gas Budinke, Michigan Avenue 
Prie Adams Gatvės

GERKITE SKANŲ

CHICAGOS ĮŠDIRBYSTES 
, f- Mes^ pristatome į visas laisniuotas 

/Vietas urmo (wholesale) kainomis. 
Galite gauti nuo bačkos iki pusės 

galono. Visos bačkos yra medinės. 
U. ■. £ ■Z į ' ' ‘

Patarnaujame bile laiku. z

JULIUS
DISTRIBUTING COMPANY 

1245 So. Michigan Avenue 
tonvaSKs Tel.,VICTORY4686

TONY

• Dabar eina — didis 
Peoples Gas Virimo Carni
val. Pamatykite tą garsią 
naujų 1937 m. AUTOMA
TIŠKŲ GASO PEČIŲ paro
dą — ir tą daugybę įdomių 
kasdieninių įvykių, kurie 
suplanuoti jūsų visiškam 
pasigėrėjimui. Vietos ga
nėtinai —- kviečiame visus.

BELIKO KELETAS DIENŲ
GASO PEČIUI IŠLAIMĖT

Lankykite Carnival ir jstokit 
i. šį pasilinksminimo kontestą. 
Penki gražus $100 Gaso Pečiai 

aukojami išlaimėjiųiui.ATEIKITE ŠIANDIEN
SUSITARKITE SU 

DRAUGU KARTU ATSILANKYTI!

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY 
__________ PHONfWABASH6000

MOOERN COOKERY. . CONSTANT HOT WATER .. SIIENT REFRIOERATION . . GAS HEATING

—

“NAUJIENŲ” PIKNIKAS
Gegužės 23 dieną 1937 
CALUMET DARŽE, Blue Island, III. 4
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Trečiadienis, kovo 3, 1937
Užsaky mo kaina t

Chicagoje—paštu: <
Metams __________
Pusei metų ................. „.
Trim s mėnesiams .....__
Dviem mėnesiams ____
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ... ...............
Savaitei ......._ __________
Mėnesiui .L...*.................................._ .

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams $5.00
Pusei metų ___     2.75
Trims mėnesiams .........*....... 1.5
Dviemš mėnesiams ___    1.0C
Vienam mėnesiui .......................75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose

(Atpiginta)
Metams ................... ’.......   $8.0
Pusei metų ______________ ... 4.0
Trims mėnesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Monėy

Orderiu kartu su užsakymu.
, l . <  ,................į-,. X.

$8.00 
400 
2.00 
1.50 
.75

. 8c. 

. 18c
75c

Kasyklų nacionalizacija

Apžvalga
DARBIETIS LAIMĖ JO Rusijos revoliucijos istoriją ar

Vasario 18 d. buvo renkamai 
atstovas į/ Anglijos parlamentą 
va’kansijai užpildyti iš Gdrton.: 
(Manchesiter). Tą vietą pir- 
miaus turėjo Darbo partijos’ 
atstovas. '

Dabar vėl laimėjo datbietis^ 
Wedgwood Benn. Jisai gavo 
4,758 balsus daugiau už kon-Į 
servatorių. Darbo partijos bal
sų dauguma tame distrikte pa
didėjo 552 balsais. • ( .

kai ako-

A,' nr'i i, n—i.iK

Kongresmanas Harry Sauthoff, iš Wisconsino, pa
tiekė įstatymo sumanymą apie anglių pramonės nacio
nalizaciją, t. y. paėmimą į federalinės valdžios rankas.

Abejotina, kad jo sumanymas dabar būtų priimtas. 
Amerikos publika tokiai idėjai dar nėra paruošta. Bet 
jeigu kils diskusijos kongrese, tai žmonės pradės su 
šituo klausimu susipažinti.

Tokia padėtis, kokią yra dabar anglių pramonėje, 
jau nepatenkina nei kasyklų savininkų, k nei angliakasių. 
Todėl buvo priverstas įsikišti kongresas. Jisai paėmė 
Guffey įstatymą apie anglių pramonės reguliavimą, bet 
vyriausias teismas jį panaikino.

Naujame kongrese vėl yra įneštas šiek-tiek pakeis^- 
tas Guffey-Vinson bilius.

Bet kongresmanas Sauthoff mano, kad anglių pra* 
monę ne .gana tik reguliuoti. Jisai siūlo, vietoje to, ją 
visiškai paimti į valdžios rankas. v

Tokiu budu kongresui teks svarstyti du sumanymu 
apie anglių pramonės pertvarkymą. Butų gerai, kad 
apie kiekvieną jų pasakytų savo nuomonę angliakasių 
unijos.

Lenkijos ūkininkai
Apie vidurį vasario mėnesio Varšuvoje susirinko 

skaitlinga ūkininkų konferencija, kurią 'sušaukė buvęs 
seimo pirmininkas Rataj. Konferencijoje dalyvavo ke
letas šimtų atstovų nuo 10 milionų Lenkijos ūkininkų.

Konferencija nutarė' reikalauti, kad Lenkijoje bu
tų “grąžinta demokratija”. Ji pareiškė, kad Lenkijos 
ūkininkai “neseks nei paskui komunizmą, neb paskui 
fašizmą”. Jie nori, kad įvyktų nauji seimo rinkimai, ir 
yra pasiryžę siekti savo tikslų teisėtais keliais ir laiky
tis įstatymų ribose. Bet jeigu teisingi ūkininkų reikala
vimai busią valdžios ignoruojami, tai ūkininkų vadai 
neužtikrina, kad nepatenkintos masės nesiims kitokių 
priemonių. * ,

Lenkijos valdžia turi nemažai rūpesčių, girdėdama 
šitokius ūkininkų pareiškimus. Reikia atsiminti, kad 
ūkininkai sudaro beveik tris ketvirtadalius visų Lenki
jos gyventojų, ir jų nepasitenkinimas vis labiau auga, 
nes dauguma jų ‘gyvena dideliam skurde. Iš trijų milio
nų Lenkijos ūkininkų Vienas milionas turi mažiau, kaip 
po du hektaru (penkis akrus) žemės, — tuo tarpu , kai 
ketvirta dalis visos dirbamos žemės, aštuoni milioūai 
hektarų, priklauso stambiems dvarininkams.

Garsusis Lenkijos ūkininkų vadas Witos (buvęs 
premjeras)/yra ištremtas ir gyvena užsieniuose. Val
džia jo bijo. Bet visai nuslopinti- ūkininkų judėjimą ji 
nedrįsta. Lietuvoje toks ūkininkų suvažiavimas, koks, 
buvo-Varšuvoje, negalėtų įvykti.

Tos ūkininkų masės Lenkijoje anksčiau ar vėliau 
dvarininkų ir militaristų jungą numes nuo savo spran
do.

X. -

Anglijos liberalai stebisi
Ginče dėl vyriausiojo teismo reformos, kurią pasiu-j 

lė prezidentas Rboseveltas, Anglijos liberalai Visa siela 
stoja už Rooseveltą ir stebisi, kodėl jam priešinasi Ame-’ 
rikos liberalai —, tokie, kaip senatorius Wheeler, sena
torius Wagner, senatorius Johnson, senatorius Borah 
ir Jdti. •

Jie sako, kad šitie Amerikos liberalai laiko šventu 
daiktu konstituciją ir kartu, visai nelogiškai, reikalaut; 
ja tokios galios teismui, kurios konstitucija nėra jam: 
Suteikusi. Jie bijo, kad prezidentas ir kongresas, ku
riuos išrinka žmonės, neištruktų iš po kontrolės teismo, 
kuris yra ne renkamas, bet skiriamas.

Amerikos liberalai reikalauja, kad “negyva praei-, 
ties ranka” turėtų galią stabdyti besikeičiančios dabar-! 
ties evoliuciją.

Neseniai Baltimorės “Sun” redaktorius susikirto 
šituo klausimu su “The Manchester Guardian” redakto
rium. Pastarasis nurodė jam, kad Anglijoje panašus 
krizis buvo pergyventafs prieš trejetą dešimčių metų, 
kai Lordų Butas buvo užsispyręs nepraleisti liberalų re-

PAŠALINTAS LENINGRADO 
SOVIETO PIRMININKAS

t; ,r-tT,IU-žX

Leningrado (biiv. Petrogra^ 
do) 'sovieto susirinkimas paša
lino savo pirmininką Kodackį. 
Jisai yra vienas iš “senųjų bol
ševikų”.

Kodackis buvo apkaltintas; 
“biurokratiškumu, nekompeten- 
tiškumu, apsileidimu ir savikri- 
tikos slopinimu”. Reikia stebė
tis, kaip toks asmuo galėjo pa
tekti į aukščiausią miesto ad-. 
ministra’cijoje vietą.

Leningradas yra antras . po' 
Maskvos miestas Sovietų Są- 
j angoje. Jo tarybos pirmininku 
(burmistru) seniau buvo Ži- 
novjevas.

ba dėstyti bolševikų teoretikų 
mokymus, tai tuoj aus maitaį1 
kad jišai apie tai labai nedaug' 
tenusimano. r >

Edgar Ansel Mowrer - rado, 
kad! sovietų Valdžia yra be galo 
'despotišką: ji nepripažįsta ne- 
tik nuomonių laisvės, bet fakti-’ 
nai nepripažįsta ir jbkių teisių 
asmeniui. Ji baisiai žiauri. Ko
voje su savo oponentais ji nesi
laiko -nei tiesos, nei paprasčiau
sių moralybės principu. Kodėl 
tą valdžia yra tokia? ■— klau
sia Mowrer. / Ir atsako: todėl,, 
kad ji vadovaujasi Markso fi
losofija!

Bolševizmo įsteigėjas Leni
nas, aho't Mowrer’io, buvo “ga
lingas marksistas”. Tačiaus, 
beaiškindamas marksizmą, pats 
Mowrėr’is prieina išvadą, kad 
Leninas pasiėmė iš Markso raš
tų tiktai kai ką, užmiršdamas, 
kad Marksas yra pasakęs daug 
kitų dalykų.

Marksas pasakė, kad “prole
tariato diktatūra” nuo pačios 
pradžios turi būti daugumos 
valdžia ir turi būt demokratiš
ka. Leninas tai “užmiršo” : ji
sai pasigrobė valdžią į mažu
mos rankas' ir panaikino demo
kratiją.

Marksas sakė, kad socializ

mas galės būt įvykintas tiktai; 
tuomet, kai ‘kapitalistiška siste
ma bus pasiekusi tam tikro iš
sivystymo laipsnio 
nominčs jėgos visuomenėje bus
taip išaugusios, . jogei jos ne- 
beįsiteks kapitalimo rėmuose. 
Bet Leninas visa tai “užmir
šo”: jisai ryžosi įvesti socializ
mą labiausia ekonominiai atsi-, 
likusiame krašte.

Marksas ypatingai įspėjo 
prieš “skurdo socializaciją”, 
nes, kaip jisai nurodė, tokia 
soeializacija iššauktų nuož
miausią kovą ' ' tarpe atskirų 
žmonių dėl būtiniausių gyveni-' 
mo reikmenų. Bet Leąinas kaip 
tik ir įvykino “skurdo sociali-1 
ząciją”, ekonominiai suirusio
je, badaujančioje šalyje įyesda-’ 
mas bendrą nuosavybę ne tik 
pramones įmonėse, bet net ir 
gyvenamiems namams, maištui/ 
rūbams ir t. t. j

O betgi Mowrer sako, ' kad 
Leninas.įgyvendino Rusijoje 
“marksizmą”!

Jisai nežino paprastų faktų, 
Leninas1 buvo Markso pasekė-' 
jas per 20 su viršum metų. 
Tuomet jisai vadino save so
cialdemokratu ir smerkė visaJ 
tai, ką paskui, pasigrobęs val- 
.džią į savo rankas, jisai ėmė 
vykinti.

“Marksfžmu” Leninas pakri
kštijo tą “socializuoto skurdo’” 
sistemą tiktai tam, kad butų 
apdumtos akys tiems, kurie 
Markso raštų niekuomet nėra 
skaitę. 
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Paslaptis ir Kraujas
Hverte K. AUGURAS

BUS PASAULIO DARBININ
KŲ KONFERENCIJA 

LONDONE

Kovo 10 d. susirinks Londo
ne dviejų darbininkų Interna
cionalų ■— Socialistinio Darbi
ninkų Internacionalo ir Profesi
nių Sąjungų Internacionalo — 
konferencija Ispanijos klausi
mu.

Tą konferenciją nutarė šauk
ti abiejų Internacionalų biurai 
savo bendrartid;jposėdyje Pary
žiuje, prašomi Ispanijos darbi
ninkų organizacijų. Darbininkų 
unijų skyriai ir socialistinės 
įvairių šalių partijos yra kvie
čiamos pasiųsti į konferenciją 
kaip galint skaitlingesnes dele
gacijas, ypatingai pasirūpinant, 
kad į delegacijas patektų daU-, 
giau parlamentų atstovų.

Viena diena anksčiau prieš; 
konferenciją, kuri įvyks Lon
done, suvaliuosi abiejų Interna
cionalų Valdybos.

Laiškas “Literatūrai”
(Tęsinys)

Deja ar laimei, prof. įtaka 
niekur nesti tokia visuotinė, 
kad stengtų taip griežtai nu
statyti Savo klausytojus: tarp 
kelių Šimtų ateitininkų, neoli- 
tuanų, varpininkų ir kitų turė
jau, tikrai’ ne mano “darbo,” 
dar kelis “priekalininkus,” bet 
ir jų bemaž nebeliko (gaila, 
akiplėšiškai pastebėsiu, kai kam 
jųjų net ligi °Vairo” “nusievo- 
liUčijavus”...** kaip gi dabar čia 
turime nušistąįyti: ar vyres
niosios kartos tautininkai buvo 
neapdairus, kviesdamies iri ilgai 
dirbdami drauge su visuomenei 
žalingais žmonėmis, ar kai ku
rie jaunesniosios kartos atsto
vai (prisiplakėliai?) virto per
daug uolus, ieškodami prieka
bių ten, kur nėra į ką kibti, ar, 
pagaliau, kitų jųjų idealai bus 
susiaurėję? Šiaip ar taip, ma
žiausiai betgi bus čia kalti de
kanas ir profesoriai, diena iŠ 
dienos dirbdami tykų, kitų ne 
nepastebimą darbą.

Gyvęnimas yra sudėtinges
nis, negu paprastai kad‘ atrodo. ; 
Tiesa,' dar neseniai “Lietuves* 
Aido” reporteris pranešė apie 
prof. Tamošaičio paskaitą, ku-j 
rioje šis pasaulį padalijęs dViem; 
frontam: vienas — tautinis įr 
religinis, kitas - antitautinis 
ir antireliginis; galima esą j uo
du net lengvai pažinti iš to, 
katrul simpatijos krypsta—Is
panijos vyriausybininkams ar 
jos revoliucininkams. Čia jau 
kas bus ‘netvarkoje, matyt, re
porterio pripainiota. Viena, pa
našų pranešimą anksčiau už 
prof. Tamošaitį darę saugumo 
departamento direktorius Povi* 
laitis irvargiai proL butų juo 
sekęs. Antra, drg. T. puikiai ži
no pagoniškąjį hitlerizmą, esant 
ne anti tautiniame ffopte, o ka
talikus baskus bei katalonus 
kairiajame Ispanijos vyriausy
bininkų fronte, tai kaip jis butų 

respondentą's ima pasakoti apie galėjęs taip šusipainibti ? Juk

KĄ LENINAS TAD ARĖ IŠ 
MARKSIZMO

Chicagos- Daily News korės*- 
pondentas Paryžiuje, Edgar An- 
šel Mowrer, pereitą rudenį bu
vo Rusijoje, matė sovietų .kon
gresą, kuris priėmė naują “sta- 
linišką” sovietų konstituciją, 
ir nuo to laiko parašė daug ži
nių ir straipsnių apie SŠRS. ■

Kai, kurie iš tų jo rašinių ge
ri. Mowrer nėra atžagareivis ir 
Rusijai jisai Simpatizuoja, taip? 
kad jo pranešimai apie tą kraš-* 
tą nėįĮ-a vienpusiški. Jisai nfe 
to geras ir blogas puses sovie
tų gyvenime ir Maskvos val
džios politikoje. Bet Mowrer’io 
rašiniuose galimą pastebėti'štai 
kas: jų vertė yra juo didesnė, 
juo f arčiau j įsai laikosi įprie? 
konkrečių faktų. Kada jisai kal
ba apie įvairių daiktų kainas 
' Maskvoj e, apie rublio oficiali ir 
tikrąjį kursą, apie gyventojų 
rūbus, namus, maistą ir t. t., 
jisai teikia svarbių ir įdomių 
nformąoįjų. ’

Bet kuomet Daily News ko-
. .'„.y --------- .
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formų. Liberalų vadas Asąuith tuomet paskelbė naujus 
rinkimus ir, kai jo partija laimėjo daugumą, jisai pri- 
grasino, “pripakuoti” Lordų Butą naujais nariais. Lor
dai buvo priversti nusilenkti ir valdžia savo reformas 
pravedė.

Panašiai dabar daro ir prezidentas Rooseveltas, nes 
kitokios išeities jam nebėra. Jeigu jisai nėrėtų pakeisti 
konstituciją, aprėžiant teismo galią, tai praeitų keletas 
'metų, pirma negu toks sumanymas butų įvykintas. I

- .-V ' ’ ’■ «

pačios SSSR anti'tautiš- 
ir iš to atitinkamų iš
galima kiek paabejoti, 
bus tautiškesne Rusijos

it dėl 
kūmo 
vadų 
Katra 
vyriausybė, carų ar tarybų? Ar
tarybinė tvarka nebiits tautinė 
bent atsilikusioms SSSR taute
lėms,2^ kurios vien dabartinėje 
tvarkoje ne tik kyla, bet ir yra 
keliamos kultūrinio gyvenimo? 
Ir dar klausimas, ar tik SSSR 
nekils didesnis, galingos religi
nis judėjimai (čia jau ironiškai 
šypsosi ponai e sese s erai, ir ne 
jie vieni), — aš bent tuo nė 
abejoju. Dar kažin, ar mes la
bai pradžiugtume išgirdę SSSR 
tvarką esant apsivertus it įsi
galėjus konservatoriams, libe
ralams, ar šiaip ‘^taUtiniOi fron
to”, o kad ir naštojašČiems de
mokratams! Ar neimtų tik tuo
met braškčt ir musų nepriklau-? 
šomybe? , z , j

(TęSinys)
* ‘ ■ i . ’ ■ ;

-—-Prašome!
> Gtušinas pradėjo:

*

—Daug kas atsimainė visai 
netikėtai. Po Mirbacho nužudy-. 
mo .vokiečiai nutarė permainy
ti visą savo pianą. O jeigu pir
ma' buvo viltis, kad jie pasieks 
Petrogradą, tai dabar visa tai 
reikia pamiršti. Tas planas ati-, 
dėtas. Likimo jau taip lemta, 
kad mes patys turime kovoti su 
sovietų valdžia. Bet mes turi-, 
me atsiminti, kad mes ir da
bartiniu momentu, susidėjus 
dabartinėms sąlygoms, neturi
me teisės iš niekur tikėtis pa
ramos. Taip, gerbiamieji, tatai 
gerai įsidėkite į galvą.

Tarsi gaudydamas žodžius ir, 
tęsdamas Grasino mintis, da
bar paniurusiai prabilo užsida-, 
ręs ir ramus, Visada tylintis 
Trofimovas:

—Jokios paramos mums nė 
nereikia.

Kažkas garsiai pastebėjo:
—Kaip tai nereikia? Vadina

si, daryti viską ant “ura”? Ne
jaugi visa musų jėga — tai ši 
saujelė iš vienuolikos žmonių. 
Ir tai viskas?

Trofimovas sunkiu žvilgsniu 
pažiurėjo į kalbėjusį vyrą:

Taip. Mums jokios paramos 
nereikia. Iš niekur. Mes — vie
ni. Tai geriau. Ir£svetimų pini
gų mums taip pat nereikia. 
Mes apsieisime be svetimos pa- 
gelbos. Patys! Aš dar kart^ pa
brėžiu, <o jus atsiminkite: bus 
drąsojbus ir pinigą. Mums 
parama is šalies nėra svarbi. 
Mums reikia drąsos! Mes turi
me turėti mažą, bet viskam pa
sirengusią grupę žmonių. Kas 
nesijaučia tinkąs tam darbui, 
tegul išeina. Mes apsieisime be 
jo. Silpnieji musų organizacijai 
tik našta, žodžiu: jėga ir drą
sa!

Leontjevas tarė:
—žinoma, tai tiesa. Supran

tama, nuolaidus žmonės — ne 
mums priklauso. Bet Vis dėlto 
aš negaliu sutikti su tais, ku
rie tvirtina, kad musų yra pa-' 
kankamai, ir kad turinti Vie-! 
nuoliką > žmonių organizacija 
bus labai reikšminga. Nors mes 
pasižymėsime , ir neįmanoma 
drąsa, jie Visvten mus sutriuš
kins. Pagaliau, mes patys gali-

t

*) Tyčiomis duodu pavyzdžius iš 
Savo -gyVenittib, ne tam, kad UOrėčiau 
kūr išsiskirti, bet ankščiau paaiškė
jus, jtfg tariamųjų ktiltui-bolševikų 
kepėju turiu būt laikomas pačiu pik- 
čiausiuoju ir vis dėlto koViunistų 
nestengiau prikepti, tad kas 'bekal
bėti apie mano draugus, kurie pasi
rodo net jokie kulturbolševikai liesą!

2t) čia, Žinpftia, nekalbu aį)ie mu-t 
sų įprasto kultūros lygio gudus, uk
rainiečius, .gruzinus, armėnus.

(Bus daugiau)

PRADEK TUOJAU 
IŠLOŠĖ $100,000

■ i 'I
x ................................ ............ J

Išlošk laimę Old Gold ■ 
Konteste r

X I

■■ p \• !
Jus galite išlošti Vienų iš 1,0001 

piniginių prizų sudarančių $200,0001 
sumą įstodamas Į Old Gold Kon-1 
testą. Kontestas tik ką prasideda ir! 
susideda iš paveiksluotų mįslių spren-į 
dimų. Pradėk tuojau. Neątidėliok. 
Nueik pas aftimiausį cigajetų djM 
lėti W paprašyk Old Gold Oficialių; 
PavekslUotų Mįslių DYKAI kariu j 
su visomis taisyklėmis ir, kontOgtąĮj 
liečiančiomis, smulkmenomis. Seki4 
te instrukcijas atidžiai. ŠvarumasH 
nesiskaito. Nėra čia jokių triksų nė} 
gaudynių. Vien tik gabumas laimi. 
Čia jūsų proga visam amžiui ttir-j 
tingu pasidaryti, ačiū Labiau-Su-! 
Švelnintam OLD GOLD. Dabokite! 
Nąujienas dėl tolesnių pranešimų.

Skelb. I

Kaip žuvis be van
dens, taip geras j 
lietuvis be “Naujie 
nų” neturėtų būti.]
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me patrukti bekovodami Rei
kia dar žmonių..,

Trofimovas nieko nelaukda
mas atsake:
—Žmonės atsiras.
—Iš kur?
—Aš. parūpinsiu.
—Jeigu taip, tai kitas reika

las.
.—Aš parūpinsią tvirtą grupę. 

Už ją aš atsakysiu.
—'Kiek žmonių?
—Nemažiau kaip dvidešimt.
—Ar tai nebus maža?
—Pakaks.
—Kas jie per vieni?
Trofimovas su atsidėjimu pa

žiurėjo į visus ir tvirtu balsu 
pareiškė:

—-Jurininkai.
*—Kad iš tavo ' burnos tiesiai 

Dievui į ausį!
—Dievas jau išklausė. Bet 

mums reikia ne tik drąsos, ryž
tingumo ir nenusileidimo -— 
mums reikalingi yra ne tik 
žmonės, ne tik tvirtai sucemen
tuota grupe. Mums yra reika
lingas vadas, tvarkytojas, ko
mendantas.

—Iš kur gi pradėti?
Nesusiraukęs, nepajudinęs nė 

vieno veido raumens, Trofimo
vas pratarė:

—Pirmiausia reikia gauti pi
nigų.

Ir, tuoj mes visi, kaip vienas 
Žmogus, supratome, ką siūlė 
mums Trofimovas.

O jisai aiškino:
—Tokioje organizacijoje mu

sų tikslams naudingi yra ne 
tik nieko nepaisantys drąsuo
liai, bet ir protingi bei suma
nus žvalgai. Nuo dabar jų par
eiga bus surasti turtingus žmo
nes ir pinigingas 'vietas. Ar tai 
jums suprantama, gerbiamieji?

Keli balsai atsakė:
—.Suprantama.
Bet to dar maža. Mes tuoj iš 

savo tarpo turime išsirinkti iž
dininką, be to — prižiūrėtoją, 
kuris rūpinsis finansais Prisi
minkime ir prisiekime: visus 
gautus pinigus mes turime ati
duoti organizacijai. Ir iš viso 
nuo dabar mes turime gyventi 
tik dėl jos, tarnauti tik jai, ati
duoti jai visas savo jėgas, lai
ką ir mintis. Nė mažiausio nu
krypimo 1 Jokių atsikalbinėj i- 
mų! Jokių svyravimų!

(Bus daugiau)
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Po hiiutę Kasdien I
(ladtpkit Šias eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudatysit 

gražų eilių rinkinį).

I

Vintas.
Jai nori draugijoj per nieką nebūti, 
Mokinkis, mokinkisi trinto!
Tą vieną drūčiausią pašalinęs kliūtį, 
Sau stosi ant kelio ištrinto.

Prie vinto neteiks iškalbingos šnekos, 
Juk liaurus ne ji dabar renka;
Vien žodžiai du-trys lig rytinės aušros
Per ištisą naktį Užtenka.

Garbingos matronos, kurių liežuvėliai
TarŠkčdaųii sukas ratu.
Prie Vinto atilsite nors valandėlę, 
Atpraste tarškėt pamažu.

Prie vinto nereikia nei didelio proto;
Atimti-pridėti gana.

..Prie jo bUs getai it 'dėl vyto pilvoto 
Ir tam kute rėplena meška.

Be vinto žmogus lyg nepilno dar meto:
Gerai, jeigu kenčiamas bus;

< Godonės negaus, nots kalbėtų iŠreto 
Ir žydų skaitytų raštas.

Jei vintą mokėsi, tavęs neapleis
Kaip mylimą svečią pakviesti;
Su vyrais didžiais, generolais garsiais

, Galėsi greta atsisėsti.
Jei kokį norėsi aprūpint dalyką,
Tau vintą mokėt bus naudinga:
Nieks sauso neklauso, nedirba už dyką,—
Ant vinto pakviesk reikalingą.

Į ranką šimtinę įbrukt—- negražu!
Supyks!..., Bet pralošti gali:
Ir reikalas tavo tad eis, kaip ledu, 

A Ir pirštai nebus sutepti.

Prikimši... ne savo
Kišene—tuščia: irgi vintas padės: 
Prikimši... nė savo... tai kito!
Nenori sau gobšo-piningio garbes:
Per vintą ne vienas nukrito

Daug laiko turi: iš bėdos išvaduos, 
Prie vinto susėdę draugai;
Ir nieks dykaduonio tau vardo neduos.
Ir laiką praštumsi linksmai.

Garbė tau pirmumui, kursai ant naudos 
Žmonijai išmislijai vintą!
Tau velnias patsai negailusis smalos, 
Priversdamas kaušą primintą.

Maironis.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS
ilm lui a iWiiWl»ri

Lietuvių 
Kolonijos
Kanadoj

SIS TAS IS ŠEN IR TEN

š. m. 16 vasario

Sekmadienį TIKIM
•I . *

masinis mitingas Is
panijos reikalu

Torontiečiai nori už- 
megsti ryšius su 

detroitiečiais

Kanadiečiai Neturi To, 
KąTuri Amerikiečiai 
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visuomenei per spaudą. Neži
nau, ar dėl rimtų priežasčių ar 
dėl nekreipimo ? domės, musųi 
Kanados lietuvių kongresas- 
Montreale nerado reikalo pa
sekti Amerikos Liet. Kongr. 
Chicagos skyr. pavyzdžiu, ir 
paskelbti vajų aukų rinkimui 
Lietuvos liaudies reikalams. 
Tiesą pasakius, aukų rinkimais 
vietos lietuviai yra nuvarginti, 
bet saVo 
liams Lietuvoje
nesigailėję. Nesuruošė Kongre- < 
sas net paprasto paminėjimo, 
kuriame susirinkę žmonės bu
tų. galėję tarti vieną kitą žodį 
nuskriaustosios liaudies reika
lais; butų išnešę protesto rezo-; 
liucijas skriaudikams. Tai manį 
rodos būtinai turėjo padaryti, Į 
nes Kanados

'A

kp. parengimas
š. m. kovo 14 d. sekmadienį, 

parapijos svetainėje, minėta 
kuopa ruošia "Vakarą su dviem 
gražiais veikalais scenoje ir ki
tais pamarginimais. Kaipo, na
rė tos kuopos, kviečiu visus To
ronto lietuvius atsilankyti j 
musų parengimą.

Niauja Lietuvos istorija
Teko matyti naują 1936 m. 

išleistą Lietuvos istoriją. “Musų 
Vilnius” išsiuntinėja savo pre
numeratoriams kaipo nemoka
mą priedą. Tai gan didelio for
mato leidinys, su daugybe pa
veikslų ir dviem žemėlapiais.

Taipgi nemažai vietos skirta 
Lietuvos išeivijai. Pirmą vietą 
tarp išeivių užima Siaurės A- 
merika arba J. Valstijos. Orga
nizacijų tarpe pirma vieta ski
riama Katalikams. Nors SLA 
visi žino kaipo vieną iš didžiau
sių lietuvių organizacijų pa
saulyje, vienok istorijoje ji pa
dėta antron vieton. Nepapras
tai mažai paminėta apie Kana
dos lietuvius. Atrodo, kad mes, 
Kanados lietuviai, nustumti už
marštin, kur lemta mums pra
žūti. Bet mes nežūsime! Mes 
jau dabar turime platų tinklą 
įvairių organizacijų, kurios ne
snaudžia, bet veikia ir veikia 
gyVai. Metai po metų musų 
vaikai prisidės ir mes vis kas 
kart busim gausesni, stipresni. 
Tik auklėkime savo vaikus lie
tuviškoje dvasioje, kad jie butų 
verti tęsti toliau jų, tėvų pra
dėtąjį darbą.

Sveikina Detroiiiečių Skyrių 
“Naujienose”

Priėmė protesto rezoliuciją 
„ Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjime
TORONTO, Ont. — 16 vasa

rio, Lietuvos nepriklausomybės 
dieną, Toronte .buvo apvaikščio
jama dviejais atvėjais. Pirmąjį 
paminėjimą ruošė, Toronto kom. 
I^iet. Dem. Atsteigti, kurte įvy-

Kaip plati yra Kanada, 
plačiai joje išsimėtę lietuviai. 
Jų ratei Prince Eduardo saloje, 
Naujoj Škotijoj*, rytuose, ir to-; 
limoj . Britų Kolonjbijoje, vaka
ruose. Važiuojant iš rytų f va-fpo 16 d- antrąjį ruošė šv.

taip

katus, galima sulikti lietuvių ’ 
kiekviename didesniame Que- 
bec, Ontario, Mąmtobos ir kitų 
provindjų didesniuose miestuo*;

Jono parapija. Jis įvyko 21 d. 
vasario ,parapijos svetainėje.

Pirmajame neteko man būti, 
tai nieko negaliu apie jį pasa-i 

< kyti, gi antrajame buvau ir šį
Didesnės arba mažesnės gru

pės lietuvių gyvena sekamose: 
vietose:

Charlottetown, Prince 
Saloje.

Naujoj Škotijoj*.
Haiifax, Little Bras 

New Glasgowe.
Qųebec:
Timiskaming, Montreal, Trois 

Rivieres, St. Jeans, Quebec.
Ontario provincijoj:
Toronto, Pickle Crow, White 

Fish Bay, Port .Colbourne, Sim- 
coe, *London, Delhi, Sudbury, 
Wildham Center, East Windsor, 
Kapuskaming, Ottawa, Port- 
Hope, Timmins, Hamilton ir' 
Weston. <

Manitoboje:
Bissett, Flin Flon, Winnipeg, 

Font Whyte. /
Saskatchewane:

A Prelate, Bienfait, Oxbow, 
ir^iiĮa ,įr Fęiųpe Albert.

Albertoje:
Bellevue, Bentley, Eckville, 

Edmonton, Eik Point, Radcliff, 
Medicine Hat, Calgary.

New Brunswkk:
Sahit John ir Monetom
Britų Kolumbijoje:
New Westminster, Vancou- 

Ver ir Vičtoria.
Didžiausias Kanados 'miestas 

ir skaitlingiausia lietuviu kolo
nija yra Montreal, Quebec.

Stambiausi iš jų yra: Hya- 
cinthe, Vallėyfield, Ste. There- 
Se, St. Johns, Iberville, Beau- 
foamMs, St. Jerome, Joliette/ 
•Sorel ir Laehute.

Montreal turi apie 850,000 
gyventojų. 70% naudoja fran-- 
euzų' kalbą, 72% -
kalbos yra legalės. šeimynų 
mieste yra 227^354. Su prie-’ 
miesčiais, Montreal turi suvirs’ 
miliono' gyventojų.

Montreal yra Kanados susi-, 
siekimo, pramonės ir biznio cėn-j 
tras. Miestas randasi ant Mont
real salos,'priešais Quebec, prie 
Saint Eawtence upės, apie«33G 
mylių nuo Toronto.

Montreale yra sekamos pra
monės: Canada Lement, Gana-, 
dian Pacific ir Ganadiap Natio
nal gelžkelių dirbtuvės, Domi-, 
nion Bridge Co., Ganadian Car 
and Foundry Co., NortbCtm: 
Electric, Canadian Industries,4 
Consolidated Dįstilierss, Domi
nion Rubber Co., Dominion 
Textiles Co., Imperial Tobacco 
Co., Canbdian Consolidated 
Rubber Co. ir daugybė laivų 
statybos, baldų, ūkio mašinų ir 
kitų pramonių. - *

Bankų yra 11 su 265 sky
riais įvairiose miesto dalyse, ir 
26 “Trust” kompanijos ('‘hipo
tekos”). |

Laikraščių f Montreale išeina 
aštuonh trys angliški ir penki 
franeuziški. žymiausi iš jų yra, 
“The Montreal Star” ir “Le So 
leil L’Evenement”, (leidžiamas 
Ouebece).

Sekančią savaitę: apie To
ronto. —A. V.

EdwJ

D’Or,

Re-

anglų. Abi

Publikos prisirinko apypilnė 
salė, galėjo būti apie 200. Pro
gramas susidėjo iš trumpos pra- 
kalbėles, kurią pasakė p. Der- 
vinas, iš veikalo ^Lietuviai Pa
buskit”; keleto dainų, kurias 
sudainavo nedidelis p. Motiejū
no vadovaujamas choras ir ke
leto eilių. ,

Kaip veikalas, taip ir eilės 
vaizdavo Vilniaus krašto pa
vergtus lietuvius ir •_ kovą už 
už Vilniaus atvadavimą. Veika
las atrodo naujai parašytas. Su
vaidintas pusėtinai. Jeigu visi 
butų taip atlikę savo roles, kaip 
motina — Alksninienė, tai vei
kalas butų labai gerai suvaidin
tas. Ta moteris turi įgimtą ga
bumą vaidyboje, ir kaipo Lietu
vos kaimietės rolėje, nemanau, 
kad ji turi sau lygią’ Toronte.

Laike pertraukos, p-nios Po-! 
cienės dvi dukrelės ir sunai 
gražiai išpildė keletą numerių 
muzikoje — smulkias ir piano. 
Paminėjimas pradėtas ir už
baigtas Lietuvos himnu.

\ _—   

TORONTO, Ont. ' ~ T. L? 
K-to Lietuvos Demč-kratij ai 
Atsteigti pastangomis 16 d. va
sario, tapo- surengtas minėji
mas 19 metų nuo paskelbimo 
Lietuvos Nepriklausomybės.

Minėjimą pirm. A. Frenze- 
lis atidarė trumpa įžangine 
kalba. z V

Buvo gerai1 suvaidintas gra-; 
žus ir pritaikintas veikalas, 4: 
vėiksinų drama, “Aušros Sū
nūs”. /* •

Laike pertraukos drg. V. 
Raila savo kalboje trumpai 
apibėgo Lietuvos istoriją ir il
giau apsistojo aiškinti dabar
tinę Lietuvos padėtį. Baigda-

Frances.

Iškilmingai švęs Ge
gužės Pirmos dienos 

šventes

$50,000,000.00 Koru- 
nacijos Išlaidų

Į Toronto Žada atvykti 
John L. Lewis

Tiek iškilmės kainuos , 
turistams

Ont. — S. m.

TORONTO, Ont — Labai 
smagu yra matyt, kad Detroito 
lietuviai įvedė savo skyrių 

■‘“N-se”. Kiek teko girdėti, tai 
Detroite gyvena nemažas bū
rys lietuvių, ir, be abejonės, 
jie veikiu nemažai lietuviško
je dirvoje, bet spaudoje, — tai 
retai kas nors būdavo aprašo- 

ima iš tos kolonijos. Detroitas 
— tai artimiausia didele lietu
vių kolonija mums kanadie
čiams, bet, reikia pasakyt, kad 
mes ligi šiolei jokių ryšių (tu- - 

Iriu* omeny pažangiuosius lietu- 
jvius) neturėjom, kas labai ap- 
1 gailetina.

lietuviai* siuntė! Teisybė, praeitą pavasarį bu- 
sa'vo delegatus tam, kad išrink- vo kilusi mintis |>as torontie- 
tų pastovų komitetą, kurs nuo-čius vykti į Detroitą su pa
širdžiai rūpintųsi gynimu Lie- gramu, kaip tai vaidinimu ir 
tu vos liaudies reikalų ir visus dainomis, bet vieni tam suma- 
svarbius įvykius 
minėtų.

Nors vasario mėn. f jau bai
giasi, bet aprašymai laikraš
čiuose apie gražius 16 d. vas. 
minėjimus dar nesibaigia. Sma
gu skaityti, kaip lietuviai visur 
tinkamai paminėjo sukaktuves, 
suruošdami pritaikintus tai die
nai koncertus, vaidinimus bei 
prakalbas.

Iš daugybės įvykusių pami
nėjimų, iš aprašymų man labai, 
patiko A. L. K. GhiCagoj e ruoš
tas minėjimas. Kaipgi nebus 
gražus minėjimas, jei jį ruošė 
žmones, atsidavę visuomenės la
bui, o programus pildė žymus 
kalbėtojai bei chorai, kurie sa
vo gabumais yra nuveikę dide
lius darbus! Dar prieš 16 d. 
vas. mėn. spaudoje buvo rašo
ma, kad yra paskirtas tam tik-, 
ras vajus rinkti aukas Lietuvos 

.. . . politiniams kaliniams, kurs temas, palinkėjo, kad minėdami z. A ,a ' - sesi iki 16 d. vasario. Koks kil
nus sumanymas!

Mums kanadiečiams, ypatin
gai dalyvavusiems Amerikos 
Liet. Kongrese, kurio pavyzdin
gai ir įspūdingai atlikti darbai 
dar ilgai ilgai pinsis musų vaiz
duotėje, malonu sekti jo atlie
kamų darbų eiga, ir kartu pa
sidžiaugti gerais ir gražia's re-, 
zultatais.

Drąsu Jums amerikiečiai ap
rašinėti gražius ir pasekmingus 
parengimus.

Bet mes, torontiečiai, esame 
nuskriausti tokia laime, nes 
neturime nei gerų kalbėtojų, 
nei gražių, išlavintų chorų, nei 
turinčių patyrimo vaidinimuo
se, Kas svarbiausia, tai neturi
me nei vieno virš suminėtiems 
dalykams vadovauti žmogaus su 
pašaukimu bei nuoširdžiu atsi*, 
davimu visuomenės gerovei. Ne*, 
turint tokių žmonių tenka 
mums patiems, reikalui ištikus, 
užimti vietas gabių žmonių ir, 
kaip sugebabi, ruošti parengi
mus bei įvairius minėjimus.

šių metų nepirklausomybės 
atgavimo sukaktį minėjo P. L. 
K. L. A. D., kurio programas 
buvo — veikalas “Aušros Sū
nūs” ir prakalbos. Gautasai pel
nas skirtas taipgi Lietuvos po
litiniams kaliniams.

Manoma, kad ir daugiau ,kki 
kur Kanados lietuviai bus tu*; 
,rėję panašius minėjimus, kurių 
pasisekimus patieks plačiąjai

Sekantį 16 vasario, galėtume 
džiaugtis Lietuvos liaudies .pa- 
siliuosavimu iš dabartinės žiau
rios priespaudos. Vienbalsiai 
tapo priimta protesto rezoliu
cija, kuri tilps vėliau.

Komitetas dėjo pastangas, 
kad minėjimas 16 vasario vi
sapusiai pavyktų. Bet gaila, 
kad vietiniai lietuviai taip ma
žai įvertino tas iškilmes ir ma
žai teatsilankė,Taipgi reikia 
apgailėsiant, kad Montreal’o

sekti chicagiečių, kur buvo ne
tik tinkamai (paminėta 16 va
sario, bet dar ir aukų parink
ta. • *'■

TORONTO, 
gegužės mėnesį įvyks Anglijos 
karaliaus Jurgių šeštojo karū
nacija, į kurią numatoma su
traukti apie 100,000 smalsuo
lių iš įvairių valstybių ir iš 
daugelio Anglijos kolonijų.

Jau yra apskaitliuota, kad 
tie Visi, smalsuoliai, kurie at
vyks į Londoną, išleis apie $50,- 
000,000.00 
apmokėjimui - 
tų išlaidų, kurios 
tos laike kelionės 
nimui.

Kaip matyt, tai 
narchijai palaikyti, 
milijonai, kurie bus išleisti lai
ke karūnacijos. Tie milijonai, 
dolerių išleidžiama vien tik se
novės tradicijai palaikyti, nes 
šiandieną Anglijos karaliu’s nė
ra' svarbus politiniame šalies 
tvarkyme.

Pasaulyj buvo daug karalių, 
bet jie vienas po kitę apleido 

30,000 organizuotų darbininkų, ,sos^» vienokiu ar kitokiu bu- 
•o šiais metais yra numatyta' du. Taip pat, ateis laikas ka- 
daug skaitlingesnis ir tvirčiau da ir Anglijos karalius apleis 

sostą ir paliuosups žmones nuo 
bėreikalingų išlaidų, kurios 
šiandieną - yra išleidžiamos jo 
sosto ir visos šeimos išlaiky- 

Rep. XX.

v TORONTO, ONT. — Iš pati
kimų šaltinių teko sužinoti, kadi 
šiais metais Gegužės Pirmos 
paminėjimas bus vienas iš 
skaitlingiausių, kokie buvo To
ronte. Jame žada dalyvauti Vi
sos darbininkų orgąnizacijos ir 
unijos, be jokio skirtumo, be jo
kių pasidalinimų j grupes, ku
rios skaldytų tos dienos darbi
ninkų jėgas, ruošiamai kovai i 
prieš besotį kapitalą ir fašizmą.

Kaip yra numatyta, tai pir-1 
miausia bus didžiule demonst
racija, kuri prasidės iš trijų 
miesto dalių. Visos grupės su-( 
eis į Queen Parką, kur bus pa
sakytos prakalbos įvairių kal
bėtojų, nuo įvairių organizacijų: 
ir unijų. Tos diends vakare, 
Maple Lėaf Gaidens salėje bus 
masinis susirinkimas, kuriame 
kalbės -John Lewis, Amerikos 
unijų vadas ir organizatorius. ~

Praeitais metais Gegužes Pir
mos paminėjime dalyvavo apiet

organizuotas Gegužes Pirmos, 
paminėj imas. —Rep. XX.

■Statisti

FAŠISTINIS VIZITAS 
'• KANADAI

TORONTO, Ont.
kos rodo, kad nuo 1’935 m. ba
landžio 1 d. iki 1936 -m. kovo 
31 d. Kanados ‘ valdžia' bedarbių 
šelpimui ir visos administraci
jos išlaikymui išleido ^48,027,- 
322.71. —Rep. XX.

EDMONTON, Altą. — AL 
bertos premjeras 
Aberhart pranešė 
kad ^sočiai credit” 
negali sumokėti.

WiUiam 
piliečiams; 
dividendu

mui.

nuskriaustiems bro- 
tikiu, butų

tinkamai pa-,

vien tik kelionės 
neskaitant ki

bus padary- 
ir pragyve-

seną j ai mo
kai nuo j a

Montreale 
pažangių

i 
yra 
lie- 
dėl 
rei-<

Dti Nauji Nariai ii
Paskutiniame K-to posėdyje 

tapo priimta dar du4 nauji at
stovai, būtent: J. 'Petravičius 
nuo vietinės 'socialistų kuopos, 
M. Guoba nuo komunistų par
tijos (TorbiitO skyriaus). Da
bar K-tas susidės iš 10 atsto
vų. Galima'tikėtis, kad veiki
mas dabar pagyvės. s

Ispanijos Mitingas
K-to posėdy, tarp kitų klau

simų, tapo nutarta šaukti ma
sinį mitingą Ispanijos klausi*’ 
mu, kuriame1 tarp lietuvių kal
bėtojų, kalbės Vienas, . iš Veik. 
K-to Prieškarą ir Fašizmą, an
glų kalboje. * Mitingas .įvyks 
sekmadienį 7 d. kovo, 62 Clare-' 

’mont Str. (lenkų salėje).
Rengiasi Prie Pirmos Gegužės 
' . ‘ . y r, ' \ ; «

Nutarta rengtis prie apvaikš- 
čiojimo Pirmos Gegužės. Iš
rinkta du? K-to atstovai daly- 
vavinjui tarptautiniame Pir
mos Gegužės minėjime. Taip
gi numatyta; kad lietuviai at
skirai Surengtų paminėjimą. „

Koresp. V. Dagilis.

Dingo Van Passan’- 
ai, “Star” Korespon

dentai

24,331 ASMENYS TAPO KA
NADOS PILIEČIAIS

TORONTO, Ont. Sulig pa
duotomis -statistikos žiniomis, 
tai 1936 m. 24,334 ateiviai pri
ėmė Kanados pilitybę ir. pasi
žadėjo būti ištikimais šios ša
lies piliečiais. —Rep. JOC.į

LEISTA $48,027,332.71
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Lietuvaitė Baigė Namų 
Ruošos Mokyklų

W1NNIPEG, Man. - Perei- 
tos savaitės pabaigoje būrys* 
mergaičių baigė Winnipeg 
Training Scliool for Household 
Assistants, — namų ruošos 
kursus. / ,

Didžiuma baigusių mergai
čių buvo lenkaitės, bet pasi
taikė ir viena lietuvaitė, p-lė 
Ieva Moskal. ’

TORONTO, Orit. — Pirmą sy
kį po didžiojo karo, Vo;kiečių 
karo laivas “Schlesien” at
plauks į Ha'lifax vienos savaitės 
vizitui. s

. 'i

Kaip matyt, tai Kanada pa-, 
laiko glaudžius santykius su fa
šistine Vokietija ir tuo tikslu 
vokiečiai vizituos ^Kanadoje.

—Rep... XX. i
. ,■ -----------. .-T* j . _ f ----- »

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse •

Neberašo žinių iš Ispanijos 
i pilietinio karo

TORONTO, Ont. — Kaip tik 
prasidėjo Tšįmdjoj pilietinis 
karas, tai Toronto “Daily Star” 
Europos korespondentas, Van 
Passah, buvo perkeltas į Ispa
niją ir labai daug žinių para
šydavo iš mūšių eigos. Jisai, 
ypatingai pažymėdavo fašistų 
barbariškumą, ir torontiečiai 
su4 pamėgimu jo pranešimus 
skaitydavo..

Dabar, jau bus kokie 3 mė
nesiai kaip nieko jis nerašo. 
Taipgi nieko nerašo ir jo žmo
na, kuri būv<> liudininkė Mi
no ir San Sabestiano paėmi
mo. Ji taip pat labai smulkme
niškai aprašė tų dviejų mies
tų darbininkų didvyriškas ko
vas su barbarais fašistais.

Torontiečiai stebisi tokiu 
staigiu jų dingimu. Jeigu bu
tų žuvę kur nors Ispanijoj, tai 
“Star” tuoj butų pranešęs, bet; 
dabar nič-nieko. Kodėl jiedu' 
nerašo, tai paslaptis...

J. Jokubynas.

žinodama, kad 
didokas skaičius 
tuvių, kurie pirmi prabilo 
Kanados lietuvių kongreso
kalingumo, tuomi parodydami 
kilnius ir .broliškus jausmus 
link Lietuvos liaudies — tikė
jausi užtikti kur nors spaudo
je ir 16 d. vasario minėjimą, 
bet ir atydžiai sekdama iki šiol 
dar niekur nieko neužtikau: 
reiškia, liko neminėta. Nejau 
Kanados liet, kongr. komiteto 
nariai, ištikrųjų daugiau atsida
vę vienpusiškumui, kad pašven
čia laiką ir išnaudoja progą 
daugiau partijų reikalams?

Gandai taip kalba. —O. I. Ont., politinio gyvenimo.

dainomis, bet vieni tam suma
nymui karštai pritarė, kiti gi 
paneigė. Tokiu budu taip vis
kas ir pasiliko.

Dabar, atsiradus Detroitie- 
čių skyriui “Naujienose”, bus 
proga susipažinti su Detroito 
veikėjais, ir, galimas dalykas, 
kad mes vieni pas kitu‘3 ir su 
programais atsilankyt galėsi
me. (Ką jus į tai pasakysit. 
Detroitiečiai?)

Nuo savęs aš širdingai svei
kinu Detroito veikėjus, ir lin
kiu jiems ištvermės darbuotis 
spaudoje!

X Jokabynas.

^2-trame puslapyje įįio nume
rio randasi įdomi Taurinsko 
korespondencija iš Windsor,

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Grožį
Paakstinti
Naudok • .

MDA PODRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 

apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo.. • 
prašalina groži darkančius bruožus... šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA.pabandyk.

V NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDA LH’STICK, kuris 
spalvos pastovumu ir švelnumu vargu turi sau lygaus.

Žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti jr 
NIDA pudrą ir NIDA lipsticką už numažintą kainą^ Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progą su NIDA 
produktais susipažinti.

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponą šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių norite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui.

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRĄ (Fače Powdet) 
50 centų vertės 

Varsos: □ Etesh; D Ivory; Q Pofcch; O BnimftUų O Datk Bnmettė 
ir NIDA UPSTICK _ 50 centų vertes
Varsos: □ Drauge'; □ Raspberry; Q Strawberfyj tJVMJ.

Viso ................ ..... .... ...... i........ $1.00, bet su Šiuo
kuponu, tik už ..........-—75*
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu sti 
tais už pėrsiurttinfų).

VARDAS
ADRESAS
MIESTAS VALSTIJA
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Diena Iš Dienos i

įBoris, Bessie Marozas, Emily

Entuziastiškas Žagariečių Susirinkimas

bilietų pardavimo, K. Adomai- kiš
tis ir J. Balčiūnas prie priėmi- 

Mrs. Boris, Mr.

Jadviga Gricaitė 
Italų Radio 
Programe

Jadviga Gricaitė, gerai žino
ma radio dainininkė ir vaidin
toja, dainuoja šįvakar per ita
lų leidžiamą programą iš WGES 
stoties nuo 7:80 iki 8 valandos • • 
vakare. Tarp kitų dainelių p-lė 
Gricaitė dainuos aria “Una 
voce poco fa” iš operos “Sevili
jos Kirpėjo”.

P-le Gricaitė pasirodo kas 
sekmadienį per Budriko leidžia
mą programą Makalų Aldutės 
rolėje, taipgi tankiai puošia Šį 
programą dainomis. Matyt, kad 
ir svetimtaučiai įvertina musų 
lietuvaitės radio 
kviečia pas 
programuose. Valio, musų lietu
vaitės žengia’ pirmyn.—J. G. gūžinės pranešė, kad daržai ap-

. .• >A,,

Paaukauta $25.50 dempkratinės tvarkos 
Lietuvoj ątsteigti reikalui

Vasario 28 d., sekmadieny, Pauga, Klemenca Norkienė, A- 
J. Yuškos salėje įvyko ž'agarie- nelė Gedminskas, Emilija Sta
čių Kliubo mėnesinis susirinki- naitis, Marė Rušienė, Kristina 
mas. Narių, taip vyrų, kaip ir 
motetų ir norinčių įstoti į ža- Bitinienč, Alex Jokūbaitis, Mt* 
gariečių kliubą, atsilankė daug. 
Truputį po pirmos valandos ža
gariečių kliubo pirmininkas P. 
Arlauskas atidarė susirinkimą. 
Sekretorė p-lė S. Ambrozaitė 
perskaitė aplikacijas tų, kurie 
norėjo įstoti į kliubą. štai jie: 
Stanislovas Geistaras, Uršulė 
Žekonis, Kazimieras žekas, Jur
gis Kardinskas ir teatro vete
ranas Benediktas Vaitekūnas. 
Visi vienbalsiai tapo priimti.

gabumus ir Raštininke perskaitė protokolą, 
save dalyvauti jų Po to sekė komisijų raportai.

Komitetas išvažiavimų į ge-

——O----------

Pasveiko Po Keturių 
Mėnesių Lovoje.

šiandien Zofija žilvitienė vėl 
vaikščioja, sukinėjasi po kam
barius ir virtuvę. Ligos pririš
ta prie lovos per keturis mėne
sius tik šią savaitę tegalėjo at
sikelti. Dabar jos sveikata grei
tai gerėja.

žiūrėti ir užsakyti. Rėngiama 
I margas rožių vakaras su dova
nomis, kuris įvyks atvelykyje, 
šeštadienį, balandžio 3 d., toj 
pačioj svetainėj. Nariai paėmė 
daug bilietų išplatinti. Be to, 
išrinko darbininkus: Ambrozai- 
tė prie registerio, Povilaitis ir 
Kasper prie bufeto, Dali ta prie

Vaitekūnas, George Bush, Mrs. 
Povilaitis, Mrs. Balčiūnienė, 
Mr. Adomaitis, Joe Dhnta, C. 
M-a'stauskas, Mr. Kasper, Frank 
Stankus; Stanley Geistaras 55 
cent. Smulkių aukų surinkta 
$2.45. Viso — $25.50/

Smagu pastebėti, štai kas: 
Buvo trukumą iki sudarymo 
sumos $25. P-lė Sofija Ambro- 
žaite pareiškė, kad ji pridedan- 
ti kas dar trūksta, štai dar 
vienas geras žagarietis duoda 
pusę dolerio ir sako, neužmirš
kite paimti ir mano auką. Tai
gi ir perviršino nustatytą su
mą.

Drg. M. Karčauskas, matyda
mas tokį ūpą pas žagariečius ir 
tokį jų duosnumą Lietuvos 
liaudies reikalui, sako: Mano 
žmona žagarietė, o, aš panevė- 
žiškis, bet dabar aš jau noriu 
būti žagarietis, o ne pane'vę^iš-

NAUJIENOS, ęhieago, K.
---- 1-------------------- ta  'r-------------- ........   •. -r r............ ... .........—~

IŠ KUR r LIETUVA 
ATĖJO GIRTAVIMAS?

1 -’’ ' :
Girtavimas į Lietuvą atėjo 

iš slavų tautos, nes šios tau
tos ir senaisiais laikais buvo 
papratusios girtauti. Susidė
ję su lenkais, Lietuvos dvari
ninkai visokiais Ludais pradė
jo1 sekti ir mėgdžioti lenkų 
didikus. Dvarininkai pradė
jo girtauti. Išsikovojo teisę, 
kad tik jie vienį galėtų® ga
minti svaiginamuosius gėri
mus. Tai buvo taip vadina
moji protenaęijo's teisė. Jie 
beveik kiekviename kaime ir 
dvare leisdavo žydams laikyti 
karčiamas ir čiulpdavo iš lie
tuvių baudžiauninkų paskuti
nius, kruvinu prakaitu uždirb
tus, skatikus. Begirtaudami 
Lietuvos ir lenkų dvarininkai 
prarado ir Lietuvos —- Lenki
jos valstybės nepriklausomy
bę. Lietuvių tauta atsidūrė 

.0 rusai buvo

. ■ ’ • . 1- ■ ■■ • 
■•• • ... .........................i , .. ,, ,r. .........

laiko lietuvio gyvenimas. Tuos 
skausmus dar dabar galima 
išskaityti iš Lietuvoje užsili
kusių smųtkelių ir liaudies 
dainų. Juk beveik . kiekvienas 
kryžiuje pavaizduotas Dievas 
yra susimąstęs, nulindęs, susi
sielojęs. Dainos žodžiai x irgi 
tą patį byloja: “Oi eisiu, ei
siu, aš čia nebusiu, čia ne 
mano tėviškėlė, čia juoda duo
na ir tos neduoda”... Tokiuose 
sielvartuose gyvendamas, lie
tuvis ieškojo užsimiršime svai 
galuose. Niekas, išskiriant vy
skupą M. Valančių, jam alko-1 
holio žalos nenurodė ir niekas 
jo nevedė į blaivų ir* šviesų 
gyvenimą. Alkoholis ėjo iš kar 
tos į kartą. Jis pasiekė ir mu
sų laikus, nors šiandien jau
yra visiškai kitokios gyve

ninio sąlygos. Žinoma, šian
dien girtavimas Lietuvoje yra 
jau gerokai sumažėjęs. Tsb.

; Trečiadienis, kovo 3, 1937
m—.—I—i .■■«■■■■■*■ Iteliii I .« I IŽ I ■ teifi ■ .11 II in I II   

MUSŲ SKAITYTOJAI
(Skaityjtojai kviečiami rašy

ti į šį skyrių. Paduokite savo 
įvairiais klausimais, 
trumpai kaip

nuomonę 
Rašykite 
ma).

gali

DĖL KANADIEČIŲ 
SKYRIAUS.

GERB. REDAKCIJA:

P-a žilvitienė yra sena SLA rro Lilietų, 
ir kitų draugijų darbuotoja. Ji Mestauskas prie čekrumjo^ Mrs. 
dalyvavo pereitame SLA seime; 
kaipo veteranė. Buvo komisijų 
komisijos narė.’

Ji gyvena adresu 1732 East 
81th Street.

—o-----
Rytoj Kazimierų 
Dieną

Rytoj Chicagos miestui su
kaks šimtmetis amžiaus. Visur 
įvyks didelės iškilmės, paradai.

Bet niekas, turbut, taip ne
švęs, kaip lietuviai. Jie netiek 
džiaugsis Chicagos sukaktuvė
mis, kiek sveikins, vaišins ir| 
trauks alų visų Kazimierų gar
bei. Rytoj mat išpuola’ ir Kazi
mierų diena.

Kadangi Kazimierų yra dau-į 
gybė, ir kiekvienas lietuvis pa
žįsta jų tuzinais, <tai vargu bus 
tokių, kurie’nešvęs.

Tarp Kazimierų yra nemažai; 
garsių, pasižymėjusių žmonių.’ 
Pavyzdžiui, vieną Kazimierą 
užtinkame “Naujienų” redakci
joje. Jis yra K. Baronas, “Nau
jienų” telegramų puslapio ve
dėjas.

Kitas žymus Kazimieras yra- 
adv. K. P. Gugis, SLA Centro j 
Valdybos iždininkas. Nėra chi-i 
cagiečio, kuris nebūtų girdėjęs^ -. .. ............ . ........... ...........
apie jį. . tai padarysime, skaitytojams

Kazimieru yra ir “Pirmyn” (norime duoti propoziciją: pasi- 
ir Chicagos Lietuvių. Vyrų Cho-'imkime paišelį arba piunksną 
ro vedėjas, K. Steponavičius.

Lietuvių Tautiškų Kapinių zimierų, kiek galite atsiminti, 
valdyboje yra Kazimieras Stu- į Sąrašą prisiųskite rytoj į “Nau- 
paras; Cicero draugijose figų-pienas”, “Diena Iši Dienos” sky- 
ruoja Kazys Deveikis; Garfield riui, kuris visus prisiųstus Ka- 
parkiečių Matekoitfų randasi, zimierus paskelbs. O tam, ku- 
net du Kazimierai, Kazimieras J ris atsiųs ilgiausią Kazimierų 
Senio r, ir Kazimieras Junior.

Kur tik nepasisuksi visur
Kazimierai. •

Norėtume šioje vietoje visus jmiero. Sostinės, Vilniaus, al- 
juos suminėti. Bet pirma negu‘bumą

Liuberskienė ir Mrs. Šalkaus
kienė prie rožių pardavinėjimo.

Mirusiam nariui, žagaYiečiui 
Jonui Pampurui paminėti pa
aukauta 15 dolerių. Velionio ar
tima draugė p-ia Norkus žadė
jo gražiai papuošti kapą deko
racijos dienoje.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
Lietuvių Kongreso^/ ‘Chicagos 
skyriaus sekretores, Euphrosi- 
nos Mikužiutės. Pa to duota 
įnešimas parinkti aukų Lietu
vos demokratijos reikalui, Ona 
Niprikienė, aš ir du jaunuoliai, 
Alex Niprikas ir Adolph Ra- 
mašauskas, turėjom subrusti 
su rinkimu ir užrašymu pavar
džių. Ducsnios ža’garietės ir ža- 

Igariečiai pradėjo dolerines ir 
pusdolerius duoti; vos suspė
jom imti. Po dolerį aukavo šie 
asmenys: P. Arlauskas, K. 

' Ambrozas, Elena Urbonienė, 
‘Brigita Paulauskienė, Ona Sta
siūnienė, Sa’liomėja Dešiutienė, 
Antanas Janavičia, K. Balčiū
nas, Mr. Gusčius, Mr. Ketura
kis, Charley Rudauskas, Emili
ja Ramašauska's, Mrs. O. Nip- 

i rikas. Po 50 centų aukavo: Jo- 
sephine Karčauskas, Julius

Prie šios progos turiu pasa
kyti, kad Žagariečių Kliubas, 
kaipo pavienė organizacija, pra-* 
lenkia visos Chicagos draugijas 
ir kliubus,' nežiūrint -kad tūlos 
jų turi ir po kelius, tūkstančius 
narių. Be to, žagariečių opini
ja šiame susirinkime buvo to
kia: Remti visas tas rezoliuci- 

f . . • 

jas, kurios buvo priimtos Ame
rikos Lietuvių Kongrese birže
lio 20—21 d. .Clevelande, taip 
pat ir apvaikščiojimą Lietuvos 
nepriklausomybės vasario 16 d., 
kurį buvo/ surengęs Lietuvių 
Kongreso Chicagos skyrius; pa
dėti Lietuvos žmonėms iškovo
ti tokią laisvę, kokią1 turi kitos 

> A . 

demokratiškos šalys ,ypatingai 
Amerika. —R. šniukas.

rusų junge 
buvo jicmenkeshi girtuokliai, 
kaip lenkai. Jau dešimtame 
amžiuje mohametonams pasiū
lius priimti jų tikybą, kuri 
draudė vartoti svaiginamuo
sius gėrimus, rusų kunigaikš
tis Vladimiras Šventasis pasa
kė: “Rusijai gėrimas yra vie
nas džiaugsmas, be to mes vi
sai negalime būti. “Iš tiesų 
rusai išgerdavo milžiniškus 
kiekius degtinės. Kaipo pa
vyzdį čia galima nurodyti, kad 
1863 metų Rusijos valstybės 
iždas svaiginamųjų gėrimų ak
cizo surinko 48% visų valsty
bes pajamų. , ,

Kodėl toks blogas ir žalin
gas reiškinys rado dirvą Lie-

k

Stop 
Itching 
Skin

/

NiežSjlmo. Ifibčrlmų ir Dedervines—> 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaciją nuo Eczemos, spuo- 
gij ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas Ir giriamas 
milijonų kaipo Svarus ir saugus vair 
tas praSalinimui odos iritacijų. Užkir

tas Good Houeekeeping Bureau. No. 
4874. 35c. 60c. lr $1. Visi vaistinin
kai užlaiko.,žemo

S K4.N

•arsinkites ”N-nose’

rodyti, kad, kaip jau pažymė
ta, Lietuvos
vo sulenkėję. ,Gi tikrasis 
tuvis, kuris T" 
laikė ligi šių dienų, buvo bau
džiauninkas. Jis jokių teisių 
neturėjo: negalėjo niekur ke
liauti, negalėjo pats mokytis 
ir kitų mokyti. Tokioje n i u- | 
rioje, tamsioje! aplinkumoje 
būdamas, jis nebematė pras
mės gyventi, neturėjo jokios 
vilties susilaukti gražesnio ir 
laimingesnio rytojaus. Tai bu
vo labai skaudus ir liūdnas to

Kadangi man labai patiko 24 d. 
vas. mėn. “Naujienų” laidoje, Ka
nados liet. skyr. pabaiga su redak
cijos pastaba, todėl noriu tarti re
dakcijai už tai didelį ačiū.

Ištiktųjų, Toronto korespondentai 
kartais sudarydavo kan. liet. skyr. 
neįdomų skaityttojams, rašinėdami 
savo asmeniškos neapykantos ko
respondencijas, tuomi išliedami ker
štus prieš asmenis — dar net įvel
dami į polemiką ir kitus. Už tai, be 
redakcijos pastabos, musų kores
pondentai butų susilaukę didelio pa
peikimo iš visuomenės. Reikia tikė
tis, kad musų korespondentai pasi- 
drovėdami redakcijos pastabos, su
darys Toronto 1 žinių skyrių daug 
įdomesnį, gražesniais ir naudinges
niais rašiniais, ko jiems nuo širdies 
ir linkiu.-

—O. J., Toronto,

ŠITAM SKAITYTOJUI 
PERDAUG TROŠKU.

GERB. REDAKCIJA:

Kanada.

Man nepatinka Chicagos žinių 
skyrius. Man rodosi, kad mus chi- 
cagiečius “Naujienos” vaišindamos 
be paliovos tokiomis korespondenci
jomis ir recenzij’omis perdaug troš
kina; Man norėtųsi skaityti kores- 

1 pondencijas pilnas bešališkumo abi
puses. Nes juk pradedant nuo mi
tingų lošėjų, dainininkų ir baigiant 
biznieriais, visi veikėjai ir veikėjo? 
veikdami turi dvi pusi. Korespon
dentai turėtų tai patėmyti, kad pa
daryti pilną ir teisingą korespon
denciją, korespondenciją ar recen
ziją, tik su viena puse, neturi vertės. 
Tai tik reklama. O reklamų ne tik 
aš, bet ir kiti neskaito, jei nemato 
bargenų pažymėtų skaitlinėmis. Gal 
skaito asmuo apie kurį rašoma, bet 
ir tai jam akys kaista. Skaito kores
pondentas pats dėlei savo smagumo, 
bet ar verta dienraštyje užimti vie
tą, kad patenkinti korespondentą?

Tiesa, yra veikėjų jautriomis širdi
mis ir patėmyję nepalankią pasta
bą, pradeda verkti. Tokie veikėjai 
yra dar neužaugę arba užaugę vai
kai, ir todėl tokių galima vėliaus 
atsiprašyti ir juos pagirti. Bet skai
tytojai jau žinos kame dalykas.

Biznieriai ,kai kurie, savo įstai
gose turi iškabas Štai kokias, “Jei 
esi patenkintas musų patarnavimu, 
ateik kitą sykj, o jei no, pasakyk 
mums kodėl?” Reiškia ir biznieriai 
geriaus patiktų 
apie juos pačius, 
jau pasakyti.

teisingesnė žinutė 
Tai tiek aš turė-

• Ačiū.

įvedęKadangi Naujienose turite 
skyrių skaitytojams išsireikšti nuo
monėms, kai kam ir kokie raštai ge
naus patinka, tai aš prašau suteikti 
man vietos pasisakyti kas man ne
patinka. . 1

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

a

dvarininkai 'bu- 
lie- 

lietuviškuma išt 
I *

inWWtw*w

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof
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ANGLYS—COĄL
i rankas ir surašykite tiek Ka- , f ■ ■' •s •

Didele nuolaida perkant abidvi mašinas sykiu.

O
sąrašą, suteiksime dovanų gra
žiai iliustruotą ir didelį visų 
Kazimierų patrono, šv. Kaži-

• SVETAINĖS
Southtovvn Ballroom

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

rys. Nebrangi renda.
JOHN F. CURTIS. Jr., Agentas. 

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Long Avr __ «*•.
TVL. RCPUauiC r MOZ

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai
ar daugiau $7.00 už. toną. Kitos ang- 
,lys už toną:
. BLACK BAND ...................... $8.60

ILLINOIS LUMP ............... $6.40
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Exnress 4405 S. Fntrfield Avė.

Išpardavimas
Skalbiamų ir Prosinamų Mašinų

Keletas Demdnstratoriu tikra vertybė $69.00

•29.50 r *39.50

BUICK & 
PONTIACV

Milda Auto Sales
» .

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE
806 W. 31st Street • Tel. Victory 1696

DOMININKAS ' KURAITIS
SAVININKAS

I

F. BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

JOS. F. BUDRIK, Ine
3417 South Halsted Street 
Tel. Boulevard 7010—7011

. - '■ • ■ l. \

Budrik’s Furnitūra Mari
3347 So. Halsted St.

BUDRIKO RADIČ PROGRAMAS:
WCFL, Nędėliomis nuo 7 iki 8 vai, vakare.
WAAF, Panedėliais ir Penktadieniais nuo 8:80 po pietų.
WHFC, Ketvirtadieniais_nuo 7 iki 8 vai. vakare.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNER10S
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknij—80 Proof 
PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
‘ . FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE.
TAVERNAMS Į KITUS MIESTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO S AR ASAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojam/ susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii 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.

Laidotuvių Direktoriai
- _______ ... s,1, , —--------------------- -- ----

• JUOZAPAS
UDEIKF

IR TĖVAS
REPublic 8340

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

»"" "    5
Kasdien skaitydami I 
“NAUJIENAS” lietu
viai igyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Blterls yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1133.

639

visi ir visados Saluta-
Pašaukito telefonu

West 18th St. 
rpriCAnn n.i

• ręsta Grantai
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory D670.

TAVERNOS

CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija jrengta pir
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood Šviesomis. 
Darbas garantuotas. 

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

Tei. Hemlock 5421
AW COM ON INN TAVERN 
‘ Mrs. Vera Thomas, Sav. 

žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 
muzika šeštadieniais.

VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 
HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER 

ALUS 
Avė.. Chicaen. TU.6511 So. Kedzie

TAVERN 
William Nainiu

BILL’S 
Mr. & Mrs.

(Chicagos Lietuvių Dr-.ios nariai)
KEELEY BEER

558 West 37th Street
(N. E. comer)

IMPORTED & DOMESTIC DRINKS 
Telefonas YARDS 2704 

Chicago, Illinois.

te

t■ OUICKLY

TIRED 
iREDDENED y« M i

RtCOMMFNDf D
TOR 40YFARS

i ar sinki tęs “N-nose’
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žmogžudis J. Schus* Automobilis Užmušė 
ter Prisipažino Prie Town of Lakietį Juo

zą DumblauskaKaltės

Trečiadienis, kovo 3, 1937
'___ ___1*. • - . . .. . . . ’

Maldauja '• T eismo pasigai
lėjimo

Kaltininkas bandė pasislėpti, 
bet buvo suimtas ir 

prisipažino.
Sausio 14 d., chicagiečiai pa

sipiktinę skaitė pranešimus 
apie žiaurų piktadarį, kuris 
nušovė policistą, Arthur Sulli- 
van ir vos nenušovė lietuvį 
vaistininką, K. Kulį. Tragedi
ja įvyko eleveiterių stotyje, 
prie 20-tos ir Kedzie gatvių.

Vakar Schuster’is buvo pa
šauktas teisman. Prasidėjo jo 
bylos svarstymas.

Teisiamasis prisipažino prie 
kaltės ir maldavo teismo pa
sigailėti.

Už policisto Michael Toth 
nužudymą, mirčiai buvo pa- 
smekti du Town of Lake pik
tadariai, Murawski ir F. Why- 
te.

kaitė, O. Benikaitė, A. Raz- 
miutė, O.. Gudaitė, L. Stuparai^ 
tė, J. žičkus, J. Rukštęla, F. 
Maženis ir C. žičkus. Visi jie 
tinkamai atliko savo roles.

Zarasiškių kliubo, per jo 
trumpą gyvavimą, buvo dar 
pirmas toks pasirodymas. Za
rasiškių kliubas susitvėrė ne 
politikai ir ne pašalpai, bet 
draugiškumui palaikyti ir su
sipažinti su Zarasų apielinkės 
išeiviais. Tad patartina, kad 
visi. Zarasų apskričio išeiviai 
prisirašytų. Mokestis tik 10 
centų mėnesiui arba 1 doleris 
metams.

Nelaimingasis Stan 
ley Šliaukąs ir Vėl 

Triubeliuose

NETEKO TĖVO.

X. Shaikus;

ir stipriai .finansiškai stovin
ti, tad pereitame mėnesiniame 
susirinkime, po įvairių rapor
tų ir diskusijų, įstojo į drau
gijos narių eiles visų žinomas 
veikėjas bei Metropolitan 'Sitate 
banko darbininkas Antanas 
Valonis, T. Vasiliauskas, p-lė 
Isabel Urbutis, S. Saman, W. 
Petraitis, Alice Petraitis ir Ka
zimiera Jašitmas.

Visi draugijos nariai sveiki
no ir linkėjo naujiems nariams 
ilgiausių metų bendrai dirbti 
kilnius darbus draugijos labui, 
taukai ir kultūrai.

-— Ieva Lokiušiiitė, lin.Ąrašt.

AmbrozaitS—nut. rašt., 11731 So 
Indiana Avė.; M. Miravitz—fin 
rašt., 2539 West 46th Pla.; A. Ra- 
mašauskienė—fin. rašt. pagelb.,
1218 So. Independence Blvd.; 
Ffances Ąmbrozas—kasių., 11731 
So. Indiana Avė.; Adolf. Miravitz, 
2589 W. 46th PI. ir P. Arlauskas, 
656 Belden Avė.—kasos globėjai; 
R. šniukas—koresp., 4208 South 
Washtenaw Avej William Putris 

—-maršalka, 4780 So. SpringfieldAv.
Kliubo susirinkimai įvyksta kas 
mėnesis ketvirtą sekmadienį, 1 v. 
po pietų, Hollywood svetainėje, 
2417 West 43rd St., Chicago, III.

CLASSIFIED ADS,
1 1       ——r i i i i —

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

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4965

Helį VVanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGA VEITERKA, paty
rimas nebūtinai reikalingas.

3206 So. Halsted Street.

t

Pirkite savo apielinkč* 
krautuvėse

Vos spėjo ataguti laisvę, tuoj 
susidūrė su nauju pavojum

AUBURN BARK. — Stanley 
Strauko vargai, matyt, niekuo
met nepasibaigs.

Prieš porą mėnesių atgavęs 
laisvę, jis vėl turi slapstytis,' 
kad nepakliūti į rankas mėlyn- 
švarkiams, kurie jo tykoja.

Gyvena jis pas ^raugus ir 
laukia pavojaus praeinant.

Visos Strauko bėdos prasidė
jo, kai jis nu'tarė pasistatyti 
namuką savo lote, ties nume
riu. 9919 South Union avenue. -.

Kadangi Strauko kišeniai bu- 
įo ne kalti, tai namukas 
Išėjo lafei kuklus, be didelių 
pretenzijų. ' Bet savinihkai ap- 
lįnkinių, pretenzingų rezidenci
jų, nusprendė uždrausti Strau- 
kui apielinkės gerą vardą ga
dinti.

Jie įsakė Straukui arba na- 
ihuką nugriauti, arba jo Vietoj 
pastatyti devynių tūkstančių 
vertes palocių. Straukas tik nu
sijuokė. “Jeigu 
uis tūkstančius, 
nekalbėčiau”, ir 
line j o lentgalius 
na.

Netrukus pasirodė policija ir 
S trauką suėmė. Suėmė antrą, 
ir trečią ir ketvirtą kartą, bet 
Strauko pasiryžimo pasistatyti 
sau pastogę, a»t savo loto, ne
galėjo sulaužyti.

Tada jie ėmė ir uždarė 
Strauką kalėjimam Išsėdėjo jis 
ten 47 dienas. Gruodžio 21 d. 
atgavęs laisvę, sugrįžo namo, 
susirado darbą ir nutarė susi
tvarkyti gyvenimui. Pasišaukė 
elektros mechanikus. Tie suve
dė vielas ir viskas buvo pri
ruošta šviesai. Bet, kaip reikia, 
policištai ir vėl pasirodė ir už
draudė Edison bendrovei atida
ryti elektrą.

Taigi, dabar Strauko šeimyna 
gyvena tamsoje, o Straukas 
slapstosi pas draugus ir laukia 'tas Kūdikis”. Artistai įdaugu- 
kas iš visko išeis. Taip bent moj buvo “Pirmyn” ehejro na- 
jis pasakoja. riai jaunuoliai, kaip tai S- Bim-

Juozo Dumblausko t keturi 
vaikai, našlaičiai: iš kairės de
šinėn, (viršuj). Antanas, 15 
metų, Viktoras, 14; apačioj: 
Juozas, 16, Bernice, 12.

—o—
T0WN OF LAKE Ties 

46-ta ir Honore st., po auto
mobilio ratais žuvo 44 metų 
lietuvis, Juozas Dumblauskas. 
Jis buvo užmuštas ant vietos.

Kaltininkas bandė pabėgti 
iš nelaimes vietos, bet 
ninkaš paėmė jo 
numerį.

Policija surado, 
mobilis priklausė 
jaunuoliui, Frank
kurio tėvas užlaiko alinę ad
resu, 4730 Laflin street.

Jaunuolis buvo suimtas 
prisipažino prie kaltės,

liudi- 
automobilio

kad auto-
21 metų
Rcndziak,

ir

Budrike radio 
programas

Chicagos Draugijų
Kliubų • Valdybos 

1937 metams

turėčiau devy- 
tai su jumis 

toliau sau ka- 
i namuko šie- 
J

Vasario 28 dieną, 7 valandą 
vakare, girdėjome gražų Sud
riko leidžiamą per radio pro
gramą. Didžiulė orkestrą iš
pildė lietuvių liaudies dainas. 
Jadviga Gricaitė sudainavo 
sunkią’ klasišką dainą “Pava
sario aidai” su orkestrą. An
tra p-lės Gricaitės dainelė bu
vo, “Mano karžygis” — taip
jau su. orkestrą. Dainos išpil
dytos. gerai.

Louis Tenzis padainavo tris 
liaudies daineles: Vakaras^ Ko 
liūdėt sveteliai, Amatninkų 
daina. Aiškus ’ ir gražus bal
sas, verta ir toliau girdėti*Ten- 
zį dainuojant. •

Makalai patiko visiems, į<u- 
rie juos girdėjo. Pasikartojo 
įvykis, kurs buvo keli metai 
atgal: Bambalinis su’grįžo; 
lauksime kas bus kitą nedėl- 
dienį.

Kiti 'Budriko programai: 
3:30 vai. popiet pirmadieniais 
ir penktadieniais International 
Paupuri iš stoties WAAF. 920 
k.; ketvirtadieniais -į valandą1 
vakare iš stoties Wflt^C,'1420 ■ 
k* šią šhvaitę girdėsite S. Rifti-J 
kų ir kitus pildant programus. ■' 

—- Klausytojas.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS VĖLIA
VĄ AMERIKOJE No. 1 VALDYBA 
1937 METAMS: Kazimieras Davis 

—pirmininkas^, 5648 So. Bishop 
St., Chicago, III., tel. Prospect, 
4524; Pranciškus Vinckus—pirm, 
pagelb., 27X3 Wešt 43rd St., Chi
cago, III.; Petras Budrecki—proto- 
kblų raštininkas, 3118 'West Pėr- 
shing Road, Chicago; III.; Mrs, 
*Shridulienė-Sėveria —finansų raš
tininkas, 1533 So. 49th Avė., Cice
ro, III.; Mrs. Matuzeii Antanienė 
—kasos glębėja, 2430 West 46th 
Place, Chicago, III.; Mrs. Ida Ka- 
cinsken—7 kasos g'obėja, 7204 So. 
Rockwell St., Chicago, III.; Anta
nas Czesna—kasierius, 4501 So. 
Paulina St., Chicago, III.; Petras 
Tuskievicz — maršalką, 6939 So. 
Washtenaw Avė., Chicago,. III.; Li
gonių lankytojai: Mrs. Kacinsken 
ir Mrs. Czesna. ir Mr. Czesna. Su
sirinkimas atšibuna kožną mėnesį 
kas antrą sekmadienį nuo pirmos- 
valandos, Antano Czesnos svetai
nėje. 4501 So. Paulina St. (Tel. 
Bpulevard 4552), Chicago, IR.

— ■ ——...................................... ----------------------------------------- ---------------- - - 

LIETUVIŲ ŽAGARIEČIŲ KLIUBŲ 
1937 METŲ VALDYBA: Pirminin

kas-—P. Arlauskas, 656 Belden 
Avė.; A. Jinavičia—pirm, pagelb., 
3852 Sq. Californią Avė.; Sophie

A. Valonis, T. Vasi
liauskas ir kiti pri-- 
sirąše prie Dr-jos 
“Lietuvos Ūkininko”

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tek Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

Urba Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
' Phone LAFAYETTE 5800

n Mm mmi

■II.—. . .. ■■■■■....  Mlll..lll«ll.*»il* .................................I fllf f" 11/10 Siunčiam Gėles LUVtlKIS
* i'... ....... . ......—Dalis.

KVIETKININĘAS 
Gėlės Vestuvėms, Bankietams 

ir Pagrabams 
3316 So. Halsted Street 

Tel. BOULEVARD 7314

M. B E R T A S H 
Pristato į Valgyklas Visokios rū
šies mėsąs. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ..
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2
*

Mattheu) Rendziak.
J. Dumblauskas gyveno ad

resu, 1836 W. 46th street. Bu
vo 44 metų amžiaus, ir, būda
mas bedarbis, 
jstaigai.

Jis paliko 
Dumblauskas 
kus. (žiūrėk 
liojiis turėjo
gos Daily Times ąpdraudų. Jo 
Šeimyna gaus $750.

dirbo W. P. A.

žmoną, .Bertha 
ir keturis vai- 
paveikslą). Vė- 
iš^iėmęs Chica-

“Pavogtą Kūdikį” 
gražiai suvaidino
Sekmadieny, vasario • 28 die

ną, Dievo Apveizdos parapijos 
svetainėje Zarasiškių kliubas 
statė scenoje veikalą “pavog- L 1 _

Pq iškilmingų 30 metų su
kaktuvių Draugijos 
Ūkininko” paminėjimo, 
įvyko vasario 7 d., netik drau
gijos nariai, bet visose kolo
nijose žmonės plačiai kalba 
apie gražų surengtą vakarą.

ši draugija yra skaitoma 
viena iš didžiausių Chicago j e

“ Lietuvio 
kuris

ė——
■*—•*■

A. T A.
JUOZAPAS 

DUMBLAUSKIS
Persiskyrė* ■ sti šiuo pasauliu 

Kovo 1 dieną;! 5 :20 vai., vaka
re, 1937 m-, sulaukęs puses 
amžiaus, girnas Lietuvoje. ‘

Amerikoj išgyveno 26 metus.
Paliko dideliame nuliudime: 

t mojai;; BronisĮaVą po., tėvais 
Ivaškevičiūtę, t (.dukjer Į Bronis- 
lavą, 3 SŪKIUS Juozapą, Antaną » 
it Viktorą 1 sešėrj Ludvigą Ka- 
taųskienę, švdgerį Petrą Ka- 
taūską ir šeimyną ir daugtaūską ir šeimyną 
kitų giminių.

i ; rt'į
Kūnas pašarvotas

4603 So. Hermįtąge
, Laidotuvės įvyks 

Kovo 4 dieną, 8:00

randasi 
Avė.
Ketverge, 
vai. ’rytą 

iš J. F. Eudeikio t koplyčios (į 
Šv. Kryžiais parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. Ą. Juozapo Dumb- 
lauskio giminės, draugai ir 
pažįstami esat^nuoširdžiūi kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.
z Nuliūdę liekame:

Moteris, duktė, sunai ir 
kitus giminės.

Patarnauja ląid, dir. J. F. Eu- 
deikis. Tel. YARDS 1741.

šv. Kryžiaus parap. baž: 
kurioje atsibus gedulingos pa-

PADĖKAVONĖ 
ELŽBIETA ŽOLYNIENĖ

kuri mirė 18 d. vasario, 1937 
m. ir palaidota tapo Vasario 
22 d., o dabar ilsią Tautiškose 
kapinėse, amžinai nutilus ir ne- 

sidėkayot. tiems, 
jai paskutinį pa

tarnavimą ir palydėjo ją į tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos, prasišalinimą iš 
musų tarpo, reiškiame giliau
sią padėką dalyvavusiems lai
dotuvėse žmonėms ir suteiku
siems vaiūikus, draugams. Dė- 
kavojįame graboriui Lachavi- 
čiui ir Suhams, kurie savu 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo ją į amži- 
nastį, o mums palengvino per- 
kęsti nuliūdimą ir rūpesčius, 
dėkavojame dukterims Onai 
Stanienei ir Marijonai Nezga- 
dienei, broliui Pranui Giliui ir 
jo žmonai, brolienei Onai Gi- 
lienei, Joriui Kuzinui, jo mo
teriai ix Juozapui* Plečkaičiui, 
kurie atvyko iŠ Pittsburgh, duk
teriai Magdalenai iš Missoūri 
ir, pagalios, dėkavojame vi
siems dalyvavusiems laidotu
vėse žmonėms; o tau mušt; < 
mylima motinėle sakome: ilsė
kis šaltoj žemėje.

Sūnus Jonas Žolynas

galėdama ai 
kurie' šutčike

Furniture & i ixtures
Rakandai-Įtaišai

$25,000 Naujų Rakandų pardavimui 
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  ....... ...... $15—$20—$25
$150 Amęr. Orient kaurai $30—$35 
$135 gražus, nauji parlor

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

dc luxe $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v, v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

7,ril-T,.ri'i 'ijTrsas 
Financial

Finansai-Paekolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 

Randols—notos—■algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų tušių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

lt£elp VVanted—Malė
Darbininką Reikia

'REIKALINGAS DARBININKAS 
ant farmos, kuris mokėtų ant Port- 
land Tractor dirbti. 423 E. 64 Street 

Stanley, Pirmos lubos.

REIKIA ŠAUČIAUS, pageidauti
na patyrusio ir krajuj išsimokiusio, 
gero darbininko. Nuolatinis darbas 
tikram vyrui. Kreiptis ar rašyti. 
SHERMAN’S SHOE REPAIR SHOP

48 Main St., Aurora, III.

REIKIA 2 SHEARMENŲ PATY
RUSIŲ ir taipgi 2 pagelbininkų ge
ležies skrapų jardui—dirbti nakti
mis. GENERAL IRON and METAL 
CO., 2520 Elston Avenue.

bilos—grei-

CREDIT

State 5922.

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

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Asšociation, 1789 South 
Halsted St., Chicago, III. 

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKIA PATYRUSIOS PANTRY 
moters $12.00; soda fountain mergi
nos $12.00; veiterkos $8—$10, dou- 
ble 
reitorės $16—$20; paprastos mergi
nos $8—$10. *

A. J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 
140 So. Dearborn St., Room 1180.
PATYRUSI MERGINA BEND

RAM namų darbui; geri namai; ma
žas apartmentas, 1 vaikas; liudy- 
mas, $5.00. Bittersweet 2541.

needle power mašinos ope-

MERGINA 
DARBUI — _ 
gaitę, kreiptis po 6 vai. vak. 
Mrs. E. Immergluck, Lawndale 6095, 
1511 So. Kennęth Avenue.

BENDRAM NAMŲ 
prižiūrėti 5 metų mer-

MERGlINA PATYRUSI namų 
darbui —- prie dirbančios poros, būti 
naktimis. Dearborn 3594.

MERGINA PATYRUSI .. bendram 
namų darbui be skalbimo ir virimo. 
2 yaikai—-ne .sekmadieniais, $6 iki 
$8, būti'. Avenue 6050. •

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, virti—nėra skalbimo. 
Būti $7 iki $8. Lakeview 8407.

MERGINA PATYRUSI BEND
RAM NAMŲ darbui, virti privatus 
kambarys, vana, $10.00 iki $12.00.

Lakevievv 8713.

PAIEŠKAU STENOGRAFĖS į 
advokato ofisą. Turi būti patyrusi 
stenografė. Atsišaukite laišku. — 
Box 578, Naujienos, 1937 So. Hals- 
ted St., Chięago, Į1Į.

Vartoti Automobiliai
1936 M.. PLYMOUTH SEDAN su 

radio ir šildytuvais $495.00.
NEWBERRY MOTOR SALES

1025 North Clark, “rrinni—n—nrnw—įmb—■—- — ~t—i i—wiei—■■
Mezgimo Dirbtuvės

--~T~J^įRjng. Mills________

REIKIA JANITORIAUS pagelbi- 
ninko, kreiptis 4939 N. Broadway, 
užpakaly.

REIKALINGAS PATYRUS, ųni- 
jistas, Lietuvis bučeris. Atsišaukite 
tuojaus. 3458 So. Halsted St.

Business Chances
Pardavimui Bitniaj

PARSIDUODA BUČERNĖ ir GRO- 
SERNĖ, biznis išdirbtas per 20 mė
tų ir visokių tautų apgyventa apy
linkė. 2201 West 21 Place.

DELICATESSEN ir GROCERY 
STORE PARSIDUODA. Pilnai įren
gta. Pardavimo priežastis —" mirtis 
šeimynoje. 4523 So. Honore St.
——--------------------------- ■■■—— ■ — ■■■■——■ .............. ........... .  „mRgr

TAVERN PARDAVIMUI seniai 
išdirbtas. Priežastis—liga. 1125 W. 
59th Street.

. PARSIDUODA VALGYKLA PI
GIAI, arba mainvsiu i lotą. 
Valgykla randasi Marųuette Parke 
ir daro gerą biznį. Kas norite turėki 
užtikrintą duoną, nepraleiskite pro
gos. Turi būti greitai parduota.

Matykit Joseph Vilimas, 6800 So. 
Maplewood Avenue.

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė, labai pigiai, dėl nesveikatos. 
Kam reikalingas toks biznis šaukite 
Telefonu Canal 1964. Paul Shauletis, 
658 West 18th St.

n ^Heai Estate For Sa«e

PARSIDUODA 2 . “COTTAGES” 
4—3 kambariai su visais paranka
mais. Randasi Chicago Lawn. Kaina 
žema — greitam pardavimui.

4743 So. Maplewood Avė.

TIKRI BARGENAI
PARSIDUODA lotas 30x125 Mar- 

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

Z. S. M1CKEVICE and CO.
6816 So. Western Avenue.

Hemlock 0800.

■SLA 36 kuopos mėnesinis susirinkimas įvyks šį vakarą, 7:30 
vai., Lietuvių Auditorijoj, 3188 S. Halsted St. —Valdyba.

Moming Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkimu kovo 4 d. 8 
vai. vak., 3804 Armitage avė. Malonėkite atsilankyti ir 

- nesiveluoti, nes yra jvarbių reikalų aptarti.
Rašt, M. Chepul. ‘ 

Bridgeporto Lietuvių Namų Savininkų Sąjunga laikys mėnesi
nį susirinkimą šį vakarą 7:30 vai. Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St. Malonėkite laiku pribūti, nes turim 

daug svarbių reikalų. —S. Kunevičia, rašt. i

JURGIS LOBICK
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

‘Vasario 28 d., 7:80 vai. ryte, 
‘4937 hi« sulaukęs pusės am?., 
gimęs Suvalkų gub., Sasnavų 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuliūdime: 

motėrj Oną, po tėvais Jagus- 
kaite,. 3 dukteris: Katariną 
Pasternak ir žentą Juozapą, 
Julijoną šnekutis, žentą Ber
nardą ir Marcelę, sūnų Joną; 
švogerius: Mykolą ir Antani
ną čirvelius ir daug kitų gi
minių Kanadoj, seserį Oną Nel- 
son, o Lietuvoje— brolį Joną 
ir seserį Maria. Velionis gy
veno ir mirė Bryant, Wis. '

• Klimas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 23rd 
Place. Laidotuvės įvyks Penk
iadienį, Kovo 5 dieną, 9:00 v. 
ryte ią koplyčios į Gimimo P. 
šv. parapijos bažnyčią, Marq- 
uette Parke, kurioje atsibus 
gedulingos ųamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.• >

Visi A. A. Jurgis LObick gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat" nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti . 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

< Nubudę liekame:*
Moteris, dukterys, sūnus ir 
kitos giminės.

Patarnauja laid. dir. Lacha- 
\vjcz ir Sūnus Tel. Canal 2515.

■-v-

DVEJŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

Florences Stasiūnaitės

BE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ K R A U- 
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENA —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 8486.
504 WEST 33-rd STREET

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

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

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-ros lubos su J- J. Grlšh*

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

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

................. .................. $5.75
EGG ......... ................ $6.00
NUT ......   $6.00
SCREENINGS ............. $4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR , 
\ PRIEMIESČIUOSE
PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

Tel. KEDZIE 3882

TON.

TON 
TON. 
TON. 
TON

Persiskyrė su šiuo pasauliu z vasario 28 
r dieną 1935 m., sulaukus 8 metų, 5 mėne

sių amžiaus. Paliko nuliudime motiną 
tėvą Justiną. Liūdnai atminčiai mu

sų brangiosios dukreles bus laikomos Šven
tos Mišios Gimimo Panelės ŠV. Marųuette 
parke parapijos bažnyčioje, kovo 4 dieną, 
1937 . m., 7 vai. rytą. Kviečiame gimines, 
draugus ir pažįstahius atsilankyti į pa
maldas. Jau praslinko 2 metai kaip ne- 
miėlaširdinga mirtis ištraukė Tave iš mu
sų tarpo. Paliko neužgydomas žaizdas, 
o namuose neužpildomą tuštybę. Dienos 
ilgos, liūdnos ir tamsios be Tavęs bran
gi dukrelė; tik musų akyse rodosi šyp
santis. linksmas Tavo veidas rodos/kal
bantis į mus. Apie Tave brangi tik susi- 
raminain, mes Tave miela dukrele lau
kiam pareinant, bet musų laukimas veltui. 

. Viši- jau pamiršo, bet tu musų brangi pa
silieki musų mintyse ir širdyse amžinai. 

Vėliaus ar anksčiau. Lauk musų žemės ramybėje. "
Nuliūdę liekam TĖVAI 1R GIMINES.

PILDO 
INCOME TAKSUS ir SOCIAL 

SECURITY RAPORTUS 
prisitaikant prie valdžios 

reikalavimų

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

Phone CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda 

systemas

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kjla.
Neatidėliokit.

j

$65.00
$145.00

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS 

BUREAU ASSOCIATION
B. lt. PIETKIEWICZ, managcr 

2608 West 47th Street Chicago

PIRKIT SU PASITI 
KĖJIMU

6424 S. Western Avė.
1»29 Buick Sedan ......... .
1931 Willys 4 dr. tr........
1931 AuBurn Sedan side

Iftounts .............. . .........  $125.00
Visi labai geram stovyj, kaip nauji. 

50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ! 
Įmokėsimas eina Žemyn iki $5.00 

Išmokėjimas sulyg paties nustatymo.
Atsineškjt šį skelbimą! Gausi $5 

kredito ant bile pirkimo.
Tel. Rep. 3205

ASHEN MOTOR SALES 
6424 So. Western Avė.

Garsintas 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TŲOJA0

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainoa 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gera nuo
laida.



KOKIĄ ROLE “TROCKININRU” BYLOSE 
LOŠĖ M. BUCHARINAS?

Įveltas Į pirmąsias dvi bylas, jis lankia 
savo eilės

8_________ -______________ „ NAUJIENOS, Chicago, III.
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Pirmose dviejose “trockiniu-bus tiktai 15 centų išlaidų pa
kų” bylose, kurios įvyko Mas
kvoje, svarbių rolę lošė M. 
Buch.ariho vardas. Bucharin 
nefiguravo jose asmeniškai, 
bet buvo netiesioginiai įvel
tas. Dabar jis laukia saVo ei
lės nueiti, tais pačiais keliais, 
kuriais Stalinas pasiuntė pir
mose dviejose bylose nuteis
tuosius “trockininkus.” Dides
nė dalis pasmerktųjų buvo su
šaudyta, o likusieji , uždaryti 
katorgon.

. .• •

“Naujienų” redaktorius P. 
Grigaitis yra gerai susipažinęs 
su M. Bucharino praeitimi ir 
jo darbais. Ateinantį trečia
dienį, skaitydamas paskaita 
apie “trockininkų” bylas, jis 
paduos žinių, iš kurių paaiš
kės kuo tasai ,‘nusidėjo” Sta
linui.

Paskaita įvyks kovo 10 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos 
didžiojoj salėje. Ji prasidės j 
7:30 valandų vakare. įžanga

M. Bucbarino biografijų:’

Jf. Bucharin.

BUCHARINAS.
, Bendradarbiavimu su ne
teistaisiais “trockininkais” kal
tinamas vienas iš žymiausių 
SSSR komunistų partijos vei
kėjų Mikalojus Bucharinas.

Tai yra koloriliška, stambi 
komunistinio judėjimo figu-

dengimui./ ^Sovietų enciklopedijoje (iš
vėmiau paduodame trumpų leista 1927 m.) štai kas para-

< šyla apie Bucharinų:
Mikalojus Bucharinas yra 

vienas iš V KP (visos Busi jos 
komunistų partijos) ir Komin- 
terno vadų, komunistų parti
nio biuro narys, cęntralinio 
partijos organo "Pravytos” re
daktorius, cęntralinio Sovietų 
vykdomojo komiteto (V ei ko) 
narys, vienas iš variausių spa
lių revoliucijos dalyvių, žy
mus komunizmo teoretikas ir 
sociologas.”

Perskaičius šitų ištraukų, 
galima suprasti, kokia komu
nizmo — leninizmo . “žvaigž
dė” kaltinama “priešsovietiš- 
ku veikimu” ir panašiai.

1 Bucharinas gimė 1888 me
tais. Dar gimnazistas tebebū
damas : dalyvavo revoliucinėse 
organizacijose. Nuo 1906 ine- 

j tų Bucharinas veiklus sočiai- j 
demokratas bolševikas ir Mas

kvos darbininkų organizato
rius. Studentaudamas kelis 
kartus buvo suimtas, ištrem
tas ir, pagaliau, paspruko už
sienin. Užsieny jis studijavo 
ekonominius mokslus ir para
šė daug straipsnių ekonomi
niais ir sociologiniais klausi
mais įvairiuose marksininkų 
užsienių ir Ęusijds žurnaluo
se. Pažymėtini jo rimti dar
bai: “R.antjė politinė ekono
mija”, “Pasaulio ūkis ir impe
rializmas”, Istoriško materia
lizmo teorija” ir t. t.

Kartu su Leninu Buchari
nas griežtai kovojo su social
demokratais ( menševikais ir

Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gyažial atspausdintas ant 
100 Lapų JJaltos 
Popieros 
didžio 11x8% colių ir

100 KONVĖRTŲ
TIKTAI—$2.00 -

Prisiusimi money orderi 
arba čekį.•
NAUJIENOS 

1739 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

anuo laiku pasireiškusiais 
“trockininkais.”

I

Didžiojo karo išvakarėse 
austrų policija suėmė Bucha
rinų, kaip “rusų šnipų”, ir jis 
buvo ištremtas' į Šveicarijų. 
Karo metu Bucharinas gynė 
Lenino pozicija, kad darbinin
kai neturi ginti “buržuazinės 
tėvynės,” o turi “daryli revo
liucijų savo krašte” ir tl.

1915 metais Bucharinas ne- 
legališkai per Francuzijų ir 
Angliju nuvažiavo Švedijon. 
Čia jis stengėsi suskaldyti šve
dų socialistų partijų ir suda
ryti naujų partijų, kuri butų 

j panaši į Rusijos socialdemor 
i kratus bolševikus.
į Leninas aukštai vertino Bu
charino erudicija ir gabu
mus ardyti “supuvusias social
demokratų partijas.”

| Bolševikai gi žiurėjo į Bu- 
charinų, kaip į “antrąjį Leni
nų”. Dažnai talentingas eru- 

! ditas Bucharinas suvažiavi- 
jmuose gerokai “plakdavo” Le
ninų ir su juo konkuruodavo.

Socialdemokratų bolševikų 
partijoje jau buvo susikurusi 
“bucharincų” grupė, bet Leni
nui pavyko jų likviduoti “dip
lomatinėmis priemonėmis.”

1916 metais Bucharinas nii- 
jkeliavo Amerikon ir ten re

dagavo bolševikų organų “No- 
vyj Mir”, palaikydamas kon
taktų su Leninu ir kovodamas 
su Trockio “erezija.”

1917 m. po kovo mėn. revo
liucijos Bucharinas atvažiavo 
Rusijon.

čia jis stengėsi skleisti Le
nino Šukius, kad demokratinė 
respublika nereikalinga darbi
ninkams ir kad jie turi “nu
versti buržuazinę demokrati
ja, paimli valdžių į savo ran
kas ir įkurti socialistinę vals
tybę.”

Bucharinas kartu su Leninu 
ir Trockio rengė spalių mcn. 
perversmų.

Rusijos Steigiamajam sei
mui susirinkus, Bucharinas 
bolševikų frakcijos vardu pa
skelbė deklaracijų, kurioje jie 
Teikalayo, kad' Steigiamasis 
seimas pripažintų, jog Rusi
joje visa valdžia turi priklau
syti sovietams.

Kai Steigiamasis seimas at
metė bolševikų ' pasiūlymų, 
Bucharinas pirmas pareikala
vo jį išvaikyti. •

Bucharinas buvo griežtas 
priešiifinkas Brastos taikos su 
vokiečiais,. Jis smarkiai puolė 
Leninų už “nusileidimų vo
kiečių imperialistams” ir pro

testuodamas organizavo “kai
riųjų komunistų grupę” ir 
pradėjo leisti savo laikraštį 
“Komunistų”, kuriame smerkė 
Lenino politikų.

Vėliau “antrasis Leninas” 
vėl susitaikė su “pirmuoju” ir 
buvo išrinktas į Kominterno 
vykdomų jį komitetų, į Veikų 
ir t. t.

Leninui mirus, Stalinas, Zi- 
novjevas ir Kamenevas pradė
jo kovų su Trockį u.•

Bucharinas energingai jiems 
padėjo, kritikuodamas Troc
kio tezes, nukreiptas prieš 
“bandymų įgyvendinti socia
lizmų vienoje šalyje.”

(Bus daugiau)

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

•
Ratos prieinamos —
Dėl informaciių rašykite ar
telefonuokit NAUJIENOMS

Mirties Bausmė Policisto Toth Žmogžudžiams — Rapapport Mirė

MOTERYS PIKIETUOJA FANSTEEL DIRBTUVES — Plieno darbininkų mote
rys pikietuoja Fansteel Metallurgical Co.» dirbtuvę North Chicagoj, iš kur pereitų sa
vaitę streikieriai buvo išvaikyti dujų bombomis. Waukegano teisėjas išleido draudi
mų prieš pikietininkus, neleisdamas jiems grupuotis. Firma žada šiandien atidaryti 
dirbtuves. ‘ 4 <Naujienų-Tribune Photo

“MES' REIKALAUJAME UNIJOS” — Pikietininkai prie Fansteel dirbtuvių North 
Chicagoj nešioja plakatus, kuriuose sako, kad jie reikalauja unijos pripažinimo ir 
yra priešingi “19-to amžiaus autokratijai” dirbtuvėje. N-Tribune Photo

“SAMSONAS” — Ghica- 
gietis vagilis E. Sampsoh 
rodo policijai, kaip jis iš
nešė saugių kasų iš įstaigos 
mieste. «

MOTINA IR SŪNŪS — 
Elektros kėdėj nutrenktas 
J. Rappaport su motina, 
Ethel Rappaport, kuri jį 
aplankė kalėjime kelias 
dienas prieš mirtį.

Chicagiečiai, Joseph Denf- 
ai. Už jų sunaus nužudy
mų J. Rappaport vakar 
mirė elektros kėdėj.

MIRS ELEKTROS KĖ- 
dėj — Clnčagietis Joseph 
Rappaport, kuris vakar žu
vo elektros kėdėj, Cook 
apskričio kalėjime.

JOS MALDAVIMAI NE- 
{gelbėjo —Rose Rappaport, 
J. Rappaport sesuo, kuri 
maldavo gub. Hornerio su- 
simylėjimo ir broliui gyvy
bę dovanoti Horneris ne 
nusileido. , t

• ...... ■ . .... .u-.,.. > •> •  ...................................

RAPPAPORTO AUKA— 
Valdžios '' agentas, Max 
Deni, už kurio’ nužudymų 
J. Rappaport žuvo olckU 
ros kėdėje. , ,

ATSISAKĖ PASIGAILĖ- 
ti —' Gub. Horner, atsisakė 
išgelbėti chicagietį J. Rap
paport nuo mirties. Jis ga
lėjo bausmę pakeisti am
žinu kalėjimu.

t. • '
VETERANĖ KATĖ — 

Buffalo, N. Y. katė, kuri 
sulaukė 25 metų amžiaus. 
Ji priklauso vienam vietos 
veterinarui. Sukaktuvių 
proga, jis surengė ir “pa-

. ; TOTH ŽMOGŽUDŽIAI PASMERKTI MIRČIAI. — 
Stanley.Mūrawski (1) ir Frank \Vhytc (2), nuteisti įnir
ti balandžio 16 d., už Town of Lako policisto, Michacl 
Toth, nužudymų. No. 3—jų gvnėjas, adv. Bachrach, o 
No. 4—Mal Coghlan, prokuroras. ’ N-Tribune Photo

NAUJOS MADČS 'PLAUKŲ TAISYME — Kairėj, 
chicagietė, Betty Sidlow parodo, kaip madnoji ponia 
šukuojasi plaukus Belgijoje. Dešinėj, modelis Helen 
Wirth parodo kaip plaukus taisosi Anglijoje. Chicagoje 
dabar vyksta plaukų taisytojų konvencija.

Naujienų-Acme Photo




