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Japonija Atšaukė Ambasa- 
dorių iš Kinijos

Kinų ambasadorius paliks Japoniją ket
virtadienį. Japonai pripažins Peipingo 

vyriausybę Kinijos valdžia.
TOKIO, Japonija, sausio 18. 

— Japonų valdžia antradienį 
instruktavo savo ambasadorių 
Kinijai sugrįžti namo, t.y. į 
Japoniją. Ji, be to, dar karta 
pareiškė, kad ateityje nebetu- 
rėš reikalų su Kinijos Saldžia, 
kuriai vadovauja Chiang Kai- 
sfyek.

šis ^paneigimas kinų valdžios, 
pasak Japonijos ministerių ka
bineto vyriausio sekretoriaus 
Askira Kazami, yra stipresnis, 
negu paskelbimas karo Kinijai. 
Nes paskelbimas karo reikštų, 
jogei japonai pripažįsta Chiang 
Kai-sheko vyriausybę kaipo Ki
nijos valdžių. Tbo gi tarpu ja

ponai skaito Chiang Kai-sheko 
valdžių tik lokaliu, tam tikrų 
vietų režimu.

Reikšta nuomonė, jogei Ja
ponija pripažins Pekingo 'vy
riausybę visos Kinijos valdžia.,

Kinijos ambasadorius apleis 
Japoniją ateinantį ketvirtadie
nį. Jo vietoje pasiliks kinų pa
tarėjas.

Japonijos ‘premjero Konoye 
pareiškimu savo šalies spaudai, 
Pekingo vyriausybė, pirm japo
nams pripažinsiant ją visos Ki
nijos valdžia, gal bus suorga
nizuota panašiai, kaip kad yra 
suorganizuota Manchukuo val
džia. ' .

LOJALISTAI REN
GIASI OFENSYVUI 

GUADALAJARA 
FRONTE

HENDAYE, Francuzija, sau
sio 18. — Antradienį sukilė
liai skelbė, kad prie Teruello 
jie paėin’ę strateginę vietą. Lo- 
jalistai pripažino, kad jų lini
ja. buvo nustumta trumpą dis
tanciją atgal.

Eina gandai, jogei respubli
kos gynėjai ruošiasi naujam 
ofensyvui Guadalajara. fronte, 
50 mylių atstumoje nuo Ma
drido. ,
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UNIJA IR DARBO TARYBA ATMETĖ 
FORDO PASIŪLYMĄ TAIKYTIS

ST. LOUIS, Mo., sausio 18.
— Pirmą kartą Fordo kompa
nija pasiūlė automobilių darbi
ninkų unijai, priklausančiai 
C.I.O., taikytis dėl streiko, ku
ris yra paskelbtas Fordo įmo
nėje šiame mieste. Kai kas 
klausia, ar jau ir Fordas jau
čia, kad ateina unijos gadynė 
jo dirbtuvėse.

Fdrdo kompanija, dėl strei
ko St. Louis mieste, pasiūlė se
kamą plapą: Ji pašalins iš dar
bo 18 darbininkų pasamdytų po 
to, kai streikas buvo paskelb
tas lapkričio mėn. 24 dieną. 
Pašalintųjų vietoms ji paims 
darbininkus samdytus pirm
streiko. Kompanija taipgi pri- siūlymą priimti.

ims darbui streikininkus, atsi
žvelgdama į ilgumą laiko, ku
rį jie dirbo kompanijai (senio- 
rity rights).

Antra vertus, 
nijos pasiulymu, 
tikti naujiems 
kurie parodys
darbininkai pritaria. Unija tu
ri tuojau paskelbti, kad strei
kas atšauktas, ir pagaliau iš
traukti 
panijai, 
nalioje 
boję.

Automobilių darbininkų uni
ja ir Nacionali Darbo Santy
kių Taryba nesutiko Fordo pa-

Fordo kompa- 
unija turi su- 

balsavimams, 
kokiai unijai

kaltinimus Fordo kom- 
užregistruotus Nacio- 

Darbo Santykių Tary-

Išvystė stipriai eks- 
ploduojančią me

džiagą
BERKELEY, Cal., sausio 18. 

— Wendell Zimmerman, jau
nas Kalifornijos universiteto

. \ Kuiuj

PAGROBIMAS IŠAIŠKINTAS. — Turtingas chica- 
gietis pramonininkas Charles S. Ross su žnioną. Ross 
buvo pagrobtas rugsėjo 25 d., pereitais ipetais.

Pagrobimą papildė buvęs Spokane, Washington 
miškų darbininkas Peter Anders, kurį federaliai agen
tai užvakar suėmė Santa Anita arklių lenktynių lauke, 
netoli Los Angeles. Ąpders prisipažino prie pagrobimo. 
Taipgi prisipažino, kad gavęs $50,000 vaducįfpinigių iš 
Mrs. Rioss, jis pagrobtąjį nužudė.

REIKALAUJA VYKDYTI NEITRALI- 
TETO AKTĄ

r.

Rusija pripažįsta, 
kad Robinsonai 

areštuoti
AUTOMOBILIŲ UNIJA PRIEŠINGA
NEAUTORIZUOTIEMS STREIKAMS

sau-

inžinierius, išvystė naują eks-
ploduojančią medžiagą, kuri

-yra 25 kartu.%tij>r®snė*/nfei vo mokytojas Jean 
TNT. Savo išradimą, Zimmer- 
man'” sako, ’ jis' 'pAsiulįiK"šėpty- 
nioms valdžioms -u Japonijos;
Anglijos, Rusijos, Francuzijos, 
Italijos, Jungt. Valstijų ir Vo
kietijos.

I

Anglai ir airiai var
giai susitaikys

LONDONAS, Anglija, sau
sio 18. — Antradienį jau. an
trą dieną ėjo anglų ir airių 
delegacijų konferencija preky
bos 5 reikalais. Konferencijai 
gręsė pairimas labiausia dėl pri
jungimo Ulsterio prie pietų Ai
rijos. į 

1 •

Airijos - Anglijos pirklybos 
kovai likviduoti airių delegaci
ja reikalauja prijungti Ulsterį 
(šiaurės Airiją) prie pietų Ai
rijos.” Analai gi nesutinka to
kį žygį užgirti, jei patys Ul- 
sterio gyventojai jam nepri- 

,‘tars.

{Meksikos preziden
tas stengiasi streiką 
l likviduoti 
r •

ORIZABA, Meksika, sausio 
18. — Meksikos prezidentas 
Lazaro Cardenas atvyko į Ori- 
zabą pirmadienio vakare. Jo 
tikslas yra likviduoti generalį 
tekstilės darbininkų streiką, pa*-1 
plitusį visoj valstijoje.

, Riaušėse ryšium su streiku 
ir susirėmimuose tarp kovo
jančių darbininkų frankcijų 
buvo užmušti Šeši asmenys.

13 žuvo mokyklos 
gaisre, pasigen

dama 12 
-------

ST. HYACINTHE, Que., Ka
nada, sausio 18. — Naktį į an
tradienį kilęs įgaisras sunaiki
no vietos katalikų kunigų už'-, 
laikomą mokyklą. Gaisre žii,- 

Baptiste.
Kiti dvylika žuvusiųjų buvo 
mokiniai,"bernaičiai amžiuje* 
nUo 10 iki 15 metų. 12 moki
nių dar pasigendama, o 30 nu
vežta. į ligoninę. Pastarieji bu
vo sunkiai sužeisti. z

Gaisrą pirmas pastebėjo dar
bininkas, grįžęs naktį iš dar
bo. Jis sukėlė alarmą, bet iki 
ugniagesiai atvažiavo, liepsnos 
spėjo apsiausti mokyklą. Kai 
kurie mokiniai, šokdami per 
langus į sušalusią žemę, sun
kiai susižeidė.

Surado mylios auk
štumo vandenkriti

Venezueloje
' ~ V 1 -■

NEW YORK, N. Y., sausio 
18. — Jungt. Valstijų aviato
rius Jimmy Angel, lekiodamas 
Pietų Amerikoje, surado van- 
denkritį, kurio vienas tarpas 
yra apie mylią aukštumo. Sa
kytas vandenkritis randasi 250 
mylių atstumoje mio Ciudad 
Bolivar, Venezueloje.

Niagara vandenkritis, paly
gintas su šiuo naujai surastu 
vandenkričiu, yra visai mažas. 
Angelo surastas vandenkritis 
yra tarp 5,000 ir 6,000 pėdų, 
gi Niagaros ankštumas tik 167 
pėdos.

Wallace priešingas 
geležinkelių reika

lavimams

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gal būt tarpais bus lietaus 
ar sniego; mažai pakaitos tem
peratūroje; saulė teka 7:14, lei
džiasi 4;47 valandą.

WASHINGTON, D. C., sau
sio J8. — Jungt. Valstijų nei- 
tralitet o aktas d ra u dž ia ; teikti 
k aro medž i Agą ^k : iV iau j aričioms 
šalims/.f.

Japonams atšaukus savo am
basadorių iš Kinijos, 
senatorių išreiškė

ris-nurodo, kad japonai nepa
skelbė karo ‘kinams!,’ taigi tai
kytis kinams ir jappnaips nei- 
traliteto--aktiy/beiit koh kas nė
ra reikalo. - ■ /' '

Užsienio reikalų sekretorius 
Cordell Hull antradienį pareiš-

keletas kė, kad vyriausybė dar nega- 
nuomonę, Į vo oficialaus ’ pranešimo apie 

jogei reikia vykdyti neitralite- japonų ambasadoriaus atšauki
te aktas kinams ir japonams, mą iš Kinijos^ todėl jis ir su-

WASHINGTON, D. C 
Šio 18. — Jungt. Valstijų vy
riausybė antradienį gavo pra
nešimą, jogei Mr. ir Mrs. Ro
binsonai yra areštuoti Rusijo
je. Robinsonienė yra amerikie
tė ij Amerikoje buvo žinoma 
kaipo Mrs. Ruth Maįrie Rubens.

Amerikos >,. vyriausybė įsakė 
savo ambasadai Maskvoje pa
simatyti su Rųbensiene.

Pasak riasų, ‘‘Robinsonai” 
yra kaltinami šnipinėjimu.

'■ ■ '
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DETROIT, Mich., sausio 18.
— United Automobile Work- 
ers of America unijos pildomo
ji taryba vienu balsu išleido 
pareiškimą, jogei ji yra griež
tai priešipga neautorizuotiems 
streįkafns. ,

Šis unijos viršininkų pareis- šymu įspėti perdėtinius nepro- 
kimas pašalino paskutinę kliūtį vokuoti darbininkų ergeliams.

deryboms su General Motors 
kompanija sutarties atnaujini
mo tikslu. Tačiau unijos vadai 
nurodo, kad išvengimas neau
torizuotų streikų priklauso nuo' 
darbininkų ir menedžerių ko- 
operavimo. Jie todėl kreipėsi į 
General Motors vadovybę pra-

to aktas kinams ir japonams.
Kitoje pusėje senatorius Nor- silaiko nuo^mešo pareiškimo.

Areštavo Ross’o 
kidnaperį

WASHINGTON D. C., sau
sio 18. — Jungt. Valstijų ge
ležinkeliai reikalauja pakelti 
mokestį už patarnavimus. Ag
rikultūros departamento sekre
torius Wallace Interstate Com- 
merce Commission posėdyje pa
reiškė antradienį, kad pakėli
mas padarytų žalos šaliai, nes 
jau dabar mokesčiai už gele
žinkelių patarnavimus yra per- 
aukšti ir dėl to gyventojai ven
gia naudotis tais patarnavi
mais.

LOS ANGELES, Gal., sau
sio 18. -— Pernai metų rugsė
jo 25 dieną kidnaperiai pavo
gė Charles S. Rdss’ą, turtin
gą chieagietį pasitraukusį iš 
biznio.

Ryšiu'm su Rossp pavogimu 
Chicagos spaudoje daug žinių 
talpinta. Kidnaperiai reikalavo 
už Rosso paleidimą $50,000. Pi
nigai sumokėta, bet Ross na
mo nebesugrįžo.

Praėjusį penktadienį, sausio 
14 d., Kalifornijoje, Santa Ani- 
ta arklių lenktynių aikštėje fe- 
deralios valdžios agentai — 
G-mėn — areštavo Peter An- 
dersą. Kvočiamas per porą die
nų Anders prisipažino, kad jis 
nužudė Rossą, o taipgi savo 
partnerį kidnaperi. Jų palai
kus Anders paslėpė kur ten 
netoli Rockfordo, III.

Antradienį federaliai agentai 
lėktuvu gabeno Andersą į Chi- 
cagą. Anders susegta pagal pi
nigus, kurie jam ’buvo sumo
kėti u"ž paliuosavimą Rosso.

Uždraudė žydų kal
bą Besarabijoj

CHAUTEMPS SUOR
GANIZAVO MINISTE-

RIĮJ KABINĖTA

BUCHAREST, Ruipunija, 
sausio 18. — Rumunijos vy
riausybė antradienį išleido įsa^ 
kymą, kuris draudžia vartoti 
Besarabijoje žydų kalbą. Lauk
ta, kad dar šią savaitę valdžia 
pradės deportavimą 
nijos žydų ir kitų 
lių.

iš Rumu- 
svetimša-

PARYŽIUS, Francuzija, sau
sio 18. — Antradienį Camille 
Chautemps suorganizavo naują 
Francuzijos ministerių kabine-

Socialistai’ parlamente nubal
savo paremti Chautempso val
džią, bet patys atsisakė užim
ti vietas ministerių kabinete.

Anders panašus į iš Kauno aikščių ir 
Mattsonų vaiko 1 .

kidnaperi
■ ■ -.........-f-r ■

TACOMA, Wash., sai.'sio 18. 
-- Kalifornijoje buvo areštuo
tas tūlas Anders, kuris prisi
pažino kidnapinęs turtingą chi
eagietį Ross ir jį užmušęs, kai 
gavo . yaduotpinigių $50,000. 
Anders, sakoma, yra labai pa
našus į kidnaperį vaiko Matt- 
sono, Tacoma gydytoj o 
naus.

SU-

Biznis geresnis —■ 
sako Nash viršilos

Lietuvos Naujienos
•i i .................... „r.,

centrinių gatvių iš
vežama apie dešimt 
tukst. vežimų sniego

Pranašauja ledų ga
dynę į 2,000 metų
BERKELEY, Cal., sausio 18.

— Dr. F. Xf Schaffer, Vienos 
universiteto profesorius nuro
do, ikųd per paskutinius 50 
metų Švedijos žemė pakilo auk
štyn virš juros 8 colius. Suo
mijos kraštas pakilo 10 colių 
per 34'metus.

Jei žemės kilimas Skandina
vijoje ir kitur šiaurės, Euro
poje eis tokiu pat tempu atei
tyje, tai jis gali, pasiekti pav. 
600 pėdų aukštumos, kas jau 
padarys bendrą .metinę tempe
ratūrą žemesnę. į

O jeigu pav. Skandinavijos 
temperatūra per metus bendrai 
nukristų 3 laipsnius (centigrą- 
do) ^žemyn, tai prasidėtų' užša
limas šiaurės Europoje, kurs 
savo keliu veiktų į pietus esan
čias šalis. ;

Pasak Dr-o Schaffer* yra 
ženklų, jogei naujos . ledų ga
dynės'galima tikėtis p 2,000 me- 
■tų.

DETROIT, Mich., sausio 18. 
— George W. Mason, Nash- 
Kelvinator korporacijos prezi
dentas, pareiškė korporacijos 
atstovams, jogei biznis šian
dien yra žymiai geresnis, ne
gu jis buvo tuo laiku, kai per
nykščio rudens recesija pasie
kė dugną. Per paskutines dvi 
savaites biznio gaivumas pada
rė dar žymaus progreso.

18 laivyno bombone
šių lekia į Havaii

SAN DIEGO, Cal., sausio 18. 
— Aštuoniolika Jungt. Valsti
jų laivyno lėktuvų bombonešių 
antradienį, išlėkė iš San Diego, 
Kalifornijoj, į Pearl Harbor, 
Havaii salose. „

Lėktuvams teks'padaryti be 
sustojimo 2,570 mylių kelionė. 
Ją atitikti tikėtasi į 18 arba 20 
valandų.

šie aštuoniolika lėktuvų yra 
pirmoji dalis visos 42 lėktuvų 
eskadros. Kiti išlėks vėliau.

WASHINGTON, D. C., sau
sio?’ 18. — Nacionali fabrikan
tų asociacija antradienį paskel
bė, jogei ji organizuoja specia
lų savo koihitetą politikos, su
derinimo, ir kooperavimo tiks
lais. J Komitetas kooperuos su 
valdžia tikslu sustabdyti rece
siją.

KAUNAS, gruodžio 12. — 
Jau ketvirta diena, kai iš Kau
no aikščių jr gatvių nuo ryto 
ligi., išnaktų vežimais ir sunk
vežimiais vežamas sniegas.

Daugiausia prisnigo praėjusį 
sekmadienį. Vėlai vakare gat
vėmis vos bi?vo galima per snie
gą išbristi, o pirmadienio rytą 
nuo 3—4 valandos prasidėjo 
kova su sniegu, kuri tęsiasi 
ligšiol.

Didžiulės sniego krūvos su
darytos šaligatviuose, šimtai 
vyrų ir moterų plačiais medi
niais kastuvais, kurių gale įtai
syti geležiniai ašmenys, kasė, 
stūmė sniegą nuo šaligatvių į 
krūvas, o išaušus vežikai pra
dėjo vežti.

Sniego suvarymas į krūvas 
užsitęsė ligi pirmadienio vaka
ro, o vežimas vis dar nesibai
gia.

Vežikai, atsipalaidavę nuo 
įvairių statybų, visi puola snie
go vežti. Sako iš pakaunės at
važiuoja nemaža ūkininkų snie
go vežti.

Sunkvežimiai taip pat be dar
bo nestovi.

Sniego gausumą padidina nuo 
stogų nukastas .sniegas.

Kadangi gatvėse daugumas 
spįego jau spėta suvažinėti, su
spausti, tai kol kas jis nekasa- 
mąs, bet užtat labai sugadino 
kęlią: daug kur jau išmuštos 
duobės, suvaryti, slydųs įįukšti 
iškilimai vidury gatvės ir labai 
kliudo* judėjimą, ypač autobu
sai ir, automobiliai kamuoja-' 
sL ' * ,

Labai skundžiasi sodybų sar
gai: sako, dirbame nuo 4 vai. 
ryto ligi vėlaus vakaro, ir tai 
negalime apsidirbti.

Kaune dabar sniegą veža per 
du4 šimtus vežikų. Vienas veži
kas per dieną uždirbąs 10—15 
Lt.

Apskaičiuojama, kad vien iš

aikščių ir centrinių miesto gat- 
vių reikia išvežti apie 10 tūk
stančių vežimų sniego.

Iš užmiesčio autobusų sto
ties reikią išvežti apie 1,000 ve
žimų. Kai dabar sukastos snie
go krūvos bus išvežtos už mie
sto, tada busiančios - pradėtos 
valyti gatvės.

Ta proga pažymėtina, kad 
nors Kaunas modernėja, bet 

‘gatvių sniegas valomas be tech
niškų priemonių,' savivaldybė 
tam reikalui neturi nė vienos 
mašinos, (k)

600 BEDARBIŲ LAUKIA 
VIEŠŲJŲ DARBŲ

' MARIJAMPOLĖ. — Paskuti
niu laiku Marijampolėje pri- 
skaitoma daugiau,; kaip 600 be
darbių, neturinčių minimalinių 
galimumų išsiversti per žiemą. 
Cukraus fabrikas* kampaniją 
baigs Kalėdų metu, ir tada be
darbių skaičius 'padidės iki 
1,000. Dalis šitų žmonių išėję 
skaldyti ir tašyti akmenų, da
lis ieško darbo prie miško me
džiagos ruošimo, bet dauguma 
nekantriai laukia prasidedant 
viešųjų darbų, kurie dar vis 
kaip nors padeda žmonėms, iš
siversti. Viešieji darbai plates
niu1 mastu busią pradėti tiktai 
po švenčių.

šiemet laukiama, kad nedar
bas ir skurdas dar bus dides
ni Marijampolėje, kaip per
nai. (c)

Pildome
INCOME TAX

.A.S 
už 1937 . K
Raštine Atdara Kasdien 

nuo 8 ryto iki 8 v. v.
Sekmadieniais nuo 9 iki 

1 vai. popiet.

NAUJIENOS
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NAUJIENOS, Chicago, UI
IU III.'.

AKMa^eris* . J ’r

“ Grinorimt^^Sulauktuuės
1 ' - A

■ . >.»»■«■ 1 '.i '« 1 1 ri
(Iš. romano- Kaulą Giobšo)

-T"'- '— 

l ii m

• (Tęsinys);;
Sumizgęs . vaikis- nebežinojo 

nei ką besakyti, nei ką bedary
ti. ir. siūlomas išgėrė pilną., stikr 
lėlį, degtinės irL užgėrė jį dideliu, 
paprastai, ‘'ąkunęriu7' vadinamu* 
stiklu alaus. Tuoj sustiprėjo jo 
galva ir kojos,,ir jis pradėjo ate 
sakinėti į klausimus, kuriais, 
reikia tiesa- sakyti, jį daugiau- 
apipylė kiti;, nei patys Gobšai; 
Diena, mąt, jau ' spėriai-varėsi 
vakarop, o su ja draugėj ir dar
bininkai ėjo iš fabrikų, čia vie
nas, čia jau, žiūrėk, kitas užėjo 
į Gobšo smuklę išsigerti; stikle
lį degtines ir gerą stiklą alaus? 
kad; va, nuplovus dulkėtą bei 
prakaituotą juodo darbo dieną. 
Visi, kaip paprastai, labai do
mėjosi naujoku ir- nešykštėjo 
jam nei rankos, nei žodžio, nei 
pagaliau alaus stiklo. Mat, pen- 
kerių tūkstančių mylių- svečias, 
be to, juk iš-jų visų gimto kraš-. 
to, šiaip ar taip-, buvo be galo 
malonus, įdomus- ir4 dažnai- lau
kiamas daiktas. Ir- todėl- visų 
krūtinėse šiluma dėl*, jcr,. tarsi;- 
nebosi teko, — visi, norėjo, su- 
juo pai 
žiniomis pasidalinti, brangio
mis naujienomis išsiilgimo, jaus
mą nuraminti . .’ . pagaliau, juk-, 
ir išsigerti stiklelį kitą, be ko 
juk. draugiškumas nėra tikro 
kraujo draugiškumas — taip, 
kaip rudens, saulė nėra vasaros 
saulė...

Kai kurie pradėjo skirstytis, 
vakarienės eiti, žadėdami vėliau

sugzįž^ik Lądi goraį] pąužus “gri- 
noriatisPi sulaufctuvėse-; bet ku
rie mėgo daugiau pagerti arba 
kurie- šiandien-nebedirbo, tie-vn. 
ąj-^ąaįllhp,' Ne^kųbejp nąmo ir 
hjžmerjaį, Kurių, čįą. visais tre- 
jetą& lygir? tyčią.- bpyo >-užklydu
sį^ ir. jąų. gerokai “paėmusių”.

O “misis”' Gobšienė su “Pyte- 
riu” prinešė- mėsos,- sviesto, py
rago-, pamidbrų’ ir raugintų a- 
gurky; ir-j i- visus ragino 'valgy
li-beu gentį- bet užvis-labiausia 
tai Gobsiuką, kuris kažkodėl pa
tiko j-ai: daugiauy nei tiktai1 jos 
vyro brolio sūnūs.- Ji pati vate 
ge šiandien, vakarienę*“apačioje, 
vadinasi, “saliune’V vaikams šį 
beimtą padavusi “viršuj” — an- 
trame-'aukštė,- kun Gobšai gyve
no.* ‘^Saliuno-” bizni; mat, jinai 
supi'ato-,- galima sakyti, iš' visų 
pusių ir puikiai; nusimanė, kad 
šį- vakarą- stambių pajamų bus; 
nes-“griiiorius”, pralobusio “sa
li unininko” giminaitis, ne vie
ną- lietuvį tarytumei traukte a- 
titrAuks. Ir. ji nesuklydo — ne, 
jne pefi nago juodymu Tuo j-pa
sklido žinią,., kad, turtingo “sa- 

sikalboti, iš savo tėvynės, liuninko”, Motiejaus. Gobšo, at
važiavo, iš-senos “kontres” arti
mas. giminaitis, labai puikus 
vaikio, in kad; jo pąsitiktuvės 
bus šį vakarą Gpbšuose. Ir, sa
kysiu. tiesą, prisirinko žmonių 
tiek, kiek dar niekad Gobšo “sa- 
liune” nebuvo buvę. Prie baro 
stovėjo koturios-eilės, stalai bu
vo visi apsėsti, pagaliau, ir į šie* 
ną atsirėmęs; ne vienas, stovėjo, 
čia;, žiūrėk, su. alaus “skeneriu” 
rankoje, čia su degtinės stikle
liu, čia — buvo ir tokių, kurie 
stovėjo, tuščiomis rankomis, 
laukdami, bene tik 
užfundys. Toks juk 

TĄS! 
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^^Ątėjo, truputėlį, pąsivėlayęs, 
ir Pąšešupių Strazdukas, visų 
vestuvių muzikantas;i kuris, ar* 
moniką. tįesiog iš' Lietuvos- a'te 
si vežė, manydamas, kad' tokių 
getų, Amerikoje visai nėra. Ir 
be jo armonikos ne vi anos gė
rynės neapsieidavo — ne!’ Nes 
ji, duodavo lietuviško 'kaimo- ge
gužinių sielą ir kraują — duo
davo. podraug ir lengvas kojas... 
Atėjo ir “Džiovas” Matulaitis, 
caro gvardijoj penketą metų 
ištarnavęs ii’ labai smarkiai 
klarnetą pusti išmokęs. O senas 
Gobšų kaimynas, “Džiulius” Ta- 
tarauskas, Lietuvoje namus pra
gėręs ir atvažiavęs Amerikon, iš 
naujp. pralobti, rodos, suuosda- 
mąs, kas kur ir kada įvyksta, 
niekados nei pražiopsodavo, nei 
pavėluodavo. Ir visados jis atei
davo su smuikh, nepaisant, ar 
tai- butų vakarųšjkos, vestuvės, 
•ar, pagaliau, ir šermenys. Jis 
save, kaipo muzikantą, mat, la
bai aukštai laikė; manydamas, 
kad4 geras muzikantas yra. taip 
„čtu- reikalingas ir naudingas 
daiktas, kaip — gyviemsiems 
oras, vanduo,, duona, druska ii 
degtinė; o mirusiemsiems^—kar
stas ir duobė... Jis turėjo smui
ką seną, gerą, nors ir ne Stra- 
divariaus vardu pavadintą, bet 
“tikrai stebuklingą”, kaip jis 
pats dažnai sakydavo. Jis griežė 
nuo ausies; užsimerkęs, susi
kaupęs, labai rūpestingai žiūrė
damas takto, -kuriam kelią jis< 
rodė bato galu ritmingai pupsė
damas į grindis. Ir lietuviai at- 
eiviai labai mėgo jo griežimą, 
aukštai kainavo jo smuiką ir 
vertino jį patį-, keip labai gerą,’ 
muzikantą. Ir* kai jis grieždavo 
vestuvėse arba ir šiaipjau ko- 

' kiame- nors “savyjy žmoniy” ar
ba “tautiečių”, kaip tiiomct bu
vo labai- madinga sakyti, susi-, 
telkime; tei- visi; tarytumei, 
plaukdavo draugėj- su jo smui
ko nuostabiai gyvais, aistrin-. 
gaiš tonais, — vieni, žinoma, 
kojomis mušdami į taktą, kilti 
rankas arba galvą r/tmingai ju
dindami, dar kiti ii; storai, ir 
plonai* niuniuodanii. O kai jis.

M AD*0S

Namie dėvėti suk-No. 4688 
nelę — žiurstas. .Patogus ir gražus 
rūbas. Sukirptos mieros 16, 18, 20, 
taipgi 34. 36; 38, 40, 42, 44; ir 46 
colių per krutinę.

Norint gauti vieną ar dau
giau vjrši nurodytų; pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą, blan- 
kūtę arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą- ir aiš
kiai parašyti savo vardą- pa
vardę ir adresą. Kiekvieno- pą? 
vyzdžio kaina 15 centų. Galv 
te pasiųsti pinigus- arba- paš^ 
to ženkleliais kartu su užsakys 
mu. Laiškus reikia ądresuptf: 
Naujienos I^atteru DspU 
So. Halsted, St., Chicago, III.

t I I! 1 " 1 ■ I
NAUJIENOS Patterru Dept., 
1739 S. Halsted SL, Chicago, I1L. 

či* įdedu 15. centų ir; prašau.
atsiųsti man. pavyzdi No>--------

Mierot; .....  per. krutinęs

(Vardai ir pavardė)

(Adresai)
■- ..-t——

(Miestas ir valstija)

kaspinas ir 
retas vaka-

i ||i
GreičiausiaPagelia

Tabletes su pil
ną vąiulensp ’ 
stikline/ ' .

V Sugrubk, 3. Bąyer 
Tablętęs 1/3 

ifcliNtL vandens stikle—vandbng stikle— 
i'Šgąrgaliuok du 
kartų kas kelias 

"•'I ‘ valandas

Tas greitis su. kokiu veikia. Bayer 
tabletės uaeelbaį nuo gerklės skaų-? 
§mų yra tikrai nuostabus gydymas,, 
paprastas ir; malonus. Viskas ka& 
reikią, daryt, tai sutrint ’ir ištar- 
pįnt tris tikrus Bayer Aspirin tab
letes vienam trečdaly vandens sti
klinėj ir tuo mišiniu išgargaliųot 
du kartu, galvą užlaužus..

Šis medikalis gargaliavimas pa
veiks veik kaip lokali? anestetiką 
skaudžiuose, įerzintuose gerklės au
diniuose. Skausmas .palengvės ūmai, 
užkimimąs atsitaisys.

jus pasak’ysit, kad tai nuostabu, 
o-ir tie-keli jų kainos, cenfai, palie
čia dideles “gerklės gargaliavimo” 
išlaidas ir stiprius' vaistus. Beto, 
kada pirksit žiūrėkit, kad gautu
mėt tikrą BAYEB ASRIRIN.

»

1 hp UŽ 12 
| Uu TABLETŲ 

tikrumoje, licentas tabletas

paimdavo kpkį liūdnesni i Irau- 
dįeš motyvą ir. perduodavo jį 
klausytojams su visais lietuviš
ko kaimo muzikanto širdies — 
sielos atspalviais, tai iš tikrųjų 
visi atsidurdavo su savo svajo
nėmis už- jurių-marių — pas sa
vuosius.,, Tada seniau atvažia
vusiųjų . ir savo gimtojo krašto 
giliau išsiilgusių j,ų ašaros akių 
šulįnęliuose jau nebeištekdavo... 
Sublizgėdavo j oš i*r pačio -' mu
zikanto tirštose blafeitiėncsę...

(Bus daugįau)

lįRIRUTES ; 
| Overtflnes

f ■ • ,v ■ ■ s“

------------------— .
, l , ' • ' I*. ' ,

į .Sįnging aį teyd-; affdi^’ be- 
for,e ą, combined ahdienc.e of 
about 4,000 people, and posing 
for. an. officiaL group pieture 
was- the- t.ask. y^&cįąnft by. Kirut 
tęs members lašt Sūnday.

Ęifteęn; hųndrėd. Litįiuaniąnš. 
paokedi the liįthuanįan Audite 
rium in. the afternobn untih nntz 
evep stąnd.ing room wąs Ipft; 
The main attraction was Jonas 
Budrys, now Consiil General to 
thą United- Statės, būt fifteen. 
years agp one of the two he- 
roes who led the grtįup of mi- 
litant Klaipėda Lithuanians to 
seizn Kląipeda for Litliuania af.^ 
ten* tiring of the ebe.rnal s ta 11- 
ing> of the Leagtfen’machinery. 
Hisį< companion on^that memor- 
ablę. ventufre was ^imo.najtis. 
Birute, honored by the■ invita- 
tion to- share the stage with 
Mr. Budrys, showed.its appreci- 
ation by singing> oun> patriotic 
songs with periectibn and un* 
usuali gusto;

A t the Chicago, Lithuaniąns 
Society’s. annualr Affair at; the 
Ashland Auditorium Birute was 7. { . '
one of fiye chorųses- whięh fa- 
ced an expectant / throng of 
about 2,500 society members 
and friends. Here, foresaking 
precedent, Mr. Byanskas gavę 
his whole attention to direct- 
ing the chorus whil© Lulu Raben 
accompanied at the piano.

1 Į."'.". ' ■ '1.1"! I- I.« I"'1'

ThUNtha^ < •
Swell out thpses chestjS; men; 

Stores of, people ate the? Ashland 
aPditorjųjn claime.d^ Birutes 
męn’s sectipn was the fįrst.they 
ęver heard above« ak mixud chor
us ... In fact, a few are comph- 
mentary enough to say we have 
the best malė section among 
Chicago choruses ... How about 
some malė chorus numbers,-. Mr.- 
Byanskaš, with( a. soprano? solo 
just: so, the* girh don’t feelį alto- 
gether slightpd? \.. Whcn rnore 
than i ifty members appeared at 
bur ląste rehearsąl the sočiai 
committee made' ą resolution: 
yvhenever. morp than half a 
hundred do, attend; the commit
tee will serve refreshAients and 
špring a. £ew surprises.... Won? 
der just how our pįctures did 
come out? . . . Ifr yoų are at; re- 
hearsal; Friday- you. will see for 
youTself . ... Beginning. with, the 
first issue ip February. Bitute 
will have a full columų in JAU
NIMAS, the Litbuanian Youth 
pewspaper ... In the meantime 
your basketball! faps.vvill be 
pleased; to hear that: Krąusc, 
Lauraitis, Budrik< and other 
štars are playing,; in that. news-

-'"i" 1 y

papet’s basketball league every 
Thursday nite at St. Augus-, 
tine’s gym ... See you all Fri- 
day at Sandara Hali, dnd* we 
hope the girls bring all those 
men along ...

Jacyues Grandmesnil

Trečiadienis, saus. 19, 19Š8--------------------------- -------------J—------
Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR.BERTASH
: 756 West 35th St
t Got. of' 36th and< Halsted St*.
Pfjso vąlapdps. npp; lf-3'ąuo 6:30-8:3(1

Nedaliomis pagal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVDj

TaL Kenw4>od. 5107.

Jei Kas Suradote
Amžiną Plunksną

Pereiti) sekmadienį Chicagos 
Lietuvių Draugijos parengime 
Ashland Blvd. Auditorijoje stu
dentas Firmant pametė pilkai 
juodų Parker firmos auksinę 
plunksną; 

«
Jei. kas radote, tai malonėki

te* pranešti Chicagos. Lietuvių 
Draugijos ofisui. Ant plunks
nos smulkutėmis raidomis yra 
įrašytas^ savininko vardas. Va
dinasi, Firmant.

Kadangi ta plunksna yra 
brangia dovana, tai. studentas 
Firmant todėl, ypač norėtų ją 
gauti atgal.

INSURANCE
(APDRAUDA)

t-.• r
k.

1
i

• Pilną apdrąudą auto
mobiliams

• t Apdrąudą namų nuo.
ugnies

9 Apdrąudą rakandų
Apdrąudą - nuo vagių,

• Apdrąudą langų
• ( Apdrąudą gyvasties

gausitę.

NŲNAUJIE
raštinė ję

. > per A, Rypkevičių

1739 S. Halsted St.
;l ' ’ . ' ■ .

.. Raštinė- atdara kaą vaka
ras, iki 8. vai. Šekpiadie- 

. niąis nuo 9 ryto- iki’ 1 vai. 
po pietų.

TAISOME VISO
KIUS RADIOS’

Eksperto radio taisymas—dykai 
apskaičiavimas — atliekama jūsų 
.namuose—visas darbas užtikrin
tas vieniems metams.

Marųuette Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Aveniie 
Kalbame Lietuviškai.

.Hemlock 2343

LAIpOTUVIU DIREKTORIUS

John F. Eudeikis
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

AMBULANCE
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 
<1605-07 So. Hermitage: Avė, 
4447 s South Fairfield' Avenue

' Tel. LAFAYĘTTE 0727

I ) X 1 < f ■ koplyčios visose 
= Chicagos dalyse

Klausykite musų Lietuvių radio programų Pirmadienio vakarais. 
10:00' vai. vakaro iš W; H. F. C. stoties (14209 K.)— Pranešėjas 

P. ŠALTIMIERAS.

Laidotuvių Direktoriai
i NARIAI 

Chicagos, 
Cicero

f. Lietuvių B 
t Laidotuvių. ■ 

Direktorių 5 
Asociacijos

Ambulance 
Patarnavi
mas Dieną 

ir Naktį

TURIME 
KOPLYČIAS

VISOSE MIESTO 
DALYSE..

A. MASALSKIS
• 3307 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

< .A; PETKUS
6834 So. Western Aye. Phone Grov.ehill 0142-
1410 South 49th Court Cicero. Phone Cicepo 21,09',

C - . P. J; RIDIKAS
3354 So. I^alsted Street Boulevard 4089

IU.ZOEP
'1646 West 46th Street

Phone< Boul. 5203
Phone. Boulevard 5566

' S. M; SKUBĄS
*. 718 West 18th Street Phone Monro^ 3377

S. P; MAŽEIKA Yards 1139-
i 331.9. Lituanica Avenuei Phope Yąrds 1138

ĘachAWICZ IR SUNŲS1.
2314. West. 23rd Plące Phpųe Canąl 2515
SKYRIUS; 42-44 East 108th Street; Tel, PuĮlman K70

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Western Avė. Phone Vjrginia- 0883-

$ •________ ' . _______ '________
■ ■■; p. .■ ’ —■""—’-T ; ■ i T " ------

< J; MULEVIČIUS
4348 Sp.; Californįa Avenue Phone Lafayctte 3572

-....................... I " LJ 1 1 1 I1 r 1 —

IVlrs. Anelia- K. Jarusz-
Physical Therapy 

and Midwife 
6680 So. Western 
Avė., 2nd floor 

Hentlock 9252
Patarnauju prie 

gimdymo. namuot 
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie t r e a t - 
menti, ir magnę- 
tic-blanxets ir tt. 
Moterims ir mer
ginoms pataria
mai dųvanai.

—  — 1    ■■ ■ " ■■ ■.

NAUJIENŲ 
METINIS ' 

KONCERTAS 
Vasario-Feb. 13 d. 1938 

SAKALU Svetainėje

ADVOKATAI

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.
Kamb. 143L-1434f—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

i i. i i,,.......

Ofiso Tek Virtinis- OMfk 
Residence Tel. BEVERpY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR> CHIRURGAS}

4157 ARCHER AVENŲE 
Ofiso valąndos:.

nuo 2—4 ir nuo, 6—8 vaL vakare 
Rezidencija:

8Į939> SOUTH, CLAREMONT AVĖ 
ValandosTr-9r-rlO A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį.

JOSEPH J. GRISU'
LIETUVIS ADVOKATAS
TMephone: Boulevard 2800 

463 į SOŪTH ASHLAND AVENUE 
Kės. 6515 So. Rockwell St.

Telephone: Republic 97 J3

KL. JURGELIONIS
3407 Loive Avė. Tel. Yards 251D

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn St .
Room 1230-

Ofiso Tel; CENTRAL 1824 
Namu Tel.—Hyde ? Park 3395 '

A. Montvid,. M» D
West Town State Bąnk Bldg. 

2400 WEST. MĄDljSON STREĘT.
Vąl. 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 vak

TeL Seeley, 7330
Namų telefonas Brunswidk 0597

■" . *■■■■- -r——— 11—  " 1 - T !H,JF

Dr. A. J; Shimkus
GYDYTOJAS; IR CHIRURGAS

VaL 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. Lafajrette-8016

D

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

Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6. iki 8 
vak. Nedėlioj pagal susitarimą

Ofiso Tel.: Boulevard 7820- 
Namų Tel.: Prospect 1930'

Phone Boulevard. 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
, DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

1111

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI 

6322 So. Western Avė. 
VALANDOS:.

Panedėlį, Utarninke- ir Ketverge < 
nuo 2 iki 9 vai. vakare,.

Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 v. v.
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v, 

TeL Prospect 1012

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 1 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
. < ' Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St' 
CHICAGO, ILL. •

I > i ■>

m:

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Mano 20 metų/ praktikavimas,
■ jūsų garantavimas.
, Optometrically Akių Specialistas

Palengvina akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ii’ tojircgystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsi
tikimuose egzaminavimas daromas 
su. elektra, parodančia mažiausias 
klaidas. Specialė atyda atkreipiama 
i mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos.
VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vak. 
NEDĖLIOJ nuo 10 ryto iki 12 pietų 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South, Ashland A v.

Phone Boulevard 7589.

DR. G. SERNER 
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

'Tel, Yards. 1829. 
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis, 
Ištaiso.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 West 35th St. 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo lOJki 4, nuo 6 ijd 

Nedėjiopiis, pagal sutartį,
8.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR. DĘNTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
. Drau^^

Phone CANAL 6122

DR; SkBIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West 22nd Street 
Valandos: nuo 1—3 ir 7—8

Seredomis ir nędžl. pagal sųtąrtį
Rez. 6631 So. Califomia Aveųue 

Telefonas Republic 7868'

Ah

Dr. Margeris
3325 So. Halsted St.

Valandos: nuo 10 rf iki 2 po pietų 
ir nuo 6 iki 8; vakaro,, 

Šventadieniais tik susitarus
Phone BOULEVARD 8483

Res. Phone: Office Phone:
Laf. 7383 Pros. 1012

Dr. S. Jakubs
DENTIST

; 6322 S; Western Avė.
• VAL.: 9:00 ryto iki 8:30 popiet, 
išskyrus sekmadienį ir trečiadienį.

* Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395-

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

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

KITATAUČIAI
DR . UERZM AN

i IŠ RUSIJOS.
Gerai lietuviams žinomas per . 31 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.
. Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vytų, moterų ir vaikų, pagal naujau
sius metodus X-Ray-ir kitokius ele- 
tros prietaįsus.

Ofįsąs ir Laboratorija:
1034 W; 18th St., netoli Morgan SL 

Valandos nuo 10—12-pietų ir- 
nuo. 6- iki< 7;30 vąl. vakaro

Tel< Canal 3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

: Dr. Charles: Segal
t OFISAS

; 4729 So. Ashland. Avė.
I 2-ros lubos 
įCHICAGO, ILL. • 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vąl. po piet ir nuo/7 iki 8:30 va’, 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki L? 
valandai dieną.

Phone' MIDWAY 2880

Telefonas Yarc^s 099.4

Dr. Mauricė Kahn
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki . 12 diena, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedęl. nuo 10 iki 12.
Rez. Telephone PLAZA 24M

-.«•* -»r»- ■<fiBįlSĮįį|^^.Yfa -Įr
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BRANGI IR KOMPLIKUOTA CHICAGOS 
VANDENS TEIKIMO SISTEMA.

m „iKaip GydosiBlvd., ir Trumbull r

Kaip Miesto Gyventojai Y pi Aprūpinami 
Vandeniu

Chicagos miestas gali pasi- siurblių ir pumpavimo stočių 
džiaugti turėdamas taip arti ir 
taip didelį Michigan ežerą, iš 
kurio guli traukti tyrą vande
nį miesto gyventojų reikalų 
aptarnavimui. Palyginkime tai 
su miestais neturinčiais panašių 
ežerų arti ir įsivaizduokim;, 
kiek1 tiems miestams turi pre- 
kiuoti ' (gavimas vandens, tin
kamo kaŠ&eniniam vartojimui.

Chicago, nors turi vandeni 
arti prie miesto, vienok išve
džiojimas į visas miesto dalis 
tinkamai daugumoje ir apsau
gojimas to vandens švarumą ir 
nuolatumą miestui prekiuoja 
nepaprastos sumos pinigų. Yra 
apskaitliuota, kad nuo 1864 me
tų iki šiol Chicaga turi sudė
jusi virš dviejų šimtų milijonų 
dolerių vandens pervadams į- 
taisyti.

7 Siurbliai Ežere

van-
esą-

van-

Chicaga šiandien turi įrengtus 
7 siurblius ežere, apie 5 mylios 
nuo ;kranto, išdalintos apilgioje 
atstumoje nuo pat šiaurinio 
miesto kranto iki pietinių prie
miesčių. Taip jau1 turi 14 pum
pavimo stočių, kurios varo 
denj j visas miesto dalis 
momis pervadomis.

Iš ežere įrengtų siurblių
duo yra atvedamas į miesto per
vadas pažeminiais kanalais nuo 
45 iki 200jpedų žeihės gilumo
je ir tų kahalų didis yra nuo 
5 iki 16. pėdų didumo—t. y. plo
čio ir aukščio. Priežastis ėjimo 
taip giliai po žemės paviršium; 
yra tame, kad didieji vandens 
kanalai yra kasama—geriau pa- 
skius—kertami uoloje. Kur su
randama vienodas ir pastovus 
skalos sluoksnis^ sten ir kerta-, 
ma vandens kanalai įamžinant 
jųjų pastovų tarnavimą. Tokių 
pažeminių vandens kanalų, iš
kirstų uoloje, Chicaga turi apie 
J00 mylių ir tais kanalais kas
diena perleidžiama virš bilijo
nas galionų vandens, čia mi
nimieji gilieji pažeminiai kana
lai yra tik tarpe ežere esamųjų laukti kainų pakilimo, kaip nau-;

išdalinti po įvairias miesto da
lis. ' t \ !

Pumpavimo stotys perkošia, 
išvalo ir pumpuoja vandenį į 
didžiąsias pervadas, • “water 
mains”, kurių po miesto gat
vėmis, nuo 4 iki 10 pėdų gilu-, 
moję, yra išvedžiota 4,000 my
lių.
Kas Daugiau Vandens Kanalii

šįmet bus pradėta statyba 
naujų vandert kanalų tinklo, sie
kiančio aptarnauti geresnių 
vandens pristatymu pietinę mie
stą dalį ir pietvakarių priemies
čių, kaip tai: Roselando, Bevęr- 
ly Mills, Morgan Park, Brainerd, 
Auburn Park, South Chicago 
ir tt. šis tinklas pravesti ims 
5 metus laiko ir viso prekiuos 
tryliką milionų dolerių, šįmet 
numatoma tam darbui praleisti 
apie pusantro miliono dolerių. 
Pirmiausiai bus kasamas 16 pė,« 
dų kanalas, 200 pėdų po žemės 
paviršium nuo siurblio ežere, 
po 47 gatve iki S. Western Avė. 
punipos. Sekančiais metais nuo' 
čia bus kertamas 12 pėdų ka-‘ 
nalas, tiek pat gilumoje, iki 
Beverly Ilills. Prekiuos apie 
trys milionus dolerių. Metus vė
liau—į kitas kolonijas, ir taip 
iki darbas bus užbaigtas.

Visi konstrukcijos darbai van
dens išvedžiojime yra apmoka
mi pinigais surenkamais už van
denių “water taxes.”

Namas Kuriame
Malonu Gyventi

Paskutiniuoju laiku daugiau
siai pavyzdžių buvo pateikta 
mažų bakužių, už tai nekurie 
skaitytojai pradėjo bartis ir pra
vardžiuoti mane “skurdžių ap
aštalu”. “Well’\ štai pavyzdys, 
kurio negalima bakūže, vadinti. 
Puošnus erdvus “viduramžių go
tiško” stiliaus tinkąs ant kam-

I ' ♦

pinio loto. Pavyzdys paimtas iš
Fresho,1 California. Ten jojo pa
statymas prekiavo tik $5,000 
dolerių. Norėdami čia statyti, 
pasiteiraukite pas savo archi
tektą.' v

JBK.
13 x 12.

o
1x i 2.

Namai, Prekyba 
Ir Lietuviški 
Agentai
Pranašauja Didėjančią Statybą 

ir Kainų Kilimą
žymus ekonomistas Roger W. 

Babson pranašauja, kad 1938 
metai, nors pradėjęs nedrąsiai, 
iki vasaros išsisiubos namų pir- 
klyboje ir naujų statyboje, taip 
kad apię liepos mėnesį galima

A. F. CZESNA BATHS
ATLANKYKIT SVEIKATOS P IRTI

. \ r Telefonas BOULEVARD 4552
Užlaikom elektrikinj Kabinetą, karštus ir garo kambarius; suteikiam 
elektrikihius ir švedų masažus; Pagelbėsim jūsų sveikatai VIOLET 
Spinduliais ir sieros vanom. Kainos labai prieinamos; Moterų diena 
utarninkais.

1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

SVAR.

GERIAUSIAS PLOVYKLOS BARGENAS
DRĖGNI PLOVINIAI • PABANDYKITE

GILIUKO PENKTALIENĮ TIKTAI \
DRĖGNI PLOVINIAI 4fln VIRS TO d- 
už io svaru *»C

* Išgaruodinti Drėgni Ploviniai
GRĄŽINAMI DRĖGNI — NE ŠLAPI • LIUOSI — NE SUSUKTI

MARŠKINIAI (RANKOM BAIGTI) 7^ KIEKVIENI

ARCHER LAUNDRY CO.
TELEFONAI: Lafayette 9211. Priemiesčiuose: Summit 190—Cicero 2700

UGNINIS IŠPARDAVIMAS
TURTO
VERTĖ 35,000

Mažai Pagadintas, Turi Būti Parduotas 
j Trumpą Liką ' ,

Jusu patogumui laikome sandėlį atdarą, kas vakarą, ir 
SEKMADIENĮ nuo 10 vai. ryto iki 5 p. p.

DOVANAS DALINAME SU KIEKVIENU PIRKINIU.

SADOVVSKi
Furniture House

1617-19 West 18Jtą. Gatve
arti So. Ashland Avenue

Rakandų Sandėlis, Įsteigtas 30 Metų

Julia Lathrop Homes, 2000 M 
Diversey
Park Homes, 2437 E, 106 Str. 
Iš gautų aplikacijų, po ištyri
nėjimų, butai* bus leidžiama 
nuomuoti tiems, kurie atrodys 
tinkamiausi ir reikalingiausi 
panašių -butų.

Stato 50 Naujų Namų 
Lietuvių Apgyven
tam Kvartale

(Namų Sienos 
Nuo Pabalimo

(Sienos “Suserga” Nuo Drėgmės, 
šlapios žemės ir Kitų Priežasčių

Praėjusiais metais vieną kar
tą šiame skyriuj buvo rašyta 
apie x muro ligą—pabalimą ply
tinės sienos. Jau kelioliką žmo
nių reikalavo pakartoti tą re
ceptą Iš naujo nes neišsikirpę 
tuomet, pamiršo receptą. Tat 
šiuomi pakartosime.

Kitos Namų Statybos ir Tranz- 
akcijos žinios

jų namų, taip ir senesniųjų. Bu
tų stoka toli gražu neužpildy
ta ir pagerėjant. darbams pa
kils ir namų bei', butų reikala
vimas—tas privers ir kainų ki
limą. ■ .

Apskaitliuota 112 didžiųjų 
miestų' butų užpitdymaš“ ir su
rasta, kad nuo 96 iki 99.31 nuo
šimčių yra išnuomuota, nepai
sant jųjų brangumo' bei tinka
mumo gyvenimui. Sakoma, kad 
tokios padėties dar nėra buvę 
nuo 1919-1920 metų.

» » 8 : ,
Kalbant apie real estate agen

tus, nors Chicagoje lietuvių-ag- 
entų-brokerių turime apie pus
antro tuzino, vienok bėgyje 1937 
metų jie nedaug parodė veiklu
mo, bent nekurie. Tuomi pat, lai
ku kitataučiai veikė gana rū
pestingai. Keli šimtai lietuvių 
pirko bei pardavė nuosavybes 
ir jiems didžiumoje kitataučiai 
patarnavo. ' 4

Garsinimasis real estate ag
ento yra didžiausiu investmen- 
tu į savo biznį. Reikalinga gar- 
sintis—ir garsintis nuolatiniai 
norint pasiekti platesnę publi
ką. '

F. H. A. Plano Namai 
Statomi Mount 
Greenwoode
Parduodami Mažais Įmokėsi
mais; Medžio ir Muro Namai

Vienatinė kolionijR, kur sta
tybos laike žiemos neapsistojo 
yra Mount Greenwood, apie 
111 st ir S. Kedzie avė. Ten 
statoma mediniai ir sudėtiniai 
—medžio ir muro namai, vidu
tinės ir pigesnės kainos. Par
duodami su mažais įmokėjimais 
ir finansuoti ilgų metų išsimo- 
kėjimais pagal' F. H. A. nusta
tytą tvarką. ' , -

Taip jau gyva statyba eina 
vadinamam Markham priemies
tyje, prie S. Kedzie avė ir W. 
159st. Ten statoma pigus me
diniai namr.i su dideliais lotais. 
Statytojai džiaugiasi, kad netu
ri vargo su pardavimu, tankiau
siai parduoda pirma negu spė
ja užbaigti darbą;

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

Chicagos, Priemesčių 
Lietuviai Pirkę— 
Pardavė Narinis
Paskutinį Laiku ^Namų Pirk- 

lyba žymiai Suftiažėjo
I • i ■ ?

Bėgyje paskutiniųjų trijų sa
vaičių, tarpšventyje, namų pirk- 
lyba buvo labai sumažėjusi, že
miau seka sąrašas lietuvių, pir
kusių bei pardavusių jų nuosa
vybes tame laikotarpyje:

J. Radžjius pirko ant S. Rock- 
well St., prie W. 35 S t. ?

P. švagždys pardavė J. Pake
liui, ant S. California avė., prie 
W. 73 St. /

A. Ruzgis pardavė, S. Hoyne 
Avė., prie W. 64 St.

W. Mažeika pardavė J. Mac- 
kiewicz, ant S. Talman aye„ 
PĮ-ie W. 62 St.

P. Sarapatas pirko ant W. 40 
St. prie S. Albany Avė.

F. Garlevvicz pirko ant W. 47 
S t. prie S. Honore St.

S. Ragauskas pirko nuo A. 
Ruiko, ant S. Eemerald av., prie 
124 St, mastęrs . “deed”.
A. Dvylis pardavė ant S. -Cen

tral Park avė., prie W. 18 St.
J/ Jozaitis pirko ant S. Cen

tral Park avė. prie W. 18 St.
“Lietuva” spulka pardavė S. 

Lukošiui ant S. Paulina St., 
prie W. 46 St.

T. Moalis pirko ant S. Throop 
St., prie W. 58 St.

K. Waitus pirko ant W. 63 
St., prie S. Seeley avė.

W. Jabldhskis pirko ant S. 
Elizabeth.St., prie W. 47 ^t.

A Pūkas pirko nuo J. Zapus- 
tos, ant W. 69 št, prie S. Tal- 
man Avė.. /;>

P. Vongales pirko ant W; 84 
St., prie ,S. Elizabeth St. <

Lietuvių Spulka Cicero; III. 
pardavė J. Rašinskienei.

Chas. Wertelka pardavė P. 
Praniui ant CanąĮport avė., prie 
Ruble St.

S. Vainauskas pirko ant S. 
Arįesian Avė., prie W. 68 St.

. K. Petrauskas pardavė V. 
Bardauskui ant S. Fairfield avė., 
prie W. 45, St mainas

A. Bartus pirko ant S. Fran- 
cisco avė., prie W. 72 St.

' T. Zuris pardavė ant S. 
Ingleside .avę., prie W. 63 St.

J. Sepąvicz pirko ant W. 43 
St.,-prie S. Wallące St.

V. Bardauskas “ pardavė K. 
Petrauskui; ant W.' 46 PI. prie 
S. Western Avę. rnainas

Lietuvių Spulka, Cicero, III. 
pardavė C. Geniui. ;

P. Yąnkauskąs pirko Madison 
St., addition, r-RrOviso, III;

A. Serkovvski pirko ant S. 
Brandon avė., prie 133 St.

Kam, Kokiom Sąly
gom Nuomuoja Val
džios Butus
Apie Federalius Apartmentinius 

Rumus • Chicagoje
. A <

Trys valdžios projektai, nu
griautų lūšnų distriktuose pa
statyti apartme utiniai namai, 
dar ne visi išnuomuoti, net ne 
visi užbaigti. Tikima, kad grei
tu laiku bus visi pavesti nuo
mavimui ir aplikacijos vėl yra 
priimamos nuo norinčių butų 
gauti.' >

Iš turėtų 14,000 aplikantų, 
apie pusę tų liko jau atmesta, 
kiti dar neištyrinėti. Pirma ne
gu parenduojama—aplikantas- 
turi išpildyti ilgoką aplikacija, 
nurodant savo uždarbį, išlaidas, 
kiek metų kur gyvenęs ir kiek 
dirbęs, gautos uždarbės praei
tyje; kaip praleidi uždarbį ir tt. 
' Tųliaus, aplikantas . turi už
dirbti ne mažiau kaip tris kar
tus ; busiančios nuomos ir ne 
daugiau kaip penkis kartus. Pa
vyzdžiui: ( norint išnuomuoti 
butą už $25.00 į mėnesį, apli
kantas turi uždirbti į mėnesį 
tarpe $75.00 ir $125.00. Apart 
to tu!ri įyodyti, kad butas, ku
riame tįląbar gyvena, yra neti
kęs sanitariam ir saugiam var
tojimui, sulūžęs, neturįs gana 
šviesos bei ventiliacijos, sto- 
kuoJsĮs vandens arba toiletų bei 
kitų būtinų reikmenų. Mat ne
norima iš gerų butų atimti nuo- 
muotojų. Pakol kas, ne kaip se
kasi gauti tikrai pritaikamų 
nubmuotojų.

-Norintieji gauti valdžios bu
tus, gali kreiptis į sekančias 
vietas sudėjimui savo aplikaci
jų bei apžiūrėjimui butų: Jane 
Addams namų ; grupės raštine 
randasi 1248 W. Taylor Str.,

Bėgyje 3 savaičių visoje Chi
cagoje namų parduota. 3,199, 
vertės $5,805,892; morgičių pa
daryta 1,278, už $12,728,809; 
permitų. naujiems namams sta
tyti išduota 35. Jų konstrukcija 
prekiuos $646,557. v •

Bėgyje 11 mėnesių 1937 me
tų, Chicagoje su priemiesčiais 
viso namų, bei lotų, parduota 
48.968, beveik panaši skaitlinė, 
kaip ir metai prieš tai. Bet pa
starieji metai buvo pastovesni, 
gauta geresnės kainos ir par
duota be prievartos. Naujų na
mų statyba praeitais metais 
pakilo apie 36 nuošimčius, paly
ginant ^su 1936 metais. Numa
toma, Ifad 1938 metais statybo
je turės žymiai pralenkti pra
ėjusius metus, kaip priemies
čiuose, taip.ir Chicagos mieste. 
Daugelis žymių firmų -yra pa
sirengusių statyti namus ne
brangios ru'šies ir dideliais skai
čiais.

Jau pradėta statyti pavyzdinis 
namas, žemos kainos, Summit, 
III., prie 58 gatvės, du bloku į 
vakarus nuo , Harlem Avė. Ten 
rengiamasi statyti apie 50 na
mų ateinančią vasarą. Kadan
gi yra lietuvių, apgyventa apie- 
iinkė, gal ne -yienas iš tų bu
siančių namų ir lietuviams teks 
nupirkti. Lotai bus 40x125 pė
dų.

Muro liga pasireiškia tankiau
siai nuo perviršip drėgnumo pa
sidarančio nuo nuolatinio pa
unksnio, varvančių bei bėgan
čių rynų* užgaunant garu arba 
ni?a šlapios žemės apie pama
tus. Pasitaiko ir' nuo nedadegtų 
plytų arba prasto molio ar vap- 
nos mišinio, 
dėjus sienai 
be pagelbos 
mui reikia 
(Iručiai nutrinti su mediniu še
pečiu; ęaskui padažyti šepetį i 
mišinį 1 dalies muriatic acid ir 6 
dale vandens ir “nuprausti”; vė
liau reikia numazgoti tyru van
deniu* ir, galiau, dar nuplauti su 
mišiniu puskvortės amonijos ir 
2 galionu vandens. Jei už kiek 
laiko pabalimai vėl pasirodytų, 
tai minėtą procesą reikia vėl pa
kartoti.

Tas neutralizuos plytose es
ančias druskos ir išgydis plot
mes.

Pasitaikius vietoms kur nuola- 
tai siena drėgsta, verčiau to
kiame atsitikime sieną numaz
goti su “water proofing com- 
pound”, kad drėgmei daugia.i 
neperleistų į plytas.

Vienok kartą pra- 
sirgti ir druskatis, 
nepaliaus. Išgydi- 
sergančias vietas

PAIN-EXPELLER *
Mvk kų. U. i. VM. OO.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

Tūkstančiai pasiekė palengvi
nimo gėlimų ir skausmų nuvar
gintuose muskuluose su geliais 

išsitrynimais.
PAIN-EXPELLERIS 

su “Inakro” vaisbaženldiu yra 
I X naudojamas per 70 metų.
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TŲ herojus

stijų senatoriai, kartu su “libe
ralu” Borah, iš: Idaho valstijos, 
daro - obstrukciją, bandydami i tą 
bilių; nepraleisti.

. ■•ymji uiiui .in u .iff.ijun.

TIKĖJIMAS PO PRIEVARTA

Užsakymo kaina t
Chicago ja—paštu:.
, Metams ...--------------------------- $8.Q0i

Pusę! metų, ..... _____________4.00|
Trims menesiams ____________2.00
Dviem, /menesiams 1^0
Vienam menesiui .................... ;75{

Chicagoje - per • išnešiotojus:
Viena kopija 8C;
Savaitei -------------  ISci
Menesiui ................   75c,

Suvienytose Valstijose,, ne Chicagpj,;
{ ’ paštu:
, Metams ....------ ------- —------  $5»00i

Pusei metų .......    2.75,1
Trims menesiams . ..........  1.50i
Dviems mSnesiams^.________  l.OOs
Vienam mSnesini .75;
Lietuvoje ir- kitur užsieniuose* 

(Atpiginta)
, Metams $8.00

Puselę metų ,.....  -.........  4.09
Trims mėnesiams.-. .... ......— 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money;

Orderių kartu, su užsakymu.,

NAUMENOS
The Lithuanian Daily New« 

Published Daily; Ęzcept. Sunday by 
The Lithuanian News Ptth. Co^ Ine.

1739 South,Halsted Street
Telephone CANAL 8500

vę logįžfciaiu bartu už: apsileidimą? apsaugos; komisaru 
Vorošilovą, arM vyriausiąjį: soyiėtųfarmjj^s: vedąj 
tuose* maršalą- Bliucherj. f

Bet Ždanovas pasirinko, kaipo taikikli, “musų, my
limą Litvinovą — ar dėl to, kad jo departamente buvo 
surasi tiek daūg' “šiUĮnį./ii' fašistų? agentb^’
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Lietuvos Oliinpijadb-

Sportas

Kviečių trukumas Europoje
, * '* ---------------------------- ' '

Pastaruoju laiku padidėjo gru^ų eksportas iš Ame
rikos į užsienį, bet žinovai; sako, kad artimoje ateityje: 
tas eksportas busiąs dar didesnis; Ypač kviečių..

Europoje — taip patMlkaip ir Amerikoje
lis paskutinius metus kviečių buvę užauginta mažai.. Net 
Pietų Amerikos šalis buvoi skaudžiai palietusi sausra^ 
Pav. Argentinoje pereitų metų derlius davė tik 180 mi- 
lionų bušelių, tuo tarpu kai pirmiau ji kasmet gaudavo 
240 milionų.

Plačiai: žinomas grudų prekybos- ekspertas B._S., 
Snow sako, kad Europa turės pirkti, kviečius iš Austra
lijos; kurios pereitų metų derlius yra* apskaičiuojamas 
į 160 milionų bušelių, Bet to . nepakaks. Europa bus pri
versta pirkti kviečius ’da ir iš. Š. Amerikos Jungtinių 
Valstijų. Šis kraštas' dabar turi; 105: milionų bušelių at- 
sargą,. tačiau; žymi dalis: šitos atsargos susideda, iš žem
inos rųšies “raudonų” kviečių, prie kuriui reikią primai
šyti didoką kiekį geresnių rųšių, kad tie kviečiai galėtų 
būt vartojami.
\ Tokiu budu kainos kviečiams' pasaulio rinkose; šie
met. turės būt aukštos. Bet tuo pasinaudos daugiausia 
spekuliatoriai, kurie supirkinėja grūdus iš knksto, o ne: 
farmeriai ir ūkininkai;

Lietuvos s vyskupai parašė 
“ganytojišką laišką” (mat;, jie 
mano, kad žmones reikia r ga
nyti!), kuriame f j ie, tarp kp- ki
to, sako:

“Atsiranda? neti tokjųf, ku
rie norėtų, kad ir musų kra
šte butų suteikta galimybė 
vaikus atleisti nu’o tikybos 
pamokų lankymo mokyklose, 
jei to jų tėvai ar globėjai pa-, 
geidautų. Nefclausykitę,,bran
gioj i Kristuje, tokių gundy
tojų.”
Vadinasi, tikyba turi būti 

brukama vaikams po> pęriayarr 
ta, net jeigu tųtnenorėtų jų tė
vai.

Klerikalai, norėdami uždėti 
savo kontrolę mokykloms,;, daž
nai remia savo> užmačias; tėvų 
autoritetu- Jie* sako, kad vaikų 
aūklėjįmet tčyams priklauso dau
giau teisių, negu*mokyčiau Bet 
taip jie?.kalba tiktai tol, kol*tė
vai yra? nuolankus kunigams. 
Kair tik; tėvai atsisako kląusyti 
klebono? įsakymų, tai jie kleri
kalų akyse- netenka teisės - kiš
tis į savo vaikų: auklėjimą< '

Ne koks, nors/rądikalų šaltinis, bęt; kQnseryatyviška 
žinių agentūra Associated Press prieš keletą dienų pra
nešė, kad vis- daugiau ir daugiau kareivi^ iš Ispanijos 
sukilėlių armijos- pabėga į vyriausybininkų pusę. Dau
gelis tų pabėgėlių rizikuoja savo gyvastimis, stengda-- 
miesi pasprupti iš fašistų kontroliuojamos^ teritorijos^ ir 
stoti į respublikos gynėjų eiles.

Tai smagi žinia* '
Vyriausybininkai turėjo ilgą> laiką? laikytis defensy*. 

vės (gynimosi)> taktikos,.kadangi pa§< juos beVeik nebu* 
vo išlavintų? kareivių. Sukilimui’prasidėjus, kuone visa* 
reguliari Ispanijos armiją, sų savo generolais ir kariniu? 
kais, nuėjo pas fašistus.. Be to,, sukilėliai? turėjo Afrikos 
maurų pulkus ir- svetimšaliųUėgioną; Sukilėlių rankose 
buvo dauguma Ispanijos tvirtovių? su; ginklų sandėliai^ 
ir jiems tuoj aus- ėmė prištatinėtiamuničijąi ir karo lėk* 
tuvus ItalijA if . Vbkiėtijąi. • •-

Ėmė daugiau,,kaip>metus-laikoj.Iki vyriausybininkai 
suorganizavo ir išlavino* savo> armiją. Dabar jie jau tu? 
ri armiją iš.pusės mįliono.vyrų.'ir šita* armija neseniai 
įfodė savo jėg%. paimdama. TmieliL* v

Juo labiau? stiprėja» respublikomgynėjų jėgos, juo 
labiau smunka? sikilėliU; viltys*. Tb> pasėkoje, prasidėjo 
kareivių bėgimas iš gen«.Franco.armijos^.Kaip Assocįt 
ated Press korespondentas praneša, tam bėgimas pasta? 
ruoju laiku taip> padidėjo, kad sukilėlių viršininkai tu* 
rėjo pastatyti specialią sargybą prie Gibraltaro/

Aišku,, laikas veikiat vyriausybininkų naudai; Tuo 
tarpu, kaii respublikos jįgos darosi stipresnės^ tai pas 
fašistus didėja demoralizacija.

v •

Alusą mylimaslityinoyas”
r Sovietų parlamento., užsienių. reikalų komiteto pit* 
’mininkas, Andrei A. Ždanov, pirmoje savo kalboje rejt 
kalavo, kad)butų kartą.ir ant visados sustabdytas> jąpo? 
nų “chuliganizmas” Mandžukuo. valstybėje. / ždanoyaa 
pareiškė, kad “musų mylimas Litvinovas”, užsienių rei? 
kalų komisaras, vertas pagyrimo už jo vedamą taikos 
politiką? bet jisai esąm perdaug nuolaidus ; chuligąniš? 
kiemo Japonijos, ir * MandžukuO; agentams.

šita kritika buvo> be:* abejonės, inspiruot^ im viršau®. 
Atstovas Ždanovas, kuris yra komunistų'partijos sekrą-. 
torius Leningrade ir tokiu budu.užima velionio* Kirovp 
vietą, nekalbės taip^svarhiu. klausimu, to; ko jam neliepė 
kalbėti atstovas Stalinas., Bet kodėl jo kritika buvo atr 
kreipta prieš “musų mylimą Litvinovą”?

. Kovoti'su “čhuligąnižmu” tai — vargiai yra užsie-. 
nių reikalų. ministerio. uždavinys. Su chuliganais kovoja; 
paprastai, tie, kurių-rankose yra ginklas.-; JTaigi: butų, bu*

* * * \ *

Kepurių ir skrybėlių darbi
ninkų. (United, Hatters,. Cap 
and Millinery Workers’ Inter
national) unijos- prezidentas, 
Max Zaritsky,19’taippatreika- 
lauja,. kad- Industrinės Organi
zacijos Komitetas (C.I.O.), da
rytų taiką su Amerikos Darbo 
Federaciją. . ,

Pirmiau tokį i reikalavimą. pa
state Moterų Rūbų?Siuvėjų.uni
jos- prezidentas, Dayid Dubiu-' 
sky.,

Kepurių ir skrybėlių - darbi- 
ninikų unija turi 35,000 narių. 
Ji*' buvo viena iš originalių as
tuonių' tarptautinių imi jų, ku
rios įsteigė'C. I. O. ir jos pre<- 
zidentas Zaritskis yra Indus
trinės; Organizacijos Komiteto 
valdybos narys;
5 Savo unijos oficialiame orga
ne > jisai dabar pareiškė:
, “Jeigu darbininkai

į Sovietų valdžia pradėję gar
binai vieną žiauriausiųjų j Rusi
jos carų t-— • Petrą Pirmąjį (ar*

Leniri^ade. tapo padaryta 
filmą “Petras Pirmašiss\ ku- 

scę&as sutaisė ir žodžius 
parašė grafas Aleksei Tplstoju 
Toję filmcj^rpdomaMkaip: žiau? 
ru$is caras Petras (kuris pa
statydino Peterburgą^ dabartinį 
Lepingrądą)) kankino Rusijos 
liaudį,, vykindamas^ statybos ir 
industrializacijos, planus baud^ 
žiaunininkiy dąrbu.
1 Tą. cąrj^koss Rusijęs didvyri 
bolševikai dabar piešia, kaip, 
pavyzdį žmogaus, visa sielia 
ątsidavusjo kraštui ir, dėl Ru
sijos garbės, nesigailinčio žmo
nių kraujo. Aišku, kad tai — 
propagandos kūrinys. Tąja 
idealizuoto caro filmą bolševi
kai ^nori įtikinti Rusijos žmo
nes, kad ir Stalinas esąs pana* 

“matu^kos Rasėjos” hero-
— kuris Haip • pat nesigaili 

žmonių kehtjėjįipų, ir kraujo,' 
stengdamasis padalyti Rusiją 
galingi}.

Buvęs karštas komunistas, 
bet. vėliau j., nusivylęs sovietų 
tvarka, rašytojąs Eugene Ly- 
ons sako, kad 1930 m. Mask
vos teatre, buvo pirmą kartą 
pastatytas yęikalas apie Petrą 
Pirmąjį.' Tame, veikale

Kurortai
Nors-. Vokietijoj į, kieta Hitle

rio < diktatūra laiko prislėgusi 
žmonesufr turi: įvedusi visokius; 
suvaržymus^/hęį. vife dėlto va- 
saros< metu? iš-\ ten> atvyksta ge
rokas skaičius svečiui į Klaipė- . 
dos kurortus^ Vokietijos pilie- 
Čiai4 : užsienį: tegali išsivežti tik. 
200 markių. Bet ir su tais pi
nigais, jie. važiuoja į Juodkran
tę, Nid§, Girulius, Nemerzatę iri 
kitus, kurortus.. Qr važiuoja jie 
todėl," kad čia pragyvenimas ne
palyginti pigesnis nei Vokieti
joje. O'be to,.ir maisto-čia gali-, 
ma gauti visokiausio, kuomet: 
Vokietijoje daugelio dalykų 
trūksta.,

< Vasaros^ metą paprastai iš' 
Vokietijos atvyksta apie keturi 
ar penki tūkstančiai svečių pa-, 
silsėti it* pasimaudyti' Baltijos? 
juroje. Vasaros sezonas prasi-

15’ d. ir

ūmai 
neatsteigs vienybės,.;, kovai 

' prieš savo priešų užsimoji
mus, tai, galima numatyti, 

t kad bus išleisti. įstatymai 
darbininkų judėjimo teisėms 

* susiaurinti/’ 
j

* Pernai' Jungtinėse Valstijose 
buvo nulynčiuoti • 8; asmens, vi
si negrai. t
. Tai — toks pat. skaičius, kaip 
iri 19.36; m./: bet/12 mažiau, ne
gu i 19.35, m.,. 7. mažiau,, negu 

rn< ' . >
. Vaši į nulynčiuotieji buvo. vai* 
Užioš* rankose^ kalėjime arba 
policijos., nuovadose; Du iš; tų 
9Lynčo .teismo? aukųbuvo kan
kinami: vienąją į gaujai pribai
gė nušaudama^ o< antras, buyo 
sudegintas* . >* ■ .
. Tuskegeeu Instituto, preziden
tas, Pi.. D j Patei’son> kuris; šitas 
žinias^ paduoda, sakę, kad lyn* 
čiayimai. pernaii metais. įvyko 
šiose, valstijose: Alabama (lt); 
Florida^ (3), Georgiai (1); Mis* 
sissįppi (2) ir Tennesseet (l)i 
. Jungtinių? Valstijų i kongrese 
dabar, svarstomą. įstatymo su
manymas,. kuriuo/ federalinė 
v/a J;d ;ž.d n*. raginama imti s. 
priemonių, kad lynčiavimai bu
tų . sustabdyti.. Bet pietinių vaL

buvo 
dąugiąu istprinės tiesos: caras 
buvo parodytas visame jo žiau
rume, o. ne-padailintoje išvaiz
doje, kaip ■Chartinėje filmoje. 
Tačiau žiūrovai buvo ; pasipik
tinę. Visi manė, kad veikalas 
bus sulaikytas. ,

*‘Bet jisai nebuvo -sulaiky
tas. Pats. Stalinas nuėjo jo 
pažiūrėti ir liepė, kad jisai 
butų ir toliau vaidinamas. 
Tuomet atrodė, kad jo .elgę- 

’ . sys buVo liberalines politikos 
žinksnis. šiandie nuomanu, 
kad tai buvo ženklas, j ogei 

, Stalinas aiškiai matė, kuria 
kryptim, jisai veda Rusijos 
revoliuciją.”

: Anot; Lyops’o, Stalinas? galu
tinai ir atvirai) priėmė,, nacio
nalizmo propagandos metodus. 
Kaip Vokieti jos., hitlerininkai 
garbina karalių Friedrichą. Di-j 
Jį j ii taip Stalino. propagandis
tai < dabar.' gąrbina carą Petrą

iri- tuo. pačiu laiku> Stalino 
žvalgyba galabija senuosius 
bolševikusr išauklėtus interna
cionalizmo dvasioje,1.
to-- - --- -  ------ - -- —---

• MAŽA* ATVEŽA DURPIŲ

TELŠIAI. Staigiai smar
kiai pašalus/ mieste padidėjo 
kuro paklausa; Kadangi* kai kti* 
riė gyventojų sluoksniai* mal
kų pirkti: dėl . jų brangumo • ne
gali; tad žmonės- puolėsi- prie 
durpių. Nors, durpių kaina ne* 
maža, bet jų visiems - gyvento
jams; nepakanka/ nes- vos tik 
spėja d tirpių/vežimas- įvažiuoti 
į miestą/ jis tuojau - ištuštėja.

Aplink* Telšius t esančiuose 
kaimuose yra daiig’ niekieno 
neeksploatuojamų durpynų, ku
rie galėtų isąmoningesnieiiis ūki
ninkams duoti gražaus 
Tik reikia iniciatyvos,

deda maždaug gegužės 
baigiasi rugsėjo 15<

Palanga
- Vienas svarbiausių < 
kurortų, be abejonės, yra Pa
langa. Per vasarą ji praleidžia 
įapįę. 7,00.0 vasarotojų.; Per pas
kutinius kelis metus Palanga? 
padarė didėlę pažangą, čia pri
statyta t liko d&ug gražių ir mo
derniškų vilų.

Po mišką išvadžiota • daug: 
naujų kelių, kurie yra išpilti 
žvyru. Takai ir takeliai taip pat- 
gražiai ištaisyti; Pušys, eglės ir 
kiti medžiai: sudaro. tikrai šau
nų mišką. Tokiu budu kaitrio
mis vasaros dienomis labai sma
gu yra? pasislėpti tų medžių pa
ūksmėje.

Prie juros- čia yra labai gra
žus pliažas, kurio smėlyje itin 
malonu, šįlulejė pasikaitinti;

Ekskursijos
; Jei 'vokiečius vilioja maisto 
gęrumas m pigumas, tai ? kitų 
kraštų žmonės šiaip atvyksta,su 
Lietuva ir* jos. gyventoj ąis. ar
čiau susipažinti; Tenka pasaky
ti, j og< vasaros metu laivų: j tikė
jimas,; Klaipėdoje, yra .labai dįde- 
lis> Nemaža yra* tokių* dienų, 
kad. uoste stovi iki. 30 laivų.? Jie? 
čiai iškrauna* ir prisikrauna - vi
sokiausių prekių, Tuo pačiu me
tu atplaukįa; įvairios ekskursi-, 
jos.- iš Lątyijps, Estijos; čeko-, 
slovakijps. ir, žinoma,. Jungtjnių. 
Valstijų. Iš Amerikoš daugiau-, 
šia - atplaukia lietuviai) savo gi
minių aplankyt? ir pasisvečiuoti: 
nepriklausomoję Lietuvoje.

Klaipėdos uostas
Kaip jųu, minėjau,, vasaros • 

metu yra tokių dienų, kada uos
te stovi iki 30 laivų. Visi tie lai
vai turi • naudotis'. uosto techniš
kais įrengimais, elektra* ir* t.t. 
Už visą tai jie, moka< Be to; jie* 
čia perkasi maisto, ir kitokių: 

" reikmenų. Tokiu budu Klaipėdo
je pasilieka nemažai svetimų, 
kraštų valiutos — pinigų.

* Štai kodėl1 visą laiką bandoma 
1 kiek galima labiau pagerinti ir 
padidinti uostas. Juo tas uostas 
bus? didesnis, parankesnis, juo 
daugiau* jis duos pajamų, nes 
šiaip ar taip Lietuvos* prekyba 
bm užsieniu vis labiau didėja.

žye j guostas
t Dabartiniu^ laiku prie žvejų 
uosto • didėlis-plotas Kuršių-įlan
kos^ yra užtvenktas, ir nusausi
namas. Daroma geležinė siena, 
o nuo^gelžkelio pusės suvežamas 
yra* didelis pylimas. Taigi netru
kus tas plotas bus nusausintas* 
ir* čia*bus;pratiestas uostas, kur 
galės sustoti laivai. Tokiu budu 
Klaipėdos uostas bus žymiai pa
didintas.
> Aiškus daiktas, kad ten bus 
pastatytas didelis ir moderniš
kas sandėlis. Klaipėdos uostas 
tikrai bus* platus vartai į pašau- i

Rašo A. Kabardinas 
į »■ .*s t* *
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Amerikiečių ekskursija.
Pernai iš Amerikos didžiausia : 

ekskursija;atplaukė birželio mė
nesį. Jj susidėjo iš 114, ekskur
santų, ir iš New Yorko aitplauke: 
tiesiai į Klaipėdą modemišku 
švedą laivu “Gripskolm’-

Klaipėdiečiai tą ekskursiją .pa
sitiko su didžiausiu entuziazmu. 
Amerikos lietuviai, kurie pirmą 
kartą vyko į nepriklausomą Lie
tuvą, buvo įtiek susijaudinę, kad 
jų akyse pasirodė ašaros, kai 
jaunos lietuvaitės pradėjo segio
ti prie krutinės gražias gelęs, o 
orkestras griežė' įvairias lietu-, 
viškas meliędijas.

Dar laive Klaipėdos guberna
torius. p. Kubilius pasakė gana 
įspūdingą kalbą. Jis pareiškė* a- 
merikiečiams padėką už-tai, kad 
jie daug prisidėjo prie nepri
klausomos Lietuvos sukūrimo. 
Visiems svečiams jis palinkėjo 

s kiek galima linksmiau laiką pra
leisti Lietuvoje.

Vėliau svečiai buvo pakviesti 
į? “Viktorijos” viešbuti ir ten 
tinkamą! pavaišinti. Tąja proga 
buvo pasakyta gražių ir jaus
mingų kalbų.- Kai kurie kalbėto
jai ragino amerikiečius apsigy
venti ■ Klaipėdoj e ar kituose di
desniuose Lietuvos miestuose. 
Pavyzdžiui; Klaipėdoje yra ap
sigyvenę- 30 amerikiečių šeimų. 
Tie-buvusieji amerikiečiai šian
dien jaučiasi patenkinti ir visai 
nenori girdėti apie grįžmą į A- 
meriką^ Labai gaila, kad toks 
nedidelis skaičius Amerikos lie
tuvių čia apsigyveno. Seniau Čia 
buvo tikrai gerų progų. Todėl 
tenka apgailestauti, kad tepri- 
skaiitoma tik 30/ o ne 300 -buvu
sių amerikiečių šeimų.

Klaipėdos augimas
<

Kalbėtojų buvo pabrėžtas tas 
faktas,. kad s Klaipėda nepapras
tai smarkiai auga. Prieš karą 
tai buvo tik nedidelis miestu
kas, kuris .priskaito tik apie 24,- 
000 gyventojų. Uostas buvo 
menkutis, apleistas. Tiesą sa
kant, gerinti1 Klaipėdos uostą 
vokiečiams nebuvo prasmės, ka
dangi jie turėjo didesnių, geres
nių ir patogesnių uostų.

Šiandien Klaipėda priskaito a- 
pie 70,000 gyventojų. Šiaip ar 
taip, o taL jau, gerokas; miestas 
įr, khe to,.,visai moderniškas. I 
i Rekordiniai. metai 
I ■ 1

' Klaipėdos uostas kasmet 
daro naujus rekordus. Vadinasi, 
kiekvienais,- metais vis daugiau 
Ir. daugiau, laivų, atplaukia. Tuo 
Apačių metu auga ir didėja, jų 
tonažas. 1936.m,.į Klaipėdą at
plaukė 1,377 laivai. Buvo.mano
ma, kad jau rekordas pasiektas. 
pTačiau pernai atplaukė dar di* 
dėsnis laivų skaičius..

Per pirmuosius 1937, m< de
šimt mėnesių'į; Klaipėdos: uostą 
atplaukė 1,221 laivas, kurių to
nažas siekė 1,266,280 brutto 

regi tonų. Per tą patį laikotar
pį 1936 m. atplaukė lj 188 laivai, 
kurių, tonažas, sieke L217,240.* 
Į Atplaukusieji per. 1937 metų 
pirmuosius, dešimt mėnesiu i lai- 
jvai» pagąl'. valstybes? skirstosi, 
įtaip: Vokietijos laivų — 475 
į( 1936 nu— 477), Švedijos — 
k91! (209)/Anglijos — 106 (97), 
panijos- —- 104 (121), Lietuvos 
L- 89; (79),. Olandijos — 69 
i(63), Norvegijos — 56. (51), 
Estijos — 23 (31), Latvijos — 
10 (15)? kitų valstybių*— 89 
,(45). IŠ de-

E
mt mėnesių atplaukėki,23? lai 
n, q 49/36. nu
Taigi, Klaipėdos uosto ateitis 
ina šviesi.
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jį SNIEGO DIRBA VANDENĮ

' — šiemet
pietų ’ Lietuvoje buvo 
vandens “badas?,_ kuris 
tebejaučiamas. Dabar žmonės 
sniegų .tirpdo punduose ir tuo 
budu gaminasi vandens, (j)

v * 4
Žirginio sporto sąjunga nuta* 

re dalyvauti Lietuvos tautinėje 
olimpiadoje,, kuri įvyks 1938 
pietų, liepos mėn. pabaigoje. Tai 
bus . žymus- olimpijados progra
mos paįvairinimas ir papildy
mas.. / .

žirginio sporto ugdytojai tei
singai nusiskundžia, kad šiam 
gražiausiam ir reikšmingiau
siam . sportui Lietuvoje dar. per 
maža skiriama, dėmesio ir pa
ramos, Iki šiol, žirginio sporto 
ugdymu daugiausia rūpinasi ka
valerijos karininkai su ci
viliais sudarę sporto 
sąjungą. Dabar šiai sąjungai 
vadovauja.pulkininkas.Kriaunai- 
tis, kavalerijos štabo viršinin
kas. Sąjunga atsidėjusi dirba ir 
tikisi; kad'žirginis sportas (jo
jimas) užims Lietuvoje pirmau
jančią vietą.

Lietuviai, iš senų, laikų yra 
žirgų ir jojimo mėgėjai.. Seno
sios Lietuvos valstybės kariai 
buvo garsus raiteliai.’ Ir tiktai 
eiklus, žirgai anais laikais padė
davo lietuviams apsaugoti ir ap
ginti didelės valstybes žemes, 
žirgelis — juodbėrasis yra gra
žiausiai apdainuotas dainose, a- 
pipasakotaS pasakose. Ir vėliau 
lietuviai pasižymėjo meile ark
liams; arklys buvo ir dar tebė
ra žymiausias talkininkas, lie
tuvio ūkininko darbuose. Prieš 
karą daugelis ūkininkų versda
vosi arklių ^priaugimu. Per karą 
Lietuvoje mažai teliko arklių: 
visus geruosius, arklius iš ūki
ninkų atėmė rusai ir vokiečiai. 
Tačiau lietuvio ūkininko meilė 
arkliams po karo vėl pasireiškė, 
ir per keliolika melų arklių tiek 
priauginama,.kad jų kasmet po 
keletą tūkstančių, parduodama 
užsieniams.

Nors lietuviai ir labai, myli 
arklius; bet buvo atpratę nuo 
jojimo sporto. Ir dabar, dėl vi
sokių mažmožių musų ūkininkas 
į.miestelį retai joja raitas, o vis 
važiuoja ar pėsčias eina. Ortai 
todėl, kad nemoka ant arklio 
taisyklingai sėdėti ir joti. Ka
riuomenės raitelių ^pulkai vėl lie
tuvius pratina į jojimą. Per 
tuos pulkus jau yra perėję daug 
tūkstančių. Lietuvos jaunimo. 
Kariuomenėje išmokę taisyklin
gai jodinėti, arklius tinkamai 
prižiūrėti, jie iš kariuomenės ši
tą savo patyrimą perneša į so
džius... Todėl-dabar jau i ir so
džiuose daugiau ir taisyklingiau 
jodinėjamą. Tereikia jojimo mė
gėjus suburti, juos toliau šiame 
sporte skatinti ir auklėti, šitą 
uždavinį vykdo Žirginio Sporto 
Sąjunga. Sąjunga savo globėju 
pakvietė ministerį pirmininką 
Juozą Tubelj; Be to, iš žymių 
asmenų bus sudaryta žirginio 
sporto globos taryba, kurios už
davinys bus. remti , šią gražią ir 
naudingą sporto šaką.

Žirginis sportas pirmoji Lie
tuvos tautinėj. olimpiadoj pasi
rodys liepos mėn. 22, 23 ir 24 
dienomis. Be to,. bus sudarytas 
rungtynės Klaipėdoje birželio 
29 ir Palangoje, liepos- mėn. 3 
dieną. Olimpinės rungtynės bu
siančios labai įvairios ir įdo
mios. Rungtynių programą pa
įvairins staigmenomis kariuo
menės kavalerija ir- artileriją. 
Rungtynėse dalyvausią, ir. lietu
viški risokai, kurių auginimas 
yra. labai paplitęs rytų Lietuvo
je. Rytiečiai dalyvaus su riso- 
kais, pakinkytais j. tam tikrus 
dviračius- vežimėlius.

Dabar'žirginio Sporto,Sąjun
ga jau ruošiasi busimai olimpia
dai, pirmiausia aiškindama, kas 
kokiu.būdų galės joj ©dalyvautu 
Ateinančiais metais pirmą kar
tą visuomenei plačia programa 
bus.parodytas žirginis sportasl

Tsbj

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
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KANADOS
i i Į, .......................... ....

matos, kad “L. BZ’ štabo padė
tis buvo visai kritiška,'kad,rei
kėjo net kraujo transfiuziją-pa
naudoti. Tik kažin, ar tas mon- 
trealietiškis. kraujas. nebus., per- 
Įstiprusj kadangi ! pareina iš; “di
desnio' ir gyvesnio judėjimo....” 
Transfiuzijai paprastai ieškoma 
labai panašaus^krauju..
! Toliau* “L. B.” dėkodamas 
montrealiečiams rašau Tai i labai 
didelė" auka. “L. Hi^ irrvigia^K^ 
|iados - lietuvių: jjidėjjmuiF?., 
! VadinasiriMOntreaUo lietuviai 
pristigo pinigų^ tai pradėjo.žmo* 
^ėmis aukot'..... kai? dėk P?
Ądomėkoy sveikatos*, tai. aš ne
galėčiau* prileisti; sauv iri pama-t 
py t, 14^tol^(Mktas<vyra^;gM 
ias žmogus ir gegraa.mano pažįs
tamas; butui laikomas ligoniu* 
j Frances
j SLA\ Vakaras

š. m., sausio * 22* dL 7;!30>vaU 
^ak. lietuvių į parapi j os* salėj ri it 
vyks SLA 236‘>kp; vakaras>, 
j Bus persta?tyta< 2rių veiksmų 
graži komedija “Petro: Pampa* 
lio Piršlybos” . Po programos,- 
jseks šokiai:ir žaidimai; > 

spaudą, paskutiniuoju laiku,va-H Visi Toronto lietuviai,- prašo-, 
romi, prieš, kitaip manančias I™ atsilankyti ir drauge links- 
draugijaS' ir • jų atstovus iri net mai laiką praleistii 
atskiri korespondentai j tai įve* 
liami. Atrodo, kad Toronto ko- H 
munistai nori užčiaupti burnas ; 
k i t*a i p manantiems torom . 
tiečiams arba priversti juos žiu? B 
rėti pro. tą patį “žiūroną”, pro h Atvyksta įžymus svečias iš 
kuri komunistai > tik* Stalino “ro- : Toronto;
jų” mato. Taigi, po šio .apkalbę- į . . ..
j fino buvo; nutarta laiky tis de- į pirm$ kartą, j musų koloniją 
mokrati’škos linijos. Kovoti įvyksta svečias iš Toronto, lai 
prieš mirties bausmes, nežiūrint I įžymus-socialdemokratų, veikė- 
,kur jos vykdomos. Vadinasi, ko- )as Frapzelis.. Atvyksta
voti» ir prieš Stalino*^skerdime Įps ^uo tikslu, kad. galėtų daly- 
aparatą”!

Savo namą reikalingumas.
Tame pačiame susirinkime 

buvo apkalbėta ir skurdi drau
gijinio veikimo padėtis^ netu
rint. savo.namo. Buvo,pasiūlyta 
įsteigti, namo. įsigijimui fondą, 
nariams užridedant mėnesinius 
mokesčius.,Kiti pasiūlė,,kad na- 
riaisNmadarytų didesnius- indė
lius. Anot-. ’ A,.Kidžienės; Jeigu 

’ žmones kasmet laikraščiui pa
aukoja po; ‘ dešimkę,, tai? kas 
mums-SLA kp. nariams,, paau- 
kot po dešimkę • nuosavai. sale;! 
šis pareiškimas, pakėlė visų u- 
pą ir tapo .išrinkta komisija,! ku
ri rūpinsis, namo įsigijimo rei
kalu,.

;—"'"Pabaigoje susirinkimo liko 
perstatyta šių .metų, kuopos val
dyba, į. kurią įeina praeitų metų 
nariai; išskiriant vice-pirminin- 
ką J. Bernatonį. Taipgi visiems 
nariams žinotina, kad ‘šiems me
tams išrinktas kita& daktaras, 1.1 
y. Dr. JL Weinsteinas, kurio ofi
sas yra: 455 Spadina Avė.,.kam- 

. bary s 205, valandos: nuo? .2—4‘Į patalpose, 
p.p. ir nuo,-?*—9/ vakare. Taigi r 
visi, kurie norite naudotis, dr-Į į 
jos daktaru, užsimokėkite šio h 
metų ketvirčio mokesčius fin. finansišku, tiek narių prie-1 gijos keršto 
sekret. O« Indrelienė ir tuometi į 
busite saugus kokiame nors ne
laimingame sveikatos < atsitiki
me. 1
“Naujas? kraujas ‘/Liaudies! 

Balso” štabui
Neseniai Toronte leidžiamas 

“Liaudies* Balsas’” tokia- antraš
te savo editoriale paskelbė, j ogi 
iš Montrealo atvyko Z-. Jankaus
kas, kuris, užima- administrato- 

' riaus* vietą “L. Bf’ redakeijojė, 
nes esą dabartinis- adm. P? A- 
domėlis neikvaliai.’ stiprios svei
katos tam. darbui.

Laikraštis rašo: “Taigi'kaip 
matote, “L... B.” štabas gauna 
naujo ‘kraujo’. Kas svarbiausia, 
tai kad iš-Montrealio, kur lietu
vių, judėjimas daug-didesnis ir, 
gyvesnis’’. Įš tokio pareiškimo

16 SDA.286 kp; susirinkimo
TORONTO, ONT. — Sausio 

men. 9<d<. įvyko > kuopos mėnesi
nį® iri’pirmas šiaiš. metais susi? 
rinkimas. Tik kažin kodėl nebu? 
vt>. gausingas. Visos komisijos 
išdavė’savo raportus. Revizijos 
kom. raportavo,. kad! padariusi 
revizijas- pas v f in.. sekretorių it 
iždininką,, rado viską tvarkoj^ 

. ir kad kp.. ižde randasi 64. dol 
. ir 37 centai, pinigais* irrknygy

nas su kįtu inventorium, kuris 
yra pas A. Frenzelį, taipgi tvar
koje. Finansų Sekret. O. Indrį- 
lienė irgi‘išdavė smulkų rapor
tą.. Taipgi ji perskaitė pasveiki
nimu 
deni/

■ kp. nariams nuo Prezi- 
F* Bagočiaus ir nuo Cen

tro sekr. M. Viniko. Tikiu, kad 
visi nariai, pajuto'malonų jaus
mą. savo širdy, kad1 musų vir
šininkai t prisimena mus: metinių* 
švenčių proga . Teatralei kom. 
raportavo,. kad. iš. praeitu, metų 
parengimų, turėjp per 30' dok 
pelno. L/ D. A. komiteto atsto* 
vas irgi’raportavo* Po jo rapore 
to buvo kiek plačiau apkalbėta 
komunistų priekaištai, kurie vi* 
su frontu, per posėdžius ir per

IŠMONTREAL 
PADANGES

•>

Pssssa staHManafii

Kaip- pradėjome naujuosius 
metus

• Sausio L d.,, atseit, .pirmą, šių 
metų dieną pas draugą M. Plo* 
čenį. turėjome šeimynišką ponu? 
yįy Svečiai prfe gardžių užkan? 
džių ir alutį begurkšnodami i 
linksmai laiką leido ir dalinosi i 
savo įspūdžiais iš£ pereitų metų. 
Vadinasi,, kalbėjosi apie tai; kas 
jiems teko išgyventi ir ką ge
ro jiems*; davė pereitieji! metai. 
Žinoma, vieniems tie metai buvo 
geresni, , kitiems i prastesnių Pa? 
galiau? buvo v prisiminta*, ir tie, 
kurie šiandien lieja kraują it 
kenčia* didžiausi > vargą, kad ga? 
UtUi pastoti i keliąi juodajam fa?
šjžmui;.'. ' -
į Susirinkusieji’ itin-- susidomė? 
jo tais^karžygįaiS; .kuriė. nesigai?

stveri gy vasties? ir£> vįsais bu? 
daišs stengiasi1 savo r kraštą iš« 
gelbsti; nuo? fašistų; parimo j imu. 
Pagaliau; draugas? Pa Neura 
kreipėsi į į višusssusirinkusius su 
prašymu;.kad Ispanijos, kovoto
jams butų ; išreikštai ne tik mo- 
rališka; beri iri medžiagiška už^ 
iiojauta/ Kitais- žodžiais sakant; 
kad: butų? parinkta aukų. Tam 
Sumanymui;visi pritarė. Aukojo 

asmenys: P. Neura,.P.' Gu
das, M..piočenis, P. Petronis, J. 
Mačionis, M.' Gudas ir A. Rasi-. 
maV'ičius.. Visiv jie suaukojo po 
vieną dolerį*, Tokiu budu aukų: 
įš viso surinkta septyni dole- I • •nai.

Tai taip pradėjome šiuos 1938: 
metus; —P« P».

Kalba Vienaip, o 
DaroKitain

Svečiui iš Vienybės aš .patari dybas-in įvairių < pažiūrų bei .si- 
tikinimp* žmęnesr kurie komu
nistų auklėj imo.. mokyklos-, durų 
nebuvo nė pravėrę, vienok- jais 
žmonės- pasitikėjo ir jie neblo
giau atliko darbą už komunis
tus. Kadangi “Liaudies Balsas,” 
yra Sūnų <t)ukt. Paš. Draugijps 
organas, kurį nariai^remia pa^ 
laikydami kaipo vienintelį; liet, 
laikraštį, Kanadoje (dažnai rem- 
dami net^Lukomis); todėl jis ne
turėtų taip vienpusiškai gerbti 
tik vieną politinę srovę.
1 Ypačiai * per savo penkių įner
tų sukaktuves pasižadėjo “L. 
B.” visiems lietuviams vienodai 
pasitarnauti* irt visus lygiai 
gerbti. Tačiau tą pasižadėjimą 
greit pamiršo ir atiduoda kre
ditą tik komunistų partijai.

Lai komunistų manymu ir 
bus draugijoj jų simpatikų dau
giau, negu kitų, bet juk kartais 
ir mažą;ugnelė išsivysto į.dide7 
lį gaisrą. Kaip girdėti, toks drą
sus komunistų centro biuro pa
sielgimas ir “Liaudies Balso” 
talpinimas, panašių straipsnių 
palietė ir daugiau šios draugijos 
narių. Tikiu, kad draugai ko
munistai - nenorės pakelti drau
gijoj ‘velniavos”, todėl’ teiksis 
kaip nors šį klaidingą išsireiški
mą pataisyti. “Liaudies Balsui”, 
kaip draugijos organui, linkiu 
būti atsargesniam,.ir gerbti.vi
sus draugijos narius, neatiduo
dant jos nuopelnų jokiai, politi
nei partijai.

čiau prikąsti savo ilgąjiėž.uyįtir 
nepiudyti Montrealo draugijų, 
kurios vieningai veikįa. Varinė
tu visokias intrigas yra tikrai 
žemas ir biaurus darbas. *

Keistai; kadi Vienybės rėdais 
torius su i pasigerėjimu : spausdi
na visokius raštus, kurie purvi
na, ir šmeižia šios. kolonijos pa
žangiuosius lietuvius.

Beje, čia bus pravartu pami
nėti; kad prieš kiek laiko buvo 
į M ontreal i atsibaladoj ęs. ir pats 
Vienybės^ redaktorius; Tačiau 
su pažangesniais žmonėmis. jis 
vengė susitikti. Bažnyčios- rūsy
je su savo >pėnkiaiS' sekėjais*jis 
atlaiko konferenciją, o vėliau 
vaikščiojo po vokiečių, žydų ; ir 
prancūzų klubus ieškodamas; į- 
kvėpimo ir “medžiagos”. Sueiti 
į geresnes pažintis su vietos lie
tuviais jam buvo drovu. . *

—Klubietis

* MONTREAL, KANADA; — 
jMontreal * lietuvią^ ąukruio. Kor 
yęspandenęįpj ,̂ js,. šips,..... lietuvių 
kolonijos pilni < laikraščiai. Jau 
Mot* ir Vienybė, susirūpino mon- 
trealiečiais. Jį daug rašo apie 
tai,- kaip reikia ugdyti draugi
jas*' Mat, keli vĮepybininkai su
kūrė Vilniui Vaduoti:Draugijos 

, skyrių. Viskas, butų ? tvarkoj e, 
jei j tie ponai j ramiai < sau? dirbtų 
ir? nebandytų; drumsti ramybes 
yietos •. lietuviuose; Btd;. pąvy žo
džiui, Vienybes Nr. 5 kažkoks 
Svečias rašo aplėktai, kad saky*- 
Ujii draugiją< labai v gerai vei- 
kianti: in tiesiog, bu joj anti. Sa- 

kadi girdi,, Naujus Metus 
bulikonac - su 300) su? viršum pu? 
bttfcosz ?
į * KadHafi’ skyrius-; tiek publikos, 
jtieturedo,. tatai: montrealiečiai 
gerai; žino. Svečiui;, turbūt, iš

J
 rauti svarbiame lietuvių darbi* 
rinkų • susirinkime. Dalykas* to
ris, kad sausio 23 d., 1 vai. pa 
pietų/ Vytauto ‘Klube -įvyks Lier- 

įtu v jų, Darbininkų -Draugi j os .mi* 
tingai, kūrime bus gvildenami 
Bvarbųssšių idienų rklausimaū ,B u* 
tenti dąrbininkumenybė ir kaip 
joss garima, atsiekti* 
f Darbininkui vienybės. šūkis; 
šiandien yra visur skelbiamas. 
Todėl pravartu kiekvienam dar
bininkui ir demokratijos* šąli*;, 
ninkui susipažinti su. vienybės 
klausimu.

Kviečiame visus Montrealo 
Lietuvių Darbininkų Dre.ugįj0& 
narius dalyvauti sakytame^susi* 
rinkime; Ne . tik patys dalyvau
kite, bet ir. atsiveskite*- savo, 
draugus, —Valdybų Vieno? matėsi ben t ? kelt
į . * • > ■

I I ’

Iš Montrealo Lietuvio; Sūnų
. _. į Tačiau j iri tą; nesvietišką pasi- 

^^?:rT£^*'^lgyritnąi biuti$ galima.; tylomis 
ir j®?. pya^iti/,jęi;k<>respondento nebu-

ių? pasimota-; paniekinančiai kal- 
SUSlttinnhtQ> bėiįcapi^L^N. Klubo parengi-

Montrealo Lietuvių Sūnų- irĮtaąt. GĮrdi; parengime dalyvavo 
Dukterų Pašaipiuos Draugijos apie 400 žmonių ir. ten. įvyku-1 
metinis, susirinkimas- įvyko? Vy- J pios peštynės*
tauto- Neprigulmingo Kliubo 1 PirmUušiar tenka pasakyti, 

jog parengime dalyvavo ne. 400 
Pats susirinkimas, praė j o gą- o, 642. žmonės. O, kai dėl muš* 

'|na sklandžiai ir: sėkmingai.|^ynių, tai jos įvyko tada, kąi 
įpraugija padarė didelę pažangą keli vaikėzai iš V. V: Dr«ivn> 

sumetifnais ėmė 
skandatytis ir kelti triukšmą. 
Tpkiu.-hudu, dėl tų, muštypių. 
kdip tik yra atsakingi Vienybės 
žmonės.

Svečias sako, kad kliubo pirt 
mininRas. K. Juškevičius, nut 
skriaudę®, Elzbietos draugiją; 
prikalbėdamas ją. rengti, bendrą

i Klubas nė-: vienos:, organizaci* 
Kadangi draugija pusėtinai jos nėra.nuskriaudęs, ir. nemanę 

sustiprėjo finansiškai, tai susi- skriausti. Pravartu čia bus pa* 
’inkimas. nutarė šiek tiek atlyJ 
ginti valdybos nariams už jų j 
jlarbą. Būtent; pirmininkui, iž
dininkui ir protokolų raštinin
kui bUs mokama po du dolerius 
per mėnesį; vice-pirmininkui? 
įkurio pareigos yra prižiūrėti li
gonius, bus mokama $10, o fi
nansų /sekretoriui — penki dole
riai-per-mėnesį:

ąuglio atžvilgiais. IŠ valdybos ir 
reyizijos. komisijos , raportu pa-Į 
aiškėjo, kad per pereitus meteis 
naujų narių buvo gauta apie 
Himtas, o turto padidėjimas sie- 
f:ią visą tūkstantį dolėrių; Da-j 
'artimu .laiku .kalbamo j i * draugL 
ai priskaito 476 narius, o josj

i turtas.. siekia, $3,546.44. Tai; vi- 
sai neblogai. ;

žymėti, kad klubo konstituciją 
nusr ko, kad jis turi stengtis .vi* 
sus lietuvius vienyti ir' su vii 
sais draugiškai sugyventi. .

Pagaliau, jei Elzbietos drąuf 
gija.jaustųsi nuskriausta, tai ji 
pati’ atsilieptų ir pareikajautų 
to, kas jai priklauso. O to* j j 
nedaro. Iš to galima, spręsti,

I kad; jjnesijaučia, nuskriausta.

.-.A:
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Nevisai Tikslus 
Pasigyrimas

Komunistai norėtų - visapusiai 
žmogų , kontroliuot.. Jie net pri
meta aklą sekimą,. Grigaičio, ir 
Naujienų, kuriose retkarčiais 
juna .pakritikuojama S; Sąjun
gos valdymosb forma.
J Ir- mažiausias išsireiškimas 
prieš S|0v.' Sąjungą yra ptešiž> 
mas kaipo' griovimas bendro 
fronto ’ in bendrai pastatomas 
kaip'didžiausias niekšas.

Tame • pat* str^ipsnyj e duoda 
užklausimą:
. “Klausimas;, dabar stovi/ ką 
socialistinės- minties - draugai da* 
rys,. Ari jiė užtylės- ir priims 
tąi viską, kaip užr savo, ar j>a* 
smerks .troekistinę’ smalą, veda
mą nekuriu i torontiečių’’;

“Jei visi socialistinės minties 
žmonės užgirs-tą trockistinį ko 
liejimąsi ant■ komunistų in So
vietų, Sąjungos, bendradarbiavi
mas galės nutrukti . . . ”f

čia atrodo kaip.ir pagąsdini
mas. Bet butų y įdomu sužinoti 
Už kokius, prasikaltimus socia
listai apšaukiami trockistais, 
smalaviriais ir> Irt; Ypatingai pa
skutiniu laiku kaip spaudoj, 
teip' suėjimuose neteko• girdėti 
jokio t šmeižto prieš S, Sąjungą. 
? Sulig, viršuj. statomo klausimo 
socialistinės-' minties draugams, 
reikia - pastatyti-, štai koks klau
simas;

Klausimas dabar stovi, ką “L. 
B.” redakcijos, atstovaujami 
žmonės darys. Ar jie užtylės ir 
priims tą viską kaip už savo, 
ar pasmerks: “L. B.” verdamą 
smalą. Ir iš tiesų, šitok redak
cijos išsišokimas turėtų būti ap
šauktas, jeigu ji turi dar noro 
bendrai veikti.

Laikraštis taipgi reikalauja 
pas socialistus aiškaus pasisa
kymo šiuo klausimu, esą tylėji
mas negali tęstis. Tikimasi, kad 
socialistų vietinė kuopa pasi
stengs tinkamai atsakyti.

'Bendrai imant, šitoksai prie
kabių ieškojimas neišeis į geią. 
Ypatingai dabartiniu laiku, kuo
met reakcija didėja, fašizmas 
galvą kelia norėdamas užkariau
ti visą pasaulį ir pavergti dar
bo klasę. Mums kcip tik reiktų 
dar glaudžiau, dar energingiau 
dirbti bendromis jėgomis. Bet 
jeigu jau nebus galimas susita
rimas, tai reiks paskirai tą pa
tį darbą, dirbti. Paskirai dir
bant visuomeninis darbas nėra 
našus.

Viename L. B. numeryje ra
šoma ir džiaugiamasi bendro 
veikimo gražiais daviniais, iš 
praeitų metų, antrame jau rašo
ma, kad veikimas dėl-kai kurių 
asmenų-gali visai sustotu

Dėl- Paties Laikraščio

“L. B.” nr. 203 redakcija pa
sisako, jog visos progresyvės 
organizacijos gali laikraščiu 
naudotis tiek, kiek vieta leidžia. 
Būtent; “Kas liečia visas Kana
dos lietuvių organizacijas, tai 
reikia pasakyti štai ką. Liau
dies Balsas į visas progresyves 
organizacijas atsineša draugiš
kai ir pasirengęs ■ patarnauti. 
Bet jis niekad .nebus draugiškas 
Jtoms organizacijoms, kurios 
darbuojasi, kad pakenkti Kana
dos. lietuvių vienybei, kad pa
kenkti anti fašistiniam judėji
mui. Pavyzdžiui, su sklokinin- 
kaisrir. jiems- panašiais Liaudies 
halsas - nieko. bendro neturėj o i n 
beturės*”
Į Jau išimtis-yra. Su sklokinin- 
kais nieko bendro.nenori turėti! 
Bet juk sklokininkai yra- vięn- 
įninčiai su; komunistais ir gaa- 
ina,sakyti-tik dėl šiltų ■ vietų, su
sipykę. Iš- šalies žiūrint atrodo* 
kad tarp abiejų, jokio skirtumo 
nėra. Katruos galima pasirinkti 
?‘gerais” ir katruos^ ‘blogais!”?

Sodai

įpenės kareiviai* — savanoriai, 
pegalime užmiršti < toš visai * mu- 
bųdautai padarytos gėdos, 1926 
m?, gruodžio 17-dieną, kada lie
tuvių / tautos priešai * panoro su- 
demoralizuoti Lietuvos liaudį, ir 
smurto, budu. nuvertė teisėtą 
liaudies išrinktą Seimą, ir vy
riausybę. Lietuvos liaudis,, ma
tydama gręsiantį. Lietuvos ne
priklausomybei pavojų, iš impe
rialistų. pusės, kurių: dėka- ir tas 
perversmas, buvo, suplanuotu 
pe uorė j p imtis griežtų priėmė? 
nių. atstatymui, demokratiškos 
santvarkos, manydama, kad 
tamsta p. A. Smetona,. pildysi 

‘savo priesaikos, žodžius, kuriuos 
esi padaręs, liaudies akių apdu? 
mimui,, perimdamas smurto ke
liu iš'teisėtos vyriausybes nepri
klausomos Lietuvos vairą. Ka
dangi.’tamsta, A. Smetona, per 
ištisus ll metų laikui. Lietuyos 
liaudį; vergijos pančiais sdritki-; 
hęs, kaip spaudą, organizacijas 
ir žodžio laisvę, todėl mes griež
tai reikalaujame: 
į y

1. Tuojau paskelbti . Lietuvos 
peimo rinkimus remiantis Stei
giamojo Seimo,. priimtos Lietur 
vos. Konstitucijos numatoma 
tvarka..

2. Atsteigti laisvę organizaci
jų, susirinkimų, spaudos ir, žo
džio,.

3. Paliuosuoti visus antifašis
tinius. kalinius..

4. Įvesti cjvilę metrikaciją.
Mes nenurimsimes kol musų 

seses ir broliai. nebus išlaisvinti 
iš fašistų, vergijos,.

Tad šalin.fašizmas!
Tegyvuoja demokratiškai 

tvarkoma nepriklausoma Lita
vai

Šių metų' pirmam “Liaudies 
Balso1' numery, komunistų cen
tro biuro buvo įdėtas gana il
gas straipsnis, liečiąs keturis 
svarbius šių dienų klausimus. 
Vieną iš jų aš, noriu paminėti, 
ypač-todėl,. kad jis. nurodo bu
sią, Sūnų < Dukt; Pašai p. Draug. 
išaugo į,t didžiausią, ir stipriau
sią draugiją tik komunistų par
tijos. dėka. Toji partija' tinka
miausiai . priruošusi ir gerai iš
lavinusi žmones vesti ir ugdyti 
šią draugiją.

V I

Kadangi esu šios draug. nare 
ir viena iš tų,' kurie nenori, kad 
min. draug. kaipo pašalpinė bu: 
tų 'veliama sU: bile kokiomis po
litinėmis partijomis, todėl, ma
nau:, kad; dragai komunistai ne
pyks, jei' aš'pasfėbesiu, jog per 
daug drąsiai manote, e^ą auklė
tojais tų žmonių, kuriems? ten
ka stovėti prie pašaipūnių drau
gijų. Kad turėjote panašią mo
kyklą ir prirbošėte “gerų” auk
lėtinių, aš neginčysiu. Bet kad 
panašus Sintetiniai labai i mažai 
naudos teatnešė pašalpinėms 
draugijoms, tai faktas, kurį re
mia nesena praeitis. Reikia tik 
prisiminti tūps laikus, kada te
buvo Toronte'tik dvi pašalpinės 
draugijos: Sūnų Dukterų ir šv. 
Jono draugija. Į pirmąją kaipo 
į laisvesnę nuo religinių prievo
lių rašėsi įvairių įsitikinimų 
žmonės, norėdami save apsi
drausti nuo nelaimės*-, Kai kurie 
nariai pradėjo aktyviai dirbti 
draugijos labui ir,-, esant? reika
lui, nesidrovėjo daryti pastabų 
kad pašalinėms draugijoms 
netinka kištis į politiką. Kas-išė- l 
jo iš viso to, manau, visi: dar 
tebeatmena?’ Daugumas nerių, 
kurie drįso pasipriešinti tam, 
kad draugija nebūtų veliama į 
ne jos reikalus/ liko išmesti iš 
draugijos net su pašaipa, o kąi 
kurių buvo bandoma nusikraty-| 
ti net< provokacijos, budu. Vie-1 
nok tie nariai ir šiandien tebera 
Sūnų Dukt. Draug. istorijoj kai
po pasižymėję gerais, darbais. O 
tų, kurie melagingas žinias tei*. 

į ke; kad) lengviau galima butų, 
suklaidinti narius, neliko ne tik 

• į ' .

draugijoje, bet ir iš lietuvių.tar
po, išnyko. O jie buvo uoliausi 
komunistų: auklėtiniai!

■’ Tiek užteks iš. praeities. Ma
nau, kad visi gerai žino jos pa-1 kojinių,, taipgi 9 poras gavo aų- 
Hekmes. Šiandien, j Sūnų Dukt. ‘ *
Draugiją ir nelabai noriai eina

> dirbti, komunistai part; auklėti- 
piai, nes jie' daugiau susidomė
ję politika, todėl jai daugiauvir 
pasišvenčia. Aplamai kiekv se* 
niau buvo nepasidalinam.a vieto
mis draugijoje, tiek dabar la
bai ir labai sunkiai' beįsiprašo* 
mi gabesni žmonės į valdybą, 
nes darbas sunkus ir, atšakįn-r 
gas, o atlyginimo nieks nepa
siūlo nors kiek pakelti, šiandien 
draugijos nariai išsirenlaC. į vai* gumoje buvę Lietuvos kariuo- me, bet velnią mislinam.

■ • T/-; Z\ ■ j (
~

—O. I.

Toronto Lietuviai 
Dirba

Iš T. L. K. IL D; A. Darbų.
' TORONTO, ONT. Nors jau 
buvo minėta , apie surengtą mi
nė j jmą p. perversmo." 17. d.; gruo
džio, bet nebuvo smulkmeniškai 
pranešta kiek T. L. K. L. D. Al 
yra-pasidarbavęs.

‘1 . I

A. Ffanzeliš, Toronto Lietu? 
vįų Komiteto Lietuvių Demo- 
įįratijai Atsteigti pirmininkas, 
laikė minėjimo išdavė raportą iš 
K-to j nuveiktų darbų.

P lt.. Buvo sušauktą. 5 -masiniai 
mitingai: du Lietuvos klausimi^ 
b 3J: Ispanijos ir rinkimų reika* 

Į Iii. Komitetas turėjo 21 posėdį 
I tik-per 17 mėnesių laiko.
f 2. Pasiuntė du delegatus. į 
Hamiltoną prakalbų reikalu.
■ Prisidėjo prie Pirmos Ge
gužės. minėjimo.
f 4l Pasiuntė delegatą į Kom 
gresą? už ’ Taiką ir Demokratiją, 
į. 5;. Turėjo parengimą su Vei
kalu,. šokius ir porą gegužinių, 
į 6Z Įsteigė lietuvių kalbos mo> 
kyklėlę, jaunuolių chorą, kurį 

I apsiėmė' mokinti G. Jokubynai- 
M’ '

7a Prisidėjo prie pagerbimo 
Ispanijoj žuvusio draugo Bolio 
AĮksnio.

Į 8. Surinko $35.00 aukų Lietu* 
vos politiniams kaliniams ir par
davė 122 ženklelius, išplatino 
30.0 atviručių.
į 9. Ispanijos... liaudies- naudai 
surinko $160.00. Priė to, išplati
no* 1001-ženklelių, taipgi Ispani- 

Į josi liaudies naudai.
« 10. Del kalėdinių dovanų sep-* 
tyniems1 Kanados- lietuviams, .ko* 
įvojantiems Mackenzie —- PapL 

Į neau batalijono eilėse, Ispanijoj; 
sukėlė $89.00; Komiteto vadovy* 

Į bėję moterys numezgė 12 porų

D

“TorontoLietuvių 
Bendradarbiavimas 
Ir Numatomi 
Pavojai”

ku< '
11: Kanadiečių ligoninei Ispat 

nijoj surinkta pasižadėjimai iš 
76 asmenų, kurių pasižadėjimai 
siekia $17.65 į mėnesį.

p Tame pat- minėjime viėnbaL 
sjai tapo^priimta sekanti protes
to rezoliucija:
Lietuvos Valstybės Prezidentui/ 

Antanui Smetonai Protesto
• * Rezpliu<ija»

[I ' ■
r~ Mes; Toronto lietuviai, day-

TORONTO, ONT. — šitokiu 
antgalviu L. Balse nr. 204 buvo 
parašytas - redakcinis straipsnis, 
kuriame perdėm; puolama neku- 
rie socialistų veikėjai. Nesidro
vi net prilyginti prie troclristų.

Kadangi tas straipsnis yra 
laikraščio nuomonė, kuris atsto
vauja tam tikrą grupę žmonių, 
tai bus1 verta paminėti nors ke- * 
ii. to .laikraščio .'išsireiškimai. 

t

“Jau pusantrų metų, kaip To
ronto lietuviai veikia, bendrai, 
nors nė visais klausimais. Ir tas 
veikimas, dėka dideliam komu
nistų rir- j ų. simpatikų kantru*- 
mui, buvo neblogas.. Tačiau rei
kia pažymėti, kad tam bendra
darbiavimui matosi’ nemažai 
kliūčių”.

“Kiek tenka pastebėti, tai ne- 
kurie iš. spoialistinės- minties 
veikėjų aklai seka Grigaičio 
Naujienas, kurias nuolatos-troc- 
kisteja ir. kartoja trockistų už-, 
puolimus ant komunistų, ant 
Sovietų Sąjungos ir suvienyto 
fronto, žinoma, suvienytą fron
tą,, kurį jie. kitaip nevadina, 
kaip tik bendradarbiavimu, kan
da neaiškiai, nurodinėdami į ko
munistę ‘nenuoširdumą’.. ”
• šitoksai laikraščio išsireiški
mas galima paskaityti vien’ no
ru sugriauti nors nekuriaia 
klausimais bet labai svarbiai^ 
bendradarbiavimą. Nejaugi laik
raščio leidėjai tik šiandien suži-. 
bojo socialistų nusistatymą..To? 
rpnto socialistai nėra niekur, ki
taip pasielgę lwi>,reikalauja-so^ 
bialistų platforma.

Jeigu komunistai bendrai 
veikdami sako* turėję paaukoti 
daug, kantrumo, tai iš. socialis
tų pusės to kantrumo buvo pa
nešta. daug* daugiau: Ir labai 
keistas išsireiškimas, kuomet 
tik dėka* komunistų kantrumui 
veikimas huvo neblogas. Atrodo, 
kad. nors. mes. su. jumis dirba?

T

koncertas;
Vasario-Feb. 13. <L 1938 
' SAKALŲ Svetainėje



NAUJIENOS, CHcago, III,

Rankaitis—Stears

B. S

Gavo
Perskiras

Valere Pecęlunas nuo Stan 
ley Pecelunas

Reikalauja
Perskirų

So>hie Rudzinski nuo Ed- 
ward Rudzinski

Nepaprastuose Paugų 
Vestuvėse Dalyvavo 6 
Šimtai Svečių

Praeitą sekmadienį Ciceroje, 
puošnioj miesto salėj, Parkholm 
Community House, prie 18-tos 
gatvės ir 51-mos avenue, įvy
ko J. M. Paugų, laimingai išgy
venusių 25 metus, ženybinio ju
biliejaus iškilmės. Taip sakant, 
buvo sidabrinis šliubas.

Paugai yra biznieriai—išve- 
žiotojai visokių gėrimų. Turė
dami plačių pažinčių netik su 
Cicero lietuviais ir kitataučiais, 
bet ir su visos Chicagos ir jos 
apielinkės žmonėmis, tai, tokiu 
būdu atsilankė į jų reikšmingą 
pokilį labai daug ir jaunimo ir 
senesnių draugų-ių.

Apie 7 vai. vakaro svečiai su
sirinko žemutinėj svetainėj, kur 
buvo stalai, padabinti paparčių 
žiedais ir sidabro lapeliais, o 
prie stalo jau*nųjų ir pamergių 
svotų, kurių grupė susidėjo iš 
apie šešiasdešimts asmenų, sto
vėjo dvi didelės vazos, čia uni
formuoti vestuvininkai vyrai su 
savo mergužėlėmis, kurios vien
odomis melsvomis suknelėmis, 
sidabriniais batukais iš žibančių 
lapelių ir prisisegusios garlian- 
das ir vainikėlius, su jaunaisiais 
sėdėjo ir labai gražų įspūdį da
rė.

Pirmu atveju, viso tilpo pus
penkto šimto gražios simpatiš
kos pub’ikos. Dar apie pusantro 
šimto laukė progos gauti vie-

BIBLIJOS
PASKAITOS

Paskaita įvyks šį vakarą, 
Cicero, Lietuvių Liuosybės 
Svetainėje kampas 14 ir 49 
Court, 7:30 vai. vakare.

Tema: “KAS YRA ŽMO
GUS?” Tos paskaitos bus ilu- 
struotos su gražiais paveiks
lais.

Taipgi įvyks paskaitos ket
virtadienį, sausio 20 d., Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted Street. 7:30 vai- va
kare, temoje: “KODj&L DIE
VAS LEIDO PIKTĄ’’^Abiejose 
vietose Įbes S.Beneckas.

gia ir kviečia * Biblijos 
Tfrinėtojų Draugystė Malo
nėkite atsilankyti visi. Įžanga 
veltui, rinkliavos nebusi.

tą. Buvo kalakutai su visokiais 
prieskoniais, ir simbolinis tor
tas. Patarnavo didelio būrys gas- 
padinių, kurios sistematiškai, 
greitai ir mandagiai darbavosi.

Tuoj pasirodė Anykščių vy
nas ir Gruzdžių valstybinė, kurią 
jaunieji savo lupyčių bučkiais 
pasaldino ir paskui visi vestir- 
vininkai taures pakeldami auk
štyn gėrė, vaišinos.

štai pasigirsta stiprus balsas 
toastmeiterio garfieldparkiečio 
J. Medalinsko, kuris paaiškino 
“svodbos” tikslą. Po jo kalbėjo 
Paugų gimines. Gražių įspūdi 
parodė jų jaunoji dukrelė Kas
tancija, pasveikindama angliš
kai ir lietuviškai ir maloniai 
pabučiuodama savo mylimus tė
velius.

Kalbėjo daug iš svečių, jų 
tarpe Ciceros karalystės vei
kėjas K. Deveikis, J. Garadaus- 
kas, dėdė Vaitekūnas, Gruzdžių 
Grinorius ir kiti. Visi sveikino 
celebrantus ir linkėjo auksinių 
vestuvių sulaukti. Draugai Pau
gai gražiai atrodo. Jiems ir 
lemta sulaukti 50 metų jubilie
jaus.

8 valandą atvyko “Pirmyn” 
ir “Naujosios Gadynės” būrys 
jaunuolių choristų, reges iš ki
to vakaro, ir užtraukė dainą 
“Myliu aš tave vieną ...” Skai
stus balsai gal nuplaukė į gražią 
Gruzdžių • padangę. Jų aidas 
dingo Jono ir Marcelės tėviškės 
laukuose. Puikiai dainavo iš 
Downers G.rove, III., B. Motu
zą, J. Gasparaičio, Brightonpar- 
kiečio F. Karoblio ir Melrose- 
parkiečio P. Empolio chorai. 
Bet man dž vis labiau patiko 
Gruzdiečių ^choras, kuris susi
dėjo iš Vąitkytes-U. Bandzaitės- 
š. ir kitų, kurie buvo susibūrę 
iš lakūno Felikso Vaitkaus bei 
jo -tėvų apielinkės Lietuvoje.

Paul Eitmont orchestra su so
listu A. Braziu ir Granadierių 
viršutinėj salėj šokėjus linksmi
no. Nepaprasta nuotaika ir 
draugiškumas tarp visų svečių 
viešnių piešte j o. Tegyvuoja ma
no parapijonai ir jų draugai!

Parapijonas—R. š.

Mr. and Mrs. Jonas Rankai
tis, 9750 Normai Avė., skelbia 
kad jųjų duktė Anne Rankai
tis sutarė apsivesti su Georgę 
T. Stears, kuris gyvena, 6616 
South Loomis Bculevard.

t

Kada vedybos įvyks dar ne
pasakė.

“Lietuviški” 
Gimimai

Sūnūs pp. Zuidimams
Mrs. John Žaidimas,
III., sausio 1 dieną, 

susilaukė sunaus 
ligonbutyje. Sunui

Mr. and 
iš Worth, 
1938, m., 
Burnsidės
duotas vardas Liudvikas Ka
zys.

Sūnūs ir pp. Pechu'.iams
Mr. and Mrs. Alex Pechulis, 

207 West lllth Str., labai link
smi, kad susilaukė sunaus, gruo
džio 22 dieną, 1937 m. Vardas 
stAiui duotas Jonas Aleksas.

O pp. Baronams Duktė
Mr. and Mrs. M. Baronas, 

11927 Wallace Str., irgi labai 
linksmi, kad susilaukė dukters, 
gruodžio 27 dieną, 1937 m. 
Francis ligonbutyje, Blue 
land, III.

Dukterei vardas duotas 
eena ir Ludvika.

st.
Is-

Ei-

Eli-

Vestuvių Varpai
Doveiko—Benedetto

• Mrs. Victoria Doveiko, 4358 
So. Maplewcod Avė., praneša, 
.kad jos duktė Vera Doveiko 
nusitarė apsivesti su Anthony 
Benedetto, kuris gyvena 10737 
Edbrooke Avė., Boselando ko
lonijoj. Apsivedimo laikas ne-

(skelb.) paskirtas.

Humboldt Park Lietuvių Politikos Kl'ubo metinis susirinkimas 
Įvyks sausio 20 d. 1938 m. svet inėj 3600 W. North Avė., 

vak. Įėjimas iš Central Park avenue, 2 lubos. Atsi
veskite naujų narių. Įstojimas veltui. —Sekr, A. Lungevicz 

D. L. K. Vytauto Draugijos metinis susirinkimas įvyks trečia- 
dienj, sausio 19 dieną, T:30 vai. vikare, Lietuvių Audito- 
rijojė, 3133 S. Halsted St. Susirinkimas yra svarbus, todėl 
kiekvienas privalo atsilankyti, o kurie pasilikę su mokes
čiais, būtinai nepamirškite apsimokėti. —P. K., sekr.

12 Wardo Liet. Demokratų organizacija rengia boxing, wresti- 
ing ir šokių vakarą sekmadienį, sausio 23 d. 5:30 vai. po 
pietų,- Hollywood Inn, 2417 W. 43rd St.xKviečiam visus lie
tuvius skaitlingai atsilankyti.

Trečiadienis, :saus. 19, 1988 
------ ———

East 95th Street. Jis ją puolė 
prie Escanaba ir 95th street. 
Mergina ėjo namo iš darbo dak
tarų ofise, 9135 Exhange ave- 
nue, kur tarnauja Už pacientų 
priėmėją. Piktadąris pabėgo, iš
girdęs praeivių žinksnius.

NAUJIENŲ
METINIS

KONCERTAS
Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje

Budriko Programas 
WCFL

Kas sekmadienį, pasid!čkuo-> 
jant Juozui Budrikui, tenka gė
rėtis gražiais lietuviškais radio 
programais iš galingos WCFL 
stoties. >

Tokį malonumą visi turėjom 
pereitą sekmadienį, nuo 7:30 
iki 8. vai vakaro, klausantis ar 
tistinio dainavimo Antifonalio 
mergaičių choro, kompoz. Ą.- S. 
Pociaus vedamo. Jos sudainavo 
“Paukštutė, lakštutė,” “Už gi
ružės teka upė”. “Oi džįuni, 
džium”, ir “Kaip-gi gražus rū
telių darželis”.

Aš esu tikras, kad Visose ko
lonijose gyvenanti lietuviai, ku
rie šį programą girdėjo, pilnai 
juomi gėrėjosi. Makalų vaizde
lis irgį buvo žingeidus ir reališ 
kas. Pagalios, ne galima praleis
ti nepaminėjus ir Šaunios Bud
rike radio orkestros, kuri pui
kiai groja.

Chicagiečiai dar turi progą 
gėrėtis ir kitų Budriko progra
mų, kas ketvergą, nuo 7 iki 8 
vai. vakaro, 4š' Cicero, stoties 
WHFC. Pavapi jonas

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(C^ęagoje)

4 J'. ‘.į. \ '
Vinjęent Patackas, 28, su

zabeth Grady, 27
Victor Urbonas, 22, su Clara

Zandstra, 24 (Sioux City, la.) a
IVĮede Allen, 28, su Julia Zam- Merginą

Išsigimėlis Užpuolė

Nežinomas jaunas
Į ■ 

išsigime-Norbert Kurskis, 23, su, He-:
ien Mhczeck, 23 1 lis vakar anksti rytą užpuolė, ir

Joseph Kapas, 28, su E. Ney-; bandė išgėdinti 2^4metų meygi- 
hart, 30 (South Bendi Ind.) na Mary Mankziįjį, nuo 28į09

SPECIALUS
1

Pasiūlymas^
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

Servizas
Vienam
Žmogui

i

Šmotu

“Faun”
Design
Gražus

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR (ŠARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS S1DABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
iš 6 Šmotą

Jus galite pradėti taupyti tuos Sidabri
nių daiktų kuponus šiandien, norint įsigy
ti pirmą 6 gabalų setą ir tęsti kiek nori
ma įsigyti setų. Tie. kuponai yra spaus
dinami kiekvienoj’e Naujienų,laidoje ir yra 
paeiliui numeruojdįni ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną* setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus į musų Ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalų, 6 asme
nims. ’ Dvyliką setų — 72 gabalus dėl 12
asmenų.  ■Su 6 Kuponais

TIKTAI Už

^etas

Aukštos Rųšies—Visam Amžiui Garantuoti
Jums patiks šie aukštos rųšies ROGERS sidabrinių daiktų setai. 

Kiekvienas yra garantuotas VISAM AMŽIUI ir su prekybiniu ženk
lu “X-TRA” Oneida Ltd., pasatfliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilnų Setą

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1*75 

su 6 kuponais

Šios sidabro setų dėžės yra gražios ir su pamušalu, kad jūsų si
dabriniai daiktai nepajuostų. Galite gauti dėžę dėl 6 ir 8 setų, sutau
pydami tiktai paeiliui numeruotus 6 kuponus. Jei norite, kad dėžė 
butų paštu pasiųsta, atsiųskit ekstra 35c pašto ir pakavimo išlai
doms padengti.

Iškirpkit Šį Vertingą Kuponą
ISITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

Keliaukite

LIETUVON
TIESIAI PER KLAIPĖDĄ

■ r •• •.' . • N' >' ' '

? šmotų po GERS 
Uj Sidabro Setai 
Tiktai po 99$ už 

, kiekvieną setą 
■JSSS& ■: su 6 kuponais

___________
Ui F*tMMtFort

r*vyU*4U

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republlc 8402
POCAHONTAS Mine Run S7.50 
fSrreenedJ .................. tonas
SMULKESNES $7.25
Tonas .....................................

Perkant 5 Tonus ar Daugiau

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forniČius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j farmas ir kitus miestus. 
Žema kaina. Musų Darbas ga
rantuotas. Taipgi pristatom an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St
šaukit Tai. YARDS 3408

‘‘l---------- .U---- -  ■ . . f.,’...

DELLAS TAVERN
Pranešame visiems draugams, 

pažįstamiems ir kostumeriams, 
kad persikeliam j Naują Vietą, ku
rioje randasi amerikoniška. ir ‘irų- 
portuota iš Europos degtinį ir- 
vynas. Berghoff alus, cigarai ir 
gražus kambarys, dėl svečių.

Savininkai J. D. GRYBAS

3267 S. Halsted St.
Tel. Calumet 7937 |

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

KASDIENINIS B I Z N IO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

'• TVARKOJE
šis skyrius yra vedamas tikslu pa
gelbėti musų skaitytojams susirasti, 
kur galima nusipirkti {vairių pap* 
rastų ir nepaprastų daiktų, intaisų 
ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
skelbimų negalite susirasti ko ieš
kot, pašaukite Naujienas, Canal 8500 
ir klauskite Biznio Patarėjo. Čia jus 
gausite Informacijų, jeigu tik jų bus 
galima gauti.

FOTOGRAFES

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija jrengta p 
mos rųšies su moder
niškomis užlaidomis ir 
Hollywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST 
r>l RNG RR88-5R40

LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKA

TONSILAI IŠIMAMI $1?

PALAGUI PAGELBA SKfi
LIGONINĖJE ........ -.........-

PALAGO PAGELBA
NAMIE už ______ _______

EKZAMINAVIMAS
OFISE _____ --------
DOUGLAS PARK

1900 So. Kedzie
Tel. Lawndale

RESTAURANTAI

Siunčiu

Atsiųskit man

Vardas

Miestas Valstija

Sausio 19 d.

HOSPITAL

Avenue 
5727.

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory M70‘ .i k
A

■ ■■■N.... ■■ I I III ■■■ I J Į

Kaldras padaro* 
me iš jūsų plunk
snų arba vilnų pa

gal užsakymą 
DYKAI 

perkant iš musų impor
tuotus impilus.

39c yd
IR AUKŠČIAU

KALDROS 
2529-2531 South 
Pulaski Road 
Tel, Crawford 4088 

TAI DOVANA KIEKVIE
NAI JAUNAJAI

Atdara kasdien iki 9 v. P. P. 
iais iki 5.

$106.50
... $206.00

$152.00
$289.00

GR1PSHOLM
23,000 tonų įtalpos

Gegužės 28* d., 1938 
LAIVAKORČIŲ KAINOS 

Trečia Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą............
Į abi puses ..................................... .

Turistinė Klesa:
Iš New Yorko į Klaipėdą..... .
Į abi puses .......... .............................

Taksai $5.00 atskirai.
Ši ekskursija jau yra labai populiariška, nes 
kas mėtai vis daugiau ir daugiau važiuoja.

Ši .ekskursija yra užgirta Liet. Laivakorčių 
Sąjungos.

Dėl dokumentu ir visų informacijų kreipki
tės į patikėtiną lietuvių įstaigą.

NAUJIENAS 
1739 SOUTH- HALSTED STREET 

Chicago, Illinois.

VERTINGAS SIDABRINIŲ DAIKTŲ KUPONAS
NAUJIENOS .
1739 So. Halsted St., Cricago, III.

Norint įsigyti užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit 6 iš šių 
kuponų paeiliui numeruotus ir atneškit su 99c. Jei norit ekstra 
setų, ar dėžę — atneškit 6 kuponus ir 99c, skaitant už kiekvieną 
setą atskirai, o už dėžę 6 kūpantis ir $1.75.

Užsakymai per telefoną nepriimami ir kuponai turi būti asme
niui pristatyti į ofisą. Tie, kurie gyvena užmiesty, gali atsiųsti 
kuponus ir pinigus paštu, bet turi atsiusti ekstra 15c pašto ir pa
kavimo išlaidoms padengti, arba išviso $1.14. Užsakant dėžę paš
tu, reikia atsiųsti ekstra 35c. 1

L ’

... kupbnus. Taipgi pinigais ...................... ..............

Adresas ...

Kupono No. 31

METINIS 
KONCERTAS 

.Vasario-Feb. 13 d. 1938 
SAKALŲ Svetainėje



CHfefilETĖ DR.
Tf: “BAISIOJE" MEKSIKOJE

NAI'AI.I EASHME5CK Al-

Norėjo Pamatyti Trockį, Bet Valdžia Nelei
do;, Meksika, Kilniu žmonių? Tauta

žymi. Chicagos. lietuvaite ohi- 
rurge-dąktarė Natalie Ashmen- 
skaitė, kuri, kartu su savo, bro
lių Dr. Petru Ashmensku turit 
ofistftk prie Wilson Ave>, ir. She- 
ridan Road, šiomis dienomis- bu
vo Meksikoje.

Daktarė per-* ilgą laiką buvo 
užimta savo profesijoje. Gero 
daktaro priedermė-paguosti, nu
raminti ir pagydyti ligonį. Per 
kelis metus sunkąus darbo, ru* 
pinantis žmonių sveikata, ji pat 
ti labai pavargo. Jai pačiai reb 
kėjo poilsio.

Dr. Ashmenskaįtė nusprendė 
aplankyti visų niekinamą Mek? 
siką ir tuos “puslaukinius” mek
sikiečius, kurie griauna baž
nyčias, nešiojasi peilius, stovi 
trž stulpų, ir triobų kam^ų, tyr 
koja kunigų, kuriuos' pamatę 
tuoj papiaųna; išgriautas bažny
čias ir iŠ jų-padarytus tvartus 
ar karčiamas. Taigi - Dr. Ash- 
menskaitei ir buvo įdomu pa
matyti tų “barbarų” šalį, kurių 
siyjorkia plutokratų., ir- kunigų 
spauda.

Kai Dr. Ashmenskaite nuva- 
ižiavo i Meksiką, vietoj barba
rų ir. “razbaininkų”, atrado, 
kad’ meksikiečiai yra prakilnus 
žmonės. Ne tinginiai ir plėšikai,

PADfeKAVONĖ

a. i a.
WALTER RACHENSKE
Musu, mybipas sūnūs, kuris 

mirė sausiu 5 dieną, 1938 m.
J ir palaidotas, tapo sausio 12* 
*1938, o dabar ilsis šv. Kazj- 
j m i ar o kapinėse, amžinai nuti- 

lęs ir- negalėdamas atsidėka- 
' vot tiems, kurie suteikė jam
* paskutinį; patarnavimą, ir pa^ 
į lydėjo jį j tą neišvengiamą 
į amžinybės viet$.
f—M^’Tttnfflra^r'*nnr-apkAnė- 
. darni jo prasišalinimą iš mu- 
J'sų tarpę, reiškiame giliausią 
/padėką dalyvavusiems, laido- 
į tuvėse- žmonėms ir suteiku

si siems vainikus•'-draugams. Dė- 
| kavojame musų dvasiškam tė- 
| vui, kun. Švarlys, kurs atlaikė 
J įspūdingas pamaldas, uį, jo, 
| sielą j dėkavojame graboriui 
f John Eudeil'iui, kurs savu, ge- 
| ru? ir mandagiu patarnavimu- 
■> garbingai nulydėjo* jį į amži?
* nagtj, o mums palengvino-, per- 

kęsti nuliūdimą, ir- rūpesčius, 
ypatingai dėka  vejame arti- I

? miesiems ir mylimiesiems, se- 
» šeriai Anna Janušauskąs ir 
•Į švogeriui Kazimieras Janušau- 
h skas, gy.v. 3740 So. Wnod St», 
į Chicago, III. ir pagalios dš-
* kavojame visiems dalyvavu

siems laidotuvėse žmonėmš; o I 
tau musų mylimas Walter Ra-

» chenske sakome: ilsėkis šaltoj 
žemėje.

Nubudę- TĖVAI.

AI* NUMEGZTA KALDRA

No. 1657 — Galit Rgčios suderinti siūlui lĮįę’l^yjjpnain, na
me tokia, kai d ra, būtinai reikalinga. >

■ » j

No. 1657NAUJIENOS NEEDLĘCRAET, DEPT. 
h1739, So. Halsted SU, Chicago, N. 
h ’

Čia.įdedu 10 centų ir prašau atsiųsti man Pavyzdį No....

Vardas ir pavardė

| Adresas —--- ------
t

| Miestas ir valstija

bet darbščių ir prakilnių žmo
nių tauta.

Ūkiuose* kob kas žmones yra> 
prasčiau-apsirengę, tačiatfs mie
stuose gerai gyvena, gerai ap
sirengę ir gerai pavalgę;

Valdžia, visoj šalyj stato mo
kyklas. Jaunuoliai pusę dienos 
dirba dirbtuvėse, o kitą, pusę 
dienos turi, lankyti mokyklas. 
O kada, kunigai valdė Meksiką, 
tai*apie mokyklų steigimą neT. 
buvo nei kalbos./ v
. Valdžia konfiskuoja dvarus, 
dalina bežemiams. Pastato gerus 
namus ūkiuose, duoda- įrankius, 
žemę išdirbti ir reikalingus prie 
ūkio gyvulius. Tokie įrengti u- 
kiai yra atiduodami žmonėms 
dykai, žmonės turi; dirbtu, ūkį 
pO; valdžios priežiūrą, ir, žino
ma, mokėti valdžiai lengvus moL 
keščius.

Daktare sako, kad ji niekur1 
nemato sugriautų bažnyčių, nei 
jose pakartų kunigų. Bažnyčių; 
durys, atdaros, gali melstis kas 
kiek nori.

Ji pareiškė, “žiūrint į dabar
tinį Meksikos valdžios progra
mą, jei už dešimts metų, Mek-, 
sikos žmonės tikrai turės, gerą- 
ir laimingą gyvenimą, žmonės 
yra labai patenkinti- savo val
džios vedama* reforma'... ”

s
v 
i 

f

Į

STANISLOVAS JURGIS-
PATRICKAS I

Persiskyrė su, šiuo pasauliu) K 
Sausio 18. d;, 9:35 vai. ryto, K- 
1938 m., sulaukęą pusės., K
gimęs Kulių; parap., ir valse.,, 11 
Telšių apskrity. . 1

Amerikoj; išgyveno, 38' m*
Paliko; * dideliąnhė ' nulių-dime M

e r
| moterį Anpą, dukterį. Apaelįa, 
£ ir^entą. Juozapą Jucių, dukterį 
5 Anne h, žentą James*, Gątos ir * 
1 anūkę Annette Gatės, sunų( 
/ Julijoną ir- marčią Julijoną;
4 ^atriekus ir daug kitų- gipdi-r 
E nių>

Kunąs pašarvotas 538 West 
s- 37th’ St. Laidotuvės. įvyks- šeš* 
x tadienį. Sausio. 22* d., 10:0Qi 
> vai. ryto iŠ namų, bus nulydi - 
į tas. į Tautiškas, kapines, *

Visi a. a. Stanislovoj Jurgio 
’ Patricko, gimines, draugai- ir 
; pažįstami, esat nuoširdžiai- 

kviečiami dalyvauti laidotuvė
se, ir suteikti; jam paskutinį;;

5 patarnavimą- ir atsisveikinimą! |
Nubudę liekame,

..Moteris, dukterys, sūnūs, žen-.
- tai, marčia, anūkė ir giminės

Laid. Direktorius P. J. Ridu.
» kas, Tel. Boulevard. 4089.

< 
e

Neleido'. Trockį. Matyti

V V. T ./’<*’«

Trockį. Bet Meksikos valdžią 
leidžia svetimiems, lankyti Ru
sijos tremt|nįt Tiktai jo artimi 
draugai yrą leidžiami> prie TrOc- ■ 
kio. Namą, kuriam Trockis gy
vena, matė..

Aplankius kelias- įdomesnes 
vietas- Meksikoje; Ęn Ashmęn- 
skaitė paėmę laivą-iš Vera.Cru^, 
in per Meksikos jurų 'įlanką, at
plaukė į Floridą. Iš čia orlaiviu 
parskrido į Cbicagą. Visa ke
lionė į Meksiką ir atgal* ėmė 17 
dienų t laiko.

Parvažiavus, vėli ėmęsi savo 
profesijos, rūpintis žmonių' sy.eįr 
katą. W

Gražiai Palaidojo, 
Oak Forest Senelį 
Pi, Jezdauskų 

. — — ■ . ■ . -.................

Laidotuvėmis Rūpinosi A. Na- 
krąšis, - Kiti > Rosęlando 

Biznieriai;
ROSELAND — Pranas Jėz- 

dauskas, kuriS'mirė Oak Forest 
prieglaudoje, buvo palaidotas 
ketvirtadienį, Kazimierinėse ka
pinėse. Laidotuves, kaip suvar
gusiam žmogui, buvo nemažos. 
Laidoj imu rūpinosi Antanas 
Nakrašis, . jam gelbėjo Zenonas 
Gecias, Joę Dūda, visi* biznie
riai, ir Raimondas Stakinas.

t Visi laidotuvių., dalyviai buy.o. 
pakviesti iš kapinių važiuoti pas 
A. Nakrašą, 311 Kęnsington 
aye., kur du'ota piętųs. Baigiant 
pietauti, A. Nakrašis padėkojo 
visiems laidotuvių dalyviams; 
Golden 3tąr Kliubui prie- kurie 
priklausė Jezdauskas,.. ųž su
teikimą grabnešių; J. Eudeikiui, 
laidotuvių; direktoriui, už gerą 
patarnavimą« laidotuvėms. A. 
Nakrašis; pastebėjo, kadi F. Jez- 
dąuskas - buvęs neturtingas, ne
paliko jokio turto, tik; priklaus 
šėv prie Golden Star KJlubo,, iš 
kurio būss laidoj t
mūi pinigų; bet; vąrgihi'; bus gar 
Įima padėū^ti^ ^-iSas laidoj įmo 
sąskaitas. Bet tai nesvarbu 
kiek pinigų; hu& agųtai, B- 
Jezdauskas palaidotąsh visos, sąf 
skaitos apmokėtą)” Mes, % Ge
das,z J. Dūda,, R. StakęnąsL Kur 
rie prjsidėjęme- prie: lą|dotuyiųy 

1 esame* dėkingi) vjsiems< i^i<h>to 
vių; dalyviams^ u*ž* jusųi prjjąut 
timą; P. Jezdauskui;”

Untonas

p- :
JADVYGA NORMANTIENĖ, 

potėyąjs i Antaiųiįtią
j Persiskyrė* su- šiuo pasaulių, 
.. sausio 17, dieną, 3:41) vąl. ryto 
‘ 1938 ni„ sulaukus pusės amž., 

gimus Panevėžio apskr., Kre- 
rkęnųyps-: parap., Mučinių kai- 
| me<
f Amerikoj- išgyveno 29 m.
3 Paliko dideliame, nubudime i 
| vyrą Julijoną, ą, dukteris, Bro- 
į nislayą, Jdsefiųą. ir Christiną,;
7 suma , A-|f0nsą, marčią. Valeriją,, 
< 2 seseris, Rąrborą, Kurila, Ane-
> lę. žųkionę bv daug- kįtų gimi-

; Kųnas. pašarvotas ip044 So.
i Stato. SU Laiioęųygs? jyyks tre-
J čiacįieni, sausio 19< <U '8:30 vai.
£* ryto* iš namų į. Visų* Šventų 1 

parap.. hažny£i%. kurioje atsi
pus. gedulingos pamaldos už; 
Sį, veliones^ sielą,, o iš; ten bus 
| nulydėta,’ į;-,š.y> liprilPiero ka- 
" pines.,
> Visi a. a, Jadvygos. Norman- 

tienės giminės,, draugai ir pa-
į žįstaipi: esatu niiošUdžjai kyie- 
į čiamv, dalyvauti1- laidotuvėse ir 
; suteikti, jąi pagtekrinį; patarna- 
) vimą. ir-? atoisv.eikįnįiną.
K Nulįudę liekam0*

Vyras/ Dukterys, Sūnūs ir
- kitos. Gimines, /

Laid. Direktorjus Lachawicz ir ■ 
■Sunaį/ Tel/ GANAL 2515.

HnVFIKlS Vfaaę Pasaulių,
1 Dalis.

I KyiIJTKININKAS
; Gėįęa V/estųvems, Bąnkietams

L Pagrabams,
p .331l6:r Halątąd; Street
K Tek BOŲUĘVARph314

Urba FIower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms
■—Bankietains—Laidotuvėms— 

k Papuošimams-
L 4180 Archer Avenue

Pilone įAĘĄYĘTTĘ 5800

Chfcagpn
l.il, ■<. ,1,.,.^.. >

(žiūrėk paveikslus paskutiniam 
ir pirmam puslapiuose)

Suėmę piktadarį; kurjš/ pa
grobė ir nužudė; turtingą chiėa- 
g|etį; pramonininką Charles S: 
Ross, fedėtalląi ągentai/ vakar 
išskridb su juo Chicagon. Kaip 
šiandien jie ir, suimtasis tūrėtų 
būti Chicagpj ę. \

Suimtasis yrą „Peter Ąnderą, 
30. metp amžiaus, vyras,, vienu 
laiku, dirbęs. Washingtpnf valsti
jos miškuose. A^mifai; jį„užtiko 
prie. Los Angeles, Cak, Santa 
Anita. arklių; lenktynių; laukę., 
, Ąndęrs prisipažino, pagrobęs 
Rpss’ą, rugąejp 25 d.,. pereitais 
metais; prisipažino., gavęs $50,- 
000 vaduotpinigių( nup> Ross’o 
žmonos; nužudę^ Ęoss’ą ir pa
likęs ją kūną grabe j e, netoli j. ♦ i ’ ,
Illinois-Wisconsin sienos, į- siaut 
rę nuo, Rockfordo ;?“sutaupymųi 
pinigų’’ nužudęs ir savo, kumpa? 
nioną, James r Atwood Gray, kut 
ris pagelbėjo pagrobimą įvy
kinti. Gray’o kūną paliko graT 
bėję, kartu su. nužudytu Ross’u,

Rpss. buvp. 72. metų amžiaus, 
iŠ; aktyvaus darbo pasitraukęs 
sveikinimų kortelių,fabrikantas. 
Gyveną su žmona, ties 29J2 
Čommonwealth avenue. Bandy- 
dama Vyrą išgelbėti, žmona už
vedę derybas su pagrobjku An- 
ders. Sutiko sumokėti $50,000, 
jei grąžins jai vyrą. Anders pri
žadėjo, bet prižado neišpildė. 
Gavęs; $50,000 Rossą nužudė 
Nenorėdamas- pinigais p'asida- 
;linti< su; pagelbinipku Gray, nu- 

“žudė/hy

Valstija Negali
■' ė>'.i'

1 M? FisW
nuosprendis

i . ' ■ >

■ ’ Gpoli ąpskričib) Circuit teismo 
■tei$ėjąą: Ę&Pjtyę M‘i Fisher’ vą- 
•kw nusprendė^ kad dabartiniai 
įįštątyjnąii1 nęįąį^įąi Illinois <val- 
Įstajp^ vąld^įi^i^dnoti korpora- 

parterius

f Tąi^ejąs.. aiškino,; kad įstąty- 
įmai) laidžiai inkąrporuoti preky- 
binęSj, pramonės; ir amatines 

i/organikacijąs^ darančias biznį, 
'bįafc np> darbininkų unijas. 
“Pllimberis” galįs inkorporuo- 

J tįs,. bet; ne jam tarnaują dąrbi- 
| nin'kaį.

, Fishert išnešė- npųsprendį! by
loje, kurią nepriklausoma 
“kompaninė” unija Allied Fede- 
ration of Labor iškėlė Edtvard 
J. Hughes valstijos sekretoriui, 
kai ta^ atsisakė išduoti organi
zacijai čarterį.

Uniją atstovavo adv. Joseph 
Benzinas. Jis pareiškė, kad ape
liuos. ;• ■■ '■ ;.. . ■ ’■......'...... •
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KAZIMĮĖRAS SURURIS
Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

sausio 17* dieną, 1938*. metais, 
sulaukęs pusės amžiaus,' ąi^ 
męs Židikų parapijoj.

Amerikoj išgyveno 26 m. .
Paliko ' didėliame nubudime*; 

moterį Lucy Sukuris, j sūnų 
Walter, pusbrolį, pusseserę, o 
Lietuvoje, seserį ir kitas gi
mines.
;, Laidotuyes įvyks ketvirta
dieni, sausio .20 dieną, 2 vai. 
po piętų * iš Beffel Undertak-' 
•jng, 610 6th St., Racine, Wis<

Visi A.; A, Kazimierą Sūku
rio. giminės, draugai* ir pą** 
žistami esątv nųpšir.džjąį. ĮęyiĄ- 
suteikti jam. paskutinį p.ątar-L 
navimą ir y atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Sūnus,
Pussesere, ir kitos. Gimines.

Į ' ■ 'r ' i ' ’ ’ O .-4 ■ '•'■* ’■ ' ■ ..-z

Pusbrolis, v. B 
itOM. Giminės. W-

WPA Vėl Rinks

Atnaujins darbą kovo* 15 cZ.

Pašalpos darbų administra- , 
cija — Wc P4 A. paskelbė, kad 
su. kovo 15'di, vėl pradės; rin
kti medžiagą i Gbičagos; lietu- 
>vių.3stbnijaa,<,

įprapityje Administracija, tu
rėjo priętaęiusi?kęlis lietuvius 
prie to/darbo; Jie rinko med
žiagą. peržiūrinėdami- Cbica- 
gos dienraščių, tebegyvuojan
čių ir mirusių, ikomplėtūs; 
versdami svarbesnius- ir reikš
mingesnius straipsnius ir ži
nias bei kompiliuodami įvai
rių įvykių, chronologijas*

IŠ tų, surinktų žinių, WPA 
ekspertai darė tam tikras iš? 
vadas, ir rašė apžvalgas, nur 
rodydami kokią rolę lietuviai 
Ibšė Chicagos gyvenime, ko? 
kių blivo tendencijų, koks nu
sistatymas jų darbuotę domi
navo, etc.

Surinktoji medžiagą bus 
atiduota Chicagos univęrsite*- 
tams, viešam knygynui ir ki
toms švietimo. įstaigoms, kur 
istorikai galės ta suvarkytą 
surinkta medžiaga; naudotis.

' Prie lietuvių istorines med
žiagos rinkimo darbavosi* ir, 
turbūt, vėl darbuosis TUdas 
Kučinskasy Aleksas Ambrose 
ir keli kiti asmenys. P-as Am
brose- W. P« A. administnaek 
jai sudarė labai; tikslų ir? pilr 
ną Chicagos lietuviškos spaiu 
dos sąrašą,kuriame* padavė 
visus ėjusius ir 'einančius l|e-. 
tuviškus laikraščius ir perior 
dinę \spaudą» Jis taipgi: rinko 
žinias apie lietuviškų; organi
zacijų ir* praeities, darbuotę* 
T. Kučinskas rinko, medžiagą; 
iš senosios “Lietuvos” kompr 
lotų, kurie, randasi? “Nūujįeno^ 
sef, . —R.

. . • S ->■ 1 1 . - 1

ĮSavaitęlaiko 
Apiplėšelfelhį 
Dii Ka A
Kartą — krautįuuejfis antrą;
prie Mdrshftelflt ir Vdn Buren

BRIGHTON. PABK — Pe
reitą savaitę ip> pereitą* seks 
madienį plėšikai- apipiešė- 
Brjghton Parko> lietuvių; bii;- 
nięrių Vi-ktoi’ą; Purlį du- kartjLU. 
Pirmą kartą atėmę- nuo* jpt $50< 
o antrą — $30r pimgąis.

Antrasis apiplėšimą^- įvyko 
pereito sękmą.dięnip* naktį? V; 
Purlis su žmona* buvo. Ghica- 
gos Lietuvių. Dmugijos. Imnr. 
certe, kuris įvyko Ašhland’ 
Boulevard Auditorium, Van 
Būreli ir Ashland’ Boulėvard;* 
^Purlis turėjo pasistatęs auto
mobilį po eleveiterio tiltu, 
Marshfięld’ gatvėje, netoli Van 
Buren kampo. K.ap su, žmona 
priėjo prie autOmobilih*' va^ 
žinoti, nampx tai* prišoko du, 

Jauni,, ‘hlžentelnioimisi’’ atrodą 
.* vyrai. Atkišę revolverį’ perspėk 
Jir- Purlį: ir- Purlienę tylėti, 
"nesipriešinti. ‘‘Jei; kląusys, 
i vjskgs. būts gęrai.”

Išk'rčtę Purlio kišenių^ ir 
Purlįenčs ridikiulį ,.plėši kai* pa, 
įsiėmė, $30* pinigų. Nubėgdami, 
perspėjo Purlį' nevažiuoti 

Jųojaų, bet luktelėti. valandė
lę, o. po to važiuoti tiesiai na
mo,; niękam apie įvykį nepra- 

įnėšupo
; Pirmasąi apiplčšimąs įvy- 

1ŪP Purliui uždarant savo.inair 

^156- West* 47fhr Vos
1 čpūjp j fe išimti, piiu^Hib -ifr 

-a • ■ 1 4 ' • •gaterio, kai į krąnhiyę. įsj^ą< 
J verginki uotas negras ir pinigų 
pareikalavo. Purlis atsakė pi- 

Jnigy neturįs, bet negras davė 
suprasti, kad jis mate savinin- 
-ką, pinigus, išiimmb iš: ręgista-. 
rio> ip dedant: juos- kišeniun. 
Negras visus. pasiėinė^$50.0Qj

*»■ 11 f

Miscellaneous, 
5 įvairus
į Tel: Victęry. 4965
1 STOGDENGYSTfi
Mes- dengiame* ir pataisome visokios 
rųšiąs stogus,, taipgi. dirbamę blBties 
darbus. Lengvos išlygos,, jei pagei
daujama. '

BRIDGEPORT ROOFIN& CO, 
3216 So. Hąlated Stieet* i

36 VARTOTI' FURKAUČIAI
Priimti mainais, visos rųšys—vi

sos mieros— kainos • $25.00 ir aukšč. 
originaliosj kainos? $200-$300. Rodo
ma tarpe 6 iki 9 vai. popiet-^vaka- 
rais tiktai;

MILRĘR FUR- CO.
166 No. Michigan Ąve.

Chicagos diažiausis kailių pirklys.

For Rent
RENDON 2 KAMBARIAI — tin

ką dentistui ar plaukų taisytojams 
—$20 į mėnesį. Kampinis Budinkas. 
2501 W. 43rd St. . Tel. Ląfayette 4395

Situation Wanted
Darbo Ieško

IEŠKAU DARBO ,ANT FARMŲ, 
esu mokęsis Agriculture Wisconsin 
ir- turiu, * patyrimą, mokų draiviųti 
treką,. karus ir traktorius, moku 
karpenterystę. Norėčiau prie gerų 
žmonių^-esu jaunaę.

J. J. SĘALTIS,,* 
Roųte 1, Box 88,. Ųibertyville, lįl.

Help WantedL- Female 
parbininkių .Reikia

REIKALINGA 2 moterų skur
liams sortuoti. Tiktai patyrusios 
teprivald'. kreiptis 1214 North- Lea- 
vitt.

Help Wanted^-Malo*Female 
Darbininkų Reikia

ATSAKINGAS, energingas vyras 
dėl- pynacų- mašinų- prižiūrėjimo rau
te.; Visą, arba, dalį, laiko. Geriausia 
progų, $175.00 reikalaujama užstato. 
Atsišąukit- laišku 1789 S. Halsted St.

♦ Box 774

Flirniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKĖE- 
RIUS. 1987, visokio didžio su Coil 
Baksais/ ir- sinkom. Taipgi štonj 
fikčeriuą. dėl bile- kurio7 bįznio įskai
tant; svarstykles^ registeriuą ir- ice 
baksius* Qash arba ant., išmokėjimo. 
Pamatykite- mus. pirm negu- pirkai
tei kitur*

g/ E, SOSTHEIM; & SONg * 
1915; SO. 9TATK STREET 

CALūmet 5269.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

i PARSIDUODA 120; BASS specia
liai, padarytas: $600 aceordion už 
$275.(10* cash arba mainysiu, kaipo 
$350X)0 įmokėjimą ant mąžo name
lio, Prospect 6939.

PARDAVIMUI RĘSTAURANTAS 
ii’,, tavernas kartu— 4326 i So. Kedzię.

i„ • iįn.k.į.71............ i,

CLASSFFIED^
, SKELBIMUS;
Į ‘>N:” RĄšTINĖ PRIIMA
i I4A3DIEN NUO 8 V. RYTO
K IKI
* 7:30 VAL, VAK.
’ Sekmadieniais nuo 9 ryto- iW-
į,' L Popiet ir nuo, 4; ijuf 7:30; 

vali vakaro. '
Tel. CANAL 8500

Traukinys Sužeidė 
Keturis W. Pūliniai! 
fcietuvius

Du vyrus, ir dnk merginas.

1 Sausį#, nūdieną, anksti šven- 
itadienio rydą James Grovskis, 
12213'Emerajd avė.,- Alex Rat- 
kovičiąp 1163/ EggĮoston a.v.e., 
K; Kalevaitč ir Jose Pronskai- 
t^į 12313 South Emerald ave(, 
dvi moterys ir du vyrai suseį- 
(Jo į automobilįį ir patraukei 
Kalsted- gatve- iki 12įb gatvei. ,

Ten raudąsi Illinois Central 
R. R. bėgėsi Tuoipi kartu ir 
pepastebėjo, kad elektrjEims 
priemiesčįo traukiny8 atbėgo 
nuo B1U& Island, Ilk* ir smoge
jįr jų automobilį jį sulanksty- 
damas, o keleivius sųžeisda- 
lUąs. Jie yra lietuviai ir Wcst 
Piillmano gyventoj ai.

Reikįalingą daugiau atsar-

Pirkįtą. savo apielinkčs 
krautuvėse

Business Chonces 
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA GROSERNS: 
Lietuviu apielinkej — Parduosiu, ųž 
pirmą pasiūlymą — Priežastis — 
liga,; 3401 Sol Lituanica.
. \| "y J -lt1 l W
u j

BARSĮD..UOPA pigiai; grosernė ir 
bučernė, moderniškai ištaisyta ir 
biznis- kogeriausia eina. Priežastį > 
ištirsite, ant vietos. Kreipkitės prie 
savininko, R. GIRČIAUS, 

2242 West 23rd Place.
■i-r <—r-------- w-------- i------- - --u.— ■

PARDAVIMUI? BUČĘRNĖ ir gro, . 
sėmė; maišytų tautų apgyventa 
apylinkėj biznis išdirbtas.

570 West; 18th t.
.... t. .. .... . 1......-.'

Real Estate For Sale 
Namai-žemė Pardavimui

TAUPYMAI, PIRKIMAI, PĄRDĄr 
VIMAI, PASKOLOS APDRAUDOŠ 

Musų raštinėse—Keistučio ir- Lde- 
tuvns Spulkos—galite taupyt, pa
siskolint, namus pirkt, parduot, ren- 
duotį apdrausta

Kreipkitės pas r
J; P. EWALD REALTY> CO.

840 W* 38rd St., Tel. YARds 2790 
arba r

708 St, Tel. Haymarint. 56i86■ /

. TURI PARDUOTI turtą: moder
ną, 1 aukšto plytinį budinką prie 
Cicero aye., arti 12-tps gatvės su 5 
karų plytinis garažas. Karšto van
dens šildytuvas, kaina $3800.00. 
Lengvus, . išmokėjimai. Talman, 

4076 West 26th Street.

Farms. for Sale 
Ūkiai Pardavimui

WISCONSINO PARMOS-
FEDERALIO ŽEMĖS- BANKO DA

BAR SIŪLOMA FARfoOS. par
davimui veik visuose Wisconsino 
kauntėse, specialės vertybės turtin
gose vakarų centralinėse’ pieninin
kystės apylinkėse. 801 iki 240* akrų 
su farmų budinkais. Geri vieškeliai, 
mokyklos, arti tarpstančių, miestų ir 
miestelių, senose, gerai įsikūrusiose 
apylinkėse, lietuviai ir mišrius teito 
tos* Kaina nuo $3,000 iki* $15,000, 
daug po $5,000 iki $6,000. Sąlygos: 
viena, trečdalį, ar daugiau pinigais, 
kitą ant tinkančio ilgų terminų, kon
trakto. Jei turite atliekatnų pinigų 
įr ieškote saugaus investmento, jus 
turėtumėte ištirti šias progas dabar. 
Rašykit: Dept. 9, Federal Land 
Bank, St. Paulį Minnesota.

PARDAV1MUI105j/2 akerų farma 
įMauston, Wis. 4 kambarių namas, 
11 karvių, 2 arkliai, 5 kiaulės, 5 žą
sys, 150 vištų, visos mašinos. Mai
nysiu ant namo arba biznio, 

. 1115 East Glst St.
Telefonas PLAZA 4586.

Financial
FinansairPas kolos

J* KAM’. REIKALINGA PASKOLA 
ANT PIRMU MORGIčIŲ, KREIP-. 
KIT^S. I LITHUANIAN BUILDING; 
LOAN AND SAV1NGS ASSOCIA- 
TJON1 (buvusią. Naujienų Spulką), 
GAUSITE PASKOLĄ ANT LENG
VŲ. IŠMOKĖJIMŲ.

1789; SO. HALSTED STREET

TURIME $10,000.00 ant ran
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo- morgičiaus lengvais^ išmo
kėjimai^ Kreipkitės į Naujie
nų Spulką, 1739; So. Halsted! 
Street.'

COAL 
Anglys

AUGŠTOS RŲŠIES

MINE RUN .....................   $6.15
" lump .............. ......... $6.40 *
.. EGG ....................................   $6.40 *

NUT .......... ............,........... $6.40
SGREENINGS' .................   $5.25

PIRKIT DAĘARlt 
KAINOS, ęina aukštyn 
BRISTAtyMA^. MIESTE IR 

PRIEMIESČIUOSE

Tel. ARDMORE. 6975

I

ffill TURIT'
KĄ PARDUOT

PAGABSINW 7 
. ,5iAŲJ.IĘNPSK: ..

JEI IEŠKOT
ĮBARGENU 
i| SKAITYKIT 
L NAUJIENAS

I NELAUKIT 
j ILGAI 
I I Pašaukit mus tuojau

CANAL 8500-
* < * I

Apgarsinimų, kainoj pri
einamos, • Už/ pakurtoji- • 
mus. gausit nuolaidą^s

L.umi.i.Hnum.iiuuiiimi............
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SVARBUS PRANEŠIMAS AMERIKIEČIAMS
- LIETUVOS PILIEČIAMS DEL PASU

1

Nuo gruodžio 9 d., 1937, pagal 
paskelbtą Lietuvos Vidaus Rei- 
katą Ministerijos naują patvar
kymą, Lietuvos Konsulai Ame
rikoje negalės išduoti Lietuvos 
piliečiams pasą be ministerijos 
leidimo. Lietuvos Konsulai gar 
lės tik atnaujinti tokius pasus, 
kurie pasibaigė nedaugiau kaip 
prieš du metu laiko.

Reiškia, Amerikos lietuviai, 
atvažiavę prieš karą be paso, 
arba atvažiavę po karo, kurių 
pasai pasibaigė ankščiau, negu 
prieš du metu laiko ir kurie no
rės dabar grįžti Lietuvon apsi
gyventi arba atlankyti savo gi
mines, turės aplikacijas siųsti 
Lietuvon, užsienio ministerijai.

Tokia procedūra, žinoma, už
truks nemažinus 2 ar 3 mėne
sių laiko. Reiškia, asmenys ku-. 
rie nori važiuoti gegužės mėne
sį, o aplikacijas priduos tik ba
landžio mėnesį, tegali tikėtis 
pasus gauti birželį ar liepos mė
nesį.

Todėl, atkreipiame atydą vi
sų lietuvių, kurie rengiasi va
žiuoti šią vasarą Lietuvon, kad 
tuojaus atsikreiptumėte į “Nau
jienas” išpildyti pasų aplikaci
jos. Paso gavimui reikalinga gi

mimo metrikai arba senas rusų 
pasas, o jeigu moteris vedus, tai 
fr šliubiniai metrikai. Amerikos 
piliečių žmonoms irgi reikia tų 
pačių dokumentų ir dar savo 
vyro pilietybės popierų.

Už Lietuvos pasus mokesčio 
nėra.

T. Rypkevičia 
“Naujienų” Laivakorčių 

Skyriaus Vedėjas

Geras Policistas
J '

Ir Naktį, Miegoda
mas Budi

" r " " 
Nubaidė du vagis, plėšiančius 

krautuvę

•NORTSIDE. — Policistas Jo
nas Imberas, 2737 N. Spaulding 
avenue paprastai nemiega la
bai kietai. Taigi, kai vakar ank
sti rytą pasigirdo daužiamo 
stiklo žvangėjimas, ’ jis pašoko 
iš lovos, pasigriebė revolverį ir 
puolė prie savo miegamojo lan
go.

Pamatė du plėšikus, skersai 
gatvės plėšiančius kailius ir ki-

Frank Wallace — 
Valaitis Bendradar
biaus “Naujienose”
Rašys Apie Savo Praeitį ir Vo

devilio Artisto Gyvenimą

Frank Wallace> Valaitis, lie
tuvis'vodevilio artistas ir vyras 
garsiosios filmų artistės Mae 
West, pažadėjo bendradarbiau
ti “Naujienoms” ir savo žodžiais 
papasakoti apie savo praeitį, 
Mae West ir bendrai, apie ar- 
tisto-vodevilininko gyvenimą.

Dabartiniu laiku jis vaidina 
su šokėja Trixic La Mae, Bos
tone, Mass., o iš ten vyks į New 
Yorką.

Kluidos /Atitaisymas 
Z

“N-nų” Nr. 8, aprašyme apie 
Mae West vyrą Frank Wallace- 
Valaitį, jo motinos pavardė tu
rėjo būti Mrs. A. šatkus; o'ne 
Štakus, kaip kad “N-se” tilpo.

—M.

tus paltus iš krautuves lango, 
kurio Stiklą dai.’ždafni policistą 
pažadino.

Imberas paleido du šuvius i 
piktadarius, bet; matyt, nepa
taikė, nes tie pabėgo. Bet pal
tų su savim nespėjo pasiimti.

NAUJIENOS; Cftieago, III.
.........    i   i., .......... .......................................... u—u ii iwlM—iiiii»i —i— ilia   Uit

WAIKEGANAS REIKALAUJA IŠMESTI IŠ
■ DARBŲ VISUS ATEIVIUS

—----------------------------------- v

Prokurorui siūlo konfiskuoti ateivių turtą
. ■ .............      ■ h 1 1 1 ■ 1 I Į* 1 " * "" * |‘H ■

WAUKEGAN  — Wau'kegan, 
Illinois miesto taryba vakar 
(oficialiai priėmė rezoliuciją, 
kurioje kreipiasi į pramones 
miesto ribose ir reikalauja 
prašalinti iš darbo 800 atei- 
vių-nepiliečių.

Rezoliucija toliau reikalau
ja pramonininkų į prašalintų 
ateivių" vietas paimti nedir
bančius NVaukcgano piliečius-

Toje pačioje rezoliucijoje 
yVaukegąno taryba siūlo Lake 
apskričio (kuriame Waukc- 
gan randasi) proMiraturai at
gaivinti ir pradėti vykinti 
1897 metais pciimtą įstatymą, 
kuris įgalioja valdžią 'konfis
kuoti ateivių turtą, jeigu tie 
ateiviai nenori arba nedaro 
jokių žygių palikti' Amerikos 
piliečiais. ,

. Rezoliuciją pasiūlė tarybai 
aldermonas NVilliam Scjiaufel, 
iš NVaukegano 2-ro wardo.

■ . ■ 1
NVaukegane gyvena keli 

šimtai lietuvių, kurių dauge
lis nėra piliečiais. Jei pramo
nės ir prokuratūra paklausys 
miesto tarybos rezoliucijos, 
tai ne vienas” iš jų atsidurs 
gatvėje be darbo. —R.

Rytoj Paskutine 
Registracijos Diena 
Apskr. Miesteliams

X ■ ’ \ I

»• ■

Balsuotųjai turi užsiregistruoti, 
jei nori ba’suoti

Rytoj yra paskutinė registra
cijos diena tiems balsuotojams, 
kurie gyvena Cook apskričio 
miesteliuose, ir kurie dar nėra 
užsiregistravę arba pakeitę ad
resus. Užsiregistruoti galima 
miestelių rotušėse. Neužsire
gistravę balsuotojai negi lės da
lyvauti balandžio menesio nomi
nacijose. '

Šis paskutinės registracijos 
dienos nustatymas nepaliečia tų 
apskričio miestų ir miestelių, 
kurie priklauso Chicrgos Rinki
mų Tarybos (Board of Election 
Commissįoners) jurisdikcijai. 
Miestai, kurie priklauso tary
bai, yra Berwyn, Chicago 
Heights, Cicero, Elmwood Park, 
Evergreen Park, Harvey, Mor
ton Grove, Ni.leš Center, Stick- 
ney ir Summit. Tų vietų regist
racija pasibaigs kovo 14.

Lietuva? Kur Ji? 
Prie Juodųjų 
Mariu Kranto!

Ame-Kcdėl ir Mokyti žmonės 
rikoje Nežino Kur Lietuva?

nyko iš daugumos minčių. Ma
tomai, toli gražu* dar Lietuva 
neišgarsinta. Lietuvai reikia 
nuolatinio garsinimo ...

Man išrodo Lietuvoje yra ‘visą 
pasaulį užinteresuojančių ži
nių—bet kodėl šios žinios ne
patenka spaudoje, tai nesupran
tu.

Tiek konstatuoju, kad Šito
kia situacija labai kenksminga 
Lietuvai. STASYS PIEŽA

Nors Lietuva nepriklauso
mai gyvuoja jau dvidešimts me
tų, bet yra šiame paasulyje 
dar tokių asmenų—ir gan mo
kytų—kurie užklausia ‘Tm 
sorry, būt where is Lithuania?”

Štai, pavyzdys:
Užvakar viename Chicagos 

dideliame svetimtaučių dienraš
tyje buvo aprašyta Chicagoj su
rengtas vakaras Klaipėdos at
vadavimo penkiolikos metų su
kaktuvių minėjimui. Po foto
grafijos . antgalviu, dienraščio 
paveikslų redaktorius—svetim-1 
tautis—^parašė, kad Klaipėda,' 
Lietuva, yra ant Juodųjų Ma-’t 
rių (the Black Sea.) Gerai, kad, 
kitas klaidą pastebėjo ir ji pa
siliko tiktai vienoj laidoj.

žinoma, už tokią klaidą gali
ma kaltinti patį šio antgalvio 
rašytoją. Bet. . . kiek . pamąs
čius, argi Lietuva tobulai iš
garsinta?

Dariaus ir Girėno žygis, taip
gi Vaitkaus, Lietuvą padėjo tuo
met kiekvieno dienraščio ant-< ‘ * 
galviuose. Bet ir šie žygiai iš-
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ENTRANCE

jįSO.OOO RANSOM PAID OCT, g. Į
PORTLAND

IKIDNAPED THAT NI&HT ON WAY TO CHlCAGOj

IROSS DINED ATHOTEL KERE SEPT, 25

SANTA ANITA TRACK

LOS ANGELES

RLEANS

MIAMI

BHEre ROSS WAS DRAGGED 
EROM CAR BY KIDNAPERS

'' '

■

WESTWARD HO 
GOLFCLUB

%■.

I ACME-NAUJIENV Foto

ŽMOGVAGIO KELIONĖ —- Juodos linijos parodo, kaip chicagiečio Charles S. Ross žmogvagis Peter Anders, 
30 metų amžiaus miškų darbininkas, bėgo nuo federalių agentų, kurie jo ieškojo. Agentams |>asisekę Anders’ą 
suimti netoli Los Angeles. Jis pripažino gavęs $50,000 vaduotpiriigių ir nužudęs turtuolį Ross./Jiš taipgi nužudė 
kompanioną, kuris pagelbėjo pagrobimą įvykinti^ r

[ACME-NAUJIENV Foto]

KUR ROSS BUVO PAGROBTAS —Žiūrint į pietus Wolf gatvę, Chicagoje, tarp 
Grandir North avenue, kur Anders automobilį su kompanionu sustabdė Chicagos 
turtuolio Ross ir Rossą pagrobė. Turtuolis važiavo su sekretore, bet žmogvagys jos 
nekliudė. ' . .................. *

’ X IACME-NAUJ1KNŲ Foto]

VADUOTPINIGIAI — $50,000 banknotomis, kurias chicagietė Mrs. Charles S. 
Ross sumokėjo netoli Rockfordo, savo vyro pagrobėjui. 750 banknotos yra 20-dole- , 
rinės, 2,500—10-dolerinės ir 2,000—5-dolerinės. Fedčrttliai agentai, suėmę Anders’ą, 
atgavo $14,402 tų pinigų. :

• ■ ». V' ! [AOME^NAUJIE^U Fętdj. \

- Juodos linijos parodo, kaip chicagiečio Charles S. Ross žmogvagis Peter Anders,

SĄVE-ĄTŠTOVAUJA IEŠKINIŲ TEISME — Dešinėj Miss Margai et Mario Fisclier, cicerietė muzikį 
tojai kalba į (Įžiurę, aiškind&na kode! jai priklauso $50.000 nuo Chicago Surface Lines. Užvedė bylą prįi 
karių liniją, reikalaudama ątlyginimo už sužeidimą. Scena įvyko teisėjo \V. \V. Damron kambaryje. j
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