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Darbo Partija Reikalauja Papeikimo Britanijos Valdžiai
PRAĖJUSI SAVAITE DIKTATORIAMS BU 

V0 VIENA GERIAUSIU, KOKIU HE 
YRA TURĖJĘ

Chamberlain pataria Tautų Sąjungai 
padėti į šalį monus ir pretenzijas

LONDONAS, Didž. Britani- jį išgelbėjęs. Pereitoji savaite 
ja, vasario 22. — Antradienį buvo gera diktatoriams — vie- 
atstovų butas matė didžiausią'na geriausių, kokių jie yra tu
šą judį. Arthur Gre-enwood, rėję.
Darbo partijos vice-pirminin-
kas, davė įnešimą nupeikti vy- reikalavo Chamberlainą rezig- 

vadovauja’nuoti.
Chamberlain, dažnai pertrau- 

kad Anthony kiamas atstovų pastabų, gynė 
derėtis su

Kai kurie opozicijos atstovai

valo apgaudinėti savęs, ncpri- 
mažesnių j ų

riausybę, kuriai
premjeras Chamberlain. Grecn- 
wood pareiškė,
Edenui rezignavus iš užsienio savo nusistatymą
reikalų sekretoriaus vietos, pa- Italija ir bendrai taikytis su 
šaulio likimas pateko į dreban- fašistinėmis šalimis. Jis aiški- 
Čias ministerio pirmininko ran- no, kad Didž. Britanija nepri- 
kas.

Įnešimas apgailestavo aplin- valo apgaudinėti
kurną, dėl kurios Eden režig- valstybių, jogei jas apgins Tau 
gavo sekmadienio vakare, ir tų Sąjunga, 
siulijo atstovų butui išreikšti reiškė, kad Tautų Sąjunga yra 
nepasitikėjimą valdžios 
nio politika.

Debatams išsivysčius, 
ston Churchill, stambus 
servatorių vadas, pasakė, kad 
ant Chamberlaino puls atsako- nariai 
mybe dėl ateities ^vyk.įlk Pa- dviejų minučių ovaciją 
sak ChurchiMo, Mussolini buvo

Chamberlain pa-
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WASHINGTON, D. C.,/ va
sario 22. — Kalbėdamas per 
radio tinklu stočių, kurios tran
sliavo jo kalbą Didžiajai Bri
tanijai, Kanadai, Australijai, 
Naujajai Zelandijai, Indijai ir 
Pietų Afrikai, Jungtinių Val
stijų vidaus reikalų sekreto
rius Jckes tarp ko kita pareiš
kė:

“Visose dalyse pasaulį puo
la du fanatiški priešai, kurie 
nori užkariauti jį bet kokia 
kaina. Demokratija negali gy-' ekonominę galią ir socialį pres- 
vuoti vienoj /šalyje greta ko- tyžą, paaukojant Amerikos lai- 
munizmo ir fašizmo. Defnokra- svę.

tija yra pats priešingumas 
abiems šioms negeistinoms val
džių sistemoms.

“Mano supratimu”, kalbėjo 
Ickes, “fašizmas yra atgaleiviš- 
kas judėjimas... Jis reiškia, 
kad žmogaus teisė gyventi sa
vo gyvenimu, turi būti paves
ta diktatoriaus galiai.”

Ickes įspėjo, jogei ir Ameri
koje yra žmonių, kurie trokšta 
fašizmo, kad tik išlaikyti savo

SUKILĖLIAI ATSIĖMĖ TERUELĮ

užsie-'silpna ir kad ji geriau numes
tų į šalį pretenzijas ir monus, 

Wįn- o pasakytų, ką ji yra pasiruo- 
kon- šusi padaryti.

Konservatoriai atstovų buto 
sukėlė Chamberlainui

DAR DEVYNIEMS 
RUSAMS MIRTIES 

BAUSMĖ
• J ‘ i i, '-

Lietuvos Naujienos

sak ChurchiUo,‘Mussolini buvo Po debatų atstovą butą § 330 
> silpnas afeejfrigas’TtalIįos vF balsų: daįugiMh^rpriieš 168 pa

du jine 'padėtfmi. Chamberlain reiškė pasitikėjimą valdžia.

Jungt. Valstijų lai
vynas planuoja dide

lius manievrus

Jungt. Valstijų lek- 
tuvai grįžta iš Ar

gentinos
WASHINGTON, D. C., va

sario 22. — Kovo mėnesį pra
sidės didžiausi iš visų, koki yra 
buvę Jungt. Valstijų laivyno 
manievrai šalies istorijoje. Ma- 
nievrai bus daromi dvigubai 
didesnėje teritorijoje, negu jie 
buvo daromi pernai. Kuone 
60,000 kareivių ir karininkų 
operuos 150 karo laivų ir 500 
lėktuvų.

22. — Penki Jungt. 
armijos lėktuvai an- 
7:07 valandą ryto iš- 
Buenos Aires kelionei 
Valstijas, šeštasis lėk-

BUENOS AIRES, Argentina, 
vasario 
Valstijų 
tradienį 
lėkė iš 
į Jungt.
tuvas užtruko, nes reikalauja 
pataisų. Lėktuvai lankėsi 'Ar
gentinoje ryšium su iškilmė
mis, rengtomis Argentinos pre
zidentui Ortizui į ofisą įvesti.

MASKVA, Sovietų Rusija, 
vasario 22: — /'Vienuolika gy
vulių daktarų, vgtąrinarų, \ n iš
teista mirčiai itiiesUė'< Ordjoni- 
kidze, Kaukaze. Dviem pa
smerktųjų mirties bausmė su
laikyta, nes teismas išsprendė, 
kad jų, kaipo specialistų, pa
tarnavimai gali būti reikalin
gi šaliai ateityje.

Veterinarai buvo kaltinami 
tuo, kad jie išplėtę gyvulių epi
demiją, i
80,000 galvijų pastipo per pen
kis metus. Be to, jie buvo kal
tinami įskiepiję 200 karvių, 
siunčiamų skerdykloms, nuo
dingais mikrobais, dėl ko daug 
kareivių ir darbininkų užsinuo
dijo.

Kiek Apsileidėliams į

■ Kainavo Nešvara:
ŠIAULIAI. Už(•nešiląjky- j KĄ kurių Kali

mą įvairių1 a'sanitarinių reikalu- no iižmiėsČlo vietų bedarbiai 
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KAUNO APSKRITIES
BEDARBIAI

HENDAYE, Francuzija, va
sario 22. — Sukilėlių vadovy
bė Ispanijoj pranešė antradie
nį/ kąd sukilėliai atsiėmė iš )o- 
jalistų Teruelį.

Ispanijos valdžia 
kad Teruelį ginusi 
simušė per sukilėlių 
sigelbėjo. Sukilėliai 
Šimą paneigia. Jie

daug lojalistų karių pasidavė, 
o tūkstantis su viršum buvo 
užmuštų.

Sukilėlių operacijoms prieš 
Teruelį paskutiniomis dienomis 
vadovavo pats vyriausias jų va-paskelbė, 

įgula pra- das, gen. Franco, 
eiles ir iš- 
tą prane-' listai dar laikė svarbias pozici- 
sako, kad jas Terbelio ąpielinkėje.

Valdžios pranešimais, loja-

Kili kurių Kati

■ “ - ,_r .• ■ •. * ", ~ ^410 Sdėl kurios daugiau nei .,

vimų 'praėjusiais metais Šiau- neturėdami jokio kito pragy- 
liuose buvo nubausta teismo veninio šaltinio tik samdomąją 
sprendimu 43 asm. sumokėti: darbo jėgą, turėdami ' dideles 
pabaudos Lt. 845 ir admfhistra- šeimas, kenčia labai didelį skur- 
tyviniu budu-rr533 asm. \sūmoje 'dą. Bedarbiai kreipėsi į Kauno 
Lt. 8,700. ; Saiiitariiiė priežiūra 
kasmet vis, stropiau vykdoma. 
Pavyzdžiui, 1936 m, už .tos ru- 

nusižengimus buvo nu
bausta teismo sprendimii 100 
asm. sumokėti Lt. 1,355 ir ąd- 
ministratyviniu budi? 528 asm? 
sumokėti Lt. 5,346.

miesto savivaldybę, prašydami 
priimti prie viešųjų darbų, ta
čiau tiems buvę atsakyta, kad 
jie gyveną apskrities ribose, 
todėl turį prašyti darbo Kauno 
apskrities savivaldybėje. Ap- 
skr. savivaldybėje jie taip pat 
negauna darbo prie viešųjų 
darbų.

Susekta Aferistė

$384,000,000 Francu- 
zijos karo reikalams

Rūsų-japonų santy 
. kiai blogėja

2,000 darbininkų ko 
voja potvynį

Bj-įtų-ąirių jįeryl)oš 
atidėtos

LONDONAS, Anglija, vasa
rio 22. i — Antradienį Britani
jos premjeras Chamberlain ir 
Airijos premjeras De Valera 
susitiko prie pietų, tačiau Bri
tanijos — Airijos sutarčiai kon
ferencija atidėta dėl politinio 
Didž. Britanijos krizio.

Ekspreso lėktuvas 
nukrito, 3 žuvo

rrr. o. kandida-
TVS LAIMĖJO 

SEATTLE MĖRO 
NOMINACIJAS

PARYŽIUS, Francuzija, va
sario 22. — Antradienį Fran- 
cuzijos parlamentas nubalsavo 
asignuoti karo reikalams dar 
<$*384,000,000. ši suma bus pa
skirstyta armijos ir laivynų 
sustiprinimo penkių metų pla
nui.

52 naciai areštuoti
Rumunijoj

TOKIO, Japonija, vasario 22 
— Rusų ir japonų santykiai 
kasdien blogėja. Japonai nepa
tenkinti, kad rusai juos išva
ro iš savo teritorijos ribų. Jie 
nusiskundžia, kad rusai užgrie
bia japonų savastį. Dar labiau 
japonai nepatenkinti tuo, kad 
rusai ir rytuose savą pasienius 
valo, pašalina gyventojus nuo 
rubežių. •

PINE BLUFF, Ark., vasario 
22. — Du* tūkstančiai darbi
ninkų antradienį darbavosi tik
slu išlaikyti supilimus Arkan- 
sas upės pakrančiais ir išgel
bėti šį miestą nuo potvynio. 
Smarkus lietus padidino mie
stui pavojų. Vanduo vis kilo, 
jo aukštumos ties šia vieta 
laukta ‘trečiadienį. •

Milžinui sukako
20 metų

MARIJAMPOLE — Nesenai 
buvo rašyta “L. ž.” Marijam
polės kronikoj apie drąsią afe
rą su kontrabandinėm prekėm. 
Policija padarė atitinkamų žy
gių ir tikrai nustatė, kad mote
ris, pasivadinusi krim. policijos 
atstovė ir atėmusi iš pirkėjos 
kontrabandinių prekių bei 150 
Lt u*ž “tylėjimą?’, yra p. S. 
gyvenanti KriauČiuno gatvėj 
nr. 2. Policija padarė pas ją kra
tą, ir daug“ konfiskuotų” daik
tų jau surado. Charakteringa, 
kad šita moteris Marijampolėj 
gyvena jau ne vienas mėnuo, 
bet jos dargi tikros pavardės 
iki šiol nipkas nežipojo.

Atsirado Kerštininkų

BUDAPEST, Rumunija, va
sario 22. — Budapešto policija 
areštavo 52 nacius po to, kai 
padarė kratą jų partijos pa
talpose. ‘ Reiškiama nuomonė, 
kad tai esanti pradžia nacių 
“valymo*' visoje Rumunijoje.

Nuginčija žinias 
apie pasikėsinimą 

prieš Karolį

>ORH

VIENA, Austrija, vasario 22 
— Rumunijos vyriausybė an
tradienį oficialiai paneigė ži
nias, kad buvo padarytas pa
sikėsinimas Rumunijos karaliui 
Karoliui nužudyti.

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

Gal bus sniego arba lietaus; 
nebus žymios pakaitos tempe
ratūroje; saulė teka 6:36, lei
džiasi 5:31 valandą.

Lenkijos ministėris 
atlankys Italiją

ALTON, Ilk, vasario 22. — 
Robertui \Vadlow, šio mieste
lio gyventojui, antradienį suka
ko 20 metų. Įvykis pažymėti
nas — bet ne dėl to, kad 20 
metų sukako, o todėl, kad Ro- 
bert yra bene aukščiausias pa
saulyje vyras. Jo ūgis siekia 
8 pėdąs ir 8 H colių. Savo dvi
dešimtais metais Wadlow pašo
ko ' aukštyn pusantro colio. 
Šiandien- jis sveria 460 svarų.

Serga gen. Pershing

Skiria visuomenės 
fondus namams 

statyti

PASVALYS — šioje apylin
kėje atsirado tokių žmonių, ku
rie su kuo nors susipykę žiau
riai keršija, štai nesenai nak
ties metu kaž kokie asmens iš
laužę uk. J. Dapkevičiaus tvarto 
užraktą ir j jį;įėję smarkiai su
žalojo 2 metų kumelaitę. O Kan- 
tariškių k. ūkininkui Ubavičiui 
sužalojo peiliu jau senesnį ark
lį. Ūkininkai labai susirupirię 
šiais čitsiradusiris niekšais ir 
labai nori,,kad butų jie atras
ti ir smarkiai nubausti. Ūki
ninkams padaryti dideli nuosto
liai, be to, nieko nekalti gyvu
liai kenčia didelius skausmus.

/ ' J ■ ---------------------------------------------------------------- :

PARYŽIUS, Francuzija, ya- 
sario 22. — Ekspreso lėktu
vas, skraidęs tarp Paryžiaus 
ir Berlyno, nukrito antradienį 
netoli nuo Paryžiaus, negalė
damas migloje surasti Le Bour- 
get aerodromo. Trys vokiečiai, 
lėktuvo įgulos nariai, žuvo 
laimėje.

SEATTLE, Wash., vasario 
22. — Pirmadienį, vasario 21, 
čia buvo nominacijos kandida
tų miesto mero vietai. C.I.O. 
remiamas kandidatas Arthur 
B. Langlie, 37 metų, surinko 
50,389 balsus, o jo priešinin
kas, dabartinis meras John F. 
Dore, kurį rėmė Amerikos Dar
bo Federacija, gavo 21,369 bal
sus.

ne-

Rinkimuose Langlie teks ko
voti su Victoru Aloysius Mey- 
ers, kuris ■ nominacijose surin
ko 27,263 balsus. Meyers dabar 
yra Washington valstijos vice- 
gubematorius..

Akmenskaldžio
/ ■'* ).*' *

tragedija

Japonai skelbia 
laimėjimus

Perka kramtomąją 
gumą iš Amerikos

ROMA, Italija, vasario 22' 
— Kovo mėnesį čia lankysis 
Lenkijos užsienio reikalų mi- 
nisteris Josef 
ti pakvietė jį

TUSCON, Ariz., ,vasario‘22.
— Antradienio pranešimais, 
gen. Pershingo sveikata 
gėjo. Jo padėtis esantiBeck. Atsilanky-

Italijos valdžia, tačiau ne kritiška.

pablo- 
rimta,

SHANGHAI, Kinija, vasario 
22. — Japonų pranešimai an
tradienį skelbė, kad jie turėję 
svarbių laimėjimų vakarų' ir 
rytų fronto dalyse ofensyve at
kreiptame prieš Luųghai gele
žinkelį.

WASHINGTON,. D. C., va- 
sario 22. — Svetimose šalyse 
Amerikos kramtomosios gumos 
1937 metais buvo parduota už 
$1,177,527. Amerikos gumai 
kitos šalys sumokėjo kuone ke
turis kartus daugiau, negu šo
kolado saldainiams. Tačiau me
džiaga dirbtiniems dantims, 
parduota užsieniuose, pralenkė 
kramtomąją gumą.

Stengiasi .sutaikyti 
busų streiką -Flinte
FLINT, Mich., vasario 22. — 

Miesto komisionieriai paskyrė' 
komisiją busų kompanijoj dar
bininkų streiko priežasčiai iš
tirti ir, jei galima, streikui lik
viduoti. Darbininkai reikalauja 
algų pakėlimo.*

KRAŽIAI. — Adomaičių km., 
Kražių v. gyveno mažažemis

CLEVELAND, Ohio, vasario 
22. 
turą išleido įstatymą, kuris lei- žavandauskas, kuris uždarbiau- 
džia visuomenės fondus skolin- davo akmenis skaldydamas.. šią 
ti namų pigiomis rendomis sta- 
tybai. '' :

šitokioms paskaloms galima 
bus dabar gau’tį pinigų, iš val
džios tarnautojų pensijų, sko
lų padengimo ir kitokių viešų
jų fondų. , I

Dėka naujo įstatymo, <tiki
masi netolimoj ateityje pradė
ti Vykdyti $10,000,000' namų 
statybos programą Clevelande.

Ohio .valstijos legisla-

žiemą žavandauskui pritrukę 
(darbo, o jo šeima didelė, tai 
jis, negaudamas darbo, labai 
nusiminęs ir nutaręs nusižudy
ti. Tuo tikslu jis aną dieną už
taisęs vieną akmenį ir ant jo 
atsisėdęs. Sėdėjęs tol, kol kna
tas padegė sprogstamąją med
žiagą ir įvyko sprogimas.

Sprogdamas akmuo žavan- 
dauską mirtinai 
neužilgo ir mirė.

sužalojo, jis

Kaltina išeikvojus 
valdžios fondus

BOSTON, Mass., vasario 22. 
—a čia tapo suimtas James R. 
Johnson, 39 m., C.C.Č. stovyk-j 
los iždininko padėjėjas. Jis yra 
kaltinamas išeikvojimu $9,613 
valdžios pinigų.

Pildome
INCOME TAX 
BLANKAS 
už 1937
Raštine Atdara Kasdien 

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

1 vai. popiet. į
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i Iš Pietų Amerikos
B. K. Algimantas x

ARČIAU ŠtSiPAŽINiffiE SU HĖTU 
AMERIKOS LIETUVIAIS

| PAGELBOS
Budai Pasiliuosuot nuo

ŠALČIO
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dž tai, kad toji “per d&iig” ki- 
,š|šfi į privačių fiotiiptają biz-

7
prriėte šii d i ugi mm. Mat, 
jautė, kad gėli įvykti tok® ^a- 
tastrofa, jog jie nusiris i pra
raja. , \ ■/

Bet Voš tik št$jo bižifis kiek 
atkusti, kaip kapitalistai .ir vėl

Ji A. (Jraliėy.

Roėkford, III

(Specialio “Naujienų”

liefu-

po p?'- 
bažny

Mliiištėfta AirkŽtddlis ^eriė kai
lį pihftiesiėiris “tedti^lfinUd^ns,,

ii “tdfofiijdš kapeHonuP’,

Lietuvos lėšomis leidžiamame 
antrųjų “tautininkų” organe 
“Išvieii” 5-1-8Š'Lietitabs tartais-, 
teris Pietų Amerikai p. Jonas 
Aukštuolis savo senu psČridbrii- 
mu “J. Vingiras”, rašydamas r<- 
pie kun. Janilionjo manevrus, 
paliečia įvairius Argentinos* lie
tuvių istorijos etapus, kurie y- 
ra be galo charakteringi. Jie 
įsidėmėtini turi laibiau; ka‘d tuo 
kl&usfthu prabilo iki šiol teė
jęs tolerantiškas Lietuvos mi- 
nisteriš; Perskaitę suprasi te, 
kokis “smakėš” terorizuoja pa
žangiuosius Argentirios 
vius. Seka straipsnis:

Gruodžio mėta 12 fi. 
maldą Šventos Liucijos
čios parapiniame kambaryj ė į- 
vyko Argentinos Lietuvių Ka
talikų Federacijos narių susi
rinkimas. Kaip žinoma, šią Fe
deraciją sudaro aipie^ dvylika 
kun. JaniJonib užrašų knygutė
je sužymėtų organizacijų, kurių 
betgi tiksliai išvardinti n e bepa
jėgia nė pats jos pirmininkas. 
Kunigo sugalvotos toks didelis 
organizacijų skaičius ne kam 
kitam, kaip tiktai Kaunui pasi
rodyti savo didėliu veiklumu ir 
tuo budu jį suklaidinti, Tikre
nybėje gi šiokį tokį kūlturinį ir 
katalikišką veikimą parodė tik 
3 organizacijos: Berisso “Min
daugas”, Mergaičių Globos 
Draugija ir šv. kazimierd'Bėn-» 
druomenė. , .U/ni’/IRp

Kaip matyti iš susirinkimo 
rėžoliucijos,. Federacijoje žyihią 
vietoj užima, “tautininkų sąjun
ga”, kurių sudaro ' žinomas 
“daktaras” Br. Hince, J. Naku- 
tis, K. Kliauga ir V. Veselaus- 
kas. Tai žmonės, kurie buvo iš
mesti iš Tautininkų Sąjungos

rėspondento Argentinoje)
• r

ir pąs^ūi ą^t^s ib^- šąjtaigos 
vardtt 'Į)‘asivadtaę; T^is^bį kali 
bari t, tai pi4dM ir daro 
daug žalos ir gėdos Ą. L. K. 
Fedėračijtai. Apie jų Kriminali- 
litas ta kitaš biabtiaiišius žy- 
gta# taŠČ rtėtik “ŠVytą^ys”, “A. 
E. Balsas”, “Išvien”, bet1 Lietu- A , ,7 z
>* / s 4 ■ i \VOS' ta Šiaurės Amerikos lietu-? 
vių spauda. Tačiau nežiūrint į 
tai' Katalikų Fe^eračija su jais 
palaikri glaudžiausius santykius 
ir jiems šolidatiždO'ja. Ir tie 
santykiai tataąrus todėl, kad 
dti pirtaieji pastaa'šė kitaigo ^ū- 

1 statytą Buenos Ataešo Provinci
jos Guberiiatbrtai skundą iiū- 
kreiptą ftaieš Paširiritinyb^, o 
du aritfieji širiėižė kdlohijOs 
Veikėjus ir Pasiuntinybės $ėr- 
srinalą. Pavartą “švytdrio’' ir 
“A. L. Balso” komplektus; ra
sime apie jttos gana teisingų ži
nių. Savo laiku'patš kun. Jani- 
lionis, p. Gaučys, p. Dumbra- 
vaš, p. Vancevičius, p. gen. Na
gevičius, p. Aukštuolis ir kiti 
getai jttos buvo nušvielę f iotu- 
vai. Kun. Jt.nilioriiš kartą net 
iš sakyklos apię žinomą čia 
piėčkaitininką sake: “vagis su
gautas”, o tuo vardu pavadin
tasis pfėčkaiitiniiikas tuojau at
sikirto atviru kiškų per spau
dą. Dabar gi jis su kitais- savo 
šėbrafs geriausias kunigo ir Fe
deracijos bičiulis. Tokiai padė
čiai esant, mums buitį visiškai 
nebesuprantama, jei ir toliau 
Pf siuntiny bes perso rialas daly
vauju Federacijos^ parengimuo- 
•se ir bažnyčioj e.įJuk Fęderaci-j 
ą®f;ėina. petis į p&į su Pasiun
tinybės personalČ^sktmdikais ir 
rimtų visuOmėhe^Veikėjų šmei
žikais.

(Bus d^ugiari)

PaltfiR 2 BAYER ASPIRIN table
tes ir .ų.uįėrk su įtiktą yąpdėns1. 
Gydyiifiašj, pakartok už 2 yaUndų.

ir sĮifaaišęsį 1/3 stiklė vątfdėnjr (f 
išgargaliuok du RaftU*ų .PafertgvirtŠ 
užkimimą Ir sRaušmą veik, urnai.
r ' ašigelbet riuo. šėlčią pafjraštžų 

kainuoją — pąb 8 iki 5?.^- 
marii jūsų šalčio laikui 15c iki 

„ . nas neturi apsilėist
net mažam. galvos šalčiui. , Ne

štai* ką- daryti: Imk. dvi bAyER 
tabletes, kai jauti artinahtiš šalti— 
su stįkliUe. yanderiš. Paškui, . jei rei
kia, pakartok, sulig nurodymu, kurie 
yra kiękviėųam pakely. t Tų'oj padČš.

Bayer Šalčio gydymo būdas tis, 
kurį daugUmą gydytoją ūžgyre Imk 
Bayer tAspirin riO'rČdąmąs pagėlbos. 
Jei ąesuĮauksi. greitos pagelbos, eik 
pas savo gydytoją.

Kad 
išvis, 
gelbaVišairi jūsų 
25c Tad . nei yiėi

savo gydytoją.

15c1 WU TABLEčIŲ^^^^/ 
2 Pilni Tuzinai 25č 
tikrumoje 1 centas tabletė

* . ------------- :■■■■............ ■ ■ ■ . ...........................................

ĮkoresfondencijosĮ
Gary, Ind.

Iš vietės lietuvių ’> vėiklos. — 
Apie Rinkimus

Trečiadienis, vas. 23, 1938
me vasario 27 d. s. m. į Arai- 
gonat svetainę, 320 Kent St.» 
3:30 vai. po pietų, kad viehiii- 
gai ir tiksliai galėtum^ pami
nėti 20 me(ų Lietuvos nepri
klausomybės šiikaktu^ės.

—P. A. DėliuDa.

GYDYTOjAi IR DENTISTAI

Pirkite savo apielinkes 
krautuvėse

KAS PENKTADIENI YRA LAIMES DIENA

Oamp WASH

Už 10' SVARŲ 
4c UŽ ka’Š. svarą virš - rr* “ '** t* ■— ■

Grąžinama Drėgni*—Ne šlapi 
Ne Stfpaihioti, Tinka

MARŠKINIAI 
su ryšuliu

ARCHER

Baigimas

LAUNDRY

VISI TELEFONAI — LAFAYĖTl’E 0211

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI IR PATARĖJAI

ETKUS if EUDEIKIl
^DYKAI
■ AMBULANCE DIES'Ą ir NAKTĮ

I Tel. Virginia 0883 W
4704 SOUTH WESTERN AVENUE, ČHICAGO

t 4 . . * » *■ *
...     ■ .i n, lĮl.iiį‘i-.   

KOPLYČIOS VISOSE
•GIučAgos dalyse.

ti sau< visokiausių* lengvatų, kad į 
galėtą šeimininkauti kaip’ tin
kami. Krašto gerovė jiems ne
rupi. ' Nėruį?i; M kitą rdikalaf. 
Jie susidomėję yra tik vienu 
.dalyku: kaip galipia.didesnį pel-, 
ną. sau pasidaryti.

Kė'iįi/ matata, valdžia buvė | 
gėra tik tbl/kol traukė juds' iš i 
bėdo'š: TaČiiu'kai tik pavbjtis 
praėjo, tai jie ir vėl ėmė šiauš
tis'. Jie nori viską sau susigrob
ti, o atsakomybfe. jokios neno
ri riėšti; Ą'.f-'Ą; -

kaš stengiasi' įšiį^iriti { kėlią 
paskutini^ mėtį įvykius, tai 
riėišVėnžiataai titai prieiti išva
dą, jė^ Valdžiai kitokios išeities 
nebuvo, kdip tik _ “padaryti 
tvarką riamUošė”, t riėš bėdąrbią 
miiijonai bilvO rttšidilrė tiktai 
dės^etatišfojįj padėtyje, Viėė?6i- 
kiii ar kiteliu budri tiems be
darbiams rėikėjb atbiti į pagal
bą. iibikia pasakyti-, jog valdžia 
tai p^d^fČ^ Galimi jai prikišti 
ka'i kurią trukumą; Tačiau tii- 
rimė riėužmiršti to fakto; jog 
subrgataižUbfi' tą riiilžinišką tata- 
šineriją brivo neįmanomai šuri- 
kus darbas.

Baigdamas noriu priminei, 
jog darbo žmohėfns yra svar
bu, kad į valdžios viėtas butą 
išrinkti jų atstovai: YpaČiti jiė 
turi saugotis Jų, T,.;kur(e piktai 
puola dabartinę administraciją įsitikinimus į šalį, susirinksi-

■ Vasario 27 ii: Žiu metų SLA 
77-tos kuopos iniciatyva įvyks 
vietos lietuvių visų srovių 
draugi jį bei kuopų bendras 
20-ties metų Lietuvos nepri- 
ijklausomybės sukaktuvių pa
minėjimas.- Kalbės “Naujienų” 
redaktbriiis DĖ. P. Grigaitis, ir 
įiaipgi hiio k^taliltoj ir komu- 
diištų bus ItalJjėtojai. I)

Smagu yra pastebėti, kad 
mes Rockfordo lietuviai skir
tingą p'ažva’lgil it įsitikinimų 
iiio'ka'in bendrai susitarti, kad 
galėtume pširiiihėtį šias reikš- 
iriirigaš mustį giniitb krašto — 
Eiėtuvbs nėpriklausomybės su
kaktuves.

Minint Šias š'tiŪaktuves ta
čiau ne vien riiėš. ttirim džiaug
tis, kad Lietuva turi nepri- 
khitisbmybę,' bet' taipgi turime 
iiėp'Uiii.ii’šti, kad Lietuva turi 
b‘į(i dčinbUtatįŠka šalis; kad 
Liėttivbs žm'ortės laisvai demo
kratišku bildu rinktųsi sau val- 
^ižiį tokią, koki U; jiems patin
ką; kad Lietuvos žmones ga
lėtų laisvai naudotis tomis de- 
tadkratiiiemiš taišvėmis ir tei- 
setais, kuri aš Lietuvos Steigia
masis Sėitaas' ir Lietuvos kon
stitucija jiems davė. Iki šiol 
taės matėtaė, kad Lietuvos 
žniones tos teisės ir laisves ne
turėjo.

Taigi, iries Rbėklordo lietu
viai, padėję savo pažvalgas ir

TAISOME VISO
KIUS RADIOS

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

Marįtiettė Radio
AL ENZULIS

5610 So. Maplewood Avenue 
Kalbariie Lietuviškai.
HemloCk 2343

GYDYTOJAS III CHIRURGAS

Telefonas Rennblte 7868

59i

. . .r ■ ’

IH !■ ................ .................................................................................................................................................................................................................................................................................. ... .....................................................

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

John F. Eudeikis

Mrs. Artelia K. Jarusž
Physical Therapy 

and Midwifė
6630 So. Weėteta 
Avė., 2nd floor 
Henilock 9252, 

Patarnauju Jjirif 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage 
eleetrie, t re .at* 
ment ir magnę- 
tic blankėts.ir tt. 
Moterims ir mer-

siuskit

PINKUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ADVOKATAI

Ofiso TeL ^»Uleva
DR. BĖRĮ
756'Wėš« 35____ ,

Cor. of 8^th ahd .tlals&l StŽ.’ 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:80-8:80

Nedėliomis pagal sutarti
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenvood 5107 t
Ofhto Tef Virginia 0036 r 

Residence Tėl. BEVERLY; 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
.......... Ofiso valandos:

—4 ir nuo 6-?t8 vaL 
. . JRezidencfJėf ___

nuo 2—4 ir nuo 6-r-8 vaL vakare
................Rezidencija? .nft

8939 ŠOŪTH CLARĖMONT AVĖ
Valandos—9—10 , M
Nedelioj pagal sutarti.

K. P. G U GIS
ADVOKATAS

ofiaėa—-127 N. Dearborn St. 
1431-1434—Tel. Central 4411-2 
ofisas—3323 So. Halsted St.

Miesto
Kamb.
Namų
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80

Telefonas Boulevard 1310
Ketvirtadieniais ir .Sekmadieniais— 

pagal sutarti.

.. šipmis. dienotais įvy.ktl'.Tdetu- 
vių Demokratų^ Lygos valdybos 
rinkimai/ Į valdybą liko išrink
ti šie asmenys: pirmininku J. 
A. Grakey, vicę-pirm. A. Sta- 
ponaitis, rast., V. Jacobs ir ižd. 
St. Mesevich.

Aš širdingai dėkoju visiems 
Gary lietuviams už' suteikimą 
man pasitikėjimo vadovauti 
Lietuvių Darbininkų-; Pašalpos 
Draugijai, Demokratų Lygai ir 
Gary Lietuvių Kultūros Drau
gijai. Tą pasitikėjimą aš itikrai 
įvertinu ir iš savo pusės steng
siuosi kiek galima geriau atlik
ti savo pareigas.

Šia proga noriu priminti,1 jog 
data.r eina Gary LietUVių Kul
tūros Draugijos (Chicagos Lie
tuvių Draugijos skyriaus) va
jus, kurio tikslas yra kiek ga
lima daugiau narių gauti; Va
jus baigsis brikndžio 30 d. 
Naujai įsirašę nariai gaus bi
lietą bankietiii nerhokamai. Pa
sinaudokite tąja proga ir įsira
šykite į draugiją;

» » £ . ’ z
Nepartinės darb'ininkų lygos 

kalbėtojai masihiamė susirinki
me pareiškė, kad toji organiza
cija esanti pasiryžusi remti 
pažfngėsnių žmUniiį' programą. 
Esą, ji remsianti tuos kandida
tus, kūrie stoja už tai; kdd bu
tų išrinkta p'rogresyve valdžia 
miestuose ir valstijose, o taip1 
pat ir federalė valdžia. Sako; 
nuo sukčių apsaugoti rnjes ne
galime. Vienok galime r 
ti, krip reikia pažinti d
nuo priešų . bei apsisaugpti' nuo 
mulkintojų.

Tie kalbėtojai gerai n 
stambiojo biznio nusiskn 
kad valdžia bandanti viską kon
troliuoti. Tas nusiskundimas 
yra visai tuščias. Kas gi, jei nė 
valdžia; biznį ištiaukč is balos, 
kada jis buvo visiškai priėjęs 
liepto galą ? - k

Visi jrik gerai atsimename, 
kaip bankai ta kitos’ finansinės 
įstaigos plyšo tarsi kokie mūilė 
burbulai. Tada stambiojo biz- 
Pio vadai buvo ’tiėsiog išsigan
dę if nebežinojo nė’ ką bedafy- 
ti. Valdžios ištiestą ranką jie

ŠĖNlAltSiX ta DIDŽIAUSIA LAIDOJIMO ĮSTAIGA

A»WULANeE.
. DIENĄ IR NAKTĮ ,7

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

. .J,. .Tęl.. ĘAFĄYETTE 0727.. 

t 4 koplyčios visose
' A—czl 1 Chieagos dalyse

f! i i <>,»% »l * <t»> i ■ < t » •* . ' i * •,

i

Klausykite niusų Lietuviu. radio’ proferamį Pirmadienio vakarais, 
10:00 vai. vakaro iš W. H. F. C. stoilėš (1420 K.) — Pranešėjas 

P. ŠALtlMIERAS.

y

Laidotuvių Direktoriai
• J, *>*^J J. X w į •      . T_

-Pilone Lafayette 3572

A. PETKUS
6834 So. tVeštcrn Avė: Phoiie GroveliilI 0142
1410 Soutli 4911! Gourt Cicero . Ph'one Cicero 21Q9

■ ^aBai
(^hieagds, 

? . Čicefd
Lietuvių

Laidotuvių 
Direktorių 

į Asociacijos

Ambąlance 
Patarnavi
mas Dieną 
ir Naktį

urody- 
raugus’

. • \ L

P. J: RIDIKAS
335TSo.. Halštferl-.SMeit \ . J . . Boulevard 4089

- «_____E . ....... ............. i... .. L,...------------- ------------------------------------------------------------------------- --

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

, T<lephone: Boulevard JSSOO S' 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

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

KL. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

3407 Lowe Avė. TeL Varde 2510

A. Mbtitvid, M. D
Wėst ,Town Statė Bank £ld£. 

246Q WEST MADISON STRĖJŽT.
Vai. 1 iki 3 po pįetų,'. 6 iki 8 vak 

Tel. Seeley 7330 
Namų telefonas Brunėyiclk 0597 .

Dr. A. J. ShimkHš
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 S6. Eairfięid Avė.
Tek La f ay et te 8016

DR. STRIKOL’IS 
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofi»aB 4646 80. ASHLAND AVĖ.' 

Ofiso vai,: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki b 
vak. Nedėlioj pagal susitarimu 

Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1980

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

46< $£ Ashland Avė:
■ arti 47th Street

Valandoš nuo 9 iki, 8 vakaYo 
Seredoj pagal sutarti.

Kiti Lietuviai Daktarai

A. A.SLAKIS
ADVOKATAS

7 So. Dearborn.St.
Room. 1230

Ofiso Tel. CENTRAL 1824
’ 3395

Room 1230

Namų Tel.—Hyde Par]

K AL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avė.
VALANDOS: „ .

Panedėlį, Utarnirikę ir ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. ) 

Seredoj.ir Pėtnyčioj nuo 2 iki 6 ▼. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v. _

Tel. Prospect 1012* 
» -1 ' »

.  .. ...................................... ....... ........ .. , n , ž

AKIU SPECIALISTAI

Dr. Margeris
3325 Soi. Halsted St.

Valandos: nuo 10 r. iki 2 po pietų 
jr nuo 6 iki S vąjtar.o, 

šventadieniais tik šušitarūš
Phone BOULkVARD 8'483

Ėės.. Phone: Offięė Phonė:
Laf. "7388 1 PrOs. 1012

Dr. S. lakubs
6322 S. Westerh Avė.
V Al.: 9:00 . ryto iki 8:80 popiet 

išakytas sekinadiėhi ir trėčiaaiėnk
L — - • ——- ...................

Tel. Office Wentworth 6330
Rez. Hyde Park 3395

Dr. Susanna Slakisv
Moterų it vifkij gydytoja*
6900 So. Hdlšttd St

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

■ 1' I .! .11 ' M. ‘ I II '■ Lll'.l—l ' -Į ' ‘ - ‘ Į

, TURIME 
KOPLYČIAS 

? VISOSE MIESTO 
DALYSE

KITATAUČIAI
■%^Zs**ta*><****-***<*** ,*-*,,W«*>^%*W-W>W«M*V*-W*^^

' v . L J. ZOLP Pilone Boul. 5203 
1646 West 48fh Street BiTulęvard 5566
...................    '-II1

ušvietė 
ndimą,

jei nė

■ š. M. SKUDAŠ
718 West ,18tH Street ' . . Photie Mėnrde 3377

į , s. Ė. Mažeika ' tards 1139
3319 Lituanica Avenue Yards 1138

' .. LACHAWICZ IR SŪNŪS ~
į 2314 West 23rd Piace Phone Canal 2515.
. SKYRIUS: 42-44 East 108th Streęt....... . Tel. Pullman 127.0/

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
4704 So. Wcstcrn Avė. Phonc Virgiiiia 08Š3

A. MASALSKIS J .
, 3307 Lituanięą Avenue Pilone Boūlevard 4139

.--’z......   f. »■■■>,.___________ n ,r x; t e -, r ____..ot

DR. VA1TUSH, OPT.
lietuvis

Mano 20 metų praktikavimas, 
jūsų garantavimas.

Optomcįrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

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

Phonė jąoulevard 7589.

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo staigias if chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal naujau
sius metodus X-Ray ir kitokius ele- 
tros prietaisuš.

Ofisas ir Laboratorija;
1034 W.‘ 18th SI., netoli Morgan St.

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

Tel. Cąnal 3110*
. Rezidencijos telefonai;

Superior 9454 ar Central 7464

81

DR; G. SERNER
LIETUVIS akių gydytojas

TeL Yards 1829 •
Pritaiko Akinius

_ Kreivas Akis 
^pjžyr.Įflffy Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 l^ėst 35th SI. 

kampas Halsted St.

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė. 
2rros lubOa 

s CHICAGO, ILL.
. , OFISO VALANDOS;
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo .2 iki 4 
vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. NedeRomia nuo 10 iki 12 
valandai diėnųu.,.

.Phonė MIDWAY 2880
Telefonas Yards 0994 .

Dr. Maurįce Kahn
4631 south Ashland avė.

, OfišO valandos:
Niio 10 ilci 12 dieną, 2 iki 8 pb p\etų 

.12Valandos: nuo 10 iki 4. nū o 6 iki 8 7 iki 8 vai, Nedėk vnūtf lt) iki
Nedefiofiiis pafeėl sutarti. Rcx« TeJepbone I LAZA 2400



Trečiadienis, vas. 23, 1938

PRIEMIESTINIS N AMAS

Namai ir Žeme
Veda W. V. MANKUS

, VALDIŠKIEJI NAMAI CHICAGOJE
Ar Kils Nuomos?

r

Tebepriima aplikacijas nuo norinčių 
butus išnuomuoti

NAUJIENOS, Chicago, III
ll»lį ■ nn»|ĮW 1.1,1 W

kųsių ir patyrusių savo parei
gose žmonių. Raštinė randasi 
Naujienų name, 1739 So. Hal- 
sted st., atdara kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakare ir 
sekmadieniais iki pietų. Gali
ma atlikti visus spulkiniuš rei
kalus ir gauti pilnas informa
cijas. Spulkos sekretorius yra 
T. Rypkevi^ia. , '

.... r- W. V. M.

"F

3

Chicago Housing Authority 
viršininkas M. J. Fugard pra
neša, kad iš trijų valdiškųjų 
projektų, kurie neseniai buvo 
užbaigti, dar daug butų yra 
neišnuomuotų ir kviečia pub- 
’iką apž’urėti ir priduoti apli
kacijas, jei norėtų

Nors tūkstančiai 
buvo gauta, bet ne 
priimtos, kadangi

nuomuoti.
aplikacijų 

visos buvo 
reikalavi

mai yra gana detalus ir ne 
visi gali.prie jų prisitaikinti.

Butai susideda iš dviejų, 
trijų, keturių ir penkių kam
barių nuomuojami nuo $21.25 
iki $31.50 už butų. Už tų pačių 
nuomų duoda: šilumą-, šiltų 
vdndenį, gesų, elektrikų, gasi- 
nį pečių ir šaldytuvų-refrige- 
rator.

Nuomuotojo uždarbis neturi 
būt didesnis kaip 
kartus nuomos kaina 
žesnis kaip 3 kartus, 
mc, norite išnuomuoti
4 kambarių, už 27 dpi. Jūsų 
mėnesinis uždarbis neturi bu 
t i didesnis per 135 dol. ir ma
žesnis per 81 dolerj j mėnesį. 
Aprubežiuojama šeimos narių 
skaičius pagal buto dydį; pa

penkius 
ir ma- 
Sakysi-

vyzdžiui, 3 kambarį bute lei
sta gyventi nedaugiau kaip 3 
nariu šeimai. C i ■

Tokiems tik bus leista nuo
muoti, kurių dabartiniai bu
tai yrr : tamsus, drėgni, aplei
sti, neturi toiletų, įrengimai 
sugedę arba pavojingi svei
katai. .

iPo priėmimo aplikacijos 
pasiunčiama tyrinėtojai patik
rinti padaryti pareiškimai. 
Suradus viskų tvarkoje apli- 
kantui pranešama nuospren
dis ir paskiriama laikas kada 
galės persikelti — “mūvi utis” 
į naujus kambarius.

Aplikacijas galima paduoti 
ant vietos, kur. randasi namai, 
būtent: Jane Adams namų 
rastrinė randasi po No. 1248 W. 
Taylor s»tr., Julia C. Lathrope 
namų 2000 West Diversey 
Parkway ir Trumbull Park na
mų 2437 E. 106th St.

S'

Šis 4 kambarių koiomalio stiliaus nąmas, su “basementu”, furnasu apšil- 
, domas, aukšte turi pakankamai vietos vėliau įrenginiui dar 2 kambarių, labai 

paprastos konstrukcijos, bet praktiškai suplanuotas ir turi visus parankųmus. 
ekiavo tik $3,450,turi IĄ H. A. apdraustų morgičių sumo-Pastatymas su lotu pr 

j e $2,700 išsi mokėjimui per 20 metų, mokant po $24.00-į mėnesį, sykiu priskai- 
tant: taksus, apdraudą, nuošimčius, sumą ir .kitus nustatytus nuolatinius kaš-.

irėdamas $750.00 gali įsigyti nuosavų nąmų už pigiau negu
Pavyzdys paimtas iš St. Louis, Mo. . A /

tus. Reiškia, žmogus ti 
reikėtų rendos mokėti.

apie spulkas niekas neberašo 
nei kalba, apart ądv. K. Gu- 
gio, kuris laikas nuo laiko per 
radio nepamiršta palaiky 
spul'kų idėjų gyvų tarpe lie-

ti

Naujo Lietuvių 
Spulkose?

Per 
ramu

tūlų laiką buvo viskas 
‘vakarų fronte”. Viešai

m

NESUŽALOKITE Savo 
“Vidurių” su Aštriais 
' linosuotojais!

Jei jūsų viduriai yra užkietėję ir jus 
norit gero išyąlymo, jums reikalin
ga Euosuotpja—bet jums nere’k lin- 
ga tam jokio šiųrkStaus gydymosi! 
Kadangi yrp toks liuosuotojas, kuris 
nuteiks, geią; visišką išvalymą—bet 
be to baisaus vidurių skaudėjimo!
Ex-Lax išgauna geras pasekmes — 
bet švelniai, be sukrėtimo jūsų vi
durių, be "koktumo ar nusilpnėjimo, 
ir Ex-I>ax’yba lengvai paimamas— 
turintis lvg>ai tokį skonį, kaip gar- 
•’us šokoladas!
SAUGOKfTfeS FAMSGJV|TO.TIMŲ 

. nors pi>!-miaui ;Jiį <uri GERESNĮ SK<Šiuomi klausimų kiekvienas 
nuomuotojas. ir namų savi
ninkas nuolatai rūpinasi. Ap
rūpinimas ir pareikalavipias 
—-“supply and d|emiand” — 
valdo kainas, ši taisykle nie
kuomet nepasensta. Atsižvel
giant j skaičių senų namų, 
kurie nugriaunama ir naujais 
atstatoma, galima drąsiai 
sakyti, krtd nuomos kils. Kuo
met nėra p.ervįršiaųs tuščių 
butų — nesunku gauti aukš
tesnę nuomų.

Pakilo anglių kainos, pa
kelta dženitorių algos, tas su
darys aukštesnius kaštus na
mų operąvimo ir supranta
ma — nuomuotojas turės jas 
padengti.
.Vienok kol nepakils uždar
biai nuomų kėlimas bus 
didėlis.

.0- 
ŠVELNESNIS, neką kada nors buvo.

SAUPOKIT&S PAMĖGDŽIOJIMŲ 
atsišakykit H 
PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex- 
Lax! Įsidėmėkit teisingą ant dė
žutės užrąšą — E-X-r-L-A-X. Kad, 
gautumėt pasekmes, rei-
knPvkir t’kr 9'0 Ex-L*x.

lo ir 25 ceritų dėžutes yra pas jūsų 
* / V alininką.

jų atstatymą. Kai kurie net 
pradeda tiketj', kad tas jau 
greitai bus įvykdyta. 'Praei
tis yra parodžiusi, kad lyg ko
kie vrldiškį planavimai pa
ima 10 kartų daugiau laiko 
negu jųjų aktųaljs įvykdini- 
jnas. Iki šiol net nei galutinų 
planų dar nėra, tik kalbos 
eina apie' reikalingumų ką 
nors daryti. Fraeįs dar apie 5 
metai, tuomet galima tikėtis 
kokios pradžios darbų.

“manadžinti” jų perimtus na
mus. Turi žymes organizaci
jos savo narių taupytojų tar
pe. Neturi nei vieno perimto 
namo ant rankų, visiems yra 
pilnai išmokėjusi sutaupąs, 
turi gerų rezervu ir išmoką 
dalininkams 4 nuošimtį pelno. 
Turi geroką sumą pinigų ant

rankų ir pareikalavime gali 
suteikti' paskolų. Randasi ne
mažas skaičius toliau gyvenan
čių dalininkų, kurie be vargo

lie

Ar Greitai
tuviu, v

Ar ištikrųjų nieko neįvyko, 
nebuvo apie ką kalbėti? Prie
šingai. Pasikeitus laikams ir 
sąlygoms, pasikeitė visuome
nės nusistatymas ir suprat 
mas apie sutaupų apsaugoj 
mų, pradėjo ieškoti daugiau 
garantijų, apsaugos nuo įs
taigų užsiimančių by kokiais 
investmentais. Spulkos tii 
greitai patyrė, pajuto skirtu
mus viena nuo kitos ir kiek
viena subruzdo rūpintis prisi
taikinti prie visuomenės pą- 
reikalavimų. Kitaip kalbant— 
užėjo spulkų rekonstrukcijos 
periodas. Kas gerti ir
praktiška vakar, šiandien ja 
paseno, šiandien visos 
“busy” savo namuose tvark 
darydavo. Užtai tai ir tas rą-, 
niurnas. > • .

Užvedama nauja knygvedy- 
stė, persitvarkolnu pagal nau
jų “direot reduetion” paskolų 
teikimų, likviduojama turi
mas perimtas nuosavybes, už
kurios persiorganizuoja susi
jungdamos su kitom; 
rengiasi išsistoroti a 
padėlių, apdraudą u 
jungiasi prie Federal 
Loan Banko ir tt.

Kaip matome, spulkos šian
dien turi daugybes naujų dar
bų ir rūpesčių.

Bet viena 'reikėtų nepamir
šti, nesvarbu iki kurio laips
nio spulkos bus tobulos pr 
saugios — kiekvienos pamati
nė užduotis yra: augimas na
riais, augimas turtu, padary
mas kiek galint geresnio pel
no, gavimas gerų, saugių pas
kolų. Tų galima atsiekti t 
vienatiniu budu — nesėdiįit 
užsidarius savo buveinėse, bet; 
garsintis, rekĮamuojantis, sto
vint viešumoje visais galima 
budais. Tas kiekvieno spulkos 
nario, direktoriaus, valdini 
ko turi skaitytis svarbiausia 
užduotimi. Spulkos tarpe dar
bo žmonių yra būtinai reik 
lingos, naudingos ir prakti š- 
kiausios patarnavimui ka 
taupyme, taip ir skolinime.

Lietuvių Budavojimo Skoli
nimo ir Taupymo Spulka 
(seniau žinoma vardu Naujie
nų Spulka) irgi padarė puikų 
progresą bėgyje paskutini 
poros mėtų: Paaugo trigub 
parių-dalininkų skaičium, p 
kėlė kone per pus savo turi 
užvedė naujų moderniškų fau 
pymo ir skolinimo sistemų? -- 
įvesdama “direct redučtib:?’ 
planų, patapo narė Federal 
Home Loan Banko, gavo Fe
deral Housing Administratipn 
morgičių 
daryti 
tus jų

i
i

HB

u 
yija

Home

krasų ir greitai gauna patvir
tinimų. Direktorių sąstatas ir 
valdyba susideda iš plačiai

Nuolatos ir daug .spaudoje, 
yra rašoma, apie nusenusių, 

žinomų visuomeniškai nusitei- išgriautų, nykstančių kolioni-

'3MH

Klausykite, įmones!

CICARETTES

AR JUS KADA NORS PASTEBĖJOTE . ' ; 
; KAIP ŽAI.IA ^OLi: DEGA?

i JI DEGA LĖTAI . % ■ kadangi ji turi

AR JUS KADA NQRŠi P ĮSTEBĖJOTE \
. ....., . KAIP. SAUSA ŽOLĖ DEGA?

JI DEGA GREITAI IR KAITRIAI . . į

Ji yra S A U S A

Taip pat yra ir. su tabaku, šviežias tabakas degą; lėtai. Šapsas 
tabakas dega greit, šviežias tabakas yra vėsesnis; rukyipas, ,nęs; u 
rūkytojas traukią ne sausą karštį į savo burną.-. Nėra pr.oįos • 
kosuliui ar gerklės erzinimui. Prie to, jis sutėikia jums ilgesnį < 
rūkymą, nes jis lėčiau dega. - t'; ' <

’ f; ' . , ” t • ; , ■ , ... . ,.<*’•

. . . > . . . * • . t *' •, V t ,■ , w u’* K » 4 - ‘

Dvigubai-Švelnųs Old Gold Cigaretai yra Šviežus cigaretai— 
taip Šviežus, kaip ką tik išėjęs iš cigaretų mašinos fabrike.
Jus negalite nusipirkti nuvėsusių Old Gold. <

Apšvąrius
Neseniąi tapo pradėtas dar

bas, kuris CĮncagų ištrauks iš 
“smirdėlių” miestų sąrašo. 
Nors tas miestui lėnuos $18,- 
000,000 'dolerių, bet visi tuomi 
tik. pasidžiaugti galės. Mat, 
pradėta komfliktųotas pože
miniu darbas miesto pamazgų 
ir, atmatų sudorojimo bei iš- 
pumpavimo. Bus pastatyta 
ųiilžiniška ■ pumpavimo stotis 
prie So. Ručinė avė. ir 39-tos 
gat, kuri, aprūpins apie 21 
mylios ketvirtainį plotų įiman- 
tį; ir Stock?.Yąrds distriktų. 
Nuo1 pąį *‘y#rdiį”. įsisteigimo 
ikt šiol didžiuma • atmatų ir 
ji urvo buvo paleidžiama į taip 
'Vadinamą- ‘‘Rubble creek” — 
Čhicagus/upes šokų ir tas su- 
yūgęš purvas teršė miesto orų, 
įmonių sveikatų ir Chicagos 
Vardų. Kuomet tas darbas bus; 
užbaigtas, tai visi nešvarumai \ 
pus išpumpuojami požemiu į 
Štickney įrengtą atmatų sudo
rojimo plentų ir ten išsunkia
mą, sudžiovinama bei sudegi
namai Tuomet Chicagos upė 
galės ■'prisitaikini federalės 
yaldžjoš. reikalavimams ir su
mažini vaądens traukimų iš 
Michigan ežero.

Du užvalkalai iš Cellophane ., . . ne vienas, bet DŲ . saugoja 
Šviežumą Dvigubai-Švelnių Old Goldš. Du užvalkalai, DŲBĖLr 
TAVO Cellophane, daro pakelį NEPERLEIDŽIANTĮ-ORĄ. Du 
užvalkalai DUBELTAVO Cellophane, apsaugoja nuo drėgnumo, 
nuo sausumo

n

k

ir nuo kiekvieno kito cigaretų gerumo priešo. •

is

n-

a
rakandų

ip

3409 ir 3417 SO. HALSTED STREET

Vidujinis Užvalkalas 
Iš "Cellophane" 

aHidaro Iš VIRŠAUS

‘•J 
ai
a-

namų nuo

50 radio, 8 tūbų, perdirbtos, garantuotos po .......  $8.75
20 radio, 9-10 tūbų Victor ir Zenith kombinacijos

PO . ...... . $39,00

BUDRIK Furniture-Radios

Budrįko Programas Nedėliomis WCFL 7:30 vakare, Sim
fonijos Orkestrą, Makalai. ' z

WAAF Pėtnyčiomis ir Nedėliomis kai 4 vai. po pietų.
WHFC Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakaro.

... ■ 
—.-■'■i" ""Vi.

Pirkite. elinkės

f

Si

iki Kranto.

Copr.» W38, t»yP. LoriUar4e<>.,Xno.

už S97.50
Ir Jūsų Senų Radio Jus Įsigysite tų

Naują Į 938 Radio
Pagauna automatiškai visas stotis. Galima- klausytis pro
gramų iš Europos; groja ir rekordus. Naujas dabar išras
tas RCA Victor, Philco, Zenith.

Nieko nereikia įmokėti—tik jūsų senų radio ar pianų.

Dėl Pataisymo Jūsų Radio

Telefonuokit Boulevard 7010-8167

apdraudą ir teisę 
ir kolektuoti apdravs- 
morgičius bei valdyti

INSURANCE
(APDRAUDA)

PRYZINIO 
DERLIAUS 

TABAKAI 
Padaro juos 

DVIGUBAI 
ŠVELNIAIS

lllauktnls. Užvalkalas 
II " Cellophane'’ 

atsidaro II APAČIOS I

2 UŽVALKALAI
DU BELTAVO

■ CELLpPHANE" .
Palaiko juos

FABRIKINIAI
ŠVIEŽIAIS

idio I Old

• Pilną apdraudą auto
mobiliams

• Apdraudą 
ugnies

. • Apdraudą

< Apdraudą nuo vagių

, • Apdraudą langų
K ‘ .t

' • Apdraudę «^v#8ties

NAUJIENŲ
raštinėje

per A. Rypkevičių

1739 S, Halsted St
Raštinė atdara kąs vaka
ras iki 8 vai. Sekmadie
niais nuo 9 ryto iki 1 vai

PO Pietų
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The Uthimidaii Daily News 

Pnblished Dhily Except Sunday by 
The Litomnhm Ne#a Pab. Inė.

1739 South HalMted Street
Telephone OANAL 8500

Subeėription Kates:
<8.00 per yeat in Canada
$5.00 per year dutside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mafch 3rd 1879.
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bus nUga,lėtą "tikfąi. tudifict, kai sh-| ĮĮ J

Lietuvoje

W

Anglijoje, tai ji 
viems atžagareiviams suduos smūgį Anglijos žmones. I 
Nuo »-
šiandiė priklatišd 
tis.

negu riūo -kd d

f

Naujienos einą kasdiena išskiriant 
sekinaaienfus. Leidžia Naujienų ben
drovė, 1739 S. Balsted St.. Chicago,
lekmicKenlūš.

III. Telefonas Canal 8500.

Cbicągojep-i>aitu: 
Metams ---------- -—
Pusei metų __
Trims Ūlinesiams __
Dviem mčnesiaiąs w~.. 
Vienam mSnęsnii, ...........

Chiėagoje įfer išnešiotojus:
yįena kopija _______
Savaitei 18c
Menesiui 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chičafcėj, 
paštu:

Metams ------------------------- -— $5.00
Pusei metų __________    2.75
Trims mSnėsiąjns __________  1.50
Dviems ^mėnesiams ____ 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvoje ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ ... $8;00
.Pusei metų ............_____ _ 4.00
Trims menesiams _____...... 2.50

. Pinigus reikia siųsti pašto Mohey 
Orderiu kartu šu užsakymu.

t>iir a Itfu

Anglijos konservatoriai

r
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(MusU spėčialaus korespondento Lietuvoje)

| dari iš ‘šėriesrifą laikų Lenki-
■! Liitovoje su-

tetos. Šitie šni-

.• rv-v- ' -/ n/ . |iitestoAir W
DING^ žVm ' >Ūsideda iš
)■' p g. ~ {-įr dienomis
Prieš Jk&iėtą toėftfesių įtoraš-;

ita, kad 
žinia kū^ dihįd Wūa iabūi 
mi
ja, Julia Start Vdjnitž; ji W-

„'J..../ 7
Pagelbdfe

stiečiai, tai ar nebus čia 
šlykščios provokacijos 'darbas!

Lenkijos žvalgyba Lietuvoje 
seka »nė vien tik karišką pasi
rengimą, jie atsidėję seka Lie
tuvos bendrai visuomeninį gy
venimą, ūkiškąjį ir kulturinį. 
Eina gandai, kad Varšuvoje

tik

Trėčiądienfe, vas. 23, 193? 

ni ir kiti nepasitiki ir labai ne 
patenkinti, kad ir toliau jis pu 
liktas Vilniaus geležinio forid 
pirmininku.

Kaip kas spėlioja, kad šita 
fondas dabar ir ųiažiau lėšų su 
rinksiąs, nes daug kas juo ri( 
patenkinti ir nenori bendraut 
Kad it kunigas Kemežis daba 
kaip įmanydamas stengiasi kf 
ringų klerikalų tarpe įgyti prs 
rastis pasitikėjimą, bet vis dėi 
to jam nesiseka. —B(

čiuose būVo ^ūū’įSš1

vo TA^Wti¥fėš

Anglijos užsienių reikalų ministeris Anthony Eden 
buvo priverstas rezignuoti, nės jisai nesutiko eiti į de
rybas Su Italijos diktatorium, kuris yra daūgybę karių 
sulaužęs tarptautines sutartis. Nusikratęs Edeno, prem
jeras Chamberlain pareiškė parlamente, kad valdžiai 
stengsis taikiu budu išspręsti ginčijamus klausimus su 
Italijos ir Vokietijos diktatūromis ir apsaugoti pasau
lio taiką. ,

Opozicija vadina šitokį Chamberlaino nusistatymą: 
pažeminančiu pasidavimu diktatoriams, feet opozicijalpolitmio komunistų 

dančioji konservatorių partija, kartu su “tautine” Hbe-j^k^ežv^^^ 
ralų atskala, turi daugiau, kaip dviejų trečdalių ,daugu-^6kd:‘ 
mą. Todėl parlamentas, veikiausia, šitą premjero politi
ką užgirs ir jisai galės derėtis su Mušsoliniu ir Hitle
riu.

Ko jisai šitomis derybomis pasieks, parodys netoli
ma ateitis.

įfy, :$LA> ■;' su- tam tikrose įstaigose Lietuvos
J naū- visuomenės darbuotojų . lenkai

mąją Wfc$b^i Sįr iŠ fedūs. Sakė,* turį net gana smulkios, charak*
u!xuxVjju. uAduistxLtE!x .......... jįpainiotas' -tėH®tikas, o taip geliai šusivo-

& ir pasie-i kiū LietuVos visame gyvenime.

KORESPONDENCIJA

nūs seareioi;
i toli atsako-' 
ūdėjim'ė
:ais ji ‘Staiga1

mingą 4toiriūriištU j 
tą. Bet pernai met 
išnykė, žr kiek jos giminės i!r 
artimiausieji UrAug. 
vo apie ją, riiėkaš 
rasti jos riė pėdsako.

Vienas <7Th‘e N... 
bendradarbis rašo, kad jisai; 
buvo painformuotus, jogei 
Poyntz 1934 m. pasitraiikė iŠ’

i partijos vei- U4. UU01UU V JLJL1A LA Urik. VU VVA AZVV yMV44AVAjw ii . *• x / u

Anglijos parlamente dabartiniu laiku yra silpna. Vai- pj1?6

ai nešitėira-1 
negalėjo šb-;

W Leader”

partijos vei

riko j e. Tas rašyt'
, centas Ame- 
ojas toliaus

“O Čarlo Tr 
J jtalų fašizmo pr 

Amerikoje, tvirt: 
(p-lę Poyntz) p; 
lio kitas GPU

Bet kodėl Anglijos konservatorių vadas dabar stai
giai pasuko į diktatūrų pusę? Kairiosios partijos Fran-|

esca, žymus 
ešų veikėjas 
ina, kad ją 
šalino iš kė- 
agentas, ,ka-; 

dangi ■komunistų Partija bi
jojo, kad ji ‘žino per daug’.” 

elizijoje ir liberalinė opinija visoje Europoje laiko šitą I .budu kad Ėih 
atmainą Anglijos politikoje “demokratijos išdaviihu”-. j0®.,s6viet1'Vval^zlr Iaiko Ay“e' 
Bet ar tik dabar Anglijos konservatoriai pradėjo isda- klfrie žudo kits kjtą. kaipo 
vinėti demokratiją.? , \ MaVitais. ?. n

Nežinia, ar tai tiesa. Bet pa^ 
Bobins o'nų-Rubėns'ų 

istorija leidžia manyti, kad so
vietų žvalgyba^ , tikrai' turi ea-

vjnėti demokratiją? , \
Tikrumoje jie išdavinėjo demokratiją visuomet.. J 

jie padarė šU Etiopija? Kaip jie elgėsi per visą Ispan.i; šla^tinga 
jos karą? Kokia buvo jų pozicija, japonams įsiveržus į 1 
Mandžutiją ir paskui į Šiaurės Kiniją ?■ Visuose šituo-. Gagentus 
še atsitikimuose Anglijos konservatoriai elgėsi taip, kad ROį>ihsbh ir jo žtoona,. gy 
užpuolikai galėjo silpnesniasias tautas plėšti ir .tyčiotis veno Amerikoje. Prieš kiek lai- 

ko juodu dingo, ir vėliau pa
I . _ _

aiškėjo, kad juodu

-Šfefttot ’šitdkį k^fe^eŪ^4-!! mib I Kiek šios žinios yra tikros sun-
O %ūUritoį”V fspūdį,| i tas šni- ku pasakyti. Tik viena galima.

Įvelta kė- hartj. kad Lenkija, arb* tik-: 
^Wšte /ūėWW^jos gyve- riuu tarus, (lenkų -žvalgyba T.ie-
kūi jtė -bŪVO jūū Wč&I į&hftų feWų W^ atsidėjusi darbuojasi, ji
kaušę. Nės argi blaivi žtoonėš įiaųšių žmopelių, kurie už visai ruri gerai išprusintų žmo-
butų galėję sugMVoti tokį abjĮūietikutį atlyginimą apsiima į a- n^U r°dos, nebūtų rejkalin-,
šurdą, kūd šocMštai ū V) nQ pu^ gabenti įvairaus turinio Paprastų ‘žmonelių paslau- 
kPmūnistai Skelbia nusižengi“ mąj dažniaiisfai - būva la-i'gosy o'vienok lenkų šnipų bylo- 
mū” kūndidątūdti į BLA. Pil-:kaį .mažai!' raštingi valstiečiai,’ se dažniausiai figūruoja ūiažai.i 

‘doiną Tarybą it reikalauja “iš- kliri-p Var<rn ka iie pastingi žmonės ir kas keisčiau-
žadėti” >ft&ihįm^< FUne Wg" nui“0> ..x

Ve Lokį neva ‘ įrodymą to 
plepalo 'duoda konfėi^ncifai :

‘‘¥okis reikalavimas šdč'ia- provokAcijos įiksltojV^ ^n.kų
lįstų Vado P. GrigpiciO nū- k—--------------- - .
ciatyva išLeitas kandidatuo-1 linijos gyvenančius vata'tiėčiūs,’?a^.

\v y f. j .'Į t F 1 • t • 1 . ii •■■■?• Il» r» a« Ls«« z'. V** A 4- il.lr w

jantiė'niš į SLA. vadovybę | 
dr. M. ViriiLui ir B. Moc-

■ kūi.” '

Sarmata tautininkams šito
kius niekus tauzyti! j .

Nei Grigaitis, nei kiti socia
listai niekuomet -nestatė reika
lavimo p.p. VinTkUi ir Mockui, 
kad juodu išsižadėtų savo “tau-į 
tinių’’ arba kitokių įsitikinimų. 
Viena, tuodu pstoens savo įsi
tikinimų seniai tyra išsižadėjp 
Kaipo sandgriečiai-demokratai, 
juodu pirmiaės griežtai smelk
davo fašistišką Lietuvos tauti
ninkų politiką. P^as Vinikas, 
pavyzdžiui, lygino ,1926

Rockford, Iii

gyvė

urie už visai ruri ^iai &erai išprusintą žmo
nių ir, rodos, nebūtų reikalin-

iš tikrųjų daro. Reikia spėlioti, ^uos P^arnaVimus
kad .nežinoma iki šiol •nesučiup’-'; ^^ mažučius atlyginimus? 
ta ranka yisąi sąmoningai, tyčia 11 , ^artas.u<^se

|ŠŪipiŪčji\hd bylas prie dėmark-

[kad fe budu.sėti Uetuvos gy-!|®& irbus paraukti teis- 
Ventojų nesitenkinimą. Lėn’-.Pn<^ atsakomybėn. K.
kams tai labai naudinga, kad.. r • ; ■ ——-----....... -
prie demarklinijos Visuomet at-1 V T T 
sirastą žtoohių, kurie jaustųsi y V O 
esą savų skriaudžiami, kad gy- _______ ■
Ventojų tarpe atsirastų šuinVtų, l(«]^usą specialaus korespondeii- 
kurių giminės ir tartimi jaustų] Lietuvoje)
tani tikrą skriaudą. Kaip riet • ■
Šunini isivAizdiioti, kuriems įa- vilniui Vaduoti Sąjunga, kaip 
lamš Lenkijos žvalgybai butų, ,jau tinote, pakeitė savo va- 
reikalinži rtiažai raštingi vals-Jdovybę. Priešakyje jos atsisto- 

Itiečiai, kilrie nenusimanytų, kąl j<> Papečkys. Jis pakeitė iki šiol 
jie dat'o ir koks jiėftis pavojus kuvusj Dr. Juškų, tų klerikalų 
grįšią. 1 išperą.
Me« Vilniaus klausimo Teisinjnkas Papečkys buvo 

propaganda hek yra išvystytai prokororų,
tiek plaž^al -paskleista žinios, L ka|tino
propaganda tiek yra išvystyta J ■ 
tiek pląčįai-'paskleista žinios,L 
ką d. Lą^ų^ra ^skaudžiai 
zeidusi .lietuvių tautos žyvus; ^ ministerio

iš dęmokrat&ių valstybių.
Jeigu Anglijos konservatorių valdžią butų parėmū- 

ši Amerikos Jungtines Valstijas, kai jaunai anąmet 
įsilaužė į Mandžuriją, tai pačidjė pradžiojė butų buvęs: 
sustabdytas tarptautinių sutarčių laužymas, kuris iš 
Azijos paskui persimetė i Eurdpą, ir Afriką. Italai ne-į 
butų drįsę pulti Etid’piją. Da ?fr fe'tibpijės karo metu 
buvo proga padaryti galą tiems plėšriems militarizmo 
žygiams. Bet Anglija leido Mussoliniui karą laimėti. 
Tuomet įsidrąsino Hitleris, ir šiandie tiems fašistiš
kiems diktatoriams ragai taip užaugo, kad jie grąsina. 
visą pasaulį išbadyti. 1

Ahglijos konservatorių politika buvo visą laiką de
mokratijos išdavimas., Anglijos konservatoriai, kaip se
niai yra pastebėjęs “Naujienų” specialus korėspondėh- 
tas Para Bellum viename savo pranešime iš Europos,’

- tikrumoje buvo ir yra višbs reakcijos įkvėpėjai Europo
je. Tik jie yra labai gudrus ir moka paslėpti savo tik
ruosius siekimus. Būdami fašizmo rėmėjai ir demokta-pai- Bet kaip .juod 
tijos priešai, jie dažnai mokėdavo suvaidinti
tijos gynėjų” rolę. k t
' Kai Etiopijos karo mėtų išdavikiška Anglijos val
džios politika Rūkėte prieš ją visuomenės pasipiktinimo 
audrą, tai Baldwinaš (buvęs tuo laiku premjeru) paša
lino iš užsienių reikalų miinisterio vietos aiškų atžaga
reivį Hoare’ą ir ton vieton pastatė “liberalą” Edeną

. ir visuomenė hUrimo. Nę tik nurimo, bet parlamento 
rinkimuose milžiniška dauguma balsų vėl sugrąžino 
konservatorius į valdžią!

Tai kas gi dabar įvyko?
Po Chaiųberlaino vadovybe Anglijos konservatoriai'! 

dabar nutarė mesti į šalį “liberalizmo” kaukę ir pradėk; 
ti atvirai tartis šu fašistiškomis diktatūromis.

Gal būt, tai bus geriau. Anglijos žmonės dabar aiš
kiau matys, kūr juos ta valdžia veda — ir galės pŪBišū- 
kyti, ar jię -nori tuo keliu eiti, ar fre. ’ / ' !j

feus lengviau sisiorientuoti ir kitų šalių demokrati
joms, pav. Erancuzijos. \ Savo lapės ^litika Anglijos 
konservatoriai mokėjo apdumti akis Francuzijos Val^ 
džiai ir Vis’ūomėnei, ‘taip kad Frančūžija sutiko rėiūįiį 
Londone sugalvotą “nesikišimo” planą, kuris davė gėli^ 
mūmo fašistiškoms valdžioms tęikti pagelbą Ispanijos 
sukilėliams ir trukdė Ispanijos teisėtai vyriausybei nu
sipirkti ginklų užsieniuose. Kai Anglijos valdžia, Ue- 
Veidmainiaudama, eis su fašistais,e tai Francužija nesi
duos Šitaip mulkinama. ' t ;,

3et kadangi visa Europos ^ėakčija gatiha įkvėpimą'

gavo falšy- 
vus pasus ir slaptai iškeliavo 
į Rusiją. Amerikos valdžia su
žinojo, kad jų tikroji pavar
dė Rubens. Kadai gi ta mote
rie tyra Antorlkūs pilietė, ;taį 
Washingtonas įsaka savo atsto
vui Sovietų Sąjungoje ją su
rasti.

P-ia Robinson-R 
rodo, sėdi Butir 
(MAškvoje). Po, 
Amerikos atstovy 
sovietų valdžią leisti Amerikos^ 
atstovui pasimatyti šu kaline; 
Bet p-ia Rubens, a 

h^ėiboš. 
kad ji ir još vyra 
kaipo svetimos valstybes šni

tikroji pavar
tai gi ta mote- 

pilietė, ;tai

m. 
gruodžio pervėrsmo vadus (t.y. 
tautininkus).su gengsteriais, | 
sakydamas s prakalbą masinia- l 
me mitingu Bropklybė. Vėliau; 
Vinikas ir JfečkŪŠ Liėkviena- 
me SLA. seime balsuodavo už 
rezoliucijūs,; pasmerkiančias de- K J * .k|lietuvių. Tą>.reto manyti, kad.^.^ Hūdnus

ii ' kad «**« “K T19^ n^is, toid£ 

Hus demokratinei vyriausybei,

ubens, ,pasi-. 
<ų kalėjime, 
ilgoko laiko 
be privertėm 

j 
i su kaline; 

.tstovui pasa-r« 
kė, kad ji nenori Amerikos pa- 

Soviėtų valdžia sako, 
5 esą sūimii,;

u Jgalejd šrii- 
Amferik'oję?; 

dr kodėl juodų važiavo į Mask
vą, jeigu juodu jLųtėši kafti? ■ 

Dabar yra pūtb’tš, Lad 'RŪ-! 
binsoaiaLRubenSai buvo komu-; 
nistai. Kokiu nors viliugingu 
[budu jutodū buvo paskatinti, 
į kad .keliaūtų į Maskvą ir tenai 

jūOdu ^kišo į kalėju 
ūgį. Bet jeigu tai 
kaš nors Amerikoj

paskatinti,
L 

išo' ’į kalėj b 
& tai turėjo 
e juodu sek-

prasti, dėlko tokiose šnipinėj i- 
, . . , j * ...Irius uviiiVKiauuct v^uauBjuvi,mo bylose visuomet atprato L net krašto ap.

m keletas mažai susjpratusių L* mtoistei.iu Tiesa> jfa €ia 
mckratijoš. priešus. i I *e. T^1, rell“a. ®an''. ^ įpaliko liūdnus prisiminimus.;

O periame' seime, CleverientaJos zv^ybm duoti Tik fekd jo sąmoningo ar nėsų- 
lande, juVidu jau balsavo kartu 'aiJl ‘,z^avlIuai» ^U!lį:rmoningd neapdairumo įvyko'ta-
su fašizmo rėmėjais prieš de- nai 1 o“1?.116-1’??0 a.eras iVe šai skandalingas gruodžio mė-

' ’ - -_____ „ 1 Taigi V rvalst‘ec*ua lietuvius. Ir taih j<; perversmaS( apie kurį ,jis
Mockaus ,‘‘jsitikinj- ^^^ ^ktaSi kad paskui ten-.L- anksto buvo gerai intormuo- 

seniąi margis nusiųeš'ėj^. ^®1^5'^._?*,Lk5^tortas- b“*° laiku įspėtta, kad

į tuos valstiečius įduoda. Lfetovoš l j—
Jatitmkamiema vymusybes or-feerai žino ir ^io 
jganams. r ■ Jtyersirio riėbūši^, ri'^š šriVo vy-

.Lenkija visuomet tūrėjo iširais gėūai pasitiki. Bet£i įvyko 
—— šavo|įdtaip<

Greitai po perversmo Papeč- 
kys jaū riaūjūi šūsidąriusids

- . - , . v . ‘ 
ordinį, Vai teikia daryti išva
das, kad. jri ri’eabdairumas bū- 

ilvo rito ūįiriri’torigas... Tiėk 
į io.
Į Galiifto4ik tiek pasigirti, kūd

H Ii vėliau ir kiti musų kaimynai 
j į pa našius ir dar skandalinges-; 
■į -mus perversmus turėjo.

i Taigi, dabar tėisininkas ir 
’ buvęs karys tvarkys ^Vilniui 

Vaduoti Sąjungos reikMūs.
Vis tiek PūpeČfcyš Ūėra Vienūs

'Pareiškirrias Lietuvos Valdžia

Mes, Bockfordo lietuviai, m 
liedami 20 metus sukaktuvi 
Didžiojo Lietuvos Kunigaik 
čib Vytauto Drauguos gyvav 
tno mUsų kolonijoje laikėm 
sŪsirinkimą adresu 51*6 Islan 
Avė., Rockford, Illinois, Junj 
tinių Valstijų šiaurės Amer 
kos. Be kitų reikalų, plači; 
apkalbėjome ir Lietuvos pad1 

’tj. NUtūtėm pasiųsti Lietuvi 
valdžiai sekamus rėikalav 
mūs:

1. Be atidėliojimo įVesti c 
Vilę metrika c i jį;

2. Kad valdžia liautųsi du- 
ti pinigus budavojimui bažn 
čių, klioštųrių ir kitų roligin 
įstaiįų;

'3. Kad nemokėtų kunigai] 
algų;

4. Kad ‘dėl bažnyčių ir kur 
gų išlaikymo valdžios skirti į: 
nigai butų paskirti būdavo' 
indi mokyklų, ir kad biednų 
vdiktonš mokslas ir jų išlaik 
mas iki 16 metų amžiaus b 
tų apmokamas per valdžią;

5. Kad kunigai ir mokym 
tikėjimo butų prašalintas 
mokyklų;

6. Paleisti iš kalėjimo vis 
politinius kalinius, kurie ik 
linti dėl nusistatymo prieš d 
kartinę Lietuvos valdžią;

7. Kad spūūdos, kūmos ir s 
siriiikimų laisvė būtą sugr; 
žinta-ėisteigta.

Mes, ROckford lietuviai, 1 
rim pilną moralę teisį palei 
ti minėtus reikalavimus dab* 
tinei Lietu Voš valdžiai, nes 
sam Amerikos milijono liet 
vių dalis, kūri prisidėjo pk 
iškovojimo Liėtūvds tfepriklū 
somybės. Jeigu ū'e Amerik 
lietuviai, Lietuvū nebul turėj 
si nepriklausomybę.

Rezoliucija priimta vienbž 
šiai vasario 13 d.; 19&8 m.

Z V. R^keiH^ius, x 
Susirinkimo pirin i n i nkf

moLratinę rezoliuciją!
Viniko ir Mockaus “įsitikinį-1 į<ad pasKip ien-anfcst0 lūvo gerai infūririuo-
mus” seniai margis nusinešė: ^. ^algyl>a ^ycia’ . visaiL.aSe buvo laiku įspėtaš, kad 
ant uodegos. O to, ko žmogus; Tl^^įteksai bervetsmas rilošiatoas,
riėturi, jisai išsižadėti negali.

AbtrA, sbcialištai ne vienam 
SLA. nariui nelaiko “nusižen 
girnų” kandidatuoti į !SLA. vir- 
šininkus. Larididatuoti gali, kas' :tbri> Lietuvėje apsukrią 
tiktai nori.'fBet socialistai ’stū- žvalgybą, kuri JtėikB Va>ršuviaį 
ja už tai, kad Šusivienijim'ė Š'ana tikslių žinią. Sakysime, u ouBiu»nu»iv©
butų gerbiami fraternaližmbjfefete Visi jštambėšni ivyfei vyriaįtSybės bto apdovanotas 
principai. Jeigu kuris kandida- Per lenkų VaPsuVOs radiją Veik I 
tas eina prieš tūtos principus, tą pačią diėhą juu yra škėibia;- L 
nešdamas į organizaciją siaū- nti. tūVėkimė įalvdje, kad [)izr 
rą partinę politiką, d ypač fū- Lietūvūš ity Lėųfajps rieral 
šištišką dvasią, kuri visokiaril jokib pūšto, sušistekilrio, tū'd ikį I 
žirioriių bendradarbiavimui yra j tėki'ūs žinios arba turėtą tėriais, I 
priėšinga, tai socialistai atsisės patekti sŪvėTuptai, torbą painiu1 
ko tokį kandidatą remti. tos iš kitų šaltinių, tik tūo-

Vinikas ir Mockus, deja, sū-'ptobt fe'dfetų būti bė'r Varšuvos I 
sidėjo su fašistais. Juodu eina pūdiją šfelbitotti. Tai rėiškįūj 
ranka už rankos su tais gai-p&d tyra kės tas žmia^ greitą 
valais, kurie “skymuoja” pada- būdu paduoda Varšuvai. Lei&d 
ryti Susivienijimą Kauno Sme-kiri, yi*a kurjeriai,- kurie umū . • 'ui 3 t* 11.
tonos įrankiu. ‘ lifei tfe Žinite fe Vokietiją ‘f*

Prieš šitokį parsidavimų f A-fe Latviją praneša Var4Yau seniau issibodcta tos są- 
* r .. .. I.to,- luinuos reikalu vedom, knrran-

.'tuo tikslu tyčia buvo anuomet
ii ir ^fūhešfi Mėskv^i apieGjąi 

‘ šutams stoja ne tikv socialistai,' šuvto.
šiandie tebe*

ŪVięjų “nęištikįmy' 
kok valdžia da < ir ’ 
tyrihėją, :kūs su
Gal būt, ir ’kOŪži ‘ese pakeltas

. j jiį ktetoūte. ; ”
iš -to viško m?blrianu, kad 

fialai pasie-

NfeBLAiVę 2;M0nių 
■taWj^ias.

-** • 
——~ T*

-rašo, kad BroČk* 
lyne įvyko “tautiąinkų konfe
rencija”, i kuriai į ir mini nka ve s, 
koks tai “ObytyatVlis” iŠ. Sfae* 
nandūah ar Mahaioy 'City. Ji 
tvarsčiusi “SLA 
pa'd&riūsi eilty totą

Viename tų nui 
ma, kad ‘‘Aineri'

Pienininkams bus-iš 
premijos

Praėj usuPA^EVfežYS. • 
mčtaiš per Itotevėžfo, Biržų 
Rokiškio apskričių pieno pe 
dirbinto bėūditoVią valdomų 
orgėūą sŪVažiaViūią buvo h 
tarta skirti ikiėkVienam apski 
čiui po dvi premijas pieniui 
kams už 1937 m. pasiekt; 
aūkščiausfds skėsto gamybo 
rezultatus.

Prėihijų fondui sudaryti b 
Vo ii u tarta apsideti mokesč 
po du ėentūs nuo kiekvieū 
pagūbiiŪtO sviesto statini 
šiems pinigams laikyti visuo 
trijuose dpskričiuose atidafc 
tos kooperaciniUose bartkuo 
einamosios sąskaitos'.

Pinigines premijos bus du 
damos tik tiems pienininkam 
kurie laimės pirmąsias vietš 
— antras to trečias Viėttis k 
toėję gatis tik uti'tiūkakuūs p 
žytoejimūs. Premijoms paski 
styti bus sudaryta atitinkah 
kotnisija iš trijų pieninių u 
stovų, trijų pienininkų ir Pi 
nocentro atstovo, dalyvauja! 
apskričių agronomams.

Tokiomis priemonėmis ndr 
ma pakeiti pienininkų ‘dirbi! 
gumą ir lenktyniavimą garnį 
bos kokybėje. Panašus budi 
jau šonai vartojami Estijoje

Xž)

jungos reikalų vedėjo, kuriam 

.Lalvypje yra nenuu^ sudaryta He)iMlč , šiaurgs Ą.
’jmeriką ir iš įjos , grįžęs šitas vy- 
*_ _ t w ’’ ' i 

ja BrooMyaęiragąvusi mA-Jti,j' Uetuvą. Lietuvi

Likęs yilMui Vaduoti Bąjufr- 

kunigas Kemežis daug pas ką 
sukelfa didėlio nė$iteniinimo.] 
Nuosakieji klerikalai juo nepa
tenkinti, kad jis vienū laiku pa
brukęs uodegą sekė paskui tau- , 
tininkus. Dabar, tfesa, pasidarė 
vfeųas iŠ tų akiplėšiškų kTėrika- 
lų-, kurie kaip įmanydami pur
tomi eivilčs metrikacijos. Taigi, . 
šitas kunigėlis šunuodegiaųda-į 
mas prarado pasitikėjimą pas 
vienus ir kitus, todėLir juo vie- kt.

bČt milžiniška dauguma SLA, I
UUrių, kuriems rupi jų organyį kolonija. Jie daugiausia skaitą 
zacijos gerovė. si Latvijos piliečiais, taigi kai-fl „ , .. ..Jeigį^' ^^^ūicą* konferenci-j,Įx> tokie gali liuesai atsiWkty'-|r S u prie sa'° Parei£¥

žfeu “high ball’ų” ir butų. svars- jorų gūžtose galima vfeuotnėl 
čiūsi dalykus 'Lfeiviu protu, tąiįąptikii jaunų vyry Svečiais ii 
tokių nesąmonią-, ikokių ji įdė- Latvijos atvykusius. Jy visito-i gos <gėlėžinto fohdd pirmiriirikė 
jo į savo ,nutarimus, ji nebu- toet pasitaiko įvąiriy švenčių 

progai kurto buk atvykę ii§ į -
vijos čia savo tariamus gimines 
aplankyti. Tai jauni vyrai, kū-j 
rie daro kariškių išriiaštrintų 
išvaizdą. Turint Visa tai galvo
je, rūdos, lenkų žvalgybai visAi 
Netekty naūdOtis paslauga priė; 
dėmūrklinijoS gyVeriaričių Vūlš- 
tiečių. O jei šitokie ūteitikimši • 

.... c.; •' ■ ... . *- •- 1 I

gū’rUO j i ir paprasti lietuviai vai-

zacijos gerove.
• .... • k.

tų priėįhūši.
s HM"     » X rci" .■ .y.f f

Anglijos pasiuntinis 
užsimušė

'DERBY, Anglija, vasario 22.* 
— Hugh Lloyd Thomas, 49 me
tų, Britanijos, pasiiintinis Pa
ryžiui, užsimušė antradienį, ar-

yeikįalus” ir
rimų-. ..
;arimų sako- kli ų lenktynėse nukritęs nito: būva, kad lenkų šnipų bylose f i
tos ro.

-"|-į7 mMmiiii I frV.
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VIENYBES SVARBA IR KAIP JOS 
ATSIEKTI
praeitis!

yra ta-

> «> >1

jos susirinkinie, kuriame Ūaly^i 
vavo apie šimtas penkiasdešimt1 
asmenų. Pareiškimą patiekė to-, 
rontietis drg. ,A. Frenzelis.

Kadangi komunistai pradėjo: 
kabinėtis prie šio pareiškimo 
per “Iziaudles BAIsh”, tai m'es| 
viešai per spaudą sKelbiamė jį 
lai Visi mato ar čia kas 'bic^a, 
yra pasakyta dėl kūltetešibš- 
darbininkų viehytes Ir kaip jūs 
atsiekti. Ktehtetai viėh tik] 
dėlto netedojtei, kad čia yrą; 
paminėta, it Sėvlėtų ‘SąjŪte: 
goj butą ątsfekta špąudoš žo-<i 
džio ir Steiripidmų i^IšVė kito
kių sfbVip daritebkate. ' 
Susirinkite pirih.Pėtr6hiš,!j

Sėkretdrids i.' Kiličkas.
ii

iWteOnt

liš tikrai žinąs, kūd kįl 
gimo metu, triūkšmas.

mas tarės kw, paars: 
komai, “žinai 
užvedęs bylą p'ri'ėš būvą 
blhlbkų žodį”, ir ta b 
kainavusi jr u per $3Q0.

J abi buvo paaišlcinta 
gtejė fdrinoje, kad 'M. 
kio byla neturi nieko bimdro s’u 
htejį heb^iamu paminė 
kū ŠlA 236 kp. mdit'ėi 
thhftemi^ nes tes renįiame vl- 
šį TdrOhto lietuvių prbįrėšyvi'ų 
orgabižAcIji) 'vardu. Na, b ‘ta 

;V. :$* bhVhąip■ ‘tb. ž.” byla liečia 
i tik icbmdhlštbs it patį M. $■.
A&pfefėllhi bhvo 'pareikšta, ka>d 
visa, ką galima daryti, 
Pri^AČfąi fpafe!rti.. /Ž. 'Ū.- 
a’fefšhkytų hūd 'dai’p'a^i 
įm'vb i’r padąryte. Sūž’ihoję vi- 
Sbš ŠtA ^6 kp. . daihininkėš 
tokį i’k'Ohi'ūhlst'ų griėžifai statė-, 
mą Vėiicątavimią, pas

s parėn- 
Adomė- 

lis 'užklaustas kodėl toks triukš- 
“Ydrid Sė- 

‘Užemeckis yra 
sį “Dar-

maite- 
Užėnlec-

ph'u, n'ėl 
ų dainl-

o '& fti.

tai tik. 
•( kad ji 
itbo, kas

[ACME-NAUJtENŲ F6td)

.Įprieširid.! 
U. neis 

neisime.

■ . . * ? > , •

Ena Loveli, kuri yra 30 m. 
amžiais ir jau kontroliuo
ja tris didelius teatrus. Te- 
atralio biznio srityj ji pasi
žymi nepaprastu gabumu.

teš visos
Ateąrio .hięh, d;l Ū. buvo ph- 

rŪOšta ’to -pŪt teteų komiteto 
toėtŪVi’ų kalbos mokyk- 

■fefeš Vūitačiū koncertai, kuria
te šokių metu viduryje svetai
nes prisiartina prie kom. pirm. 
A. F. kom. ižd. Z. .Janauskc.s, ir 
su pakeltu tom1 tarė, 
jūū, kad iš jūsų .pusė 
tai proVokacija yra dar

| F. atsakė, jei .daroma, i;ai ne iŠ 
musų S. D., bet iš ko: 
pušes. Vėliab. jis (Z. J.

steigti W
pareiškimas ūįtyšy.Jė w 
išardymu pPėgrhteš įįėfį 
pahiinėjimą 204es metų 
Liet, nepriklausomybes.
Aiškumo dėlei, tenka pareikš

ti, kad musų komitetas nuo jo 
įsikūrimo veikė labai sėkmingai 
ir santaikoje per pušahtrų m‘ė-1 
tų su viršum. Per tą laiką nėi 
viena frakcija nemėgino staty-J 
ti komitetui bei atskiroms frak
cijoms, ką jos turi daryti ir ko L 
jos neturi daryti, ir tik to dėka’ • 
veikimas būvo sklandus. BetUftiškinta kad ,jei 
tame laikotarpyje komunistų] re&a]avifao nc

komiteto 
mokyk-

“Girdė-, 
i s kokia 
omą’. A;

munistį, 
) reika

lavo, kad butų sušauktas komi- 
tėtė posėdis apsvarstyti tą kė- 

jjjmuhistų reikalavimą. Jam buvd 
komunistai

kapitalizmas su| tarpe buvo drg. V. .Raila, kurni posgdyje; kol (UWnih. 
turėjo vadovavimo komunistų kgg
2rpei2a^?!!.’ galim buvę nekviesti Ž.
” - . j'U., bet d^bar jau vėlu, ir komi

ai tetas ją pašalinti hetttii! tęisė^, 
nes ji nėra prasižengus i priėš 
jokius įstatymus. 0 
reikalų komitetas nėtui 
iš -to Atžvilgio posėdis 
prasmės, 6 te td, it laiko bėra, 
nes dieną Visi :diri>ą, 'o Vai 

į kurių liko tik Viėh šėšta'di 
I tai SLA 28(5 kp tŪVėjb pūruo

1) Ką hiurn3 rodo 
prieš paulinį karą?' 

z2) Vienybės svarba 
rite, kad kur vfehybė, tėn ir ga
lybe. Tą visi gerai žino. Kur 
egzistuoja darbininkų vienybė, 
ten fėšižriiui Vietos hera.

•8) Kad dArbihinkų klasei viė- 
nybė yra būtinas reikalas, tai 
tą Viši gūrai Žifio. Bet kaip at- 
steigti tą ‘pašlijusią viėhybę, tai 
tam yra daug skirtingų nuomd- 
nių.

štai mano nuomonė tud rei
kalu. Vienybes atsiekimūi ‘turi-

• » f t ’

me eiti kompromiso keliu, rei
kia tartis sū visokio išitikininte' 
'darbininkų grupėmis, kurios tik 
šbtihka dirbti antifašistiniame 
fronte.

4) Būtinai vengti nepamatuo
ti pravardžiavimai, kaip asmė- 
nų taip ir organizacijų, nors jp 
nuomonės ir skirtųsi kai kū
nuose veikimo taktikos klausi-: 
mūosė.

» . t l J

5) Veikimo taktikos skirtu
mus turime diskusuoti šaltai,: 
nuosekliai i'r s’u pridegamais ar- 
guhi'eritais kaip spaudojė taip ir- 
susirinkimuose.

6) Vengti bė'reikalingų politi
nių grupių, nes visų darbinih-^ 
kų tikslas yra vienodas. Tai y-i 
ra pašalinti kapitalistinę sistė-j 
mą, ir jos vietoj praktikuoti s6-! 
cialfetirię. Tai yra pagrindinis! 
visų susjpratusių darbininkų' 
reikalavimas.

7) Atsteigus vienybę darbi-; 
ninku tarpe,
fašistų gaujomis mums nebiis! 
pavojingas.

Fašizmas įsigali tęnf kur dat-i 
‘ bininkai pešasi tarpusavy. Kaip' 

' ‘ Aritaiz Italijoje, Vokietijoj ė, Liė-‘ 
tuvoje ir kitose Šalyse.

8) Todėl lai būna praeities 
klaidos 'mums ūč mokslą, kad! 
ateityje mes sugenėtume iŠ-: 
vengti skAldyhi'O’si kWū:-

9) Komunistų klaidinga tak
tika, kurią jie vartoja dar ir 
dabar, darbininkų Vienybę su
griovė. Nors komunistai vieny
bės Šukiu dangstosi yiešamė sa
vo veikim’e, be't tik j'ų dėka 
Šiandieninis vienybės klausimas! 
yra SŪnktis išspręsti, nės; jie; 
vienybės nori tik ten, kur jte; 
hėtriri savo į
Bet paimkinie mes Sovietų RuJ 
siją, kurią kobtrpliuoja jšimtL,! 
nai komunistai. į|

Apie vienybę jie Vėh i’r gir-; 
dėti nenori. Nes ne tik socialde'-< 
ihdkratai ir socialistai r e Volių-; 
cionieriai nėra paleidžiami ,i§’ 
kalėjimą, bet 400/000 būVbjiųj; 
kom. part. narių sukišo ,.į kalė-j 
jimus tik už tai/kad jie gal kir 
taip protavo, riegū J. -StMinas. į

Ir kas išdrįsta tik įakriti-į 
knOti tdkį Stalino elgesį, tai 
jums yra žinoma, kokiais var
dais koriiūbiktai apsunkia to- 
kiūs asriiėnis arba, spaudą.

1’0) Todėl mes Viši ndriri'tieji 
vienybės įturime reikalauti, kad 
Šo'viėtų Rusijoje butų atsteig-i 
ta spA'udoš-, Žodžio ir organiza
cijų Irisve.

11) Taigi, manb supratimu; 
vienybės klausirn'as tik tada iš-! 
Slabbįs, kadA kOhlnhiStAi taps 
nuoširdžiais demokratijos ir 
vienybės gynėjais be tik sve-» 
tur, bet ir Sovietų Rusijoje.

jeigu jie to nori padaryti, taį 
darbininkija tokį komunistų 
blgėšį skaitos kaipo hėsąmOni'n- 
gą fašizmui talklninkaviritą.

Jei komunistai /teto rėika-į 
lihgūmą vienybes su socialiau 

, tais ir net katalikais kitose ša- 
• lyse, tai kodėl jie tokios vieny

bės itegali, sūdarjįi S. R. s 
Susir. pirmininkas P. ‘Petroniu 

Sekretdrius J. Šitickas.

gus jis mokėjo atskirti asme- 
niškurnūs nuo Visūoriiėninio rei- ’ 
kalė. lf gal tik JO 'pr.štangų dė-1- 
ka musų komitetas bei jo frak
cijos nebuvo gavusios iš komu-] 
nistų pusės jokių ultimatumų, 
kokių mes susilaukėme drg. V. 
Railai y'Os spėjbs apleisti T6- 
rdritą. ■'Skiteš, kA‘d ge'rb. Tiefū- 
vių vismhhehė atsimena tą be-

, kad fo-I^ sekmadfehį 3fcA 
ronto socialdemokratai 'A~ ’

d'augiati 
i, taipgi 
yra be

Vakare,
fenis,

Vhkarie- 
" -7--—"-^ ——i kp. ib.;

. r .. „ .. . "1>a~ kuširinkimte, ir Visi kom. nariai
smerktų Naujienas ir .jų re-J.^, §LA kįl. įvairių komiai- 
daktonų Dr. »P. Grigaiti. ;S. •
neišpildžius kontunistą rėlkalb-į 
vimo, “ \ 7 \ ■■■' ' ‘A

įtūkOje Valdžios.1! Balsą” viešai atšaukė Wvd Vū4į

•jų pareigas. 
. >3 ,‘feėt Vdkiū’S A; F. motyvus Z.

jie per tą ir

.. * . ... (/i,. ejslv. •.U1 A. ‘F. ūūifeiŠ^š teina tą s .reikia-
dinamą sunpatiją (w Bet
mekttda netapo) SLA Ž3»I;u. 
kitėjai ii- sfJėiaidėmokra.’tų Jstfd'il ui,įte>fA uh
pan toksUjfo avd Mį m to ko ko-
manievrits? TO aiški ąrdgfo,L'unfstAi dar JatfgiM hori?

Tteš'ąį kteifūtb harių mažū- 
pWa ApriĮ.šyŪątei tą posiedį sura- 
ite sŪvūjiį 5 baišūs, ėt musų tik 

t,- 'teiste, /kte'met patys prisi-
perrinkimo. TOn^kd^o W Nutikę su A. F. pa
sėdyje buvo ■ pa^ki^tyta g4ila> kad Ir š-
ręrgomis ir išrinkta parengimo fe
kdmraija pnruosimui npi 9ntVil,lAukšgiau sMhėteih ya»ii-- yėga. buVo mugJ uį 

nSjimui. Bet komunistų frakei, je> jfėftg ]5ko & 
ja nors .zmojo, kad programų ]u teisjntis gav ir kartu k4]. 
pildys žmones iš abiejų pusių, sll Metu .gaii-
vienok jokių sąlygų nestatė. ■ ,tik WnėS;

Tame pačiame pdsėdyje btedl bėt ne dahgiau. 
pakeltas klausimas kąslink tau-į Kaip aukščiau jau buvo mi- 
tOs himno giedojimo. Ir kūmū- 
nistų frakcijos nariūi ^'lai pa
siūlius, kad giedoti, — taip visi 
vienbalsiai ir priėmė pasiūlymą. 
Vadinasi, prūgrūmds klėūsiite 
jbkių kliūčių herą.

Kadangi parengimo komiši-1 
joh įėjo Ylienė, kuri atstovauja | 
komunistinei phsei, todėl ir pro- Į 
gratei įbildyti p’ū^ę dalyvių su
radimui buvo pavesta jai, o ki
tą dalį programos pildytojų ap
siėmė surasti Jokubynas su In- 
dreliene, ką, be abejo, ir pada-j 
fe. Ir štai kada užkviestos SLA 
236 kp. moterys jau priruošė 
dainas, trim dienom prieš pa-. 
Uline j imą Adomėlis susitikęs A.

niėfcada n etų Įėjo) SiA Žšfe

į pūtėtė pšedis JVykū,'®r tbo įklau-

maniėV’rės?
bendro veikimo praūžia. ToliąūyĮ 
pabaigoj sausio tetavŪ Ateaūk-j 
;as posėdis pirma 'kūri^-pO^te-iį 
tinų naujai kdimtėtė at^tovūj

ręigomis ir išrinkta parengimo
’ z

iki tokio absurdo, kad komite
tas, kūris yra užsibrėžęs kovo
ti už demokratijos ū'tstėigimą ir 
tuo patim pats pamintų po pa
du demokratinį principą.

Liet. Tautos himnų giedant
Sūnų ir Dukterų dr-jos at

stovas V. Marcinkevičius sėdė
jo ir tyčiojosi iš tautos himno; 
Toliau, kada išėjo į sceną SLA 
kp. moterys, tai tas pats V. 
Marcinkevičius kaipo komit. 
narys, vietoj draudęs kitus,, 
pats baubė. Kas tiė baubliai to
ki buvo: 1) J. Broga, buvęs “L. 
Balso” administratorius. . 2) A. 
Byra, komunistų šulas, 3) Ke- 
vežienė, komunistė, 4) Tamo
šiūnas, turi’ >asmenišką piktumą 
ant M.* U., 5) Goberis, buvęs, 
komiteto mvhys nuo LDLD., irf 
dar keli, kurių pavardžių neži
nome. Stebėtis reikia, kad bu
vo keli iš vaikučių, kurie prita
rė baubti, 'tai yra aiškus įro
dymas, kadetas baubimas buvo, 
iš anksto- organizuotas. Baub
liams necjū’luš SLA kp. daini
ninkėms atlikti' savo programos; 
dalį, jos pareiškė, kad einą na
mo. Tuoj visa publika pakilo ir 
pradėjo eiti iš salės, nors pro
gramos ved. O. I. pareiškė, kąd 
programa dar nėra baigta, bet 
dėl kilusio triukšmo neįmano
ma toliau tęsti programos, ir 
taip skirstėsi publika su pasi
piktinimu ant baublių. Tą šlykš
tų baublių elgesį negalima, pri
mesti visiems komunistų sim-,; 
patikams, nes ir jų tarpe buvo 
tokių, kurie piktinosi baublių 
elgesiu. Negana to, tie penki 
komiteto nariai, kurie norėjo, 
kad komitetas teisėtumą pa
mintų tpo kojomis, o komunistų 
užsispyrimą paremtų, jie savo 
provokatoriškus darbus nori su
versti ant komiteto pirm. A.' 
Franzelio, kuris dėjo visas ga
limas pastangas įtikinti, kad 
tas jū komunistų užsispyrimas 
yra neteisėtas. Jie “L. Balse” 
211 nr. prirašė .tebūtų dalykų. 
Visus tuos melus cituoti užim-* ■■ 
tų per daug Vietos, todėl paci
tuosime tik vieną jų argumen
tą. Štai jjis: “Reikia čia primin-’ 
ti, kad komiteto pirmininkas' 
visai neėmė domėn musų pąsiu- 
lymo, kad vakaro pirmininkė' 
perstatytų publikai, jog /UŽU-’’ 
meckienė aiškinasi, kad ji už 
vyro darbus neatsakanti ir ne
sijaučia kam nc^s nusidėjus.” !

štai tau “guarioslos” galvos 
tik Užūmečkienčs Žodžitis iš- 
gihdę sužibo j o, kad yra tiesa, 

1 ką. pirihiūū jiems' aiškinb komi-t 
‘Vėto' piribininkas it lu ti "k, n.

Tūigi, gėfb Tortelo lietuviai. 
Jlįs patys ’eSatė to įvykio liūdim 
nihkūi ir m^tdt‘e,,kaš šiame rei
kale yra kaltas. Musų kaipo ko-* 
mite to užsibrėžti darbai y^ra la- 

. bai svarbus ir rėiūalauja. iš mu-

pasiryžę, bežiūrint įvykusio nė-1: 
malcįiumo1, tęsti tą darbį toįiab.; 
bendrai su tais fpa'čiaijs kbmĮtė- 
to vįsais fiariate, ir tam jau bu-* 
vo paskirta vasario hljėn. 23 d.’,; 
kad butų galima išlyginti visus 
nesusipratimūš. Bet pb ^rabėst- • 
mo komiteto mariams kaąiink : 
posėdžio, ‘gauname Y‘L. Balsą , 
kuriį parodė tikrąjį komunistų 
norą, kad tas buvęs bendras:! 
veikimas ftutyi būt šūgriąųte." 
Todėl meš iVįi būvomė .priVerš-,’ 
ti pūdaryti kptūitetp datH’u'mb 
pasitairmą, ir tahte pr si tarime: 
priėjome išvaAą, kŪd ftolfmešhiš' 
bendradarbiavimas su komūh'fš-; 
tais torohtečiais yra nhįWiahmi; 

■jnas-, todėl ir kohiitęto po^ėdžiū- 
vimis liko Vionbalšlūi /atebk-' 
tas. Ir vietoj to, n’utarta šahkti. 
artimiausioje ateitoje masirų- 
Tordnto liet, mitingą, kuriame 
komiteto ‘dub^mĮas perstatą 
susirinkusiem^ visą esamąją 
padętį ir patieks ateities pla
nus. Musų visų yrą gilūs pas!-, 
ryžimas kad ahtifasistihis ir! 
demokratinis darbas turi bųt 
varomas pirmyn. Gal būt atei
tis privers suprasti tą didelę 
komunistų vadovaujamų kai, 
kurių asmenų klaidą, kad jų žy-i 
gis yra žalingas visai darbo 
klasei. Kada jie -tą supras ir, 
praeities klaidas pasmerks, tup-i 
met galėsime vėl rasti bendrą 
kalbą. Šitą pareiškimą mes visi: 
vienbalsiai parėmėme saVo pa
rašais. 1 . i.

Komit. birm. A. FrenžėHsįi 
Sekr. A. Kavoliunas, 
Nariai J., Jokubynas, 

J. Mankus, , 
O. Indriliėnė.

Istoriškas Lietuvos 
nepr. paminėjimas 
Toronte \

IŠ MONftiEALO LIETUVIU VEIKIMO

P. S. Sis pareiškimas buvo 
■ pribūtas Montręalo L. p, Dr-

beta, fc&d kdmitėtas pilname sa
vo Sąstate tūre savo žodį komu
nistų reikalavimo Atžvilgio, kūd 
galinti Ž. U. iš SLA 2Š6 k>p. 
daihfni'nkių "tarpo. Ir tė'me rėi- 
kale Vaisai pasidalino: 5 bal. už 
pašalinimų ir 5 bal. prieš pų- 
šallnimą, bet teigiantis ‘bendro
mis taisyklėmis, tokiais atve
jais pirihihinko balsas sūHato 
persvarą, todėl ir šiame reika
le tas buvo skaitoma, kad. ko- 

į mitetas atmetė komunistų ir S. 
ir D. pašalpinės 'dr-j'ds atstovų 
reikalavimą • pašalinti Z. V. 
Prieš balsavimą buvo pareikšta, 
kad šalindami Z. U.>, šalinama 
kartu ir 'visas SLA kp., daiųi-

Frenzelį užklausė, at dalyvaus minkęs,. kas griežtai prieštarai-
įr | ja teisėtumui ir demokratiniam i šų, kad tas darbas butų t'ęsia- 

jei ji dalyvaus, tai jisai Adoniė- principui. Argi galima prileisti' mas ir toliąū, it nies buvote
dainose ir SLA narė Z; U

Vasario 1,3 d. Komitetas 
Liet. Dem. Atsteiįrti su
rengė Toronte 20 metų 
Lietuvos nepriklausohiy- 
bės įpaMnejimų. '
šis paminėjimas Toronto lie-, 

tuvių visuomenėj ė pasiliks il« 1 
gai atmintyj. Atsimins jie (tą.i 
paminėjimą ne dėl to, kad jis. 
buvo iškilihingai atšvęstas, bet 
dėl to, kad vietds kohiūnis’tai 
turėjo progos jame parodyti 
publikai, kaip jie moka baubti, i '1 ;
Reikia pripažinti, kad jie su
mušė visus būub’imo rekordus, 
kokie tik iki šiol Toronte y^, 
buvę.' Reikia stebėtis, kad jie, 
galėjo sumušti rekorilą, h‘ės nei 
vienas'iš jų jokiUOše choruose 
nedalyvauja, b terklės gėna. 
plačias turi. Daugelis iš jų y’ra 
komunistų vadovybėse arba 
“Liaudies Balso” admihistiaci- 
joj, bet juk ten nedainuojama, 
arba nebaubiama, tai kur gi Jie 
galėjo taip išsipraktikuoti?

Skaitytojąs , gal užklaus, t kčfci 
jie baubė? Mat, Tšpildymui ’to 
paminėjimo programai, tatte 
kitų dhiyfcų, buVd JjhkviėsiMą 
vietinės SLĄ kuopos niotėrų 
choras. Tame chore koihbhistai 
įžiūrėjo vieną jiems nepatinka-i 
hią choriste, kurios vyras buvo 
‘Užtedęs bylą prieš a.a. Barki- 
niūkų Žbdį. Todėl jie žūt bu I 
nutarė ją iš tO choro prašalin
ti, i!r Ąuo jai atkeršyti už još 
vyro griėkus. Bet tų choro da
lyvės kitaip į šį dalyką pažiu
rėjo ir komunistų įnorius iŠpil-į 
dy'ti nęsŪtik'o. Komunistai ma- 
hydąmi, .kad Jie ‘tūri pilną teisę 
Čia šeiihini'hkaūti, taip, kaip 
Š taTihaš savo karalystėje, puta- 
,rė sų jomis kbvęti. Kadangi 
Štalinaš dar jiems •.pištalietų 
tepriąiuntė, tai tų neklaužadų 
šū Švinu į kaktą pavaišinti ne
galėjo, Jodė! pūtarė panaudoti 
tokį ginklą, kokį turėjo; būtent 
gerklę...

Vakaro , .programoj buvo ir 
dvi kalbos: Jokubyno. ir janau-

(Tąsa ant 6-to pūst)

Sųnų — ^Dukterų Susirinkimas 200. Kai jo akys bustos ašaro- 

W — Vasa-;
•rid 10 ęk, įvyko Montreaįo Lie- 
teviū Sūb’į ir įDūbterų pašaipi-’ 
fcėfe draugijos mėnesiniu susi-, 
rinkimas. Ūpas buvo gerbs.

i » ’
Apsvarsčius ^pačios DrAugij os. 

b^įahčiųs Velkate, susirinki-, 
rirVii ;bhvo fiatėiktas atsišauki
mas hūb LiO'tŪvių‘.komiteto Ko
vai hž ©ėmdkbhtfją, Kongreso 
Vė'iichlė. koriiltetas klausė kada, 
rii* k0r šaūlkti Kanados lietuvių. 
aW^iĄVinią: šite metais r.r a-, 
tiAėti iki šėkamų ?

Trriibrial. atsišaukimą svars
tę, -Draugijos hWąi priėjo priė 
išVAdd'š, khd Kdn’gresą reikia 
šaukti šiais metf is ir Montrea- 
le, nes Čia yra didžiausia Kana
dos lietuvių kolonija.

Susirinkimas gavd atsišauki
mą ir nuo Komiteto šelpimui 
Ispanijos našlaičių, kurių tėvai; 
žuvo koVoj ė sb fašistais—sker
dikais: Nariai tų našlaičių šel
pimui paskyrė >iš iždo $10.00.

Aido Choro Vakarienė

Vasario ■l'Š d.!, vakare, Vytau
to Klitibę įvyko Aido Choro va- 
kariebė. Choras, kaipo meniška: 
'0‘r'gąhiza‘čija, tafriauja visiems ■ 
'Mohtrėalo HėtUviams ib savd’ 
dainomis žadina jų tautinius 
•jausmus. Nestebėtina, tad, kad 
vakarienei prisirinko pilna sa- 
ė žmonių. Nuotaika bUVo pui

ki. Stalai nukrauti valgiais ir 
gėrimais. Jaunos šeimininkės 
lakstė apie svečius kaip vove
rės. Nors buvo labai vikrios, 
oet darbo turėjo gerokai, nes 
žmonių puvo per 300.

Vakarienes laiku vyravo link
sma nuotaika. Tuojau pasigir
dą skambančios dainos. Visus 
labiausiai , žavėjo čia augusių 
■jaunuolių choras, kursi dainavo 
lietuviškas dainas, rimtas ir 
juokingas, primindamas suau
gusiems jaunystės laikus.

Fakte, kaa jaunuoliai dai
nuoja lietuviškai, parodo, ka<i 
jie buvo auklėjami lietuviškoj 
dvasioj. Už tai priklauso pagar
bi ir padėka jų tėvams.

■ Po vakarienės rengėjai krei
pėsi į publiką prašydami para
mos Atdo Chorui. Svečiai sume
tė už vaišes ir gėrimus $93.77.

Po vakarienės visi linksmai
■ ■ *

šoko viršutinėje salėje ir tik 
vėlai nakitį skirstėsi namo, svei
kindami rengėjus ir ragindami 
juos suruošti daugiau panašių 
parengimų. I

Iš Vytautn Kliubo Veiklūs ,
^Ibntrėalo Lietuvių Vytauto i 

.Kliubas auga ir stiprėja dide-į 
ijais šūoliasi. Jam priklauso to-' ir dainuok, o tavo žvaigždė mūs 
lėranfiški, apsišvietę asmenys.! 
Valdyba susideda iš pažangių: 
veikėjų, kurie žymiai prisideda’ 
prie palaikymo vietos kultūri
nio veikimo. Nors pats nepri
klausau, viehOk jlatAriu kTek- 
viencm lietuviui būti Kliubo 
nariu, nėt tai pavyzdinga, pa
žangi organizaciją.

Pipiras Tėbečiūtidi
Liaudies BAlšo 210 hr. “Pipi

ras” tarška,, kad Mohtręalo L., 
D. D. prakal’boše sUsiri’nko tik 
50 žmonių, b kalkėtojas Frepze- 
lis per “Naujienas” pranešęs, 
kad sale buvusi pilna.

“Pipiras”, matyt, tebečiaudį!

jusios, tai “Pipiršs” įiamatyfe, 
cad yra sklrtthno taiį) 50 ir 

20D, be to, kad yra skirtufrto 
tarp Frenkelio ir L. B. redaktO- 
Tiaręs. Kla5 teai lankėsi MontVe- 
’ale, te i publikos tesusirinko tei 
puskapio. Publikos atžrilgfu 
Frtezėlis pralenkė jį kelis kar
tus.

“Naujienų” Pavieniai Numeriai
pavienius “Naujienų” nume

rius įgalima gauti pas drg. J. 
Šneiderį, 2112 St. v L'ayvrence 
;Bpulevard, kur randasi lietuviš
ka spaustuvė. P. Gelbinas

K TORffiTO 
PADANGES

Buvau, mačiau įr girdėjau
Hahiiltoniečiai atlankė Tč- 

ro h tą vasario lū d. Toronto 'S. 
L.A. 236 kp. s'ufūbšė šeim'ymš-. 
ką vckarienę, kurioh pasikvietė X
Hamiltono SLA kuopą. Svečių 
atvyko apie 17 asmenų, ši va
karienė mums buvo be ghlo 
linksma, tartum suėjome dvi 
gtmihingos šėimos ir praleido
te vakarą prie alučio bei už
kandos. Palinksmint T. Š. L. A. 
moterys sudainavo keletą gra
žių delnelių, pasišokome ir kaip 
bematant jau 12 v. v. Turėjo
me tad skirstytis.

Vakarienės metu kalbėjo A. 
■Frenželis, pasveikino svečius ir 
t.t. Hamiltoniečių vardu kalbė
jo jiį kuopos pirm. J. Vilnonis.

Lauksime ir vėl progos pasi- 
hiat'yti su taip maloniais hi.mil- 
tohįėčiais.

šios vakarienės 7 paruošimo 
kreditas tenka teatralės komi
sijos narėms, kurios dirbo išsi
juosę. Ačių ir visiems daly
viams.

Toronto Aldutė

Vascrio 13 d. minint Lietu
vos neprikl. šventę jaunutė vos 
ii metų Aldona Paulytė suža
vėjo publiką savo šokimu.

Ji išpildė keletą gražių nume
rių “tąp” ir '“ballet”.

Aldutė dar jauna mokinė, 
pradžiamokste galima sakyti, 
bet jos gabumai aiškiai matosi 
įr ąrtistčs talentas įgimtas. 
Stebino mane jos ramus elgė- 
Šys štojant į Sčėhą, Vddosi, jįjį 
tšip prityrusi be mažlaūsio het- 
Vavimoši ar išgąsčio. Jos drau
gė Rūtele pirštus sukryžiavusi 
visą vakahą -ją Sekė, ir už ją 
nervavosi.

Na, Aidule, tu šok, šok, šėk

visus apšvies... -—Stelfa.

Aukštą Kraujo 
Spaudimą Mažina— 

, Reiškinius Lengvina
Moksliški baidymai parodo, k&d 
■Aukšto Kraujo Spaudimą galima 
(Jaugei atvejais ^sumažinti, žemesniu 
palaikyti ir iš to einančius galvos 
gėlos ir svaigulių reiškinius labai 
paiengvinti, nuolatos ir reguliariai 
vartojant AELlMiJ\\ Česiįaktj ir Pet
raškų esencijos tabletės. Tai grynas 
česnakų ir Petraškų ■junginys aptai
sytose tabletėse be skonio—be kva- 
pp—užtikrintas «nUo toije KČHpu vais
tą pavojaus. Klauskit kutinai, tik tų 
tablečių šiuo vardu—ALLIR0N—ir 
stehgkitės gauti tikrąsias. Visose 
vaistinėse Vidūdnis nąkęlLs 50c. Eko
nomiškas $1.00. Norint DYKAI gąu- 

i Žymaus gydytojo knygelės, rašyk jei nemato skirtumo tarp 50 fr, vAN PAStM 1IHnuo Krenzelio karčios teisybes, ii
__ trrt k. 'V.

MONTREAL LIETUVIŲ ATIDAI!
Gėli ^iųiti. NAUjlte'NA?S- phvfenrais nuhieriAiš, b yphtfti- j 
gal tVečiadi'eifid laidą, kurioj tėlpė sK(fttdabš ^ijetirvių 
Skyrius pas

i. SUH^ĘlDEDfc,
2112 ST. LAAVRENCE BQULEVARL>,



NAUJOVINIS PLANAVIMAS
Diena Iš Dienos

Ivvyko į Hot Springs 
ir Mexico

MARQUETTE PARK. — Va
sario 21 d. Dr. Leonas Pulsuc- 
kis, 6231 South Rockwell st. 
tėvų antrašas) ir jo draugu, 
trys daktarai svetimtaučiai ir 
Jonas Patumsis, 1009 Market 
street iŠ DeKalb, III., išvyko 
traukiniu atostogoms į pietus. 
Mano aplankyti Hot Springs, 
Arkmsas, Saint Antonio, Texas 
ir Mexico.

Už savaitės kitos visi gr’š 
atgal Chicągon ir prie savo pa
reigų — Dr. Pulsuckis su ki
tais prie praktikos, o J. Patum
sis prie alinės biznio, kurį už
laiko DeKalbe. Patumsiai yra 
seni DeKalb gyventojia ir mė- 
gitmi, draugiški žmonės.

Pp. Pulsuckiai tąipgi gyveno 
DeKalbe, kur išauklėjo 
inteligentišką šeimyną: 
nūs, daktarą Leoną ir
ninką Alfonsą. Turi ir vieną 
dukterį Martha. Iš DeKab 
prieš kelis metus persikėlė Chi- 
cagon ir dabar gyvena Ma.r- 
ąuette Parke. —Senas Petras.

1, ScKoet £ Pua-ygroumd 2. Cnufteats 3. Busime** CrupR.
, ' ■ 1

grąžą, 
du su- 
vaisti-

Sukaktuvių
Puota

BRIDGEPORT. — Vasario 
19 ir 20 dd. J. Janulis ir K. 
Asauskas šventė savo biznio 
trijų metų sukaktuves. Užlaiko 
George Tavern ties 937 West 
34th Place.

Bukaktuvių proga, buvo su
rengtos vaišės, kurios tęsėsi dvi 
dieni. Atsilankė daugybė sve
čių, ka’p lietuvių, t: ip ir sve
timtaučių. Buvo gera muzika, 
skanių užkandžių, gerų gėrimų, 
tad visi turėjo gerus laikus.

Savininkai J. Janulis ir K. 
Asauskas džiaugiasi savo biz
nio pasisekimu ir skaitlingu 
drr ugų atsilankymu va'š’ms. 
Jie dėkingi visiems. ,

Senas Petras.

Čia matysite naujo vinį būdą žemės planavimo 
atidarant užmiestyje naujas sųbdivizijas. Viršuje 
parodyta paprastas, tiesių linijų, “senoviškas” pla
nas ir apačioje tas pat plotas išdalintas pioderniniu 
budu. Pastarajame visos gatvės kraipytos, kas ap
saugo apielinkę nuo pašalinio-svetimo “trafiko” — 
važinėtoji], priduoda apielinkci puošnesnę išvaizdą 
ir padaro labiau kaimyniška.

Dabar daugelis lotų dalintojų planuoja pana
šias subdivizijas ir žmones nesusipažinę su nauju 
budu stebisi iš jų keistumo. Reikia apžiūrėti kaip 
kur jau įsisteigęs užbudavotos kolonijos skonis pa
sikeis. Viena panašių snbdivizijų-kolonijų yra vadi
nama Westwood, ant W. Grand avė. ir N. Diversey 
avė., arba Sauganash, apie 4400 W. ir 5800^North 
apielinkėje, beveik pilnai užbudavota ir labai pa
traukiančiai atrodo. P

i

. (Tąsa iš 5-to pusi.)

- */ ■; ; - ----------

Kanados Lietuvių
Žinios1

draugijas, kad susitverė jaučių 
— baublių choras. Eiętuviki 
jaučiai nuo ispaniškų, skiriasi 
tuo, kad jiemš nereikia rodyti 
raudono skuduro iššaukimui 
baubimo. Kai tik p: mato žmo
nes scenoje, tai tuojau ir pra
deda baubti.. Taigi, šiuo atveju,

Trečiadienis, vas.-23, 1938

rengėjams nebus didelių išlai
dų. Patarnaujam visiems, kam 
tik jaučių chor: s patinka. Cho
rą dresiruoja viena žymi drau
gė, kuri tiki į šviesesnę ateitį į 

ir jau dabar dresiruoja mažus 
jautukus, ateities chorui.

—Skelbimų Skyrius;

EXTRA

Liūdna
Žinia

MARQUETTE BARK. — Ve- 
ronika Pu suckienė, 6231 So. 
Rockwell street, gavo laišką iš 
Lietuvos su liūdna žinia, kad 
gruodžio 31 d. mirė jos motina 
Ona (po tėvais Kasparai tienė), 
sulaukusi 81 metų amžiaus.

Paliko dideli: me nuliudime

pulką sūnų ir dukterų, ir dar 
didesnį pulką anūkų. Dabar il
sisi Šeduvos kapinėse. Šeduvos 
mieste ji ir gyveno.

Lietuvoje paliko sūnūs Povi- 
ą, Mykolą, Anuprą ir dukterį 
An?’ę, o čia Amerikoje — sū
nūs Martiną ir šeimyną, Kazi
mierą ir šeimyną,^ dukteris Tek
lę, Elžbetą ir Veneriką Pulsuc- 

|kienę, žentą ir tris anuku£, 
Leoną, Alfonsą ir Mortą. .Liko 
daug kitų giminių.

Ilsėkis, Mamyte, Šeduvos ka
puose amžinai. Vėjelis švelnus 
smilteles nešios, paukštelis vir
šuj kryželio čiulbės. Bet tu, 
Mamyte, j: u negirdėsi ' nei 
paukštelių damos, nei musų 
raudos. Lauk musų ateinant!

. Duktė.

Pasidavė Operacijai •
MARQUETTE PARK.— šios 

kolonijos lietuvis barbens, G. 
Maukus, 26.21 W. 71 st., praė
jusią savaitę p 'SidaVė operaci
jai. Ją padarė dr. M. Strikolis.

Ligonis dabar jaučiasi ge
riau ir randasi šv?>Kry«iaus"li
goninėj. —Rep. B. P.

Sužeistas
WE3TSIDE. — Vasario 

d. buvo sužeistas šios kolonijos 
gyventojas Antanas Budrikas, 
nuo 2313 West 21st street.

Sp.

18

Income Tax
RAPORTUS PRIRENGIA

J. P. VARKALA
Valstijos registruotas auditorius.

3241 S. Halsted St.
Tel. CALUMET 7358

Kasdien nuo 9 vai. ryto iki '
9 vai. vakaro.

Depresijos Kaip ir
Į Nepaliestas
Į BRIGHTON PARK. — Ne- 
I maža buvo ir yra tokių žmo- 
j nių, kuriuos esamoji depresija 
nėr:, palietusi. Vienas tokių yra 

'daktaras Juozas Paukštys, tu
rįs dentisterijos ofisą adresu 
1204 Archer avė.

šis profesijonalas palygina
mai dar jaunas žmogus. Sėk
mingai praktikuoja ištuonis 
metus laiko. —Rep. B. P.

Išsiėmė Leidimus
Vedyboms
(Chicago je)

Thomas Peturngaro, 22
Helėn Dudra, 22

John Eidukaitis, 58

su

su Frau-

FrancesEarl Bohl, 27, su
Balzekas, 21

Reikalauja
Perskirų

Anthony Krauchunas nuo Te
ofilė Kfauchunas

Victoria Kutą nuo Thomas
Kutą

sko. Jokubynas kalbėjo apie 
Lietuvos kūrimosi ir pilietinę 
padėtį nuo jos įsikųrimo iki šių 
dienų.

J; nauskas pradėjo kalbėti iš
eivijos reikalais' ir nuvažiavo i- 
ki agitacijos. Neužmiršo jis pa
girti komunistų ir nupeikti ki
taip- manančių. Pabrėžė taip 
pat, kad kai kurie drangai (čia 
ti ikyta Toronto so.cįąlistams) 
negalį atskirti proletarinės dik
tatūros' nuo buržuązįpeą. Prole
tarine diktatūra esanti labai ge
ra, o buržuazinė bloga. Lai bus 
tam gudruoliui Janąuskui žino
me, kad socialistams ir kitiems 
demokratiniai nujsis'tačiusiems 
žmonėms visos diktaturos yra 
vienodos ir pragaištingos, r.r 
tai jos, butų iš Romos, Maskvos, 
Berlyno ar kitur ir jokie Jo
nan skai ar tam panašus kitaip 
jų neįtikins. ‘

Tisai “didvyris- Janauskas 
mėgsta kitiems prikišti, - kad 
nemoką diktąturų atskirti, o 
pats, nemoka asmeninių darbų 
atskirti nuo visuomeninių. Užu- 
meckienė chore dalyvauja kaip 
SLA narė, todėl jokių asmeni
nių ryšių nei su Darbininkų žo
džiu, nei su kuo kitu neturi, ir 
jeigu komunist. i paniekino- U- 
žumeckienę, tai tuo paniekino 
ir visas choro moteris, o kartu 
ir organizaciją. Gajų gale jie 
dar pareikalaus atskaitos ir i s 
Užumecko va.ikų už jo tėvo kal
tes ar kk idas.

Paskutiniam “Liaudies Ba1- 
so” numery tie ’ ptenki K-to at
stovai, kurie buvo priešingi U- 
žumeckienės dalyvavimui tair 
chore savo pareiškime rašo, jog 
publika pas .piktino Ūžumeckie 
nes dalyvavimu, bet nepaseko 
kiek tos pasipiktinusios publi 
kes buvo. Mums JT visai publi 
kai buvusiai tam parengime y 
ra žinoma, kad visp tos pasipik 
tinusios publikos buvo, — ta 
Liaudies Balso (jj$ąb.rs su ke 
liais k.tais viso apie: 15 asmenų 
o salėję tuo laiku buvo per 20'

Taigi, ir čia komunistai - ma 
tuoja savo mastu, nes jiems 1 
asmenų y^a publika, o per di 
šimtus — tai ne. /

Baubliams užbaigus savo pre 
gramą, publika atsikėlusi i 
vietų apleido svetainę, nors va 
karo vedėja Indrelienė, Janaus 
kas ir kiti kviefė pasilikti i 
tęsti programą. Bet publikoj 
buvo toks didelis pasipiktini 
mas, kad niekas jos sulaikyj 
nebegalėjo, o salėje liko tik ti 
baubliai, todėl ir programos ji 
nebe tęsė, nes gėdijosi \pasilik1 
su publika iš aplę 15 ąsmenų.

šis įvykis dar kartą >įroč.i 
kad su tais žmonėmis joks rirr 
tesnis darbas dirbti neįmanomi

e

SPECIALUS 
Pasiūlymas! 
Musų NAUJIENŲ SKAITYTOJAMS

6 Šmotų Servizas
Vienam 
Žmogui

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 
straight bourbon 
90 proof degtinė 

15c stiklelis 
Labai gardus 

gėrimas.
Gerkit 

OLD 79 BRAND 
3 metų senumo 

degtinę 
leikalaukit. visuose 

Tavernuose
Tik 15c stiklelis

INTERNATIONAL 
.Wine & Liquor Co.

FRANK VIZGARD, Sav.
4611 So. Ashland Avc.

Phone Boulevard 0470
CHICAGO, ILL.

CRANE
COAL COMPANY 
5332 So. Long Avė.

Tel. Republic 8402 
3CAHONTAS Mine Run $7.50 
Idreened 1 .................. tonas
DULKESNĖS $7.25
>nas  :............................... ,
Perkant 6 Tonus ar Daugiau

“Faun” 
Design1
Gražus,

Vertė
$2-50

Sidabriniai Setai
DIRBTI IR GARANTUOTI

ONEIDA LTB. GARSAUS SIDABROKALIO

Jus Galite Gauti Servizą Vienam Asmeniui 
• iš 6 Šmotu

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 kiekvienoje Naujienų laidoje ir yra 
paeiliui numeruojami ir diena pažymima. 
Norint gauti vieną setą, atneškite arba 
atsiųskite 6 kuponus paeiliui numeruotus 
datuotus i musų ofisą su savo mokesniu, 
šeši setai susidaro iš 36 gabalu, 6 asme
nims. Dvylika setų — 72 gabalus dėl 12 
asmenų. ,

TIKTAI Už

9 Setas

Su 6 Kuponais

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 Etd., pasauliniai garsaus sidabrakalio. Storai 
sidabru dengti, kad ilgiau laikytų.

Ekstra Gabalai, kad Sudaryti Pilną Setą

■
 Puikus 3-jų ir 2-jų I 

šmotų ROGERS 
Sidabro Setai 

Tiktai po 99^ už 
kiekvieną setą Į 
su 6 kuponaisŠarvine Spoon

Šioj dėžėj jūsų 
sidabras nepajuos

Dėžė dėl 6 ar 8 setų 
tiktai $1-75 

su 6 kuponais

Victor Bagdonas
LOCAL & LONG DISTANCE 

MOVING
Perkraustom forničius, pianus ir 
visokius rakandus bei Storus. Ve
žam j faunas ir kitus miestus, 
žema kaina. Musų Darbas ga- 
.antuotas. Taipgi pristatėm an
glis i visas miestą dalis.

3406 So. Halsted St.
šaukit Tel. YAlibS 3408

—Onute, ar tu busi 
mano? . ;■

—Taip, bet pirma 
turi pradėti taupyti—

NAUJIENŲ SPULKOJE

DAILY
BUSINESS
DIRECTORY

LASDIENINIS BIZNIO SĄ
RAŠAS—ALFABETO 

TVARKOJE
is skyrius yra vedamas tikslu pa- 
elbeti musų skaitytojams susirasti, 
:ur galima nusipirkti įvairių pap- 
astų ir nepaprastų daiktų,. intaisų 
r reikmenų. Jeigu iš telpančių čia 
kelbimų negalite susirasti ko icŠ- 
ot, pašaukite Naujienas, Canal 8509 
r klauskite Biznio Patarėjo, čia jus 
ausite informacijų, jeigu tik jų bus 
alima gauti.

• FOTOGRAFAS

KODĖL NELEISTI
LITHUANIAN 
BUILDING, LOAN 

AND SAVINGS 
ASSOCIATION 
(NAUJIENŲ SPULKA) 

jums Diniaro J 
PADARYTI?

Ji gyvavo prieš depresiją— 
jokia audra jos nepaveikė 
ir niekas čia ir cento ne
prarado.

TAUPYK IR SKOLYKIS

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
& SAVINGS ASSGCIATION

1739 SOUTH HALSTED STREET

Moterys Jsigykit 
Gražų Sidabrinį 
Setą

Toronto Padaužų 
Filozofija

Organizmo Pakrikimas
ku-

snu 
salo

Dabar kiekviena moteris 
ri skaito NAUJIENAS, gali įsi
gyti gražų sidabrinį setą dėl 6 
arba 8 asmenų.

Setas iš 6 šmotų viendm as
meniui, būtent: šakutė, 
bai šaukštas, videlčius,
toms šakutė ir du maži šauk
štukai, vienas, kavai, p kitas 
dezertui valgyti, šie šeši šmo
tai kainuoja tiktai 99 centus. 
Iškirpkit kuponus iš apgarsini
me*, kuris kasdien telpa Nau
jienose ir kartu su 99 centais 
prisiųskit į Naujienas. Išleng- 
vo per keletą savaičių susirink- 

Į šit gražų setą. Tie setai yra 
Rogers sidabro ir garantuoti 
visam amžiui. Kitur už .taip, pi
gią kainą niekur negausit. Nau
jienos specialiai parinko juos 
tiktai savo skaitytojams 
praleiskit šios progos. ;

Toronto komunistų smegeh 
Prustui išvykus į Chicagą, ko 
mųnistų organizmas taip nusil 
po, kad net kraujo Toronte pri 
truko. Tuomet montrealiečia 
draugai, puolėsi j pagalbą ir n< 
tik kraują, bet net visą gyvi 
auką torontiečiamš atsiuntė 
Bet Montrealio kraujas pasiro 
dė persmarkus ir rezultate, ga 
vosi aukštas kraujo spaudimas 
Dabar komunistai jaučia tikri 
organizmo pakrikimą ir nežino 
ar šauktis Chicągon, shiegeni 
trusto' pagelbos (kurį jau buv< 
pasiruošę renegatu . apšaukti’ 
ar iš kitur palaimos laukti.

—Padaužų Reporteri!

SKELBIMAS
"šiuomi inf Gripuojame Toro 

to ir apylinkės lįętuyjus ir .

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
ĮSITĖMYKIT! Prašome aiškiai išspausdinti savo vardą ir antrašą, 
kad išvengti nesusipratimų siunčiant jums sidabrinius daiktus arba 
dėžę.

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

• 1 • ’ ' x

Norint įsigyti, užtikrintus sidabro daiktus, sutaupykit e 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 kuponus ir $1.75.

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

Siunčiu .............. kuponus. Taipgi pinigais ..................... . .............

Atsiųskit man ........      i..... ........................

Vardas .......................... ................................................. ..... ..................

Adresas .......................... ............. ....... ............... ............................. ........

Mieštas ......     Valstija ..........-...... .........

Kupono No. 70 Vasario 28 d.

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel ENG RRR8-6840

• LIGONINES— 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS
HLAI IŠIMAMI $12-50
;’mas................ $cn-oo
NINfcJE ..................
)ONGYSLĖS IŠIMAMA viena 

diena ligoninėje $15.00
AUMATIZMAS . $0.00
greitai palengvinama .......
rSAS LIGAS GYDOMA $1,00 
czaminaciją įskait. vaistus ■
DOUGLAS PARK 4I0SPITAL 

00 So. Kedzię Avė., Chicago. 
Tel. Lawndale 5727.

už

• RĘSTA UR ANT AT

Universal restauranf
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

TeL Victory M70



r
Naitjiėnij Sptilkos

rinkimas

........................................................

TARI* MUSU 
. m t 1

Litfrūantafr NevVs Bitildlng, 
Lfcaif Aid} SAyiAgs AasdėJūtion 
—tfirufieirtj šįittlkūš — direR- 
tbritį Strsirfrikfmas fvykš kėV 
Nirįtadlenį; vaš&Ho 24 d.—7 :00 
vM Vytare: ^Teišfihfl; kO su- 
sirfhlttfl’ ^išf čttreRt&fia1!; Aėš 
^ra;l£bai svarbių ir gerų pra- 
įreSfirfį Illinois vūlstijda ir 
AVdslringtono Ihsutaficė Cot- 
potūtion' ftidėliųr tauslj špil
koje apdraudimo reikalu. Be 
to; bus aptarta kaip geriausia 
musų spulkai pasinaudoti su 
iššutintais morgičiais. Nes fe- 
derale valdžia yra paskyrusi 
Naujienų spulkų savo sky
rium (brančium) apdraus
tiems mbrgičiąms daryti.

T. Rijpkevičia, 
sekretorius:

Šįvakar Los

Sėkmingas, - 
Biznierius

BRIDGEPORT.

M

Jaunas, 
gabus biznierius Matas Ber- 
tash; 3239 So. Halsted1 st., ope
ruoja 2’ bizniu, būtent, yra 
wholeąalę mesoš dealeris ir di
deles bųčernėš, tuo pačiu adre
su, savininkas. Be pertraukos, 
per šešetų metų jis pristato 
mėsos . prtfduktūS į restoranus, 
viešbučius, Ifgo’nines ir į kito
kias panašias vietas. Jis taipgi 
galėtų pristatyti mėsos produk
tus vvhoięsale Rainomis’ ĮyaL 
riems parengimams ir pikni1 
kams.

Beje, biznierius Bėrtash pfiėš 
penketą metų šūkurė šeimyninį 
gyvenimų, —- jis vedė jaunų 
gražių p-lę Jbsephine Pėpperai- 
tę, su kuria dabar auįina gra* 
žų sūnų, kurio vardas irgi Ma
tas (Mathew). —Rep. B. P.

“ĮRODO”, KAD 18-tos APIELĮNKĖS HE 
TUVię KOLONIJA “ NĖNYKSTA”J<-'

Bet kas tai žada ją “su žeinėmis sumaišy
ti”. - Kitas žinios iš Vietas lietavių '•.♦i,. ' ' ' ' ■

Grižo iš Ne'w Yorlto

šįvakar Sandaros salėje, 814 
Wešt ^<?rd sfreel įvyks “buh- 
co” ir kbrtų lojimas, kurį rėn- 
giit Lietuvių Mdterų Draugija 
“Apsviefa”. Bus daugybė du- 
tų prizg ir dovanų lošiantfcrns.

tiktai 35ė asmeniui.

Biūdriko Progfamjtš
; Šėptiū tądien į iš Stoties W. 
Č.F.L. puikiai grojo simfoninė 
Bddriko radib orkestrą.

tiairlavb dainiuinitas Štasys 
Rimkūs. Y pati figai gilų įspūdi 
darė jo daitiaviffio’ “Vąinyko”, 
pritūriūtit ortęsitai. Makalai, 
kdip * visados, itgi btivd žitrgėf- 
dt/š.
į šiti'bš pro^rainūs leįdžia it 
fiifatfsWdją idožas" Būdtikas; 
Kūris ūžt&iifc ČfiiŪaįčfjū Radib1 
ir R^kdndų kratitūū$. adte^ū; 
^409 ^o. Halšted Bit-eet.

(SpV:

Vertas Platesnės 
Publikacijos

BRIGHTČN PAhK. — Elėš 
metų bizniėtius Antanas TebUl- 
skis, kurs užlaiko gerai įreng
tų tavernų adresu 4018 StftitK 
Rockvvell st., yra. vertas plates
nes publikacijos už itai, kad 
jb gyvenime yra buvę keletas 
svarbių įvykių. Būtent,, ne taip 
seūiai minėjo 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuves; gi*^- 
Žiai išauklėjo vaikus, kitrie da
bar yra vedę. Gi pats Tebėlškis 
yrą susipratęs/ liėt'uviš ir geras 
kiiituribių reikalų rėmėjas.

» m#: Bt P:

UMėttįfei

Ea'st Ėnd ROtk viėšbūfyjė, 
ė242 ROVk ĖbutaV'atd' bu
vo raštas ndsižūTfęš kąfipnikus 
fėff; pMk. Čtarbrice Ėį. Tingle. 
A'tėtaęš šš!ū gynybą i'$ nbšfmT 
rįitao; kad pamišė jb Žfh*taia .ir 
duktė; A'bi MiKvaukėta Wiš;, 
ptotb ilgų ligoninėjė ‘:

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
719 SO. WEŠTĖRN AVĖNUfc 

— TOPAZ ALŪS — 
Geras Lietuvis 

PETRAS BLINSTRUBAS 
719- So.- Weetem Avenue.- 

Tel. SEEtEY 7(^2.'

- GO ži-
- > i i- iii-

žinieriŪS iVThfelO, kurs: tūri
elėktrikinių^ daiktų ir f i Wių

adtesū i
tėd' s t., vadinama Maielo iciec- 
triė šiemet švėr&ia- 1Ų ffife- 
tų bižirio sukaktuves.

Prie JŠ^^stytad Aid' bižiiib 
daug dŪrbatvd's'i ir jo jaū’na 
žrtiona*.

tėriita p’asakyti; W 
idiląi puikiai iįadkiėjū s’ąvb' 
dtrktėrį AldŪfįų,' kūri yrŪ-&6- 
ma kaipo žymi balerina. Be to, 
p-lė A’iddiia yra grakšti mergai
tė ir gabi štūdontė;

Rėifikrte tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

K
PATtERN 15OT

Jei išsiūvirrcsit šviesiais ir tamsiais mėlynais
f^EACOCK 6EDSPREAD 

, 1501—.
fr s šviestai geltonais siutais, pasidarysil šdttaių kapų lovai.

NAUJIENOS NEEDLECRAFT DEPT., 
rjW Halsted St„ CĖfcago, HL 
f? ' ' A . .... • . 
į Čia įdedu 10 centų if pfašati atsiųsti man Pavyzdį No. 

| Vardas ir pavardė - -------------- .................—................................... .

Uk- '
I Miestas ir valstija --- - ------- -------- -------- ---------------- -----------

«BMi MMV «W HMM MMM MM MMM MMM MMM ' HMM MMN VMM

No. 1501

CLASSIFIED ,

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS 1987, viskio didžių MT Coil 

aflt švdrstykles; regįst&iu* . iirt 4<* 
baksips. .Gash arba apt išmo’'*J‘ “ 
Pamatykite muš pirm negtr 
te kitur. ,

Tel. Victory 4965
, STOGDENGYSTt , .

Mes dengiame f -*•
rųšies' stogus/ taipgi ditbam® ®
daujama.

3216 So? flalsted Stfėet’

Miscellaneous 
. Iviiriįa

Tel. Victo

ir pataisoje visokios 
_ . &Wi ditbame blėties 

darbus. Lengvos'’ išlygos, jei pagei
daujama. , • ' » r ' *BRlbGĖFofcT RdotalNG CO.

Chicagos lie
tuviams žino
mas bįznieriu's 
Wm. A. Le^vis, 
4716. §o. Asli- 
land Avė., šio1- 

' ■ .• •• J. ‘ t •; ••mis dienomis 
grįžo iŠ NeyV 
Yorko. Jis ten 

... ., i ' * i

praleido keik
tų javaičių.

; levvis kieviešėda- 
New Yorke, jis nupirko nau
jausios . mados pavasarinius 
moteriškus ir vyriškus r ubus. 

Kairi reikalingi gėri' pavasa
riniai rūbai; vyrams; moterims, 
vaikaitis, . gali atšilankyti į 
William A. Levvis krautuvę, teA 
ras didelį pasirinkimų.

—Susiedas.
,. <j|l 4 ..... ...M.t, I -in',1 (|IĮ,IJ,.’.| f..t,t1>    .l,<FTt4-.. j —k

f

. “Nenyksta” and Sėa' Food ■— žūvų ir kito
jurų ’ maisto ■ įstaigos, 545’ N. 
State gatvė. 1

!VIokit?siš rašyti korešpon- 
debčljūs

•’ ■.‘į * ' '•'* '

18-tą kolonijų koks^ tai pa^ 
šloptihgtš asmuo žh:da sumai! 
Šyti su žėme. Byisas patyrė 
atae, tat, .kai yiefos gyventoja 
ta Kikienė* įtadėjo išmėtinėtį, 
kad sa!ko; j^ra* Žin'oiiiita kūtta 
paVydf it ištaršyti; .ėtc. tara! 
dėja^ kta/isiiieii; kas; kur, kaip 
ir dbih ką!? Po* didelės ir ilgos 
kalbos priėftaije į>rie itb, kad 
kėkš tai ^mbguš, kūriš gyvena 
toli nuo? mūsų kolbnijo'š pasa
kė, kad jis “keršys”, mokysis 
rašyti korėsgėiideiicijaš ir , pa
skui, kada pramoks, tai jau 
kad rašys*; tA‘i belit rašys*. Bet' 
nieko negali būti bldgo, ltas> ne
išeitų į gerų. .Tas žmogus iš
moks rašyti j o iai išmoks ir 

■ parašys; tai bus gerai? laikraš- 
čiui ir kitiems žmonėms; o 
jam pačiam bus daūgiąusiai 
naudos, nes paiikęš geru kores
pondentu, pamirš apie /visus 
kėrštūš. . :

,<> .1 .... ■ 4 | .• , į, '•<"< •

Vėtėranas turi dūr diaūg 
“štymo”

'P-os Kikienėš “geroji pušė” 
yra; ypatinga^ , asmuo. Apų. die
nų Vaikščibjb linksmas,; nušvi
tęs, lyg a^ąvęš parduotų že
mę. KamėJnįjįtlykas, teiravosi 
“Bynšt’š” ir ta Mikienė.

JUozas Kikaš p'ūšipasakojo ir 
ttaširdd’ta kdd jis ištikro tUyi 
kuo džiaugtis;'. Andai didžiojo 
Karo laikaišvjiš tarnavo Fran- 
cijbfė. Kaiff :$its Sako,, “taėšiAU- 
sį š'U dbft'ėkife^bš1 'priėšai.š už 
bėdą šamą;: Bbvab sužeištas. 
taatš dar gafr niątytį žym'es. 
Jas nėšidsiū ikiugrūbo' tahtos. 
Nežiūrint itafo ir^iždiį, tėb- 
ėsd. ne; itbk^MJfeu “blogas' gry- 
bta”; lįįaiiO' krūtinėje dar yra 
“štymb”. Jėį neiiki, tši štai, 
žiufėk!” W

Man pakišo' dailų, naujų1 .žie
dų. Ant jo aiškus parašas “Chi- 
čūgos Lietuvių Draugija”.

Tų žiedų šis t Didžiojo Karo 
Itarys gavo nifo • CDica’įo's Lietu
vių Draugijoj' už nesirgima- ir 
neėmimų pašalpos per 10 metų 
laiko.

T Nota bfŽū^jds p. fekaš 
? vt?i ži^dą;•. (feSdb žmonbŠ’ df- 
, dėtį bitčkį; Įdb’biu, km i* dovana 
1 buvb’ meilesnė?

Jiidzas Kikas prašė' “Bynšo^ 
i perduoti Chicagos iljėfįJfyių 
(b^ifgtae “čyfūi” Juii®'MfcW

18 APIELINKfi, - 
kč,; kad 18 kolonija jau mirš
ta? Daugelis čia padarė .pini
gėlio, išsikraustė kitųrq.fbago- 
tas” vietas gyventi ir savo Su
taupytus dolerius sukišę į nejm 
dinamų turtų, sugrįžo atgal; 

' Paimkim vietbs “obyVatelių” 
p. George M. Chernauckų. Jis 
ieškbjo ir “kašta‘vb j b” laimes 
visur, bet grį^o atgal ir štai 
kas atsitiko: Iš\nu'štariisios ba
kūžės' 11^1966 Š; llnibii,' pasL 
dirbdinb gerų! namą, su 20 gy- 
vėnamų kambarių, kuMbs riūb- 
muoja vyrams. Garų Apšildo
mas. Bet to negana, jis sako, 
kad tie, kurie f8 kolonijų pei
kia, tai riežirio' Ortai ū'ėišmano 
kų sako; Savo tvirtinimo įrody
mui,' jis šiomis dienomis baigė 
derybas ir ndpirkd dar dū na
mus vietos kolonijoje; NūptrkO 
didžiulį, keturių- aukštų namų 
ties 2001 So. Halsted st. čia 
jis pertaiš'ys .Viską nuo pamatų 
iki sio’gb' Pirmas aukštas tai 
bus didžiule modern iška krau
tuve, d kiti trys aukštai, tai 
gyvenimo kAmbdriai.

Antras nųpirkta'.š namas yra 
ties 1833 fcąrialpbH -Avė. 
dviejų aū'kštų.’ Kiti 
ka”, F' J 
tos nuomonės 
gana prieindtaai ir mano, kad 
perdirbęs gdl gOlešiųs dūr ir 
kiek pėinyti;

.■ Žinomu, jei kiti musų “oby- 
vatėlial^ į'ą’dą!ryiU\tų patį, tai 
kolonija^ aĮigtųZjP^ip “ant įgry- 
bų”.

pjur.-'j Nvnf- , 5 
Veiktus raštininkas

' Šittšį; tiafj/^a^®t, “guberni- 
džrbubtė^ė figūruoja tu- 

te yŽ’t^ ta Petras Ro-
jfs- yra vietos 

didžtaūšidš draugijos “Susivie-. 
idjimaš ių Šbserų Lielu- 
Vį^V idrtp* f^ŠOTjAku. Barba 

ibttfėfe atsakančiai, o kasdieni- 
I taąta-6 'Gedėjas “Re-
•tdrfl MŽdagta*” tfufhop’s Fish

Kas , sa*

ra
i “mojo ran

ka”, feet Clierft^Ūckas buvo ki-
Jis nusipirko jy , ,

MaajBMi i ■ 
tnilrlfflri Gunčiam GėlesOVEIKIS žssx

D&lis. 
KyiETKININKAS

G&iš Veštilvėms, Bankietains
Y - t ib POfetibams. 

3316 Jšo. Halsted Street
V—Ta;..

Urba Flower Shoppe
Gėles .

1180 ArcKefAvėnuė
Phone Į.AĮj'AYETTE

PM
? Gy^eAb' pd No'; fte’O Šo. Akėtam

. siit n^sMuįiV Va'šaįi'p .19* db 2^3(iį vai.
ID'SK m./ girnas Ke'dainid a;psky;,"- Grlnkiškės jlArap., 
čilį.

Ataėrįkoj išgyveno 30, blęlŪ'. a,.> . ■
Paliko di'dėlia*nef nuliūdime dėdę,. AugUsf.. Mi$ęjwicz 

brolį Augušt įr brolienė Ievą ..ii* jū stfgą. CheSt^r Mi 
pusbrolį-' Krank .Mason įr brolienę J'enny ,ir sUnųBrun 
seserę įiėrth'a .ir/ š’yo^ęH'eMikęta , jasiuskiuš,; P’Ūsboli V 
ir brolienę Marie Mi^wįČŽUY,lu;šunį#įKė.nŪėth ir pi 
Wąltęr ir b'tolį.ęnę Jjtfeiltė; Misbwi$Ž-/ it. 
šešerb; Laiba Mi.setaciūtę, pųši&šefę Jadvyga 
man ir pussėšet.ę Nelik Jasųš ir jų .šęimyr 
gust-. Lamabauška ir daūg' kitu giminiu'; o 
Įvaikins ir 2. SėSėpSUyalkuš.v t •.*>., .'•> - '

PrįkTau'še prie Keistučio Paš. KliUbo ii‘; Dariaus 
fig^Pdšf 271y „ ...... ,r

Kulias pašurvdtaš raftdaM 4605 Sb. Hermitage Avė. Tet‘ 
Boulėyard §6'6^ . ■ ... /■ . ..4 ...... ■•.< .

Ląidotuvėš įvykš>4tečiadiėnį, Vasario 4*.;u2;ųO po piėT 
iš J. F. Eiideikio koplyčios bus niliydetaš į: .Tautiškas ka-

Viši a. ą, Lopgino .TUrškip gimiiįės, draugai ir pažįstami 
ešat iiUoširdžiai kvięčįani.1 dalyvū^I*, laidotuvėse ir suteikti' 
^ani paskutinį patarnavimą it atsisveikinimu.

Nubudę liekame— Gimiijes ir Draugai. x
Laid.;.DiWlitartųs Ji. F?:Eudeį£įs, Itį YiŽĘDS .1741;

nų Konny, pus
ir šVogerį Hėf

. p.ujsbrolj, Aū
LiėtuVoj 2 bro

Gi r e

Wm, A..

kad jis refigiaši n’esirgti dar 10 
metų.

;....... —__
. Help Wanted— Female

Darbininkių Reikia -
MERGINA bę'ntĮram riamų dar

bui; vdikui prižiūrėti; mažas apart- 
mentas; nėra skalbimč; būti; . $7.0o.

Mrs.w Study, Diversey 5786.

Help VCantedt—Malė
Darbininku Reikia

REIKALINGAS FARSAI. darbi
ninkas su mažu patyrimu. Atsiš^u- 
kit nuo 4 iki 7 vai. vakaro. 4605 
So. Paulina St.* Klauskit Vieliaus.

$7,000 turto
Aną‘ sekmadienį tdtėjomė 

“tjtaū^yąiėš Šustaien. Brolių it 
Sėš'ėrų' ĖiėitbVių” «Sū’sirinkitaą. 
Tvarka buvo pkvyzdinga, ne 
tas l^as buvo prieš dū metu tai
ko: Visi' klausimai; dalykai' ba~. 
vo apkalbėti greitai' ir taikiai. 
iVefetų pOŽymčti, kad nutarta: 
I)1 atidalyti vajų — narių kb'n- 

.testų, (manoma šiais metais į- 
rašyti iki 500 narių); komisija 
tam darbai: George M. Gher- 
nadckas, Jbnds Gelgaudas ir 
Juozas Kuzmickas. 2) Nutarta, 
užmokėti “IsrOūjiėrfoms^ sąskai
tų už kodstitūėįjy, atspausdini
mų.. 3) Padidinti draugijos 
grabnešiai&S “sOrpas”..

■ š'iame suširinkimę įplaukė 
priė finansų štOlO $738.25. Re
vizijos raportai už 1937 metus 
buVo toks: įplaukų per visus 
metus buVo: $3,061.15. Pas iž
dininkų buvo nuo 1936 metų 
$272.35. ViSb ; Išmo
kėta per 1937 metus — $3,16^1- 
99 (įskaitant ligas ir pomirti
ne^ o paš muši pomirtines iš- 
mokamos i >jiš anksto/ pirm i0u 
negu nariai sumoką): Pas iždi
ninkų lieka! $165.51.

Turtas yra, padėtas sekųųiaį: 
First National Bank $2,977:9^, 
Haisted EkcKOjrfgd $0#k — 
535T.44; Siuitoj “LietUvOM — 
$1,425.00; Goid ^hai -- $26^3 
00; Katalikų Ckicagb^ bWčėzi- 
joje $800.00. (šiuos pinigus at
sinešė šv. -Orios- Draugija prisi
dėdama prie m!Usy). Višaą 
draugijos .tūptais 19^37 mėPūta' 
buvo $7,172.96- Šį raportą'- Sutei
kė! musų galius n&ryš p. JbAks 
Gelgaudas? .
. /Dar reikta pažymėti tų faktų, 
kad pas mus: pirmiau buvo ma
da sergančių narių lankymui 
skinti lankytojus. Bet kai, pą- 
jgąi’ naują konstituciją, buvo* iš- 

-Ttakt&'s specialūs ligonių gėlfeė.- 
jlnioi ko'mitetas iŠ p. Georgo Mk' 
^ėiritafeko ir Šotaslbyb Ptižą!ū* 
:skbį tai įvykt? neįtikėtinas, dA- 
lykaš: 8ėrgaJriti bariai;-viens pė 
kitta pradėjb SVėtati. Kai įtariu 
iyrst sifigį ilįą; taitąr bėf:

Aut^
PARSIDUODA VIENO ,TQNO 

FORDAS — trobas r— 
labai pigiai, galinta matyti b'rle var 
ląntją J .Laurinaitis, C22'2 2Į./Y. 
Morgan St., 3-čios lubos frontas.

trobas

Laurinaitis,

- parduosiu 

330'3 South

-KAS TUfclTĖ ATtlEkAtfūŠ 
PIANUS parduoti? Gerame stovyje. 
Aš noriu pirktis , M , 

1857 Wešt‘ 47th St.

f CLASSiriED 
SKELBIMUS

“N.” RAŠTINĖ PRIIMA 
KAŠDIŽN NŪO 8 RYTO 

IKI.
7:30 VAL. VAK.

; Sekmadieniais rilio ,9 lyto iki 
l* popiet b nUO 4 iki 7:80 

vai.vakarę.... ,
\ ‘ Tel. CATi'At 8500'

- ................... T---T ................ --

sušvėikb ir jau net rieridrl štrgA 
ti; b' Žttitana; toks įvykiš drau
gijai eina sveikatom Draugija, 
kiek' atrodo, yta patenkintai pp; 
Pužausku ir Cherfiaučkū.

Notaras, Ėtc;
/ ...

4’1 ■

O galiau, jeigu kam reikalin
ga Notary Public — Viešo no
taro arba kokių nbrs aplikacijų 
pildyti (“Relief” - specialy
be), teismuose pėrltalbėtii ta 
lai kreipiasi pas mūšų .vietos 
žmogų Jų&ą Komiką/ 193$ 
ČanOlpoft Avė., kaip' 6 vai. va
kare. Jis patarnauja nebrangiai 
ir kuo geriausiai. Reikale gąlL‘ 
tė; padaryti sutartį šaukiant tė- 
lėfbrtū Monrbė 3377.

, I ■ ■ 7

“Tarptautinis Laidėtojaš”
.Laidotuvių direktorius Š. Vt. 

^ūdūs, Tiš w; istfi st, poii- 
kd beveik tarptautiniu lOidoto^ 
ju; Didžiumoj jis tarnauja įiė-. 
tuviams, bet j)asita:ko palydėti 
f atažin'ą atilsį įėnkų, rusų,, net' 
įgeksi'litačfų; Tikras “Tabtų 
jun(g6'š", J^irfo'tųvių dirėktbriuta 
Kas nori gero “gradusniko”, 
užeikite' pa's’ p. sku'dų: GOu’sitė 
veltui.

r1-- /■-■- -,rii lintn ,/

Btrsiriesš Clisinces
............ Parda'rfinai HMM .

ATIDARAU TREČIĄ TA
VERNĄ — NEW- DEĄį, INN 
—po ailtrūšu 673 "Vty. jiadišon 
Št. ir 117 Šo. Halštėd Štreėt, 
taipgi 682tf Sb. Bacinė Ave«

Mano užeigoje gausiiė ge
riausios' arielkas ir visokio 
alaus, cigarų ir cigaretų.'Man
dagus patarnavimas. Kyiėčiu 
VisUš draugus ir pa'žįstŪTnUs.

BILE DuboRO aid 
GENĖ PltFtO':

. Real Ęstate £or Sale
_. PArda. >

taupymai, pirkimai; PARDA- 
VIMĄL PASKOLOS. ..APDRAUDOS

Musų raštinėse—Keistučjo • ir Lie- 
I ttfvds . SpūlkOs^gdfite . pa- 
siškolihtį aagluš pirkt; pėYduot.' ren- 
duotį. apdratišt.

Kteipkitesf paš:

840
arba

,M. ■■ U' * tina mf.iV II—

: GiiROj, VIETOJ Į&mptaiė bųdm- 
kaš, lotas 80x125, pietų rytfį Kafft- 
b Y Y ’ ~ ~::/"‘.vąt>aftmeritų 
—-8'. plytiniai garažai;, ąątoiAatiskąs 
Aliejaus šildytuvas,. Geh. Electric. 
Refrigeratięn — metinė rcpdĄ $6,- 
024.00 10'0% iSrėrfduota. Kaina: 4 
kartus y tandęs1 1-mas mdrgičiųs 
$12,006.001 likusi cash —nęj&įfrtyži, 
Agentams komiai ją. Savirtink&š' pa
rodys — 7800 Green SL- - ------ -

pas 78 ir Green Št. .11.,^
Aliejaus, šildytuvas,Geh’. Electric. 

. r 
,<4

B1ZNIAVAS LOTAS 25*125 - 
Westėrn — 57ih St. Frontas iŠ ry
tu, taipgi BoUlevaTd kampas 33x125 
Marquette Ręhd ir Map)ėwood.

^Cėdarčrest 2216.

, nelaimingą Mirtis privelia 
parduoti 2 flatų naują mūrinį na- 
mį, randasi Marųuette Parke ,hę- 

i'toli viėnuėlyno Teisingas pasį^y- 
mas nębuŠ atmestas arba mainas 
ant .seno nAmo bilė kur Turi biit 
parduota į 10 dięną.

Grovehill 0306.'

. P ARK, 3 fialai y#i
po 4 karilbariųš, maūdynės,^ ceniėfi- 

,tuota^ beisnientas, skalbyklos, bąše- 
jipėnte. Namas beveik kaip ir rirfū- 
JOs. Prekė. $3,660. Klausk 

CHARLEJŠ ZEKAS,
i 4708 So. W este rn Avenue.

............................................................... . -

la-įniA ■■■■ m , ■ iTiOaa»i«M

, FinaHCiai'
KIflansal-Paskoloii»„».„.„.

JO^AS GAIDIŠ
Tersiskyre stf Šiuo pasauliu 

Vasario 19 d;., 19W ; su
laukęs 54.. metu amžiaus, gi-, 
męg Viihiauš .rėdo Švenčionių 
a$Ški<, Daugėliškiu' pat.*, Ptdn- 
‘11 r i k o11 n< H (lel i a 111 (‘ nūl i gdime 

dtau'gds, pažįstamus ,ir Lietu
voj 2 seSetis: Juozęfą' ir ĖHž-

koplycioję . 3'316 So. Lituaniką 
ayę. Laiddtūvės Įvyks Ęetvėr- 
^e; Vasario 24 d., 8:00 vai. 
rytę iš , kopi.; į S v. Jjifgio pA- 
rag. bažnyčią, k(ųrįo|ę atšir 
lįįūs gedulingos pamaldos už 
velionio siela, 6 įš tęn, bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 
riefeV . ■

Viši a\ ą.’ Jo,no Gaidžio’- gi
mines; draugai ir pąžjstami 
esat ■ nuoširdžiai kviečiami da
ly vau ti laidotuvėse it suteikti 
jam paskutini patarnavimą ir 
at'sišvei kinimą.'

Nuliūdę liekatffė, /
DMugai*' ir p^žįstaini.

Laidu Direkto'riUŠ Š’. P. Ma
žeika. Tel. YARDS 1138.

z Bynsas

Apddvųno- 
jd Drąsiį Wešt Pifll- 
ūrialio Gyventoją

i' i'f ,.... : . ; , „ ■

Išgėlėjb dū iŠ ežerė'.’

I^rank BėHa gyvena ties 
120’6'6 Bialn.i) St., Mest Pu įi
ma n, III. Jisai dirba Allied Stee 
Cūstings CompAny firmai.

I^riėš kelias sųVAitės jisai nū- 
VažiaVa ŽūVaūti į Rfsthkee cŽė- 
rų. Jis p'amatė, kad atvažiūd- 
jantis automobilis palindo po 
Įėddis. Nors buVo ketvirtada
lio rAyrids tūiūmo vtėttfs 
atbegb teikti pįgėlėą/ šoko į 
lėdudfų vandenį, gelbėti jaunas 
VaikiAa^. Ištraukė jubs iš aū- 
tomobilia6š' ir lėdūotb vandens.

f Bet n'oTs bttao išgelbėti, bet 
Rėžant į HgdAAtftii tibet^illė, 
Įll., Abudū jAūnubliai pasimirė 
kėl^jė, nep'asiėkę Rgonb’dčio’.

Rąt žrnM paskitdtf apie Rrank 
Bėila d^ų’š^ų; W i^pmtj'amja; 
kuriai’ jisai dirba ir We$t Pūll- 
mano ir Rosblando apsaugos 
klubai ir kitokios Draugijos su
rengė jam vakarų ir suteikė 
labai daug dbva'ūų ir. pagyri
mų ūž nepaprastą drųšą stąT 
tant sayb ^yvyb^' j pakojų.

atit ršfi- 
kų, kuriuos išduosime ant pir
mo* mbrgičiaus rėrigvūta išmo
kėjimais. KrėipkitSs į Naujie
nų Spulkų, 1730 So. Halsted 
Street. '

, v M*' - ’ .W**r« ♦- *~... m
KiM Itoiitažintos 

■ , * W«F»S . J 
... $5.75 $W; 
w mooegg

i nut ...........
screeningš

PIRKIT DABAR!!* ,„ .
ŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE t •-

Į Tel. ARDMORE 6975
.

NAUJIENOSE

SRMTyMtl
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N. J

Palme?-

avenue, 
trauki- 
vicnas

laimė- 
vardai

Prie liti) ir Mariem 
vakar po pietų įvyko 

nelaimė, kvlrioje 
užmuštas, apie
/abash linijos

nio 
žmogus buvo 
50 sužeista.
Banner Blue ekspresas įva-

Bandė grąžinti jam protą 
maldomis

“Oh, boy! Mano btdos 
pasibaigė!”

Nukrito nuo bėgių, įvažiavęs 
i trobą

viršininkas Leonard Pilicija Nušovė
bendrovę Jauna Vagį

Prizo įteikimui cigaretų fir
ma sdrengė pusryčius
House viešbutyje, į kurį su
kvietė stambesnių

“Oh, žiavo į laikraščių treką, jį -su
daužo, sudrisko šoferį į ga
balėlius ir nusirito nuo bėgių. . 
Sužeistieji buvo traukinio pa- 

Pirmąjįl sažieriai.

auksinių daiktų krautuvės, t Jaunuolio tėvaų B., R. Mc LaiIHejO
$25,090 Old Gold 
Konkurse

CJ.O. prieš Nepriklausomą Uniją 
1 ui , ; —. ............ r .

6,8(10 darbininkų ar prievartos. Prie dirbtuvės 
Harvester Com-

b

BįgįS

RYTOJ DARBININKU BALSAVIMAI 
McCORMICK DIRBTUVĖSE

Rytoj rytą 
International 
pany dirbtuvėse (“McCor- 
inicke”) balsuos unijų klausi
mu. Turės pasirinkti arba C. 
I. 6. arba nepriklausomą uni
ją I. H. C. Tractor Mutual As- 
sociation. C. I. O. unija yra 
A maigam a t ed. Association of 
Irom Steel and Tin NVorkers,. 

. kurią organizuoja Steel Wor- 
kers Organizing Committee.

Rinkimus paskelbė Naciona
lė Darbo Tarybos Chicagos 
skyriaus 
Bajork, kuriam C. I 
davė skundą prieš 1 
su balsavimu reikalavimu. In
ternational Harvester viršinin- 

0. kaibė-kdi atsisakė su C. I.

Nacionalė Darbo 
vakar pareiškė, kad 
mai bus slapti ir visi 
kai bus apsaugoti nuo keršto

/*■
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[ACME.NĄUJIENŲ K.oiuj

CHICAGO. — Paul Recder, devyniolikos metų berniukas; > kuris yra kaltina 
mas žmogaus nužudymu. > ‘ /

durų bus įrengta balsavimo 
stotis, tiems 1,300 firmos darJ 
bininkų, kurie buvo laikinai 
atleisti. Balsavimo laiku tvar
ką dirbtuvėje prižiūrės 35 
Darbo Tarybos agentai. o 
prie keturių balsavimo stočių 
budės Darbo Tarybos paskirti 
specialiai sargai. . . .

McCormick dirbtuvė randa
si prie 26-tos ir Westcrn avė.

Besivydama keturius jaunus 
piktadarius, kurie bandė pa
bėgti vogtu automobiliu, poli<- 

Taryba cija vieną jų nušovė, o tris ki- 
balsavi-j tus suėmė prie 57-tos ir Og- 

darbinin-i den avenue. ■ !

/... <

ties 95th ir Wood streots. O 
jaunuoliai pastebėję polięijd/ 
pasileido automobiliu ‘ bėgti, 
cartąis. darydami 80 mylių jį 
valandą. ;

Nušautasis yra Irving Gab
iu, 17 metų amžiaus, 517 Root 
Street, Suimtieji yra, Albert 
Bailcy, 17 m. 526 W. 41st st.į; 
Krank Bose, 18, 6922 S. Marsh- 
field avenue; ir Charles Ton- 
sovic, 18, 517 Root s t/

Kai kurie jaunuoliai jau sė
dėjo kalėjime už- vagystes. 1

Per 7 Metus Laike 
Sūnų Užrakintą 
Kambaryje

1922 metais Alexander E. 
McNutt, tuomet \18-kdš metų 
jaunuolis, buvo sužeistas muš
tynėse si? mokyklos draugais. 
Nuo to laiko jis paliko nenor- 
mališkas ir prieš septynis me-

Policija Juos pastebėjo prie tus pamišo.

',W •- '•'•<( 
A

Nutt; gyveną ties J 2206 Elim 
AWiue, Zione, ir Ziono tiky
binės sektos fanatiški nariai, 
pradėjo sūnų, gydyti labai kei
stu bųdu. Užrakino jį kamba
ryje ir ten j į? išlaikė per sep
tynis metus laiko, neišleisdami 
riei oran; nei į kitūs namo kam
barius. “Kalėjime” iškabinėjo 
religiškus paveikslus, pasiūdino 
paklodes, kuriose išsiuvinėjo 
įvairius religiškų^ obalsius, etc. 
Taip laikydami sūnų, apsuptą 
“Dievo įtaka”, tėvai patys per 
septynis metus meldėsi, įsiti
kinę, kad maldos sūnų pagydys 
ir grąžins jam protą, 

-v . ........ .
Bet septynių Pietų maldos 

pasirodė bejėges. Šimus buvo 
ir paliko bepročių/ Bet pereitą 
savaitę apie falinį” sužinojo 
Ziono apskričio? teismas. Teisė
jas Perry L. Jper^Ons paskyrė 
du daktarus ištirsi nelaimingo
jo protą, o vakį^; vykindamas 
daktarų rekomepdaęiją, pasky
rė McNuttą į /Mą.nteno proto 
ligų ligoninę. Ten j iš. gaus me- 
dikalę ir kitokią pagalbą ir, 
manoma, kad pasveiks.

[ ACME.-NAUJ.IENŲ Foto J ' >

:|HICAGO. Joan IJi>
, giris, kuri yrą. akla ir neby 

lė mokosi skambinti pianą.
Jos mokytoją yrą Betty Kil-

”1 < .’ b |* į . • '

len, kuri Northvvestern uni- 
versi teto studijavo psicho-, 
logiją.

Old Gold faunos virš'.ninkaį 
iš. Ne.w Yorko vakar suvažiavo 
Chicagoh įteikti $25,000 čekį 
vienam chicagiečiui, kuris lai
mėjo Oid Gold konkurse. Tas 
laimingas chicagietis yra. Bern- 
hardt J. Eėker, turizmo biuro 
vedėjes, gyvenąs ties 4404 N. 
Winchester avenue.

Ch:cagos 
dienraščių atstovus. Nuo “Nau
jienų” dalyvavo p. Maria. Jųr- 
■gelonis, administratorė. Vietoje 
bu'vo ir slaugė su amonijos sp - 

• ritu, nes m: nyta, kad išgirdęs 
apie laimėjimą laimingasai ga
li apalpti.

jis neapalpo, bet gavęs čekį 
per valandėlę negalėjo kvapo

(ACM E NAUJIENŲ Foto!

VERSALIS, PRANCŪZIJA. kambarys palociaus, kuriamo ne
trukus apsigyvens buvęs Anglijos karalius su žmona.

atgauti. Vėliau sušuko, f * 
boy, mano bėdos dabar pasi
baigė!”

$25,000 čekis atstovauja tre
čią konkurso prizą.
$100,000 prizą gavo S. M. Van- 
sant Jr., Boston, Mass., netur
tingas klerkas ;v antrą $50,000 
prizą gavo Miss Henrietta D. 
Bruns, West Orange, 
stenografė.

Keliasdešimts asmenų 
jo mažesnius prizus. Jų 
dar nepaskelbti, tad nežinia ar 
laimė nusišypsojo nors vienam 
lietuviui. —R.

Vienas Užmuštas, 
50 Sužeistų Trau
kinio Nelaimėje

Tuojau po nelaimės buvo 
paleistas aliarmas, kad visi 
ambulansai iš Chicagos va
žiuotų į nelaimės vietų gaben
ti sužeistuosius ligoninėn. Vi
si buvo paguldyti ir aprūpinti 

ninėje prie 95-tos, netoli \Ves- 
tern avenue. Tarp sužeistųjų 
buvo Hal Kemp, garsus šokių 
orkestro dirigentas. Trauki
nys važiavo iš Sain Louis Chi- 
cagon.

KAUNAS —- Garliavos vai. 
Ringaudų ir Rimkiškių kaimų 
gyventojai padavė skundą, už
daryti pik Barenblato ir Miš- 
elskio žarnų ir kairių perdirbi
mo dirbtuvę, kuri yra už dr. 
Karvelio dvaro. Gyventojai sa
vo skundą motyvuoja tuo, kad 
ši dirbtuvė teršia orą. Be to, 
dėl šios įmonės krinta žemių 
kaina, nes niekas nęnori šioje 
apylinkėje nei žemės 
nei trobesių statyti.




