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Vieno laivo krovimas kažkodėl 
liko staigiai sulaikytas, buk -“į- 
sakymu iš Washingtono.”

Sukilėliai vėl visu smarkumu, padedami 
Vokietijos kareivių, puola lojalistų pozici

jas, bet sukilėliai visur buvo atmušti

NEW YORK, s. 6 
sis ‘ambasadorius Maskvoje Jo- 
sephvE. Davies jau! išplauks į 
Rusiją Vokietijos laivu Europa.

LONDONAS
joj siaučia smarki influenzos e- 
pidemija kuri skaudžiai, palie
te įr pačias ligonines, susirgus 
daugeliui gydytojų ir slaugių.

„1 rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

svarsto bendrovės vir- 
Viršininkas pareiškė, kad 
nepalietė.

Naujienų-Tribiine Photo

General Motorsl dar , nesuruošia 
pradėti taikos derybas su uni
ja, streikui vis- labiau palie-

> čiant visas -j dirbtuves

Darbininkai General Motors Buick dirbtuvėje, Flint, Mich 
šininko, Alfred Sloan, Jr., pareiškimą streiko reikalu 
unijos nepripažins. Flint Buick dirbtuvės streikas dar

ir streikierių 
tačiau

VARŠAVA, s. 6. —• Lenkijos 
seimas vienbalsiai priėmė sąly
gas Franci jos paskolos Lenki
jos apsiginklavimui. >

Prezidentas Rooseveltas išdėstė kongresui 
“valstybės stovi” ir valdžios uždavinius. 
Prašo teismą netrukdyti valdžios darbo

Vokietija skundžiama už už
griebimą dviejų Ispanijos lai
vų ir siuntimą kareivių, o Itali
ja už naują siuntimą Italijos 
kareivių kovoti Ispanijos val
džią.

Bus skubintąsi pa
taisyti neutraliteto 

Įstatymus

SHELBYVILLE, Ind., s, 6.— 
Pirmadieny prapuolęs Indiana- 
polio vaistininkas William F. 
Bright rastas čia negyvas Sugar 
upely, su peršauta galva. Jo 
kruvinas Automobilius rastas 
Madison, Ind. Spėjama, kad jį 
nužudė kokis “hič-haikėris.”

Rusija didina gink 
lavintųsi

TOLEDO, O., s. 6 
High School mokiniai liko su
žeisti; du gal mirtinai, trokui 
įvažiavus į mokyklos busą.

LINCOLN, Neb., s. 6 
raska yra pirma valstija, kuri tu 
rėš vieno buto legislaturą iš 43 
atstovų. Naujoji vieno buto le- 
^islatura susirinko vakar ir pra
dėjo tvarkytis.

Konstitucijos pataisą, kuri į- 
vedė vieno buto legislaturą, pra- 
vędė senatorius Norris 1934 m.

PASAULIS
NEPAPRASTAI 

GINKLUOJĄS

PASKELBĖ .
GINKLŲ 

EMBARGO

Šiais metais numatoma apsi
ginklavimu4! išleisti dar didęs - 
nes sumos pinigų. Kaip ilgai 
valstybės .galės tokią sunkią 
apsiginklavimo naštą nešti ?

WASHINGTON, sausio. 6.— 
Prezidentas Rooseveltas šian
dien padarė kongresui metinį 
pranešimą apie “valstybės sto
vį’ ir artimiausius valdžios už
davinius, Išklausyti jo asme
nišką kalbą kongresui prisirin
ko pilnas atstovų butas, taip 
kad nebuvo nė kur atsistoti. 
Kiti' milionai žmonių atidžiai 
klausėsi prezidento kalbos per 
radio.

WASHINGTON, s. 6. — Val
džia ir kongreso vadai deda visas! 
pastangas paskubinti pataisymą 
neutraliteto įstatymus, taip, kad 
jie sustabdytų ginklų siuntimą ir 
į Ispaniją.

Norima dar šią savaitę tą įs
tatymą pravesti kongrese ir su
laikyti ruųšiamus išsiuntimui Is
panijos lojalistams ginklus.

Tuo pačiu Taikų ir eksporte- 
riai skubiai krauna laivus karo 
reikmenimis, kad išsiųsti jas 
pirm kongresas pataisys įstaty
mus ir bus paskelbtas ginklų 
embargo Ispanijai. Bet jau da
bar numatoma, kad toli ne visi 
Ispanijos užsakymai bus išpildy-

NEW YORK, 3. 6. — Guber
natorius Lehman pasigailėjo tri
jų iš šešių Brooklyno jaunuo
lių, kurie buvo pasmerkti mir
čiai už nužudymą laike plėšimo 
vieno žmogaus. Tiems trims 
mirties bausmė liko pakeista 
kalėjimu iki gyvos galvos.

cijas, bet linijos išsilaikė dvie
jose vietose. Galėjo įvykti vi
suotinas pasitraukima, bet lo
jalistų milicija atkakliai laikė
si už savo barikadų ir tranšė
jose ‘ir atlaikė ėjusį visą naktį 
nepaprastai smarkų bombarda
vimą ir pėstininkų atakas.

Kitur pozicijos nėra pasikei
tusios, nežiūrint siaučiančio 
smarkaus mūšio.

dvie 
siau

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

Galbūt lietus aę sniegas; 
daug šalčiau. Ateina nauja .šal
čių banga su zero oru penkta
dieny.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 41°—t

Saulė teka 7:18, leidžiasi — 
4:34. ‘ >

Vėl Siaučia Smarkus Mu 
šiai Prie Madrido

' TOKIO, s. 6
kareiviai liko užmušti Mąnchu 
kuo pasieny, susirėmime si 
Manchukuo kareiviais.

vakar be jokio 
paskubomis priėmė 
neutraliteto jstaty- 
vienas laivas jau 

buvo išplaukęs

\ MADRIDAS, sausio 6. — 
Smarkus mušis tebėsiaučia prie 
Majadhonda, 18 m. į šiaurva
karius nuo Madrido, sukilė
liams bandant sukonsoliduoti 
savo pozicijas. Bet valdžios ar
tilerija juos išvaro kaip tik 
jie spėja apsikasti.

Lojalistai nuginčija praradi
mą Las Rozas, ar sukilėlių per- 
kirtimą Escorial 
skelbė sukilėliai.

MASKVA, s. 6. 
komisijos skaitlinės 
Rusija Šiemet aps: 
mano išleisti 17,500,000,000 riibi- 

(>3,500»000,000), kuomet 
pernai buvo išleista apsiginkla
vimui 14,800,000,000 rub. ($2,- 
060,000,000).. f

BISMĄRCK, N. D., s. 6. — 
Gubernatorius Langer paskelbė 
moratoriumą ir uždraudė; patelių 
duoti iš varžytinių už skolas bet 
kokį turtą, ypač namus, gyvu
lius ir ūkio padargus.

WASHINGTON, s. 6.—šian
dien kongresas išklausęs prezi- 
deptęf ^^ę^yeitą kalboj ^ųbiąį 
stvgrėšl^taisyti neutraliteto • įs
tatymus ir pastoti kelią siunti
mui ginklų Ispanijon.

Pirmiausia senatas be jokio 
svarstymo priėmė pataisymą ne
utraliteto įstatymų taip, kad pa
skelbiamas ginklų embargo ir' 
Ispanijai. Tuoj po to tą pačią 
pataisą irgi be jokio svarstymo 
skubiaĮ? priėmė atstovų butas.

Priimtoji pataisa sulaikė siun
timą $5,000,000 vertės ginklų, 
kurie buvo užsakyti per ekspor- 
terį Dinely, atstovaujantį amu
nicijos fabrikantus.

. Bet jau buvo išplaukęs laivas 
su keliais lėktuvais ir dalimis, 
kurias išsiuntė Robert Cruse iš 
Jersey City. Laivas jau4 buvo 
išplaukęs ir jo sulaikyti jau .ne
bebuvo galima, nors ir buvo 
bandyta tai padaryti.

Sukilėlių atakos 
Rozas tęsiasi nuo 
ir tūkstančiai Vokietijos karei
vių, naudodami pasaulinio ka
ro taktiką, pakartotinai puolė 
svarbiausias lojalistų pozici
jas, siekdami nutraukti jų su
sisiekimą su Escorial ir 
darrama kalnais.

Labai smarkus mušis 
juose Madrido frontuose 
čia jau trečia diena, bet sukilė
liai neįstengia paeiti priekyn. 
Iš kitos pusės, milicija šturmui 
paėmė kulkosvaidžių guštas 
Villaviarde miestelyje ir taip
jau4 du fortifikuotus namus.

Masinė vokiečių ataka ant 
Majadhonda privertė lojalistus

Į Detroitą atvyko General 
Motors prezidentas Sloan. Jis 
sakosi atvykęs paprastais biz
nio reikalais ir visai nemanąs 
matytis su automobilių darbi
ninkų unijos ,atstovais. Atsi
sakė jis kalbėtis ir su laikraš
tininkais. Betgi vėliau jis iš
sitarė, kad šis streikas parody
siąs j amu kaip yra stipri unija.

Unijos‘. viršininkai irgi nesi
tiki greitų derybų ir šiandien 
tik paskelbė “draugiškas auto
mobilių kompanijas,7 kuriomis 
yra Studebaker, Nash, Gra- 
•ham-Paige ir Willys-Overland.

Unija steigiasi streiką pra
plėsti ir kitose General Motors 
dirbtuvėse. Tas uždarytų ne tik 
višas tos kompanijos dirbtu
ves, bet ir tas dirbtuves, ku
rios tai kompanijai parūpina 
reikmenis.

Šiandien nors 
skaičius nepadaugėjo, 
dar kelios General Motors dirb- 
tuvės turėjo užsidaryti, pri
trukusios reikiamų dalių.

DETRpIT, Mich. s. 6.-~Fe- 
deralinė valdžia jau prisiuntė 
tris taikintojus bandyti sutai
kyti vis labiau besiplečiantį 
streiką General Motors dirbtu
vėse, bet greitos taikos vistiek 
nenumatoma.

Pernai pasaulis Į apsiginklavi
mui išleido tris ir pusę sykių 

daugiau, negu buvo išteista 
prieš pat pasaulinį karą

BERLYNAS, s. 6. — Pasak 
Biznio Instituto, pasaulis 1936 
m. išleido apsiginklavimui tris 
ar tri? PUSK^kili:. .‘laWgiaU’ 
negu išleista 1913 m., pnęs 
pat-pasaulinį karą. ;

Pasak to Instituto, 1913 m., 
kada visas pasaulis ginklavosi 
visu paskubamu? ir ruošėsi ka
rui, apsiginklavimui buvo iš
leista 10,000,000/100 markių. 
1928 ir 1929 metais apsigink
lavimui išleista tarp 15,000,- 
000,000 ir 16, 000,000,000 mar
kių, o 1936 m., kada vėl pasau
lis pradėjo ginkluotis visu ga
limu paskubumu, apsiginklavi
mui šleista nuo 30,000,000,000 
markių iki 35,000,000,000 mar-
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Prezidentas palietė tik abel- 
nus šalies reikalus ir valdžios 
uždavinius, nė į vieną atskirą 
klausimą ilgai nesigilindamas, 
žadėdamas vėliau4 padaryti at
skirus pranešimus kongresui 
atskirais paliestais klausimais.

Tik vienu klausimu davė 
aiškias rekomendacijas. Būtent 
papildyti neutraliteto įstatymus 
taip, kad jie apimtų ir Ispani
jos civilį karą. Biudžeto sąma
tą jis paduosiąs atskiru prane
šimu.

Kada jis paėmė valdžią 1933 
m., sakė prezidentas, šalis gy
veno aštrią depresiją. Beit val
džiai ir kongresui kooperuo
jant, depresiją pasisekė* dali
nai nugalėti Jt tuo pačiu laiku 
įrodyti,- kad ne diktatoriai, 
bet tik demokratinė valdžia ga
li tinkamai rūpintis žmonių 
reikalais.

Betgi dar neužtenka to, 
sukasi industrijos ratai, 
darbininkai gali rasti sau 
bą, kad visos dirbtuvės dirba 
ir kad biznis neša pelną. Tai 
nėra vienintelis ir dagi nėra 
vyriausias demokratinės šalies 
valdžios siekis.

“Dar neužtenka to, kad ra
tai suktųsi,” kalbėjo preziden
tas. “Jie turi nešti mus į di
desnio pasitenkinimo gyveni
mą paprastam žmogui. Gilesnis 
demokratinės valdžios siekis 
yra padėti kiek galima didžiau
siam skaičiui savo piliečių — 
ypač tiems, kurie tos pagelbos 
yra reikalingi
vo būvį, išlaikyti visas savo as
meniškas laisves, ,ku4rios ne
kenkia jų kaimynams ir siektis 
laimės, kurią teikia saugumas 
ir progos prmogų ir kultūros.”

Betgi dabartinis šalies atsi
gaivinimas dar toli nėra pasie
kęs to laipsnio. Dar yra daug 
klausimų, kuriuos demokratija 
turės išspręsti. Pav., dar dau
gelis amerikiečių gyvena nepa
prastai blogose gyvenimo ap
linkybėse. Kitas blogumas — 
tai suskurdę ir pavergti ūkių 
nuomininkai. Tie blogumai tu
ri būti pataisyti.

Taipjau kitas svarbus dlykas 
yra tinkamas pataisymas ir iš-

j VATIKANAS, s. 6. — Papa 
Piu’s laipsniškai eina vis silp
nyn. Po pasitarimo su dviem 
kardinolais jis visai susilpo ir 
kelis, sykius
telcimo sąmohės, Jis be to ken
čia didelius skausmus kojose 
ir viduriuose, taipjau jo k ve-

•’ . f. ' . ’■ ’.A

pavimas yra labai sunkus.

Nemalomsi^reitos 
teikošautomobilių 

^pramonėje

WASHINGTON, s. 5. — Val
džiai besiskubinant pataisyti ne
utraliteto įstatymus ir sulaikyti 
ginklų siuntimą į Ispaniją, tuo 
pačiu laiku skubinamąsi išsiųsti 
jau užsakytus ginklus ir.lėktu
vui, kol dar nėra paskelbtas gin
klų embargo Ispanijos kariau- 
jančiom pusėm. ,

Didelį siuntinį ginklų ir lėk
tuvų lojalistams siunčia ekspor- 
teris Dineley iš, San Francisco.

Keli lėktuvai jau kraupami į 
Į laivą ir tuojau bus išsiųsti Ro- 
| bert Cuse iš Jersey City, kuris 
irgi gavo didelį lojalistų užsaky
mą lėktuvų.

plėtimas socialės apsaugos. To
je srityje jau padaryta pra
džia, bet kaip kiekviena pra
džia yra netobula, reikalinga 
yra taisymo.

Bet svarbiausias dalykas y- 
ra nedarbas ir ekonominė ne- 
santvarka, kuri nedarbą gim
do. Tačiau apie tai prezidentas 
prižadėjo padaryti atskirą pra
nešimą kongresui.

Prisiminė prezidentas ir apie 
NRA. Jis pareiškė, kad nors 
NRA ir liko panaikintas, bet jo 
iškeltieji klausimai nėra išny
kę. Jie tebėra aktyvus ir judina 
visų šalį.

I j

čia jis prisiminė ir apie kon
stituciją ir reikalavo' kaip iš 
augščiausiojo, taip ir iš že
mesnių teismų liberališkesnio 
aiškinimo > konstitucijos, kad 
teismo nuosprendžiai ; netruk
dytų valdžios ir kongreso veiki
mo. Didelio reikalo keisti kons
tituciją ‘ prezidentas nemato, 
tik teismai turi kooperuoti su. 
įaitatymdavyste ir prisitaikyti 
prie dabartinių šalies reikalų 
didžiausios progresyvės demo- j 
kratijos moderniapie pasauly-1 
je.'k-Jis, todėl kvietė teismą at
likti savo pasitarnavimą demo
kratijai ir netrukdyti valdžios 
veikimo.

Užsiminė prezidentas ir apie 
Amerikos taikos konferenciją, 
kuri atliko didelį darbą pašali
nimui karų iš Amerikos kon
tinento ir nurodė ją kaipo pa
vyzdį visam pasauliui, kuris 
dabar žvangina ginklais ir ruo
šiasi naujai skerdynei.

“Jūsų (kongrešb) ir mano 
darbas neužsibaigia su4 užsibaigi 
mu depresijos. Jungt. Valstijų 
gyventojai aiškiai pasakė, kad 
jie pasitiki, jog mes tęsime ak- 
tyves pastangas už jų taikią 
pirmynžangą,” baigė savo kal
bą prezidentas.

GIBRALTARAS, s. 6.—Ru
sijos laivas Belbmorcanal, 
plaukęs iš Rotterdamo į Elba 
salą liko sulaikytas šiandien 
Giraltaro sąsmaugoj ginkluoto 
Ispanijos žvejų laivo ir nuvež
tas į Ceuta, Ispanijos Morokoj.

Anglija siunčia dar 15 laivų
LONDONAS, s. 6. — prade

dant nuo šiandien iš Malusi sa
los j Ispanijos vandenis iš
plauks dar 15 Anglijos karo 
laivų. Jie1 plaukia pavaduoti e- 
sančius Ispanijos vandenyse 17 
Anglijos karo laivų.
Ispanija vėl skundžia tautų są

jungai Italiją ir Vokietiją
GENEVA, s. 6. — Ispanija 

prisiuntė tautų sąjungai pro
testą prieš naują Vokietijos ir 
Italijos laužymą Ispanijos su
vereniteto.

Anglija pasiuntė naujas notas 
Italijai ir Vokietijai

LONDONAS
dama pašalinti nuožiūrą, kad ji 
slapta remia sukilėlius. Anglija 
pasiuntė naujas notas Italijai ir 
Vokietijai, reikalaujaunžias su
laikymo siuntimo savo kareivių 
į Ispaniją. Bet, manoma, kad 
Anglijos nota yra pavėluota, 
nes abi toš fošistines valsty- 

, bes jau turu paruošusios savo 
L, atsakymus.

Portugalija jau prisiuntė sa
vo atsakymą, kuris betgi yfa 

. labai neaiškus, nieko nepasa- 

. kantis ir nieko neprisižadantis.
Neįmanoma, kad aiškesnius at
sakymus duotų ir Vokietija 

ssu Italija. Jos galbūt priims 
į “priiiciple” sulaikymą siunti- 
. mo kareivių, bet pastatys tiek 

sąlygų, kad jų atsakymai pa
siliks be jokios reikšmės.

Buvo pasklidę gandai, kad 
Francija ruošiasi siųsti Ispani
jos pasienin savo kariuomenę, 
pastatyti ją prieš vokiečių 
siunčiamą kariuomene taipj ri 
kad Anglija ir Francija ruošia
si paskelbti Ispanijos pakraš
čių blokadą, bet oficialys rate
liai visą tai griežtai nuginčija.

Italija taipjau nuginčija ži
nias, kad ji čiomis dienomis pa
siuntusi į Ispaniją 10,000 karei
vių padėti Ispanijos sukilėliams 
kovoti lojalistus. Betg y i ra tik
rai žinoma, kada laivai išplaukė 
su kareiviais iš Italijos ir kada 
tie patys laivai atplaukė į Is
paniją.

Vokietija skaitysianti Palos 
incidentą užbaigtu

BERLYNAS, s, 6. — Vokie
tija nemano paliauti patrulia
vusi Ispanijos vandenis, bet 
skaitys užgriebimo Vokietijos 
laivo Palos incidentą baigtą, 
nežiūrint kokį duotų atsaky
mą į Vokietijos ultimatumą Is
panijos valdžia. Suimtus gi du 
Ispanijos laivus ji atiduosanti 
sukilėliams.

Mušis prie Madrido gal pradžia 
pabaigos karo.

PARYŽIUS, s. 6. — Prancū
zai mano, kad sukilėlių vadas 
gen. Franco stojo į sprendžia
mąjį muši už Madridą, tikėda
masis sulaužyti lojalistų prie
šinimąsi.

Jei naujas sukilėlių ofensy- 
vas nepasiseks, tai Franpija 
nė kiek nenusistebės, jei Vo
kietija pradės diplomatinį ofen- 
syvą ir pareikalaus atšaukti iš 
abiejų pusių svetimšalių ka
riuomenes. Tada pasiliktų ka
riauti vieni ispanai; Likusiems 
be pagelbos fašistams sunku 
butų kariauti, nors jie ir turi 
geresnę už lojalistų karinome-
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ku ir praeiti.; Automobilių su- jaučiamas didesnis pagyveji- Phone Ganai 6122

bus vi-

Naujus
Tel, Office Wenlworth 6830

sutikti

ir vaikų ligų gydytoja

ADVOKATAI

St.

Laiko šaukšto Ieško —Jonas Jarus

Kiti Lietuviai Daktarai.

M «iBE BREWING COMPANY

KITATAUČIAI

*

Laidotuvių Direktoriai
' * i o . ' ’ t . ‘ i . r. i t ' x «• . • \ i ..

vių

8

priminti,

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. DrexeL9191,

Tai bus 
baro ati-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Jam Už 
tikams, 
vertėtų

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 .< So. Rockvrell St.
Telephone: Republic 9728

kuriems ponams ausys
kad SLA 136 kuopa

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

Automobilių Nelaimėse žuvo
205 žmonės

CIement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLE STREET 
6-tos lubos, Tel. CENtral 1840

Marųuette Park Ofisas: 
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir Šeštadieniais po piet. 

......   i.,11 i...............................

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

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12 

Rez. Telephone PLAZA $409

Phone Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

kalba. Tenka pasaky- 
kas: didelių įstaigų ir 
draugijų mes savo ko-j 
kaip ir neturime. Visas

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

nuo

8939 SOUTH CLARĖMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
. ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

..laikraščius. P-as 
užsirašė “Keleivį”,

Sepedomis ir sėdėk pagal zutartj 
Rez. 6631 So. California Avenue 

Telefonas Republic 7868

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—8323 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80.
Tel. Boulevard 1310. 

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Clevelando ir Ohio Žinios

Tel, Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandosLhuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So, Halsted St

CHICAGO, ILL.
Prieškalėdinis Biznis

• ................... ...................................................... ........................ ................................. .... in.j n,!.'... . u,,.. ........—

GERKIT TIK GERĄ

W:. • > r r .1

LIETUVIAI

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

vak. Nedelioj pagal »sutarimų. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7826 
Namų TeL: Prospect 1930.

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 
______ Draugijos Nariai________

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

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

T«L Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—10 ryto, 5—6 p. p. 

Kasdien, išskyrus seredą. 
' Sekmadieni susitarus.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted St. TcL Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avė. TeL Yards 2510

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St. 
Routovard 1401

Ofiso Tel. Virginia 0936 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos:

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

Dideli ir maži parengimai.—Bankietas su šokiais 
—Kai kuriems ausys kaista.—Biznis buvo la
bai geras

Clevelando gatvėse iki gruo
džio 23 d. žuvo 205 žmonės 
automobilių nelaimėse. Vadina
si, nelaimingų atsitikimų skai
čius pašoko, nes 1935 m. bent 
keliais žmonėmis mažiau žuvo.

Tai Bent Nukalbėjo
“Dirvos” Nr. 52 kažkoks biz

nierius rimtai rašydamas labai 
juokingai nukalba apie paren
gimus ir privačių pokyliukų 
rengimą. Jie peikia visokius 
parengimus, o ypač tuos žmo- 
nes, kurie platina tikietus. Tas 
biznierius sako, jog biznieriai 
ir profesionalai turėtų susi
prasti ir daugiau nebepirkti 
tikietų. Girdi, jei jau remti, 
tai reikia remti didesnes drau
gijas ir įstaigas. Kitaip sakant, 
biznieriams ir profesionalams 
patariama patronizuoti dides
nes draugijos.

Dėlei to praktiško sumany
mo aš noriu padaryti vieną ki
tą pastabą. Pirmiausia apie 
biznierius, kuriems, esą, ne
duodama ramybės su tikietais. 
Kalbėsime atvirai: biznierius 
paprastai savęs nenuskriaudžia. 
Jei iš parengimo jis nemato 
jokios naudos, tai ir tikieto 
neperka. Dalyvauja jis tik to
kiuose parengimuose, iš kurių 
tikisi vienokios ar kitokios 
naudos. Tas pat galima pasa
kyti ir apie profesionalus.

Tiek biznierius, tiek profe
sionalas turi palaikyti su žmo
nėmis plačias pažines. Vadi
nasi, turi su jais susitikę pa
sikalbėti, draugauji.
nierius ar profesionalas yra la
biau populiariškas tarp žmo
nių, juo labiau jam sekasi.

Tai vis tokie dalykai, apie 
kuriuos, rodosi, nėra reikalo 
ir kalbėti.

Nesuprantu taip pat ir to, 
apie kokias dideles draugijas 
ir dideles įstaigas tasai biz
nierius 
ti štai 
didelių 
Jonijoj
lietuviškas veikimas pas mus 
sukasi apie mažas draugijėles 
ir kuopas. O tai todėl, kad 
žmonės yra labai išsidalinę ir 
veikia mažesnėmis grupėmis.

Kalbant apie įstaigas tenka 
pasakyti, jog turime tik vieną 
didelę įstaigą, būtent, Lietuj

Banką. Tačiau bankas jo- 
parengimų nerengia ir jo- 
tikietų nepardavinėja. O 

įstaigos, kurios kartkartė- 
iš parengimų bando sau

nemažas kreditas tenka p. 
Chester Zurini, kuris yra įta
kingas žmogus ir daug veikia 
politikoje. Reikia vilties, kad 
p. Zuris ir ateityje taip jau 
darbuosis, klubo gerovei.

Beje, sausio 16 d. bankieto 
tikietas atsieis tik 50 centų as
meniui) Pageidaujama, kad ti
kietus įsigytute iš anksto.
Vietos Veikėjai ir Laikraščiai ą

Vietos veikėjai pradėjo vien
as po kito užsiprenumeruoti pa
žangiuosius 
Mažahskas 
o p. Ch.. Zuris “Naujienas”. 
Kiek 'teko patirti, tai ir /kiti 
veikėjai pradėjo labiau domėtis 
pažangiaisiais laikraščiais. O 
tai todėl, kad tuose laikraščiuose 
jie suranda teisingų žinių ir 
įdomių pasiskaitymų.

Po
Kai 

kasta, 
Lietuvių Darželyje formališkai 
SLA įamžino. Nepatenkinti tie 
ponai jaučiasi todėl, kad visa 
tai buvo padaryta jų neatsi
klausus. Skaudu ir graudu 
jiems darosi, todėl jie net 
“Tėvynėje” verkšlena ir sten
giasi įrodyti, kad to medžio iš
kilmės įvykusios tuo pačiu me
tų, kai buvęs darželis atida
rytas.

Žinoma, tai neatitinka tie
sos. Kai darželis buvo atidary
tas, tai apie Susivienijimo įam
žinimą niekas ne kalbėti ne
kalbėjo. O kalbėti niekas ne-

kiu
tos
mis
biznio pasidaryti, gal turi ma
žiau pritarėjų nekaip mažiu
kės kuopos! Tad apie kokias čia 
dideles įstaigas kalbama?

Tur būt, tik apie tas, kurios 
įsivaizduoja esančios didelės.

Didelis Bankietas ir šokiai
Sausio 16 d. Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia didelį bankies- 
tą su šokiais. Bankietas įvyks 
Lietuvių svetainėje. 
]yg ir naujai įrengto 
darymas.

Pravartu čia bus
jog klubas rengia pasilinksmi
nimo vakarus kiekvieną penk
tadienį. Tie parengimai yra va
dinami “bankiniais vakarais”. 
Kas turi laimikį, tai gali, taip 
sakant, praturtėti dešimtimi 
dolerių.

Į klubo parengimus papras
tai susirenka pusėtinai žmo
nių. O tai todėl, kad čia turi 
progos smagiai laiką praleisti. 
Tie parengimai neša naudą ne 
tik klubui, bet ir svetainei. 
Mat, svetainė turi nuolatinę 
pajamų.
. Dėl tų parengimų pasisekimo

galėjo todėl, kad nebuvo tokio 
nutarimo, jog reikia Susivieni
jimas jmąžiųti.

Apie Susivienijimo įamžinimą 
sumanymas kilo 136 kuopoj ė.: 
Centrui ji ir įteikė tą sumany
mą. Cėntrąs sumanymą pri
ėmė ir paskyrė J. Jarų, S. če- 
rauką ir Dr. Vitkų, kad Susi
vienijimo įamžinimu pasirū
pintų.

Centro įgaliotiniai viską pri
ruošė, o į iškilmes atvyko p. J, 
Mažukna, Pildomosios Tarybos 
viceprezidentas.

Tuo tarpu tie musų ponai 
nieko neveikė, bet dabar jie 
rašo sieksninius raštus ir pa
tys save giria. Tiesa, prie Su- 
sivienijimę amžinimo prisidė
jo Darželio sąjunga, o ypąč jos 
pirmininkas adv. P. Chesnulis.

tai ir ačiū. Tačiau kri- 
kurie nieko neveikė, 
patylėti. A .

Dėl Rogučių
Tiffin, Ohio.—Charles Birch 

savo mažam sunui Kalėdoms 
nupirko rogutes. Vaikutis tuoj 
išbėgo su rogutėmis pasivaži
nėti, Sumąnė pasivažinėti ledu. 
Tačiau pasirodė, jog ledas yra 
labai plonas. Vos berniukas už
važiavo, kaip ledas įlūžo, Ne
toli buvęs broliukas šoko į pa
galbą, bet ir jis įlūžo ir pra
dėjo skęsti. Pagaliau atbėgo 
tėvas ir šoko vaikų gelbėti. 
Bet ir jis kartu su savo vsunu- 
mis butą žuvęs, jei nebūtų at
skubėję ugniagesiai. Pastarie
ji išgelbėjo visus tris iš šalto 
vandens.

sigrudimas irgi buvo toks di
delis, kad tiesiog neįpiauoma 
buvo kur ir važiuok-Automo
bilistams susidarydavo z tikrai 
dąug nemalonumų, kai jie želvio 
greitumu priversti buvo šliauž
ti.
, Visai tai reiškė nepaprastai 
gyvą biznį. < Biznio biuras skeK 
bia„ kad kalėdinis biznis buvęs 
labai geras,—daug geresnis ne-' 
kaip per paskutinitis skelis ritė
tus. Žmonėse pasireiškė savo
tiškas entuziazmas ir optimiz
mas. Atrodė, kad pas visus vy
ravo toks įsitikimąs, jog blogie
ji laikai jau yra praėję. Krau
tuvės buvo sausakimšai pri
kimštos. Nesigailėjo pinigų ir

turi. Jie taip pat pirko dovanas.
WPA darbininkams algos bu

vo išmokėtos prięš Kalėdas, 
kad jie galėtų savo šeimas ap
rūpinti dovanomis ir kitais rei
kalingais dalykais.

Kas be ko, darė gerą biznį ir 
valdžios kontroliuojamos deg
tinės krautuvės,—tiesiog sunku 
j j aš buvo ir įsigrūsti.

Butų klaida manyti, jog visi 
žiemos Šventes linksmai pasiti
ko. Buvo, žinoma, ir tokių šei
mų, kurios Kalėdų dieną netu
rėjo ko valgyti. Bet juk ir va
dinamais gerais laikais skurdo 
netrukdavo.

šiaip ar taip, o vis dėlto fak
tas yra tas, kad šiais metais 
žmonės jautėsi linksmesni, .ge
riau nusiteikę, tai todėl, kad 
nedarbas pusėtinai sumažėjo. O 
juo didesnis žmonių skaičius 
dirba, juo daugiau pinigų lei
džiama į apyvartą, juo biznyje

mas.
Reikia tikėtis, *kad kitais me

tais Kalėdos bus dar linksmes
nes. Vadinasi, depresija 
siškai nugalėta.
Triukšmingai Sutikome

Metus
Naujiems Metams 

“Dirva” surengė vakarą Lietu
vių svetainėje. Laikraščio skai
tytojams įžanga buvo hemdka- 
ma. Pašaliniai publikai įžanga 
irgi buvo visai nedidelė.

Į parengmą žmonių susirinko 
vidutiniškai, šokių orkestras bu
vo visai nekoks. Dažnai šokėjai 
nesuprato, kokie šokiai yra grie
žiami.

Šiaip Nauji Metai Clevelande 
buvo labai triukšmingai sutik
ti. Per visą laiką gatvėse buvo 
pilna žmonių. Į saliunus ir vieš
bučius tiesiog nebuvo galima 
įsigrūsti, j naktinius klubus įsi
gavo tik tie, kurie iš ąnksto bu
vo padarę rezervacijas.

žodžiu, judėjimas buvo toks 
didelis, kokio neteko pastebėti 
per paskutinius kelis metus. Be 
to, pasitaikė ir labai gražus 
oras. O tai dar labiau padidino 
judėjimą.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midvvife “ 
6630 S. Western 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
primdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 
Moterims ir mer
ginoms pat a r i- 
mai dovanai.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St 
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namu Tel.: — Hyde Park 8395Prieš Kalėdas ir per Kalė

das Clevelande ir jo apylinkėse 
oras buvo nepaprastai šiltas. 
Iš vietos gyventojų mažai kas 
ir atsimena tokio šilto oro 
prieš Kalėdas. Dėl palankaus 
oro miesto gatvėse visad^ 
žmonių būdavo tiek, kad sun-

TRINKIUS ELIXIR 
OF BITTER WINE

Rekomenduojamas 
Kaipo 
Skilvio s 
Vaistas

PRANYK SAMPELIO PYKAI 
Trlneę’į Bitter Wlne Co. 
044 8. Wells St, Chlęago, I1L 
Prlsiųsk man aampelį dykai

- Vardaa _______________________

Adresas T-

Visose 
Vaistinėse

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

John F. Eudeikis §
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE 
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

koplyčios visose

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 mėnesių 
senumo

STRAIGHT
KĘNTUCKY 

BOURBON 
DiEGTlNE.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE NATRAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED ■ STREET 

Visi Telefonai Yąrdą 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS'. . 
v ; j - -f- i v? V .....  j '   l s’- r. 1»

■ ■■ ':yį S'; \
Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytą^ jš geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (^/holqsąle) kainomis pri
stato į Ulines Tr kitas įstaigas. Vi
suomet s.'kreipkitės pas NORKŲ, 

i^ur gausite greitą ir teisingą patar- 
ląavimą, 'v:"

2415 West 64th Street
Biznio Tęjefopa? BOULEVARD 7179 "

MII,................  ,l||ir,l'.Hl|i|

AKIU SPECIALISTAI

i ■
M

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTL 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

J. LIŪLEVIOIUS
4348 Co, Gaiifornią Avenue ; Phone Lafayette 3572■ ■ ' . 11 "

,i

... MY'A. MASALSKIS
8307 Lituenica Avenue . . . Phone Boulevard 4189

"y

A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

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

I. J. ZOLF ,
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5208-841*

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8877
■■■■ '.n ' ................................. ... ............................—. ...................................-.......................  ' I ’ ...................................... ..............................

10734 S. Michigan Ąvę.
II...   ■ !■! II i I ,I|| || 11>|*>I1 n l

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
JJI IJ» 1 r- ... -- I—..... .........................................    , | ! „I , .........  ,w

S. C. J ACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullmau 1270 arba Canal 2M5

Tel. Pullman 5703

«319 Lituanica Avenue

T 
i

Phone Yards 1188

Rez. 6609 SO. ARTE6IAN AVĖ. , 
Tel. Prospect 3403

Dr, A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS

3156 West 59th St 
Tei. Hemlock 5998.

DR. VAITUSH, OPT 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu<- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedelioj nuo 10 iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland A v.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
, Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 1 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Ofiso Tel, Ęoylevard 5913 
DR. BERTASH 
756 West 35111 St

Op r. of 85th and ‘ Halsted St*. 
Ofiso valandos nuo 1-8 nuo 6:80-8:31’ 

Nedėliomis nagai sutarti.
491h SO. MICHIGAN BLVD. 

Tel. Kenwood 5107

JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS

Dr. J. Shinglman
Praktikuoja 25 metai 

Reumatizmas ir Širdies ligos jo 
specialybė.

Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vieta 1638 Su. 50 Avė.

Phone Cicero 3656 
Office 4930 West 13th Street

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviam* žinomas per 86 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., netoli Morgan Si.

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

. Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior <9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visą < 

chroniškų ligų.
Ofisas 6859 Stony Island Avė. 

Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. N«d*"
Įlomis Ir šventadieniais 10—12 ,
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NAUJIENOS, Chicago, UI.

Toronto, OntMANEVRAIInž. V. Bielskio laidotuvės
Bielskio laidotuvės sutraukė tūkstančius žmonių. —Rei

kėjo atsargiai kalbėti. —Laidotuvių vieta. —Raudo
ni kaspinai nuo legaliai neveikiančių organizacijų.

Kiekviena moteris 
stovi prieš šį 

klausima c

(Nuo musų specialaus korespondento Lietuvoje)

Gruodžio 8 d. Šiauliuose iškil
mingai palaidotas iš Lenkijos 
pargabentas inž. V. -Bielskio 
kūnas. Tai buvo (įspūdingos ir 
labai reikšmingos / laidotuvės. 

 

Jos sakyte sakė, jfodyte įrodė, 
kiek gyva yra s ialistinė min
tis plačių žmonių sluoksnių tar
pe. Tikrai visas Šiaulių miestas 
į tas laidotuves susirinko. Gal 
koks dešimt tūkstančių žmonių 
atėjo į stetį sutikti atvežtų so
cialdemokrato inž. V. Bielskio 
kūnų. Daug žmonių buvo atvy
kusių iš kitur, o ypač iš Kau
no. Buvo sunešta daugybė įvai
riais parašais vainikų. Deja, tų 
parašų visų neteKo matyti, nes 
ne nuo laidojusių noro parei
nant teko visus užrašus, kurie 
buvo padaryti ant raudonų kas
pinų, nuimti.Kalbų daug neleista buvo sa
kyti. Ir tai, kas šakė, turėjo 
kalbėti labai apdairiai. Buvo į- 
sakmiai nurodyta, jei bus ne
prisilaikyta nurodytos tvarkos, 
tai neteks artimiesiems laidoti, 
bet tai padarysianti policija. 
Niekas nenorėjo išsišokti, to
dėl laidotuvės praėjo labai tvar
kingai ir be jokių nesusiprati
mų.

Nuo stoties iki laisvamanių 
kapų, beveik trejetas kilometrų 
kelias buvo išbarstytas eglių ša
kutėmis. Nepaisant šalto oro, 
vis dėlto į kapus mirusį social
demokratų veikėjų palydėjo 
koks šešetas tūkstančių žmonių. 
Tai Šiaulių mieste iki šiol buvo 
negirdėtas daiktas. Juk tik rei
kia žinoti, kad laidojama buvo 
laisvamanių kapuose! -

Prie kapo labai gražių įkalbų 
pasakė ilgametis socialdemokra
tų partijos pirmininkas inž. S. 
Kairys. Jo kalbos visi klausė gi
liai susikaupę. St. Kairys yra 
geras kalbėtojas. Jo kalbos vi
suomet labai turiningos.

St.'Kairys yra gilus mųstyto- 
jas, analitikas, todėl jo kalbos 
visuomet klausomos su dideliu 
malonumu.

Kapuose iš viso buvo pasaky
ta aštuonetas prakalbų. Jų visų 
turinys, žinoma, toks, koks da
bar gali būti.

Begaliniai didelį įspūdį į su
sirinkusius padarė, kai temstant 
staiga kapuose sužibo smalos 
fakelai. Kadangi laisvamanių 
kapinės aukštame kalnelyje, tai 
ši šviesa iš labai toli’ buvo ma
tyti.

Reikia turėti galvoje, kad 
Lietuvoje laisvamanių kapai yra 
retenybė ir juos įsteigti tikrai 
sunkus daiktas. Tai šitos laido
tuvės darė didelio įspūdžio ite 
tik į susirinkusius, bet ir į 
tuos, kurie tik iš tolo žiurėjo į 
visas tas apeigas.

Tikrai reikšminga ir simbo- 
linga, kad laisvamanių kapai 
kaip tik yra toje vietoje, kuo
met anais senais laikais, dar 
rusų carui Aleksandrui III vieš
pataujant, kuomet Lietuvoje 
viešpatavo didžiausia priespau
da, čia slaptai rinkosi jauni 
gimnazistai ir tarė Lietuvos

darbo žmonių likimų. Jau tuo
met buvo didelis nusikaltimas, 
kad gimnazistai drįsę lietuviš
kai viešai kalbėti.

Vienas tų nusikaltėlių tarpe 
buvo tuomet dar jaunuolis V. 
Bielskis. Ir štai dabar jam teko 
amžinai toje vietoje atsigulti, 
kur pradėjo tų laikų jaunuolio 
formuotis idealogija.

Ir keista, tuomet toje vietoje 
rinkosi jaunuoliai, rinkosi slap
tai ir tarė, kas daryti, kad Lie
tuva liktų laisva ir jos darbo 
žmonėms našta mažėtų. Tai bu
vo slaptas konsperatyvus <įar" 
bas. Ir štai dabar ant šito anų 
laikų jauno revoliucionieriaus, 
didelio Lietuvos patrioto kapo 
neteko atvirai likusiems jo gy
viems draugams pasisakyti..

Šitas įvykis į visus darė la
bai slegiamų įspūdį! Ir vis dėl
to, kai iš kapų nereikalingos 
akys pasišalino, ant kelių vaini
kų atsirado raudoni su užrašais 
kaspinai. Kaspinai nuo legaliai 
neveikiančių organizacijų!

Deja, neilgam: nakties metu 
šitie kaspinai dingo. Juos paė
mė tie, kurie iš viso yra šito
kiam darbui pasamdyti. O tų 
bereikalingų akių tuo metu į 
į Šiaulius buvo sutraukta be 
galo daug. Jie sekė lydinčių 
kiekvienų žingsnį. Ne tik sekė, 
žiurėjo, stebėjo, bet net foto
grafavo !

žinoma, jums bus tai visa 
sunku s rasti ir pajusti, kas 
tuomet pehgyventa! Jus jau at- 
pratot nuo ūsų gyvenimo są
lygų. Atsiradimas raudono kas
pino jums gal atrodys visai vj- 
prastu daiktu, dėl kurio niekam 
jaudintis netektų. Rodos, kad 
taip turėtų būti!

Juk kas čia, rodos, tokio, jei 
anuomet jauhuoliai, rusų ca
rams imperijų valdant kalbėjo 
lietuviškai. O vis dėlto tuomet 
tos didžiulės imperijos policijai 
buvo lygu revoliucijai!

Šitos laidotuvės įsakmiai pa
rodė, kad socialistų įtaka žmo
nių masėse yra tikrai gyva!

Na, šias laidotuves Šiaulių 
visuomenė ilgai ilga^ neužmirš. 
Tai štai ir visa, ką šiuo kart 
buvau jums užsimojęs parašy
ti.

Šitų laiškų kelias dienas tu
rėjau anksčiau išsiųsti, bet ne
tesėjau.

Jūsų Keistas.
XH-12.

Remkite, tuos, kurie 
garsihasi 

“NAUJIENOSE”

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal .Savings and Loan 
Assoėiation of Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 4% 
dividendą ant visą taupymo skyrių.

“Liaudies Balsas“ nr. 151 tal
pino “Korespondento“ straipsnį 
apie “Naujienų“ redaktoriaus 
Dr. Grigaičio atsilankymų To
ronte, vardu: “Kokiais tikslais 
Grigaitis buvo Montreale ir To-* 
ronte?“ 
’.' ... '

Visas straipsnis panaudotas 
šmeižimui Grigaičio. “Koresr 
pondentas“ stengiasi - Grigaitį 
perstatyti Toronto lietuvių vi- 
suomenei ne tik kaipo demokra-1 Paprastą vidurių užkietėjimą

Kaip aš kitiems atrodau? 
Betgi daug^ moterų rizikuoja 
grožiu, nepaišydųmos vidurių 
užkietėjimo. Delta dažnai ne
tenka gyvumo, veidas nugelsta, 
apspaugėja ir oda nugeltonuo
ja.- U ,'

noti, o Rusijos darbininkai ir 
svajoti negali apie tokias pra- 
bangas.

Raila bandė įtikinti, kad Mar
ksas turėjęs galvoje tokią dik
tatūrų', , kokių Kurijoje įvedė 
Stalinas. _

Jam buvo aiškinama, kad pro
letariatas, tai nereiškia vien ko
munistų partijų, nes ji savo na
rių skaičiumi neperšoksta du 
milionu, o Rusijoje dabar jau 
buržujų nėra, taigi kur kiti mi
lijonai proletarų, kurie ft’gi, no
ri būti pilnateisiais .žmonėmis? 
Bet komunistai aiškina, kad

tįjos priešu, bet ir kaipo tikrų 
fašistų. Lietuviška patariė sako: 
“Skęstantis ir už šiaudo grie
biasi.“ šiandien tų patarlę pri- 
seina .pritaikyt musų komunis
tams. Grigaitis būdamas Toron
te tiek simpatijos visuomenėje 
įgijo, kad musų komunis
tams net plaukai ant kaktos at
sistojo. Nežinodami už ko besi- 
griebti, užpildė “L. B.“ špaltas 
šmeižtais prieš Grigaitį, many
dami tuo nors kiek simpatikų 
nuo jo nubaidyti. Tai jau nuo 
seniai žinoma komunistų tak
tika. Bet ir čia j\ems teko ap- 
sivilti, nes tokių dalykų šiuo 
tarpu musų visuomene 
ruoja.

Korespondentas tame 
me straipsny štai kokį
dalykų parašė: “Per porų va
karų Toronte rėkė apie ‘demo
kratijų’ (suprask, Grigaitis), 
bet nė vieno žodžio neprisiminė, 
kad šiandien pasauly demokra
tija pasiliko tik komunistų dė
ka.“

netole-

pačia- 
gudrų

galima visai lengvai pagydyti. 
Tik valgykite kasdien po du 
šaukštu Kellogg’s ALL-BRAN 
su pienu arba vaisiais ir po 
tris kartus dienoje sunkiose at
vejuose. Tai gardus valgis, tu
rįs savyje tų rupę medžiagų, 
kuri yra reikalinga sistemos 
mankštai ir, beito, turi B vita
minų viduriams sustiprinti.

Kūne All-Bran sugeria dau
giau negu dvigubai savo svo
rio vandeny ir švelniai kaip su 
kempine išvalo vidurius. Už tad 
nėra reikalo griebtis už piliu
lių ir. vaistų, kas dažnai parodo 
savo netinkamumų.

Kellogg’s All-Bran, kaip ma
tote,, yra maistas, o ne vaistas. 
Paliuosuoja vidurių užkietėjimų 
tuo budu, koks gamtai tinka, 
taip kad pasekmės yra sveikos 
ir saugios. Pirkite jį iš savo 
krautuvninko. Juos gamina 
Kellogg in Battle Creek, Mich.

Nepaprastas demokratišku
mas tų musų komunistėlių! Ir 
kas gi gali sakyti, kad jie netie
sų sako? Kas gi gali sakyti, 
kad jie negynė demokratijos 
Vokietijoj, susidedam! su Hit
lerio rudmarškiniais, kad nu
versti socialdemokratų valdžių ? 
Kas gi gali sakyti, kad jie ne- , 
nori demokratijos apginti Ita
lijoj, siūlydami -j Mussoliniui 
bendrų, frohtųorf w J j

Mat, Hitleris, Mussolini ir 
komunistai visi geri demokra
tai, todėl ir bendri frontai tar
pe jų turi būti.

Kodėl tasai “gudrusis“ ko
respondentas neparašė, kad jei
gu komunistai yra toki geri de
mokratai, kodėl jie neturi tos 
demokratijos Rusijoj, kur ko
munistai valdo per 165 mil. gy
ventojų. Ten visi demokratijos 
šalininkai kalėjimuose pūva, o 
musų Korespondentas drįsta ra
šyti, kad tik komunistų dėka 
šiandien demokratija išliko. Tai 
yra didžiausia nesųmonė, ko
kios dar niekas iki šiol nėra 
spaudoj parašęs. ’

Tai tokiomis nesųmonėmis jie 
stengiasi palaikyti pas save 
žmones, kuriuos jie prisižvejo- 
jo per dešimtmetį.

Bet žmonės jau pradeda at
skirti kur tiesa ir kur jos nėra. 

’ Mainosi laikai, mainosi ir žmo
nės. —Rep. X.

Drg. Frenzeliui iškalbėjus 45 
min., pirm. Guoba jau pradėjo 
stabdyti nes jo karti teisybė 
buvo jam ir kitiems komunis
tams nemaloni. Guoba po kitų 
15 min. ir vėl pradėjo trukdy- • 
ti. Tuomet jau ir iš publikos 
komunistai ėmė obstrukcijas da
ryti. Frenzelis buvo pareiškęs, 
jog jei nebus laikomasi ramy- 
bes, tai nutrauksiųs kalbų. Ta
tai ji ir padarė.

Skelbimuose buvo pažymėta, 
kad laisvom diskusijom skiria
ma daug laiko. Tai štai kokio
mis priemonėmis jie kovoja 
savo priešus, kuomet argumen
tų pritrūksta. Bet to negana, 
kuomet jau buvo leista visai 
kom. maurotojų gvardijai iš
reikšti savo nuomones, tai vie
nas jų, dargi biznierius ir lyg 
buvęs Lietuvoje “cenzuotu mo
kytoju“ visus, kas nesutinka su 
kom. aiškinimais, prilygina prie 
kiaulių. Tai bent mandagumas!

O kiti pradėjo aiškinti, buk 
Austrijoje socialdemokratai tu
rėję visos šalies, atseit, parla
mento valdžių savo rankose, bet 
tyčia atidavę fašistams ir taip 
toliau. t

Visų jų nepraustaburniškumų 
aš nerandu reikalo ir aprašinė
ti, tik galiu pasakyti, kad jie 
su savo tokiais nemandagiais 
išsireiškimais patys sau sugadi
no reputacijų, ir daugelis tuo 
pasipiktino. Juo labiau, kuomet 
visi buvę svetainėje laike gerb. 
Dr. P. Grigaičio prakalbų, gir
dėjo jo nuoseklių kalbų. Tuo 
tarpu komunistai savo šmeižt- 
lapyje išmargino visus kampus 
per dvi savaites vien kolionė- 
mis. Taigi ir buvę anksčiau jų 
simpatikai, kurie myli teisėtu
mų ir žmoniškumų, tai ir tie 
pasipiktino tokiomis kelionėmis.

Vietos komunistai dideliame 
strioke

^Toronto liet, koinunistai po 
Dr. P. Grigaičio prakalbų gruo
džio 14 ir 15 dd. įpuolė tokion 
desperacijon,i kad net ekstra mi- 

j tingų sušaukė gruodžio 27 d., 
! kad galėtų atgauti prarastų po
zicijų.

Kad daugiau publikos atsi
lankytų, tai buvo kviečiami; ir 
socialistinės minties žmonės 

Il ginti, kaip jie sakė, Dr. Grigai
tį. Publika gerai suprato, kad ^ten, be komunistų partijos, yra 

unijos ir kitokios jaunimo or
ganizacijos, kurios irgi remian
čios kom. partijų. Bet, gerbia
mieji, nepamirškite, kad ten 
tos visos unijos yra komunis
tų kontrolėje, kaip kad dabar 
yra ir kitose fašistinėse šaly
se, pav. Italijoj, Vokietijoj ir 
Lietuvoj.

Bet ar jos gali kų nors sa
varankiškai veikti ? žinoma, 
kad ne. Taigi tas pats ir su 
Rusijos tomis organizacijomis, 
nes jei jos butų ištikimos ko
munistų partijai, tai partija 
juos visus įskaitytų savo nariais 
ir tada ji butų ne išw2 milionų 
narių skaičiaus.

Bendrai imant, 
neišlaikė kritikos, nes nė vie
no argumento, kaip Dr. P. Gri
gaičio, taip ir Frenzelio, nega
lėjo sukritikuoti. Kai V. Raila 
baigė kalbėti, tai buvo kviečia
mi išsireikšti ir priešingos kryp 
ties žmonės. Tuomet drg. A. 
Frenzelis atsiklausė pirminin
ko, ar jis užtikrina žmonišku; 
mų ir ramumų laike jo kalbos. 
Pastarasis užtikrino, bet pasiū
lė 15 min. kalbėti. Pareikala
vus tiek laiko, kiek jam bus rei
kalinga, visa publika sutiko.

Toronto tiė sociafJstai nėra to- 
kie baugus ir visuoinet, jei yra 
reikalas, gina teisėtumų. Kom,u- 
nistai mėgino atsigriebti, bet 
neįstengė atlaikyti prarasta po
zicijų. V. Raila sušilęs įtikinėjo 
publikų, kad' Dr. P. Grigaitis 
painiojo K. Markso mokslų ir 
kad . Rusijoje tikriausiai esųs 
jau įgyvendintas socializmas. O 
kad ten esanti geriausia demo
kratija, tai visai ir abejoti ne
galima. Prirodymui to, jis sta
to argumentu, kad Rusijoje ne
su privatės nuosavybės. Bet Rai
la visai nenori girdėti to, kad 
Rusijoje yisį turtai, kaip in
dustrija ir žemė priklauso ne 
Rusijos liaudžiai, bet tik komu
nistę partijai, o visa liaudis, y- 
ra komunistų partijos vergai. 
Kų jie pasigamina, tuo jie ne
gali naudotis savarankiškai, be 
komunistų sutikimo. Taigi, pa
imkime kapitalistų santvarkų, 
kur kapitalistai viskų valdo, o 
darbininkai viskų gamina, bet 
naudotis irgi negali, nes jie už 
atliktų savo darbų gauna atly
ginimo tiek, kad vos pusbadžiai 

už išgelbėjimų moteriškes gy-įgali pragyventi. Vienok gabes
nieji darbininkai sugeba įsigyti 

Juodai iš to menko atlyginimo namus 
sau gyventi ir karus pasivaži-

28 metus atgal Laredo, Te- 
xas, žirklių galųstojas, John W. 
Freeman, gavo $1,000 čekį iš 
Carnegie Hero Fondo dovanų

vybę. Jis išsikeitė'čekį tik anų 
dienų. Pinigus' thupe 4 
dienai.”

Raila visai

KAIP ALL-BRAN SAUGIAI LIUOSUOJA

UZKHEJIMĄ
V ' ) '   ~
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Tas javinis maistas sugeria dvigu 
b ai savo svorio vandeny

VIDUJ kūno, ALL-BRAN ištikrąjų sugeria dau
giau negu dvigubai savo svorio vandeny, štai kaip 
ALL-BRAN veikia:

Pirmiausiai, ^paprastas, užkietėjimas paprastai at
siranda dėl stokos ką “kietesnio” maiste, žarnų 
muskulai stokoja tos medžiagos, kurios jie reika
lauja savo reguliarei mankštai. Jie pasidaro glež
nus.

Randame kiek to “kietesnio” vaisiuose ir daržo
vėse. Tačiau Kellogg’s ALL-BRAN turi jo kur kas 
daugiau, šis javinis maistas sugeria vandenį. Jis 
pereina per sistemą

♦ IOOO,

AttBRANg
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SAUSIO MĖN. 7 D. 7:30 V. VAK. 
JONO YUŠKOS SVETAINĖJE.— 
Holly-wood Inn, 2417-19 W. 43rd 

St, Chicago, III.
SAUSIO MĖN.- 9 D. 7:30 V. VAK. 

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 S. Halsted St., Chicago, III.

Broliai M. ir K. Motuzai parodas:
Lietuva Spalvotuose 

Paveiksluose
kurie buvo pagaminti praeitų vasarų 
keliaujant skersai ir išilgai po visų 
Lietuvą, bendradarbiaujant stl įvai
riom organizacijom ir kariuomenės 
štabu.

Didieji miestų centrai, dideles iš
kilmės, Lietuvos gamtos vaizdai ir 
ūkio darbai—tik dalis turinio.

Priedas: Tik chicagiečiams! 1935 
m. pasaulio lietuvių kongresasKau- 
ne. Amerikos lietuviai sportininkai 
ir vandens sporto šventė. • 

Suaugusiems 35c—vaikams 15c

Su pradžia 1937 metų kviečiame lietuvius taupyti šioje bendro
vėje, kur įdėliai apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings' and Loan 
Insurance Corporation, Washington, D. C.

Duodam Paskolas Ant Namų
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Association of 

Chicago teikia paskolas ant namų Chicagoje ir priemiesčiuose. 
Duoda paskolas nuo 5 iki 15 metų, lengvais išmokėjimais dėl 
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patarnavimas teisingas ir greitas.

nu-

pereina per sistemą — didumoj valaknų nepakeitęs 
— švelniai sugerdamas drėgmę žarnų' sienelėse. Jis 
pašalina nerangumą, “pagirias”, galvos skausmus, 
kaslaip dažnai seka po užkietėjimo.

ALL-BRAN taipgi turi ir vitaminų B viduriams 
sutaisyti ir kraujui geležies. Nagi, ar tas naturalis 
maistas nėra geresriis negu nenaturalis ir pavojin
gą kai kada pilsų ir vaistų veikimą?

Valgykit po du šaukštu ALL-BRAN kasdien. Už- 
sisenėjusiais atvejais su kiekvienu valgiu. Valgykit
kaip javinius valgius arba virkite pagal receptus. 
Parsiduoda v i s d s e k r a u t u v ė s e. Pagamintas 
ir garantuotas Kellogg in Battle Creek.

PADUOK Kellogg^ĄLL-BRAN REGULIARIAI DEL REGULIARUMO

ederalSavings 
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO

.2202 WEST CERMAK R0AD
BEN. J. KAZANAUSKAS. Rašt.

Šis paprastas bandymas parodo kaip ALL-BRAN vei
kia: pripilk 4/5 stiklines su ALL-BRAN. Pripilk van
dens iki stiklinės kraštų. Mirkyk 15 minučių ir nusunk 
vandens perviršį. Pačiupinėk tą suminkštėjusią masę. Ji 
kaip kempinė. Tikrumoj, laboratorijos bandymas* 
parodo, kad ALL-BRAN sugeria mažiausiai dviguboj 

į į i,_____ savo svorio vandeny.
I j JzJ Viduj kūno šitas vandens su-
I minkštintas “kietumas” švel

niai kaip su kempine geria 
drėgmę iš sistemos. ALL-BRAN 
taipgi turi vitaminų B vidu
riams sutaisyti ir geležies krau
jui.
♦Bandymą padarė Samuel P. Sadtler 
& Son, Ine., Analytinis chemistas, Phi- 
ladephia, Pa
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88.00
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sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
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USBfthyae kalaai
Chicago  ję — paštu:

Metams.... ............. .........
Pusei metą —------------
Trims mėnesiams _____
Dviem mėnesiams _ ___
Vienam mėnesiui ------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija —_____________ 8c
Savaitei 18c
Mėnesiui______ __________ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
paštu:

šletams 85.00
Pusei metų —------------------- 2.75
Trims mėnesiams ______ —. 1.50
Dviem mėnesiams_______ 1.00
Vienam mėnesiui ___________ .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ___ 88.00
Pusei metų________________ 4.00'
Trims mėnesiams _________ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

SUKILĖLIAI SUŠAUDĖ
12 KUNIGŲ

Ispanijos pamoka Lietuvos katalikams
Telegrama iš Kauno ši antradieni pranešė, kad Ben

droje Katalikų Centro konferencijoje buvo priimta4 re
zoliucija,- siūlanti paimti ir išparceliuoti katalikų baž
nyčios ir kunigų žemes. ,

Tai rezoliucijai labai priešinosi vyskupai, bet jau
nesnieji katalikų veikėjai stojo už rezoliuciją ir ji pra
ėjo. Į Bendro Katalikų Centro vykdomąjį komitetą ir- 

' gi buvo išrinkti daugiausia jaunesnieji katalikų veikė
jai. » . s / j r ’

Įdomu, kad tas nutarimas išdalinti bažnyčios žemes 
konferencijoje buvo motyvuojamas Ispanijos pilietinio 
karo pamokomis. Konferencijos daugumos atstovai sa
kė, kad Ispanijos įvykiai privalo būt įspėjimas Lietuvos 
katalikams. Prieš katalikų bažnyčią Ispanijoje žmonės 
sukilo dėl to, kad kunigija užmiršo krikščioniškąjį so
cialinį teisingumą!

Chicagos broliams Marį jonams ir kitiems Amerikos 
lietuvių klerikalų vadams bus liūdna skaityti tokius 
“bedieviškus” Lietuvos katalikų pareiškimus. Juk jie 
visa širdžia stoja už Ispanijos fašistų generolą Franco. 
“Draugas” rašė, kad Ispanijos katalikai turį dėtis su 
masonais, su Afrikos maurais-mahometonais ir su Vo
kietijos Hitleriu, kad tik butų sumušti žmonių valdžios 
šalininkai.

Bet didžiausią širdperšą tos konferencijos nutari
mai suteikė, žinoma, Lietuvos vyskupam^ ir klebonams, 
prisigrobusiems dvarų centrų, kai Lietuvoje buvo vyki
nama žemės reforma.

Gruodžio 22 d. Ispanijos pa^- 
siuntinybė Londone paskelbė 
vardus parapijų ir 12 katalikų 
.kunigų, kuriuos Ispanijos su
kilėliai sušaudė be teismo.
Pirmesniame pasiuntinybės są

raše buvo paduota 100 vardų 
kunigų, profesorių ir liberališ
ko nusistatymo žmonių, ku
riuos tokiu pat budu sušaudė 
fašistiški sukilėliai.

Iš šitų faktų matyt, kad to
li grąžu ne visa katalikų dva
siški j a Ispanijoje remia gen. 
Franco.. Jį remia daugiausia 
vyskupai ir viršininkai įvairių 
bažnytinių ordinų, kurie mo
narchijos laikais buvo labai 
pralobę.

“LAISVĖS” NESĄMONĖ

Aną dieną mes paklausėme 
“Laisvės”, kokiu .budu — ar 
demokratišku — buvo išrinktas 
tas sovietų kongresas (7-as), 
kuris paskyrė komisiją naujai 
konstitucijai parašyti, ir tas 
kongresas (8-as), kuris tą kon
stituciją priėmė? šitai kaip ji 
atsako į tą klausimą:

“Kiek tai liečia sovietinius 
rinkimus, turėtus pirm pa
skelbimo naujos konstituci
jos, jie žinomi visam pasau
liui. Juos žino ir ‘Naujienų’ 
redaktorius, tai čia jam aiš
kinti nematome reikalo.” 
Tiesa, kad mes žinome, ir 

mes pasakėme, kaip tie kongre
sai buvo renkami, atseit: nevi- 
suotinu, nelygiu,, netiesiu ir 
neslaptu balsavimu — vadinasi, 
NEDEMOKRATIŠKU BUDU.

Tur būt, “Laisves” redakto
riai mano, kad to laikraščio 
skaitytojai visai nevartoja sme
genų, kada jie iš jos editorialų 
poteriauja. ’ ,

Balsuotojų skaičius, supran
tama, neturi nieko bendro su 
rinkbnų demokratiškumu, arba 
nedemokratiškumu. V okieti jos 
Hitleris mėgsta triumpuoti ne 
mažiaus įspūdingomis skaitlinė
mis, kaip sovietų valdžia. Po 
kiekvienų balsavimų, kurie, jam 
viešpataujant, buvo Vokietijoje 
pravesti, jisai skelbdavo, kad 
balsavo “už” 39 milionai žmo
nių. Visų Vokietijos gyventojų 
yra apie 65 milionai, taigi bal
savo “už” daugiau kaip pusė 
visų gyventojų.

Bet kas tokį balsavimą, gali 
laikyti demokratišku, kuomet, 
yra žinoma, kad balsuoto j ains 
nebuvo duodama jokio pasirin
kimo ir kad jie buvo baisiai te
rorizuojami?

Gi renkant atstovus įzsovietų 
kongresus, tvarka buvo dar ne- 
demokratiškesnė, kadangi “bal
savimas” buvo atliktas rankų' 
pakėlimu; žmonės rinko ne at
stovus, o tik rinkikus, ir šitie 
rinkikai rinko dar kitus rinki
kus — iki, galų gale, perėjus 
rinkimams per keletą koštuvų, 
buvo išrinkti atstovai.

DEMOKRATIŠKAS KONSTI
TUCIJOS PRIĖMIMO 

BUDAS

Teismas parėmė žodžio laisvę
Užvakar vyriausias federalinis teismas padarė 

svarbų ir džiuginantį sprendimą. Jisai vienbalsiai pri
pažino, kad Oregon valstijos “kriminalinio sindikaliz- 
mo;’ į įstatymas yra nekonstitucinis, kadangi jisai siau
rina žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvę.

Pasiremiant tuo įstatymu, buvo nuteistas septyne- 
riems metams kalėjimo komunistas Dirk de Jonge, kuris 
dalyvavo komunistų partijos mitingo surengime. Vy-t 
riausias teismas dabar tą bausmę panaikino.

Oregono valstijos įstatymas, draudžiantis “krimi
nalinį sindikalizmą”, numato $1,000 piniginę pabaudą ir 
kalėjimo bausmę nuo 1 iki 10 metų už skelbimą tokios 
doktrinos, kuri pritaria smurto vartojimui, sabotažui 
ir kitokiems įstatymų draudžiamiems veiksmams su 
tikslu įvykinti atmainą arba revoliuciją pramonėje ari 
ba politikoje; Tarp kitų draudžiamų veiksmų tas įstaty] 
mas nurodo agitaciją, skleidimą literatūros, organiza
vimą draugijų ir laikymą mitingų “kriminalinio sindi- 
kalizmo” idėjoms skleisti.

Pripažindamas nekonstituciniu šitą įstatymą, vy
riausias teismas nurodo, kad “žodžio laisvė ir spaudos 
laisvė yra pamatinės teisės” ir kad “teisė ramiai susi
rinkti yra gimininga žodžio ir spaudos laisvėms ir yra 
taip pat pamatinė teisė.”

Tokiu budu vyriausias teismas pripažino, kad ir 
komunistas turi teisę savų idėjas skelbti šioje šalyje — 
žodžiu, spaudoje ir susirinkimuose, jeigu tik jisai kito
kiais darbais neperžengia įstatymų.

Nėra abejonės, kad į teismo nusistatymą padare 
įtakos lapkričio 3 d. balsavimai, kuomet milžinišką 
Amerikos piliečių dauguma pasisakė už pažangią de-- 
mokratinę politiką.

Taigi “buržuazinė demokratija” visgi nėra tuščiaš 
žodis. Kad tai butų bent tiek laisvės sovietų Rusijoje, 
kiek jos yra kapitalistiškoje Amerikoje!

Nauja medžioklė prieš opoziciją Rusijoje
Oficialis Rusijos komunistų partijos organas “Pravį 

da” pradėjo naują siundymo kampaniją prieš stambius

v. O jeigu tie, kuriems buvo 
pavesta konstituciją ; parašyti, ir 
tie, kurie konstituciją svarstė ir 
priėmė, buvo išrinkti nedemo
kratišku budu, itai aišku, kad 
kalbėti apie “demokratišką so
vietų konstitucijos priėmimą” 
yra nesąmonė.

APSIMETA NIEKO NEIŠ
MANANČIAIS

Bet “Laisve” vistiek karto
ja savo. Atsisakius aiškinti rin
kimų tvarką tų sovietų kongre
sų, kurių vardu tapo iškepta 
naujoji sovietų konstitucija, ji 
pasakoja:

“Užtenka priminti, kad 
renkant atstovus į Septintąjį 
Sovietų Kongresą, dalyvavo 
arti 90 milionų balsuotojų. 
Rinkimuose į Aštuntąjį So
vietų Kongresą, be abejo, da
lyvavo arti tiek, o gal ir dau
giau balsuotojų.’’
Tai ve kaip komunistų laik

raštis mėgina išsisukti. Nuo 
rinkimų sistemos jisai bando 
nukreipti kalbą prie balsuotojų 
skaičiaus. Jeigu daug žmonių 
balsavo, tai, reiškia, balsavi
mas buvo “demokratiškas”!

be suvažiavo Kaune ir pradėjo tymu, 
darbą.
Steigiamasis Seimas pats išąi- 
rinko komisiją konstitucijos 
projektui pagaminti. Ta komi
sija laikė posėdžius, rašė ir 
svarstė. Savo pagamintą pro-’ 
jektą ji paskui patiekė viso sei
mo svarstymui. Jisai svarstė, 
taisė ir balsavo. Du kartu ši
taip konstitucijos projektas bu
vo perleistas per viso seimo 
kritiką. Galų gale, buvo trečias 
ir galutinas projekto ir visų 
priimtųjų pataisų perbalsavi- 
mas. Kai tai buvo atlikta, kęn-
stitucija patapo Lietuvos įsta- no net šitokių faktų?

Čia buvo tikrai demokratiš
kas konstitucijos priėmimo bū
das.

ieškoti Dr. Livingstoną?

■—Ne! Aš noriu, kad tu pir
mučiausia važiuotume! į atida
rymą Suez Kanalo ir paskiauTokiu pat budu savo konsti-| : . XT.. . . .T ..I-,.:;., Iplauktumei Nilo upe. Aš girde-tucijas priėmė Latvija, Estija, 

Suomija ir Gruzija (kurią pas
kui bolševikai užkariavo); taip 
pat Lenkija ir Čekoslovakija, 
Vokietija ir Austrija.

Na, o “Laisvės” redakcija 
sakosi niekuomet negirdėjusi, 
kad konstitucija kurioje nors 
-šalyje butų buvusi priimta de
mokratišku budu! Ar ne ant 
Marso ji gyvena, jeigu ji neži-

Bakeris rengiasi į
Egiptą. Sužinok,

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

Henry M. Stanley

Vedžiodama už nosies savo 
skaitytojus^ “Laisvė” sakosi 
niekuomet ’ hegirdėj usi, “kurioj 
šalyj ir kada buvo priimta kon
stitucija demokratiškesnių bu
du už naują sovietinę konstitu
ciją”. / ’■

Argi iš''Viešų ji niekuomet ne-' 
girdėjo? Nė-gi, pavyzdžiui, Lie
tuvos konstitucija, kuri buvo 
priimta Steigiamojo Seimo, su
šaukto 1920 m., gegužės 15 d.

Kai Lietuva pasiliuosavo nuo 
okupantų ii* jos laikinoji 'vy
riausybė n (įtarė, kad jau lai
kas daryti pastovią tvarką 
kraštui, tai Lietuvos žmonėms 
buvo pavesta išsirinkti Steigia
mąjį Seimą. Kadangi žmonės, o 
ne kas kitas, yra krašto, šeimi
ninkai, tai žmonėms duota ę pil
na valia pasiųsti į tą St. Sei
mą tokius atstovus, kokius jie 
nori. Buvo pakviesti visi suau
gę vyrai ir moters balsuoti. Vi
sų balsas buvo lygus. Kad žmo
nės neturėtų jokios • baimės, 
rinkdami atstovus, balsavimas 
buvo slaptas. O kad rinkikai ga
lėtų geriau > susivokti, ką pa
sirinkti atstovais, tai buvo leis
ta * kiekvienai grupei statyti sa
vo kandidatus ir už juos agi
tuoti — rengti mitingus, leisti 
laikraščius, spausdinti ir skleis
ti lapelius, eiti per stubas ir 
kalbinti balsuotojus ir it. t.

Šitokiu budu laisvai išrinkta 
visos Lietuvos žmonių atstovy-

LAIMĖ
Spalių 16, 1869 m. aš aplei

dau Madridą ir nukeliavau į 
Paryžių ."Nuvažiavau tiesiai į 
Grand viešbutį ir pabeldžiau j 
Bennett’o kambario duris. Aš 
radau jį begulint lovoj. Pradė
jom kalbėtis:

—Kas tu esi? — jis paklau
sė manęs.

—Mano vardas Stanley.
—A, taip, sėskis. Aš turiu 

svarbų reikalą. Kur dabar ran
dasi Livingstonas, kaip tu ma
nai ?

—Aš tikrai nežinau, gerbia
masis.
! —Ar manai, kad jis gyvas?

—Gal būt taip, o gal ir ne.
—Manyk, kad' jis yra gyvas 

ir kad jį galima surasti. Ir aš 
tave siųsiu jį surasti.

—Ką, ar ištikro manai, kad 
aš galiu surasti Dr. Livingsto
ną? Manai, kad aš turėsiu va
žiuoti į Centralinę Afriką?

—Taip. Aš manau, kad turi 
važiuoti ir ieškoti jo, kur jis 
tik nebūtų. Ir tuojau pranešk, 
kokias tik žinias apie jį gausi.
Galbūt ; senelis gyvena neturte, žinočiau į Afriką ir pradėčiau

Z i n i --------- -----------------—-----------------------

Pasiimk su savim užtektinai 
pinigų, kad galėtum jam pagel
bėti. Suprantama, veiksi pagal 
savo planą, ir veik kaip galima 
geriausiai, — bet surask Li- 
vingstoną!

_ Na, tai dabar! Taip šaltai 
man įsako ir mano, kad aš' ga
liu surasti žmogų, kuris seniai 
jau yra miręs. Taip bent visas 
pasaulis mano.

e—O ar tamta pamaniai, kiek 
išlaidų pasidarys rengiantis į 
tokią, didelę kelionę?

—Na, o kiek?
—Burton ir Speak ekspedici

ja i Cen tralinę Afriką kainavo 
penkis tūkstančius svarų'.

—Klausyk, pasiimk tūkstantį 
svarų dabar, o kai tuos išleisi, 
imk kitą tūkstantį svarų. O 
kuomet ir ^luos išleisi, imk dar 
kitą tūkstantį svarų. O kaip tų 
nebeužteksi, imk dar kitą tūks
tantį svarų, ir taip toliau. Bet 
surask 'Livingstoną.

Po to aš neturėjau ką dau
giau sakyti. Tik paklausiau:

—Ar nori, kad aš tiesiai va-

jau, kad 
Augštutinį 
kiek tik gali apie jo ekspedici
ją ir smulkmeniškai aprašyk, 
ar ta kelionė butų žingeidi dėl 
turistų. Paskiau keliauk į Jeru- 
zolimą. Aš girdėjau, kad kapi
tonas Warren ten surado žin
geidžių dalykų. Paskiau atlan
kyk Konstantinopolį ir sužinok, 
kokie ten yra nesusipratimai 
tarpe Khedive ir Sultono. Pas
kiau — duok man pagalvoti — 
atlankyk Krymą ir aprašyk ka
ro lauko baisenybes. Vėliau ke
liauk skersai Kaukazo iki Kas
pijos jurų. Aš girdėjau, kad ru
sų ekspedicija keliauja į Khi- 
vą. Paskiau per Persiją va
žiuok į Indiją. Gali parašyti žin- 
geidų laišką iš Persepolio. Pei 
Bagdadą butų arčiau pasiekti 
Indiją. Taigi, per ten ir važiuok 
ir parašyk apie Euphrates Vai- 
ley geležinkelį. Kuomet nuke
liausi į Indiją jau gali pradėti 
teirautis apie Livingstoną. Gal 
būt <tuo laiku sužinosi, kad Li- 
vingstonas važiuoja į Zanziba- 
rą. Bet jei ne, tai važiuok į vi
durį ir surask jį, jei gyvas. Su
žinok smulkmeniškai apie visuJ 
jo atradimus. O jei surasi, kai 
jis miręs, tai parvežk visus į 
rodymus apie jo mirtį. Tai vis
kas. ^Labanakt ir Dieve tau pa 
dėk!

Nustebau išgirdęs tokį didel 
įsakymą. Tas Bennetto įsaky 
mas vis stovėjo mano mintyse 
Aš Paryžiuj gyvenau su žurna 
listu King iš Naujosios Angli 
jos. Bijojau jam prasitarti apie 
man duotus įsakymus, tik pa 
minėjau, kad važiuoju į atida 
rymą Suez Kanalo. Nes jo at 
astovujamas laikraštis gali eit 
į kompeticiją su New Yorl 
Herald.

(Bus daugiau)

STATEMENT OF CONDITION AS OF 
December 31, 1936

ASSETS:
First mortgage real estate loans ...........................
Shares loans ..................  .....................................
Stbck in Federal Home Loan Bank of Chicago
Real estate owned ................. ............
Real estate sold on contract ............
Furnitu^re and fixtures .........................
Cash ............. .............................................
Accounts, Receivable ...........................

TOTAL ASSETS
LIABILITIES:

Shareholders’ Interest ........
Installment thrift shares .
Optional savings shares ...
Full paid income shares \

$1,655,201.30
4,000.00

... 28,600.00

.. 16,956.65

... 8,700.68

413^5

$1,852,340.94

$1,273,826.83
. $26,635.36

231,791.47 
1,015,400.00

kolnikovą ir buv. sunkiosios pranjones vice-komisarą 
Grigorijų Piątakovą.

Spėjama, kad jiems hus iškelta byla ir kad jie bus 
sušaudyti, kaip Zinovjevas, Kamenevas, Smirnovas ir 
13 kitų senųjų bolševikų. x v

Tos Maskvos bylos yra ne bylos tikrąja to žodžio 
prasme, bet tik agitacija iš unkšto pasmerktiems žmo
nėms viešai, išniekinti. Maskvos teisinas yra ne teismas, 
bet komedija, kurioje teisėjai, prokuroras, kaltinąmiej 
ir gynėjai atlieka tam tikras roles, paskirtas žvalgybo 
ir išmoktas ilgose repeticijose. 'f,/''r

Jeigu Stalinas pavedė žvalgybai Radeką, Sokolni- 
kovą ir PiatakOvą nugalabinti, tai jie bus pasmerkti ir 
sušaudyti, nežiūrint kas įvyktų “teisme”. Bet ar jiems 
lemta niirti, ar ne, tai —• kolkas diktatoriaus ir jo šni- 
inppasiaptis.

• Ne svarbu, kas toje “byloje” bus parodyta. Bet yra 
reikšmingas tas faktas, kad Stalinas toliaus vis/žiau- 
riaus ir žiauriaus elgiasi su savo oponentais. Vienintelė

jgali būti ta, kad opozicija diKtaių- 
juokais pradėjo^svirti diktatoriaus

Bet ar jiems 
kolkas diktatoriaus ir jo šni-

bolševizmo šulus, nesutinkančius su Stalino politika. Šį išvada iš šito fakto tegali būti ta, kad opoziciją diktatų 
kartą “Pravda” kaltina garsųjį sovietų publicistą Ka- rai didėja. Matyt, ne ’ ’ * —
rolj Radeką, buvusį sovietų ambasadorių Grigorijij So- sostas. < p(<

Bm 9

Total .........     $1,273,826.83
Dividends not yet disbursed, payable in cash ... 
Bonus for installment thrift shares .........................
Advances from Federal Home Loan Bank .........
Mortgage loans in process ..............
Accounts payable ..................................
Reserve for uncollected interest .....
Reserves ...................................................

Reserve for contingencies .......
Reserve for real estate ..............
ReServe for federal insurance
Reserve for income collected 
in advanee ........ :................. t........

$36,509.23
20,000.00
3,021.02

50,971.89

..... 16,211.62 '

....' 233.82

... 335,100.00

... 101,331.64
1,664.45

.... 3,470.44
110,502.14 x

Totai reserves ........ 
Undivided Profits

TOTAL LIABILITIES ....... .$1,852,340.94

Standard Federal Savings & Loan Association 
OF CHICAGO 

LEAVITT STREET
Išmokam už padėtus pinigus, 
nos nuošimtį gausite nuo 1 
ir Home Owners Loan Korporacija deda pinigus į musų įstaigą 
ant tokių pat išlygų kaip ir visi. Iki $5,000.00 kiekvienos ypa- 
tos pinigai apdrausti per Federal Savings and Loan Insurance 
Corporation, Washington, D. C. 

VALDYBA IR DIREKTORIAI: 
JUSTIN MACKIEWICH, ..................
MICHAEL JASNAUSKAS   Ist 
ADAM BARTUS ...................... 2nd

. S. A. SZYMKEVIČIUS ..................
HELEN KUCHINSKAS ..................

BRUNO SHUKIS DEONIZ
ZENON POCIUS

$110,502.14
.... -................. - $10,000.00

Phone CANAL 1678-9
Kurie pasidės iki sausio 10 die- 

-mos dienos. United States Treasurer

Presideht 
Vice-Pres. 
Vice-Pres. 
Treasurer 
Secretary 

JANKEVIČIUS
LEON GINIOTIS

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

: ... w \ / * ... 4 « . .«• ... ' .>■ .t, ' i .si
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Prašome į Talką!
Mums malonu pra 

nešti, kad “Naujie 
noras” sutinkant, mes 
pradedame šį Motery 
Skyriy. Skyrius eis 
“Naujienose” kas ket
virtadienis. Jis bus pa
švęstas išimtinai mote
rų ir namų reikalams 
ir j jį rašys vien mote
rys. O.

Kiekvienas klausi
mas, kuris liečia mote
ris, namus ir kūdikius 
bus nuodugniai gvilde
namas. Skyriun sutiko 
bendradarbiauti musų 
įžymiausios lietuvės vei
kėjos ir profesionalės. 
Mes tikime todėl, kad 
šis Moterų Skyrius ne 
tiktai bus įdomus, bet ir 
naudingas.

Moterys, tai bus jūsų 
skyrius! Jus galite į jį 
rašyti ir kreiptis viso
kiais savo kasdieninio 
gyvenimo reikalais.
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Kopkit Augštyn!
.... .... .

nimo rate besisukančią.
Nors moterys įsigijo teisių,

lygių vyrams, vistiek jos turi 
savus rūpesčius ir reikalus, ku
rie vyrui yra svetimi. Taip ly
giai ir vyrai turi tam tikrus 
savus reikalus, kurie moterims 
svetimi.

Abelnoj laikraštijoje nėra 
vietos moterų reikalams, arba 
jos neišdrįsta tą vietą išnaudo
ti. Pagalios ir nebuvo moterų 
galinčių ir norinčių rašyti sa
vais reikalais. Seniaus, matome 
Lietuvos raštuosi Bitę, Šatrijos 
Raganą, žemaitę, Lazdynų Pe-

BUKIM
GRAŽIOS

SVEIKATA
! . I

Valgiai kūdikiams

BUKIM GRAŽIOS!

Valgiai nėra vienodi. Kiek
viena ypata;turi skirtingus rei
kalavimus ir prie tų reikalavi
mų reikia prisitaikyti.

Valgius nustato ligos, kurios 
apsireiškia mažuose kūdikiuose; 
kūdikių fiziškas sudėjimas ir 
t virtusias.

Vieni kūdikiai gali geriau su
virškinti vienus valgius, kiti ki
tus. Parinkti valgiai gali pa
taisyti ypatingus • apsireiški
mus ar tfukumus kūdikio kūne.
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MAISTAS
Rašo — DORA VILKIENE

VIŠTA EN CAS8EROLE

Jokūbas Burba, vos tik įsto
jęs į universitetą, pasižino su 
kursiste Vandute, netrukus ir 
susiartino. Abudu jauni, simpa
tiški: Vandutė aukšta, klieni, 
mėlynakė, geltonkasė, — tikra 
lietuvaitė! Tik dar jaunutė.

Jokūbas itruputį vyresnis, vi
dutinio ūgio, lygus su Vandute, 
bet kaipo vyras išrodo žemes
nis ,akys jo rudos, tamsios, gi
lios, rodos, durte duria į žmo
gų ; čiupra tamsi, garbiniota. 
žodžiu, sudarus vyrukas. Toliau 
juodu karštai įsimylėjo, nes jų 
mintys vienokios, visos idėjos, 
visos svajonės ir troškimai vie
noki: darbuotis, veikti ir kovo
ti su prispaudimu ir išnaudoji
mu, o rengtis prie iškovojimo 
liuosybės, prie pagerinimo gyve
nimo šio pasaulio varguoliams, 
prispaustiems ir išnaudoja
miems. Abiejų darbai ir pasi
šventimas prie to paties tiks
lo vedė. Susipažino Jokūbas su 
Vandute arčiau, gerbė ir įkai
navo viens kito idėjas. Ir ne 
dyvai, kad tarpe jų 
prakilni meilė.

Mintys ir idėjos 
bet budai judviejų 
Jokūbas darbštus, 
įžengė drąsiai ir
kiekvieno prakilnaus tikslo, 
karštai ieškojo kelio savo užsi
mojimams įvykdinti, troško kuo 
greičiau iškovoti laisvę žodžio, 
laisvę spaudos, laisvesnio gyve
nimo visuomenei, apšvietos tam
sesniam luomui... Troško galo 
despotizmui...

Vandutė, nors to paties troš
ko gyvenime, bet būdas jos lė
tas, nesikarščiuoja, mažai kal
ba. Ji savo mintis puikiai iš
reiškia ant rašto, savo jausmus 
išdėsto eilėmis, su vidujinėmis 
mintimis užsidariusi prieš sve
timus, vien tik su Jokubu atvi-i 
rai dalinasi jausmais ir visais 
savo įspūdžiais.

(Bnts daugiau sausio 14)

NAMIE DĖVĖTI SUKNELĖ. Pa
prasta, bet graži ir patogi. Galima 
pasisiūdinti iš paprasto perkalio. 
Sukirptos mieros 14, 16, 18, 20, 
taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 44 co
lių per krutinę. No. 4292.

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

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 
atsiųsti man pavyzdj No..............

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

(Vardas ir pavarde)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

Dar belankant pradinę mo
kyklą mes mokėmės tokias ei
lutes, kuriose pasakyta: “Kad 
galėčiau truputį augščiau pasi- 
lipėti, tai toli »toli matyčiau 
gal kaimyno »per tvorą sodą pa
matyčiau.” Kiek, kartų, begyve
nant, tos eilutės man buvo aks
tinu augščiau pasilipėti, nega
lėčiau suskaityti. Ir šiandien 
jos man vis primena,’kad no-, 
rint 'toliau pamatyti vis reikia: 
augščiau pasilipėti.

Kitos tautos jau nuo viršū
nių didelių augštų kalnų žiuri 
ir mato toli toli į kaimyno so
dą. Lietuvių tauta neseniai pra- ledą, eglę ir dar kelias kitas, 
dėjo pasilipėti ir toliau dairytis 
—gal ne po ilgam galės ir kai
myno sodą pamatyti.

Norint pasilipėti ; augščiau, 
randi visokių kliūčių. Vieni at
kalbinėja, kad nepritinka, kiti 
kad neįgalimas daiktas, treti, 
traukte traukia žemyn. Retas 
paduoda atsparą, draugingą 
ranką. Kas kita kai dasigauni į 
augštą vietą. Tuomet tas, kuris 
didžiausias kliūtis statė arba 
tave išaugština arba paskandi
na.

Kokiais (žingsneliais žengėme 
augštyn per pastaruosius pen
kiasdešimt metų, tik tie gali su
prasti, kurie žengė du žingsniu 
pirmyn,- o nuslydo pusantro 
žingsnio atgal per metų metus. 
Kiti musų bičiuliai1 liko amži
nai ilsėtis toliau nenuėję. Nuo 
aušros laikų iki šiai dienai vi
sas kopimo kelias nuklotas au
komis tųjų, kurie norėjo toli 
toli pamatyti ir tą teisę palikti 
amžiams. Ir šiandien tas pats, 
kai nori kopti į nepaprastas, 
uždraustas augštumas.

Nuo senovės buvo įsigyvenęs 
paprotys tarpe lietuvių: “mote
rį palikti prie samčio”; o vyrai 
vieni jautėsi turį teisę ir jėgą 
kopti augštyn. Bet) nauja gady
nė industrijoje, ekonomijoje ir 
politikoje, emigracija ir apsigy
venimas tarpe augščiau pako
pusių tautų tą seną paprotį, no-> 
roms nenoroms, palaidojo ir 
pradėjo moters lenktynėm kop
ti į augštį, kad galėtų toliau pa
matyti. štai, šiandien turime 
moterį šalia vyro visame gyve-

Jos( kopė augštyn ir traukė ki
tas su savim. Ačiū joms, mote
rų skyriai buvo užvedami vie
no kito musų laikraščio ir nuo
savas leidinys “Moterų Balsas” 
buvo leidžiamas; bet, deja, prie 
jų vairo buvo ne moters, bet 
vyrai. — ir dažniausia vyrai 
juos savo raštais užpildė. Tas 
išanksto pranašavo tų leidinių 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Ką daryti, kada 
vaikas yra 
kairiarankis?

išsivystė

vienokios, 
skirtingi, 

energingas, 
atvirai prie

Auksuotus rėmus galima nu
valyti skuduru, pavilgintu j ter- 
putiną.

—o—
Baltus Šilkinius rubus nerei

kia plauti karštame vandenyje, 
nes šilkas pasidarys geltpnas. 
Vartok drungną vandenj ir ge
rą muilą.

Šio skyriaus tikslas yra už-jyaigiaį gali reguliuoti rukšties 
moteris ypatisku balansą kūne. Valgiais galimainteresuoti; 

gražumu.
Naujagadyniška mada ir sis

tema reikalauja, kad kiekviena 
moteris butų susipažinus su gro
žio kultūra, kaipo butinu reika
lu musų kasdieninio gyvenimo. 
Bendras pripažinimas grožio 
galybės įrodo, kad šiandien vi
sam pasauly daugiau brangina
ma ypatiška išvaizda, negu pra
eity.

Kiekviena moteris gali būti 
žavinčiai viliojanti, jei 
grožio įsakymus, užlaikydama

3% sv. vištienos.
Druskos, pipirų ir imbero.
2 šaukštai sviesto.
2 šaukštai miltų.
% puoduko virtų tomačių.
Nuvalyki nuplauk ir supiaus- 

tyk vištą nedideliais šmotukais. 
Užpilk druskos, pipirų ir imbe
ro pagal skonį. Apiberk miltais 
ir pakepink ant skaurados kol 
parus. Jeigu tinka, gali pridėti 
svogūnų, seterių ir morkų. Su
dėk viską j molinį arba geleži
nį puodą. Tampriai apdengk ir 
kepk pečiuje pakol višta pasi
darys minkšta.kontroliuoti cukrinę ligą.

Valgių reguliavimą reikia da
ryti po gydytojų priežiūra, nes'MEDUJE IR VYNE KEPTAS 
kitaip galima padaryti daug ža
los kūdikiui.

KUMPIS

Muzikos mokslo reikalingumas 
vaikų lavinime

Rašo — NORA GUGIENĖ

Muzika turi visas ypatybes 
studijų, — yra pasilinksmini
mas ir. dailė. Ji vienu ir tuo pa
čiu laiku lavina kūną, protą ir 
sielą. Savo jėgoj ugdyme aiš
kaus, greito mąstymo, pasiti
kinčios atminties ir sveiko pro
tavimo, muzika yra tolygi al
gebrai, geometrijai, fizikai arba 
lotynų kalbai; vidutiniam žmo
gui yra daug praktiškesnė ir 
daugiaus galima gėrėtis..

Sąryšyje su teikimu galimy
bės protiškai augti, mtizika yra 
taipgi maloni forma fiziško la
vinimosi. Kvėpavimo kontro
liavimas ir krutinės išplatini
mas, kurie fra rezultatai kas
dieninio repetavimo dainavime, 
arba pučiamųjų instrumentų 
grojime, apsaugoja nuo ne vie
nos ligos; raumenų ko-ordinaci- 
ja, kuri akompanuoja piano ar
ba kitų styginių instrumentų 
praktikavimą, daug prisideda 
prie fiziško “poise” ir gracijos.

Belavinant .protą ir kūną, 
muzika ugdo gaivumą ir jaus
mus ir išplėtoja visas .paslėptas

jėgas. Ji patenkina būtiną rei
kalą gražesniai formai išsireiš
kimo. Ji mokina įvertinimą tei
sybės ir grožybės, kas yra taip 
labai reikalinga kiekvieno kūdi
kio gyvenimo' pamatui.

Pwtiska«, fiziškas ir dvasi
nis lavinimas, kurį muzika su
teikia, ir supratimas ir įvertini
mas dailės ir estetikos, yra vi
siškai ganėtini, kad' .pateisinti 
jos būtiną reikalingumą kiek
vieno jaunuolio moksle. Beit mu
zika yra daugiau ne kaip stu
dija, kurią vaikutis palieka už 
durų iš mokyklos išėjęs. Po mo
kyklos metų, ihuzika prirengia 
žmogų pilnesniam ir naudinges- 
niam gyvenimui.

Muzika sutveria tokią namų 
atmosferą, kurioje šeimynos' 
nariai ir jų draugai mėgsta su
sirinkti ir buvoti, kad smagiai 
praleisti vakarą, ir dėl šios prie
žasties turi gyvą reikšmingumą 
prisidėdama prie tvėrimo gražių 
ir tylimų charakterių.

Tik įsivaizduokite dvasią na- ti kėlią pavojams šios materią- 
muose, kuriuose šeimyna yra liškos ir mechaniškos gadynės.

Žinoma, kad dešiniarankiam 
lengviau gyvepti šitam pasauly, 
negu kairiarankiam, nes visa 
mašinerija ir.^visi įrankiai yra 
sutvarkyti dek dešinės rankos. 
Bet permainyti nuo kairios ran
kos ] dešinę, butų fiziškas ir 
protiškas vargas vaikams, ku
rie yra nerviški, nepastovų, ar
ba jei naturališkai jų sudėjimo 
būdas sutvarkytas vartojimui 
kairiosios rankos.

Studijos šio klausimo paro
do, kad mokinimas arba priver
timas kairiarankiams vartot de
šinę ranką gali iššaukti mikčio
jimą., Statistika įrodo, kad ke
turis sykius daugiau kalbos su
mišimo randasi tarp kairiaran
kių, kurie vartoja dešinę ran
ką, negu pasi kitus.

Dėl to, motina ir .mokytoja 
turi atsargiai studijuoti vaiką, 
kuris turi palinkimą vartoti kai
rią ranką. Jeigu tada, kai toks 
vaikas J)ando vartoti dešinę 
ranką, jis elgiasi nerviškai ir 
nepastoviai, niekuomet nereikia 
versti, kad jis taptų dešiniaran
kiu.

Geriau butų, kad toks vaikas' 
liktų kairiarankis. Reikia jam 
daugiau pagelbos duoti namie 
ir mokykloj, kad jis išmoktų 
rašyti su kairia ranka ir ją 
vartoti, kad jis galėtų lengviau 
prisitaikyti socialiam gyveni
mui.

Sekamam numeryje:
“Metai pamėgdžiojimo.” 

(Age of Imitation)

suvienyta muzikos, rišančios 
juos krūvon. Muzika, pagelbsti 
jiems ko-operuoti jų savitarpi
niai pirmynžengystei. Palygin
kite tokią šeimyną su kita šei
myna, kurios nariai kiekvienas 
sau išbėga į skirtingas miesto 
dalis, palikdami namus tamsoje 
ir apleistus, dėl to, kad jie ne
rauda galimybės namie, smagiai 
praleisti laiką, ir dėl to, kad 
nėra to bendro ryšio ir simpa
tingo supratimo tarp šeimos na
rių.

Muzika, todėl, gali palikti 
svarbus įrankis tvėrime gerų 
namų ir auginime mergaičių ir 
berniukų protiškai, fiziškai ir, 
dvąsinįam grožyje, kad užkirs-

žemiau paduoti valgiai tinka 
visiems kūdikiams ir vaikams:

1 kvorta pieno, 2 arba 3 kiau
šiniai, 1 uncija sviesto, % šau
kštuko žuvies (cod liver) alie
jaus, 1 apelsinas (orange), to-' 

pildys'kiti vaisiai ir daržovės;
i 1 porcija mėsos,, žuvies arba 

gražiai ir švariai odą, plaukus, kepenų.
rankas, pirštų nagus ir Lt.

Moterys nepasensite prieš lai-į kurti pilną vaikų dietą.
ką, jeigu save prižiūrėsite kaip i Pienas yra praktiškiausias 
pridera. Kiekvieną ketvirtadie- valgis, kuris patenkina kūno 
nį “Naujienų Moterų Grožio” kalkių reikalavimus. Piene yra 
skyriuje bus duodami patarimai ganėtinai

Apie šiuos valgius galima su-

proteino ir visa eilė
moderniški, išmintingi, naudin- vitaminų geros sveikatos palai-

• * i J • - - •gi ir pamatuoti.
Šis skyrius ne komercinis, 

patarimai bus abelni, kad išmo-' kalingus 
kus save geriausiai prižiūrėti. ' 
Tikiuos, kad šis moterų puslapis 
susilauks daug sekėjų.

Linkėdama visoms 
giausių Naujų Metų,

—Valeria Bruchas.

kymui.
Vaisiai ir daržovės turi rei- 

mineralus ir vitami-

laimin-

Kad išvalyti užsikimšusią sin- 
kos dūdą, reikia išpradžių pil
ti verdantį vandenį, paskui apie 
pušį kvortos kerosino ir ant 
galo vėl verdantį vandenį. Sin- 
ka išsivalys.

—o—
Senus laikraščiusz galima su

vartoti valymui langų ir veid
rodžių.

—O—
Drapanas, kurias reikia greit 

suprosyti, aplaistyk karštu van- . 
deniu.

KOJŲ. SPECIALISTAS
DR. JOS. ANDERSONAS 

163'6 W« 63rd St. 2-ras aukštas 
ž. vak. kampas* Marshfield Avė.

Tel. PROSPECT 0917
Atdara 10—T2—1—5—6—9 

Trečiadieny 10 v. r. iki 5 p. p.

Geriausiai atliekame Šančių darbą. 
Vartojame geriausią medžiagą. 

Musų pataisyti batai atrodo kaip 
nauji.

ELECTRIC SHOP RĘPAIR SHOP
JOS. VAICHULIS, Sav. 
254314 West 71sb Street

Mėsoje yra reikalingi protei
nai ir geležis, taipgi vitaminai 
B ir Q. Geležies randasi’ir ke- 
penosė.

Ypatingai naudingos yra dar
žovės pridavimui tvirtumo 
maistui ir reguliavimui vidurių 
reikalavimų. Visos geltonos ir 
žalios daržovės turi daug vita
minų.

1 Lietuvos “Maisto” Bendro
vės pritaisytas kumpis.
ll/2 puoduko Port Vyno.

2 puoduku medaus.
(Gvaizdikų.

Gerai sumaišyk y2 puodu- 
,'ko Port Vyno ir tiek pat me

daus. Apkaišyk kumpį gvaiz
dikais, apipilk vyno ir medaus 
mišiniu. Pakepink 400 laips
nių karščio pečiuje iki kum
pis parus, nuolat jį laistyda
ma. Kai kumpis gerai pa
rus užpilk likusį 1/2 puoduko 
medaus. Padidink šilumą iki 
450 laipsnių ir kepk iki kum
pis gerai parus.

Mes rekomenduojam varto
ti “Maisto” pritaisytą ir iš 
Lietuvos importuotą kumpį 
dėl jo puikio skonio ir mink
štumo. Jeigu jūsų krautuv- 
ninkas neužlaiko lietuviškus 
kumpius, patelefonuokit į 
BALTIC IMPORT. CO., HAY- 
MARKET 3535.

—Gydytoja.

j

GROŽIO SALIONAŠ

VALLE RIA
VALERIA BRUCHAS Sav.

Kainos Prieinamos.
Patarnavimas Mandagus

2940 W. 63rd Street
Tel. HEMLOCK 4949

MOKYKITĖS GROŽIO KULTŪ
ROS. Gaukit daugiau už mažiau 

pinigų pas 

SELAN’S
PASAULY DIDŽIAUSIOJ 

GROŽIO MOKYKLOJ 
JŪSŲ APYLINKĖJE

Jus gausite daugiau praktiško 
lavinimosi ant kostumerių negu' 
bile kokioj mokykloj, štai delko 
daugiau reikalaujama musų mo
kinių.

Prašykit musų gražios 24 pus
lapių knygos.

SELAN’S SYSTEM
SOUTH—6404 S. Halsted Street 
NORTH—2744 Wilwaukee Avė.

t

Pirkdami duoną savo apielinkės krautuvėj reikalaukite 
ALEKSO RUGINĖS DUONOS. Sykį paragavę

— visuomet prašysite

ALEKSAS BAKERY
3339 South Morgan Street

Pranešame gerbiamai visuomenei, kad po ilgų ir nuodugnių eksperimentų mes jau 
gaminame sekančius kosmetikus:
VEIDO PUDRA (Face Powder), pagaminta iš materiolų, kurie netirpsta pra
kaite ir nesusigeria į odą, nepadidina prakaito skilutes. Vartojant musų pudrą vei
das nepasidaro rupus bei duobėtas, nes šioje pudroje nėra ryžių krekmolo nei ki
tų odai kenksmingų daiktų.
VEIDUI DAŽAI (Rouge), padaryti iš labai smulkių miltelių ir be jokių kli
jų mechaniškai suspausti į apskritas pliteles. Nors šie veido dažai yra padaryti iš 

, labai - smulkių miltelių, jie neįsiskverbia į prakaito skileles, lengvai pasiduoda nu- 
; valymui nuo veido. ;

LUPOMS DAŽAI (Lipsticks), greitai nenusitrina, užlaiko lupas nuo suskir- 
dinio. A. G. KARTANAS, Vedėjas.

NIDA LABORATORIES
Tel. HEMlock 0318

PAVYZDŽIUS PRISIUSIME VELTUI
2555 West 69th Street

CHICAGO, ILLINOIS
M.
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Lietuvių, basketbolo 
turnyras prasideda 
sekmadienį, sausio 

10 diena

Zarasiškių Kliubas 
išrinko naujų 

valdybą 
------------------ •’------------------ ------ , <.

Nutarta surengti vakarą su 
perstatymu.

Iš Lietuvių Keistučio
Kliubo susirinkimo

žymiausieji Chicagos lietuvių 
lietuvių basketbolo rateliai sek
madieny, sausio dešimtą, prade
da turnyrą. Jo pasėkoje bus iš
spręsta, ku‘ri krepšiasviedžio ko
manda yra CHICAGOS LIETU
VIŲ ČEMPIONAI.

žaidimai bus laikomi kiekvie
ną, sekmadienį nuo 1:30 iki 6 v. 
popiet. St. Philip’s gimnazijoj 
(Jackson Blvd. ir Kedzie Avė.).

Be chicagiškių ratelių, kiek
vieną sekmadienį ten pasirodys 
bent po vieną kitų miestų lietu
vių komandų.

Tarpe ir po žaidimų susirinku
si publika galės pasilinksminti 
šokiais. Įžanga visam popiečiui 
—dvidešimt penki centai.

—JIS.

atvirutėmis, 
komisija išdavė 

dviejų vasaros pa- 
Tie parengimė- 

jiavimai pelno da-

Lietuvos Jaunimo 
Neprigulm. Rate
lio susirinkimas

Priešmetinis Zarasiškių 
Kliubo susirinkimas buvo ne
skaitlingas nariais, nežiūrint 
to, kad šauktas 
Parėpsimų 
raportą iš 
rengim^lių>> 
liai - išva 
ve apie $(/.

Buvo nutarta surengti va
karą su perstatymu kokio 
nors veikalo. Išrinkta komi
sija iš trijų: p-ia Uršulė Žu
kauskienė, p. Užundis ir J. 
Rukštelė.

Kliubo valdyba šiems me
tams išrinkta, geriau pasa
kius perrinkta, sekamai: Į 

’PČzignavusio pirmininko, M. 
šileikio, vietą išrinktas buvęs 
vice-pirm. J. Tarulis; vice- 
pirm. — J. Rakštelė; užrašų 
rąšt. senasis — Aleksandras 
šaikus; iždo globėju, tas pats 
— T. Mačys; iždininkas — 
p-nai U. Žukauskienė (seno-

Sausio 3 dieną Hollywood 
svetainėje įvyko LKP Kliubo 
metinis susirinkimas. Atidarė X 
susirinkimą pirmininkas F. Ja
kavičia pranešdamas, kad šiais 
metais veda paskutinį susirin
kimą.

Po perskaitymo protokolo pa
kvietė naują pirmininką J. 
Kundrošką užimti Vietą ir F. 
Jakavičia pavedė Keistučio kliu
bo reikalus vesti J. Kundroškai. 
Paduodamas rdnką Kundroškai 
F. Jakavičia velijo taip naujam 
pirmininkui, kaip ir visam kliu- 
bui gerų pasekmių šiais me
tais.

Jonas Kundrošką -pareiškė, 
kad jis bandys vesti visus kliu
bo reikalus bepartyviškai, rir 
prašė visų narių kooperuoti su 
juo. Taipgi ir visa valdyba iš
sireiškė, kad su pradžia 1937 
metų bandys kuo geriausia ko
operuoti tarpe savęs ir visų na
rių, idant butų gera tvarka ir 
kliubas biVtų kaip vienos šei
mos nariai.

Grabnešiam automobiliai bus 
samdomi tik nuo lietuvių grabo- 
rių. Karsto nešėjams bus mok'a- 
m po $1. . .

Ligonių lankytojai išrinkti 
St. Narkis ir A. Yurgan.

Vajaus komisija naujiems 
nariams išrinkta iš penkių narių.

Po susirinkimo btfvo šokiai 
su dovanomis už gražiausią lie- 
tuvišką polką ir amerikonišką 
valsą. Dovanos tapo įteiktos ir 
užkandžai visiems buvo veltui7.

—Kliubo korespondentas
..„.H--------------- ..... ... ............... f

Kopkit Augštyn!

3Pereitą sekmadienį, sausio 
net, Sanda- 
V. 33rd St., 
sirinkimą.

dieną, 3< valandą p 
ros svetainėje, 814 
Ratelis laikė savo :

Susirinkimvatidarė prez. J.
J. Kaunas, buvo apsvarstyta 
pereitų ir Šių metų reikalai. Pa
žymėtina, kad Ratelis negalėjo 
daug ką per pereitus metus nu
veikti, nes buvo ką tik susitve
ręs ir turėjo mažai narių, šie
met yra daugiau narių, tat visi 
nariai pasižadėjo vienbalsiai 
dirbtf Ratelio naudai.

Po visokių reikalų apsvars
tymo, susirinkimas buvo baig
tas, o po susirinkimo buvo šo
kiai. šokta ir keletas lietuviš
kų ratelių, visi šoko, dainavo ir 
linksminosi, ir nė jauste-nepa- 
jautė, kad jau artinasi laikas 
apleisti salę. Tai dar sudainuo
ta keletas liaudies dainelių 
draugui J. Kaunui vedant, o be
veik visiems nariams pritariant, 
ir išsiskirta.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SARAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu ii telpančių čia skelbimų 
negulite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal Š500, ir klauskite Biznio patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

AUTOMOBILIAI . ILaidotuvių Direktoriail
— Automobiles

Taipgi buvo išrinkta kny
gų peržiūrėjimo komisija.

Susirinkimus laikyti nutar
ta toj pačioj vietoje — pas 
pp. Žukauskus.

Metinį susirinkimą nutarta 
šaukti atvirutėmis.
Metinis Zarasiškių Kliubo 

susirinkimas įvyks ateinantį 
ketvitradienį, sausio 147 d., 
toj pačioj vietoj, adresu 2126 
So. Ilalsted st. Visi 
privalo atsilankyti ir 
syti valdybos raportus 
noti finansinį kliubo
Daug narių yra neužsimokėję 
savo duoklių.

Zarasiškių Kliubas vasario 
mėnesį švęs dviejų metų savo 
gyvavimo sukaktuves. Nauji 
nariai, kviečiami • prisirašyti 
prie kliubo. 
čio nėra, 
mėnesiui, 
ar jo šeimos 
nuperka 
kapus.

na- 
na- 
ne- 
per 
na-

\ (Tąsa nuo 5-to pusi.) 
mirtį, juose netilpo tas, kas mo
teris užžavėtų, patenkintų ir 
duotų progą kopti augštyn.

šiandien kas kita. Jau turi
me visą eilę moterų rašančių ir 
galinčių rašyti visais moterų 
reikalais. Turime moteris tin
kančias redaguoti savo laikraš
tį, turime plačioms pažiūroms 
ir moterų psichologiją supran
tančias, draugijos gyvenimą 
studijavusias,; patyrusias mote
ris, kurios moterų skyriuje ra
šydamos duos akstiną lietuvėms 
pakopti ir pažiūrėti į kaimyno 
^odą.

Linkiu šiam skyriui bujoti ir 
išbujoti, į nuosavą moterų laik
raštį.

Dr. Johanna T. Baltrušaitienė

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirhystčs 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

• KONTRAKTORIĄI
John Vilimas

Kontraktorius ir Budavotojas 1 
Stato naujus namus—pataiso senui? 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

ANGLYS—COAL

5332 Sg./eLoįG Avė. 
, TKL. BKMJBLIC r

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI

Merginai trys dienos 
kalėti
I

nariai 
išklau- 
bei ži- 

stovį.

Įstojimo mokes- 
Narys moka 10c. 
Mirusiam nariui, 

nariui, Kliubas
vainiką ir palydi į

— Narys.
Turiu pažymėti, kad Lietuvos ---- «--------------------------------—

jaunimo Neprigulmingąs Rate- F „-„.„i. jf “N nACA
lis laikys sekantį savo susirin- □HiniLUo H lavov 
kimą Mildos svetainėj, 3142 S. ——-------------------?------------
Halsted St. Taigi visi nariai ne
pamirškite atsilankyti sekma
dieny, sausio 10 dieną, 3 valan
dą popiet į Mildos svetainę, 
3142 So. Halsted St. Jokių ap
svarstymų nebus, bus tik pa
silinksminimo nariams.

Finansų raštininkas W. Shar- 
ka pranešė, kad 1936 metais 
mirė 19 narių-rl8 vyrų ir 1 
moteris.

Vajaus komisija pranešė, kad 
per metus laiko prirašė 1'06 
rius, suspenduota yra 40 
rių ir keletas išbrauktų dėl 
mokėjimo' duoklių. Taigi 
metus kliubas paaugo 42 
riais.

Knygoms peržiūrėti komisi
ja raporto neprirengė, tad apie 
finansinį kliubo stovį negalima 
pranešti.

Valdyba pranešė, kad turėjo 
susirinkimą kartu su kontrolės 
komisija, pasitarė apie began
ei ate reikalus ir sekantiems me
tams valdyba pasamdė gydytoją 
Dr-ą Striko!j* ir teisių patarėją 
Adv. Mankų. Susirinkimas pra
nešimą užgyrė. * *

Biznio komisija pranešė, kac 
piknikas su laimėjimais įvyks 
birželio 20 dieną. Nariai^nebus 
verčiami serijas išparduoti, bet 
butų gerai, kad visi nariai ir 
visos narės po vieną parduotų. 
Iš biznio komisijos rezignavo 
K. Budrys. Jo vieton išrinktas 
F. Jakavičia.

t

Teisėjas, Charles S. Dougher- 
•ty paskyrė p-lei Helen Andrews 
28 metų, 1829 Wilson avenue, 
tris dienas kalėti už tai, kad ji 
mėgino pabėgtu nuo automobi
lio nelaimės vielos.

Šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius.

Milda Akto Sales
Vienintelis lietutis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS

806 West 31-st Street 
Victorv 1696 \

Alfredas J. Butkus.

SUSIRINKIMAS
Kalfcės “Naujienų” redaktorius 

drg. P. Grigaitis

Penktadienio vakare 8 val
andą įvyks Lietuvių Socialistų 
Sąjungos centralės -kuopos me
tinis susirinkimas “Naujiemų” 
name, 1739 So. Halsted Street, 
šis susirinkimas netik apsvar
stys kuopos bėgančius reikalus, 
išrinks valdybą 19^7 metams, 
bet ir pasitars plačiau apie Są
jungos darbuotę ir apie padėtį 
Socialistų Partijoj ir santykius 
su ja.^

žinome, kad partijoje ne vis
kas klojasi tvarkiai. Klausimas 
yra, kaip Lietuvių Socialistų 
Sąjunga turėtų į tai reaguoti? 
Šiame susirinkime 'teks tuo 
klausimu plačiau pasitarti.

Po susirinkimo “Naujienų” 
redaktorius drg. P. Grigaitis pa
darys pranešimą apie įgytus į- 
spudžius iŠ kelionės po Kanados 
lietuvių kolonijas: ką kanadie
čiai veikia, kokios jų organiza
cijos, kaip su jais galima ar ne
galima bendradarbiauti visuo
menės ir politikos reikaluose.

Visi kuopos nariai, draugai 
ir simpatizatoriai turėtų daly
vauti šiame susirinkime.

—Kvieslys

Įf y ■ 'Y”, j'.Yi

CONRAD AS
PHOTOGRAFAS

.420 Mest 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražio 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

• RESTAURANTAI
Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

• LIGONINĖS—
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiiki gydytojai, o ne z«tu> 

dental, teikia patarnavimą.
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria «tiklu». Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymai. Ligoninis gydy
mai arba namuoie. Raudongyilis 
gydymai įivirkitimu, kyla ir vari- 
cose veim.

DOUGLAS P ARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawnd&!e 5727. \

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių BiteriiL . ką šiandien randasi 
ant marketo. xJis žinomas kaipo ge- p 
ra gyduole dėl vidurių ar kitų ne- * 
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta-’ 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
CHTCAGO. TTJ> 

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau
giau $7.00 už toną. Kitos anglys 

už toną:
BLACK BAND ....................... $8.60
Illinois Lump ........................ $6.40 40
Franklin Wash Nut ........... $5.75 ir
Haking Kentucky Lump ..... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

• TAVERNOS 
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN 

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
Į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jauki 
vieta grupėms.
1656 N. Troy St. ir Wabansia Avė. 

Chicago, III.

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 
švieAjs kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

ŽODIS Į JAU
NAS MOTINAS

Jūsų motina ir senelė 
gali būti musų geriausiu 

pavyzdžiu

Metinių divi- 
dentų dydis

AGENTŪRA
SUVIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIOS

APDRAUDŽIA
, Jūsų investmentus musu susivienijime iki

55,000.00
Išmokėsime procentus už pilną mėnesį už visus pinigus padėtus pirm 
Sausio mėnesio 10 d., 1937 metų.
Niekas jums nekainuoja prisidėti. Pagal musų planą nėra narystės 
ir knygutės duoklių ir neskaitome pabaudų.
Nežiūrint to, ar jus pradėsite nuo $1.00 ar nuo $5,000.00 kreipiama 
vienoda atyda. Ateikit ir leiskit jus supažindinti su musų įvairiomis 
taupymo investmentų formomis.

" , Jus jaunosios motinos, kurioms laime lėmė savo motinas prie sa
vęs turėti, ar nepaklaustumėte jų ar jos atsimena dar tuos lai
kus prieš dvidešimts ir trisdešimts metų, kada visur gydytojai 
žindančioms motinoms patardavo vartoti tą gaivinantį vaistą, 
būtent Malvaz. 1
Tūkstančiai motinų, kurios stokavo savo gero ir maistingo pie
no, vartodavo pagal gydytojų nurodymų.
Dabar, prašome motinų ypatingai tų, kurios nepatenkintos savo 
kūdikių progresu pakalbėti su savo gydytoju apie Malvaz.
Arti 2,600 Chicagos gydytojų žino Malvaz ir mes džiaugiamės 
galėdami pavesti jiems šį reikalą. Tie, kurie praktikavosi 20 ar 
daugiau metų

» tinoms.
žino iŠ patyrimo kokia jo yerte žindančioms mo-

Musų garantija: Prašome pašaukti mus Canal 
6500 ir leisti jums pasiųsti 12 ar 24 bonkų 
luobą. Išgerkit vieną bonką kasdien zper kele
tas dienų, o jeigu jus busite > tikrai įsitikinu
sios, kad jis jums nieko negelbsti — mes no
rime, kad jus tada leistumėte jums sugrąžinti 
tuos pinigus, kuriuos 
jus sumokėjote ir pri-
imti siuntinj

Malvaz 
dirba

aludariai
MONARCH

BEER

KAINOS: 
24 Bonkos 

$2.75
Duosime nuolai 
dos 50c už tušš< 

čias bonkas.

12 bonkų
25c nuolaidos už 
tuščias bonkas.

2641

Per praėjusius šešis mėnesius musų turtai dvigubai padidėjo, kas dabar jau siekiasi

Vieno Miliono Doleriu
Birželio 30, 1936 m. turtas $500,000.00

Gruodžio 31,1936 m. turtas jau virš $1,000,000.00

Talman Federal Savings and
Loan Association

’' . , . . Y i r - - •

BEN. F. BOHAČ, Sekretorius.

W. 51 STREET, arti TALMAN AVENUE
Atdara: Kasdien 9 vai. ryto iki 6 po pietų

■ ■. __________ _ ______

Antr., Ketvirt. ir šeštadieniais iki 9 vai. vak.

Garsinkites ^Naujienose
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Ketvirtadienis, saus. 7, 1937
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I
D-jos “Lietuvos Ūki
ninko” sukaktuvių 

vakaras
Draugija “Lietuvos Ūkinin

kas“ nepaprastu uolumu rengia
si prie savo 30 metų sukaktuvių 
vakaro, kuris Jvyks vasario 7 
d. West Side svetainėje, 2244 
23rd Place. z

Jubiliejaus proga išsijudino 
visa draugijos valdyba, vakaro 
rengimo komisija ir visi' nariai. 
Visi jungiasi, kad bendrai su
rengus gražiausi paminėjimo 
vakarą savo gyvenime.
Dalyvauja northsidieČių grupe, 
vadovaujant pp. Maskolaičiams

Ne kartą Chicagos lietuviai 
gėrėjosi northsidieČių grupe, 
vadovaujama pp. Maskolaičių. 
čia ir jie priims visus svečius, 
ir pavaišins juos įdomiu vaidi
nimu, kuris bus linksmas ir 
juokingas.

Visa grupe yra pasižymėjusi 
artistiniais gabumais. Ypatingai 
p. Maskolaitienė, kuri, ne kartą 
sukėlė didelio entuziazmo musų 
scenoje.

Pp. Maskolaičiai yra atsako- 
mingi už visą veikalo prirengi- 
mą. Negali būti mažiausios abe
jonės, kad visi atsilankiusieji 
pamatys jų scenos pasirodymą 
ir suras ten visko, kas tik yra 
reikalinga jų artistiniam sko
niui.

Bet tai dar ne viskas. Po 'vei
kalo seks koncertinė dalis pro- 
gramo, kurioje dalyvaus Chica
gos lietuvių mėgiami daininin
kai ir dainininkės bei akordio- 
nistai, šokikės ir kiti. 

/
Grieš dr-jos nario, Petro

f -

Ruduko, orkestrą

Po programa prasidės šokiai 
prie vienos geriausių lietuvių 
orkestrų (Henry Peters’), va
dovaujant jaunuoliui dr-jos na
riui Petrui Rudakui. Garsiakal
biai taipgi bus įtaisyti. Gros lie
tuviškus ir angliškus šokius.

Dr-jos organizatoriams bus 
įteiktos dovanos

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas“ yra žinomas/ netik Chica
gos, bet ir kitų miestų lietu
viams. Jai priklauso daug na
rių ir iŠ kitų miestų. Praėjus 
30 metų draugija daug nuveikė. 
Kreditas už tai priklauso netik 
visiems draugijos nariams, bet 
ir draugijos organizatoriams, 
kurie vieningai prisidėjo ją su
organizuoti. Malonu yra pažy
mėti, kad keli draugijos orga
nizatoriai dar iki šiai dienai National Association of, Hous-
daug veikia, k. t. Juozas Ka- ing Officials direktorius; John 
minskas, Benediktas Kazanaus-jR. Fugard, architėktas, ir W. J. 
kas, Antanas Kaminskas ir Jo- Lynch, kontraktorius.

..    ■ ■ l i llii l' ..................j h.*įi>..<wi^ mn in  i ii i i .......

SUSIRINKIMAI

vai. 2605 W. 43 St. Visos narės malonėkit atsilankyti, neš 
turim bėgančius reikalus aptarti. Sek. Puniškienė.

Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos ir apylinkių komiteto 
susirinkimas šį penktadienį neįvyks, bus trečią penktadie
nį, sausio 15 d. 8 vakare Chicagos Lietuvių Draugijos ofi
se, 1739 So. Halsted St. —E. Mikužiutė, sekretorė.

Kriaučių Lokalas 269 A. C. W. of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, . sausio 8 d. Amalgamated Centro name, 333 So. 
Ashland blvd. 7:30 vai. vak. Bus įstaliavimas naujos val
dybos ir daugiau svarbių reikalų. Pareiga dalyvauti visų.

t Valdyba.
Lietuvių Socialistų Sąjungos Chicagos centralės kuopos meti

nis susipnkimas įvyks penktadienio vakare, sausio 8 d., 
Naujienų name, 1739 S. Halsted St., pradžia 8 vai. Visi 
nariai yra kviečiami atsilankyti ir draugus atsivesti; turės 
būti išrinkta kuopos valdyba ir randasi daug kitų svarbių 
reikalų 
Dr. P. 
lionėje

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys metinį su
sirinkimą penktadienį, sausio 8 d. 7:30 vai. vak., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Visi nariai malonėkit - lai
ku pribūti, nes bus knygų patikrinimo komisijos raportas 
ir kiti dalykai —S. K.

Brighton Parko’Moterų Kliubo susirinkimas įvyks šįvakar 7:30

apsvarstyti. Po susirinkimo Naujienų redaktorius 
Grigaitis padarys pranešimą iš įgytų įspūdžių ke
po Kanadą. —Sekr. 

» J *

nas Butkevičius. Visiems or
ganizatoriams sukaktuvių va
kare bus įteiktos dovanos.

Taigi, vasario 7 d. visi esate 
kviečiami susirinkti West Side 
svetainėje, 2244 W. 23rd PI., ir 
pasigėrėti gražiu Draugijos 
“Lietuvos Ūkininko“ 30 metų 
gyvavimo pamįpėjimu.

Ieva Lukošiūtė, Fin. Rašt.

“It Can’t Happen Here” 
vaidinimsa baigiasi

" 1 ■ 1 1 ' ■ ■■ •
Fedęralio Teatro pastatymas 

dramos “It Can’t Happen 
Here“ Blackstone teatre ėjo 11 
savaičių. Vaidinimas šio Vei
kalo Chicagoj baigsis į savaitę 
laiko. Kurie manėte pamatyti 
jį, pasiskubinkite atlankyti.

Pasibaigus vaidinimui veika
lo “It Cant Happen Here“ bus 
vaidinama Martin Flavino ko
medija “Around the Corner“. 
Ją scenai rengia irgi Federalis 
Teatras.

National Youth Admi- 
tration klases perkeltos 

kiton vieton
National Youth Administra- 

tion pamokos stenagrafiniąms 
nuorašams imti ir rašomaja ma
šinėlė rašyti nu'o pirmadienio, 
sausio 4 dienos, tapo perkeltas 
į naują vietą adresu 25 East 
Lake street. Vaikinai ir mer
ginos amžiuje nuo 16 iki 25 rtie- 
tų gauna pamokas veltui. 

J! •

92,000 chicagiečių 
laimėjo bylą

92,000 Chicagos nejudinamos 
savasties valdytojų praėjusį an
tradienį laimėjo bylą. Cook 
kauntės teisėjas Jarecki numušė 
jų taksas už 1934 metus viso 
suma $10,839,615. ši byla buvo 
nagrinėjama septynius mėne
sius laiko. Dar neišspręsta yra 
kita byla,, kurioj 4Q0,00O taksų 
mokėtojų užmokėjo savo taksų 
bilas už 1934 mėtus* pilnai, bet 
dabajr reikalauja dalį sugrąžin
ti jiems.

Paskyrė namų tarybą
Chicagos meras Edward J. 

Kelly paskelbė vardus tarybos 
narių, kurie tvarkys ifederalius 
imamus, kai jie bus pastatyti, 
Chicagoj. Mero paskirti asme
nys yra: T. J. Carney, Sears' 
Roebuck & Co. vice-prezidentas; 
Victor A. Olander, Illinois Dar
bo Federacijos sekretorius iždi
ninkas ; Colemail Woodbery,

Sėkminga lietuvių fi
nansinė įstaiga

■ * i '

“Naujienų“ skaitytojai mato, 
kad dabar telpa kasdien šiame 
dienraštyje Skelbimas SIMANO 
DAUKANTO FEDERAL SAV
INGS and LOAN ASSOCIA- 
TION OF CHICAGO, 2202 West 
Cermak Rd.

šios sėkmingos finansinės įs
taigos sekretorius yra Ben. J. 
Kazanauskas.

Reikia atsiminti, kad ši or
ganizacija moka 4% dividendą 
visuose taupymo skyriuose. Pa
lyginamai, tai nėra mažas nuo
šimtis.

Įstaiga yra saugi — kontro
lėj valdžios. Kiekyieno asmens 
pinigai iki $5,000 yra apdraus
ti per Federal Savings and Loan 
Insurance Corporation, Wash- 
ington, D. C.

šioje įstaigoje taipgi galite 
pasiskolinti pinigų laikui nuo 5 
iki JL5 metų lengvais išmokėji
mas, kad pirkti, taisyti ar sta
tyti naują namą.

Simano Daukanto Federal 
Savings and Loan Associatiop 
of Chicago jau* gyvuoja daugelį 
metų, šios finansinės įstaigos 
vardas yra žinomas Chicagos 
lietuviams. Kas veda savo fi
nansinius reikalus šioje organi
zacijoje, visuomet būna užganė
dintas. Patarnavimą čia gauna 
kiekvienas teisingą ir greitą. To
dėl verta remti lietuvių įstai
gas.

—Biznio žvalgas.

Išrinko legislaturos 
viršininkus

Louse * E. Lewis iš Christo- 
pher miest., Franklin kauntės, 
tapo išrinktas antradienio va
kare Illinois valstijos atstovų 
buvo spykeriu. Jis pirminin
kaus byto posėdžiams. Valsti
jos senato pęęzMėntu išrinktas 
chicagietiš George m, Maypole. 
Abudu šie politikieriai yra as
menys, kupriuos mėras Kelly, gu
bernatorius Horner :• ir Cook 
kauntės demokratų bosas Pat- 
rick Nash buvo nužiūrėję toms 
vietoms.

Sakoma, kad Lewis esąs arti
mas unijistams, ypač angliaka
siams, žmogus. Jo brolis Thur- 
low Lew4s yra Illinois valstijos 
ankliakasių unijos generalis pa
tarėjas. Jis taipgi ne kartą at
stovavo visą Illinois Valstijos 
Darbo Federaciją svarbiose by
lose. . ■ ‘ 1 ,

Nusižudė buvęs mokyk
lų perdėtinis

Antradieny, sausio 5 dieną, 
rasta negyvas Peter Alvin Mor- 
tensen, 65 metų, Ž141 Toughy 
avėnue. Visi garinio pečiaus 
kranai buvo atsukti ir Morten- 
sen nusinuodijo gazu. Praeity 
Mortensen yra buvęs Chicagos 
viešųjų mokyklų superintenden
tas, o -pastaruoju laiku dirbo 
kaip apdraudos agentas.

Septyni metai kalėti —;-------- \
Šamui Consentmo 45 metų,, 

5406 Kammerling avenue, pa
skirta septyni metai kalėti už 
tai, kad pas jį rasta vogtų 
daiktų. Teisme paaiškėjo, kad 
Consentino tarnavo kaip agen
tas gengei plėšikų, kuri specia
lizavosi užpuldinėti trokus vieš
keliuose vežančius prekes iš 
vienos valstijos į kitą. Viso ši 
gengė yra atėmusi prekių iš 
trokų šoferių vertės $75,000.

u................. . r 0

Daktarui 3 metai kalėti
.....

Dr. Wallace 49 metų, 6043 
Chaplain > avenue,' prisipažino 
kaltas nelegaliu išrašinėjimu 
narkotinių receptų. Teismas pa
skyrė jam bąusmės kalėti tris 
metus. Valstijos gynėjas įrodi
nėjo, kad daktaras White išra
šęs per pastaruosius 2 metus 
1,640 narkotikų receptų.

’ CICEROl . »- • • z - ■. i ■ ■ ;

Gal uždrirys Sterling Morton 
mokyklą

Sterling Morton augštoji mo
kykla yra viena didžiausių Chi
cagos apielinkėje. Ją lanko 8,- 
000 mokinių.

Mokyklos dženitoriai strei
kuoja, šiuo laiku. Aštuoni (žmo
nės piketuoja mokyklą. Ir kai 
praėjusį antradienį į mokyklą 
buvo atvežta anglis, tai pike
tuotojams užprotestavus, anglis 
tapo sugrąžinta į kiemus, iš 
kurių ją atvežė,

Mokykloj/ praęjusį antradienį 
buvo dar 30 tonų anglies. Bet 
ji suvartoja po 20 tonų dienai, 
taigi, jėi nebus pristatyta dau
giau anglies, mokykla kaip 
šiandien turės užsidaryti dėliai 
stokos kuro.

Mokyklos superintendentas 
Hrudka* ir Cicero mokyklų ta
ryba (turėjo koriferenciją. Su
perintendentai' pareiškė,^ kad 
jis išleisiąs pranešimą apie pa-, 
dėtį mokykloj.

Talman Federal Sav- 
ings & Loan Assoc.

Turtas padidėjo dviąudai per 
6 menesius

Kųs pasidės pinigus Talman 
Federal Savings ' and Loan 
Association įstaigoje iki sau
sio 10 dienos, tam bušx nuo
šimčiai užskaityti už visų mė
nesį. Kiekvienus indėlis iki 
$5,000.00 čia yra federalės val
džios įstaigos apdraustas, pe
rą ir jokios tad abejonės dėl 
pinigų saugumo.

Kitas dalykas, čia yra iš
dirbtas ^pecih^uS planas nau
jiems nariams priimti. Ypatin
gai įdojnųPagal 
planų nariaF®m(ika įstojimo 
nė nario knygeles mpkesčių.

Bet tai tik menkniekis paly
ginus su pačios įstaigos kili
mu: nuo birželio mėnesio t. y. 
tik per šešis mėnesius turtas 
pakilo 'nuo ppses dki viso mi- 
liono dolėrių. Ar tai nė stam- 
---------------------------- --------

Urba Flower Shoppė 
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms-— 

Bankieiams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

—............................ ..................■....------------------------ :-------—
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Siunčiam (

KVrETKIMNKAS. ., .
5s Vestuvėms. Bankietams 

ir' Pagrabams^. • _
316 So. Halsted St
Tel. BOUlevard 78U .
- "■■■i 11" fa e e u ■ e ■n. i

PETRAS PILSUDSKIS
Persiskyrė ?su ^iuo pasauliu 

Sausio 4' d., 6:2$ vai. vakare, 
1937 m., sulaukęs'46 metų am- 
žiaus, gimęs Panevėžio mies
te, Kauno rėdyboje.

Amerikoje išgyveno 32 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

moterį Stefaniją, 2 sunūs Juo
zapą ir Eduardą, dukterį Lo- 
rettą, hfdlį Juozapą Pilsųdš- ( 
kis, ir daug kitų giminių ir 
draugų^ ■

Priklausė prie Baltos žvaig
ždės KUūbo. Gyveno ilgą laiką 
West Sidėj.

Kūnas pašarvotas 3937 So. 
Tahnan ,A've.,,.,LŪidotuvės įvyks • 
Pėtnyčioįj Sausio 8 d., 9:00 v, 

.. rįrtą Iš riamų/į St. Alberti— 
17th ir Paulina parap. bažny
čią, kurioje Atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas į 
šįv. Kazirinero kapines.
Visi A, A. Petro Pitsduskio 

giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam pąskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą

, Nuliūdę liekame, 
Moteris, sunai, duktė, brolis ir 

kitos giminės.
, Patarnauja laid. dir. Mikolas 

KowąJski, tel. Cahal 0471.

/ ■ 1

'gėrę. jUtaityto-’
jog ir gkaitytojai. prašomi 
pirkinių tdkalaia. eiti į taa 
krautuvei, '. 'kurios skelbiasi. 
Naujienos^

k...

bus darbas. Ir visa tatai pri-- 
klauso kaip tik sumaniam ir 
gabiam sekretoriaus p. Ben. 
F. Bohač vedimui.

Įstaigos antrašas 2641 W. 
51st St. Tel. Grovehill 1900- 
1901. ' —Rep. x-y.

CLaSSiHED ADS Į

Mezgimo Dirbtuvės
-^Knitting; Mills

THE BRIDGfcPORT KNITTING 
M. I L L. S 

F. Selemonavich
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Svetėrių krautuve atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

STOGDENGYSTfi
Mes deugiąme ir pataisėme visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

ĘRIDGEPORT ROOFING C& 
3216 Sę. Halsted SL

.. ..... Vtetenr .065 , . ' ,
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Automobiles .
PARDAVIMUI 1928 Franklin — 

automobilis-T-Victoria Coupe mode
lis, oru šaldomas. Nereikia vartoti 
nė vandens, nė alkoholio, todėl ka
ras niekad neužšala. Kaina $60. 
49Į0 So. Michigan Avė. Kėnwood 
5107.. .

Help VFaiite^įiiaie
Darbininkų Reikia

REIKIA pątyrusio vyro farmai, 
100 mylių nuo Chicagos. Turi turė
ti gerus paliudymus. Kreiptis tarpe 
6 ir 9 vai. vakaro. 2418 W. 59th 
St. antram aukšte užpakaly.

REIKALINGAS Barterideris į 
Smith’s Palm Gardens. Atsišaukite 
4177 Archer Avenue.

GERA PROGA LABAI BUDRIAM 
SEILSMANŲI SUEITĮ Į RYŠIUS 
SU AUKŠTOS RŲŠIES LIKIERIŲ 
BENDROVE. KREIPTIS J UNI- 
VERSAL WINE AND LIQUOR CO. 
4440 WEST MADISON ST.

JAUNAS vaikinas ar senesnis 
vyras kaipo kepėjo pagelbininkas.

H749 So. Michigan Avė.

REIKIA 4 Al bučerių; tik patyrę 
tesikreipia. Supreme Meat Market, 

4161 Archer Avė.

ant n

ADOLFINA ANDRIKIENĖ 
Po tėvais Sahlitaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 5 d., 10:12 v. vak., 
1937 m., sulaukus pusės amž. 
gimus Telšių apskr., Ilakių 
parap., Geęlrinų kaime.

Amerikoj išgyveno 31 metus.
Paliko dideliame nubudime 

vyrą Simoną, 4 dukteris Deltą, 
EĮvirą, Lucille ir Stellą, sūnų 
Stanislovą, 4 žentus Frank 
Ashmont, Tim Pistilli ir Char
les Jorczak, Alfred InSusino ir 
daug, giminių.

Kubas pašarvotas 4447 So. 
Fairfield Avė. Laf. 2376.
Laidotuvės įvyks šešta., Sau
lio 9 d., 8 vai. ryto iš J. F. 
Eudeikio koplyčios į Nekalto 
Prasid. Pan. Šv. par. bažny
čią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už vėlįonėš * sielą, o 
iš ten bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Visi A. A. Adolfinos Andri
kienės gimines, draugai' ir pa
žįstami esat nuoširdžiai _ kvie
čiami dalyvauti laidotuvėsė ir 
suteikti jai paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, dukterys, sūnūs ir 

kitos giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Fu- 
deikis/tel. Yards 1741. 

ALEKSANDRAS SHlMKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Sausio 5 dieną,, 11:00 vai. va
kare, 1937 m., sulaukęs pusės 
amž., gimęs Lietuvoje.

Paliko dideliame nuliudįme 
3 sūnūs Juozapą, Marčią Ma- 
triie, Pranciškų, marčią Flo- 
iėnce, Antaną ir mačią Berni- 
ėe, 4 anukus ir gimines.

Priklausė prie Did. Lietuvos 
Kųn. Vytauto Draugijos.

Kūnas pašarvotas randasi 
Mažėifcos koplyčioje 3319 So. 
Lituanicą Avė, Laidotuvės 
įvyks Subatoj Sausio 9 dieną 
0:30 vai. ryto iŠ koplyčios į 
šv. Jurgio parap. bažnyčią, 
kurioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Aleksandro Shim- 
kauę giminės, draugai ir pažį
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
sutiekti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Siūlai,/ marčios ir kitoš gjm. 

Patarnauja laid, dir. ; VJ. P. .
Mažeika, tęl, Yards 1138.■

I CLASSIFIED ADS. !
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Furniture & Fixtures s
Rakandai-Itaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKČE* 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir sinkom. Taipgi Stoni fikčeriua dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo, Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 MSO. STATE STREET.

CALumet 5269. z 
(Naujoj Vietoj)

ANT PARDAVIMO Tavern fik- 
čeriai—pigiai; 184 E. 105 St. 1-st 
floor.

NAŠLE aukoja 0sunkų kaurą, im
portuotas tikras orientalis raštas; 
$18.50. 3930 Jackson, Ist; Van 
Buren 1078.

For Bent
RENDON Tavern garu apšildo

mas—su kambariais arba be kam
barių. 2616 West 59th St.

^RENDON, 6 kambarių flatas, nau
jai išdekoruotas, maudynės t visi 
patogumai. 3821 So. Lowe Avė. Sa
vininko tel. Columbus 9248.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

PARSIDUODA Taverna — 3 me
tai įsteigta — pietų vakarų kam
pas 63rd ir Kedzie.

AR IEŠKOTE moderniško taver- 
no ? Būtinai turite pamatyti šitą. 
Šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

PARSIDUODA tavernos biznis. 
Randasi prie dviejų gatvekarių li
nijos. 3106 So. Halsted St.

RENDON kepykla tuoj prie At
lantic and Pacific krautuvės South 
Sidėj;- gera proga atatinkamam as
meniui., State 7218.

PARDAVIMUI taverna su gražiu 
užpakaliniu khmbabriu ir virtuve— 
seniai išdirbta. 8428 Vincennes Avė. 
po 1 vai. dieną.

PARSIDUODA Road House už 
auką. 2 barai—užpakalinis baras — 
radio—piano—stalai ir krėslai—pe
čius—indai—kėdės ir elektrikos re- 
frigeratorius. Visų rūšių stiklinės. 
Geriausias pasiūlymas ima viską. 
Canary Cottagę. Turi parduoti laike 
5 dienų apleidžiant miėstą.
123rd and 80tn Avė., Palos Park, III.

PARSIDUODA taverna labai pri
einamai. Žema renda. 7013 So. West- 
ern Avenue.

PARSIDUODA Taverna. Birznis 
išdirbtas per metus, prieinama kai
na. Matykite savininką S. Kiela, 
4843 West 14th St., Cicero.

PARSIDUODA Taverna, gražioj 
apielinkėj. renda pigi. Parduosiu už 
pirmą^ teisingą pasiūlymą.

5601 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI Tavernas geroj 
vietoj biznis išdirbtas, geroje apie- 
linkčje. 372 E. 71st St.

PARDAVIMUI taverna, prie įėjimo 
į stock yardus, 30 pėdų baras, šty- 
minis pečius, pilnai įrengtas, darome 
gerą biznį priežastis—turiu kitą 
biznį. 4222 So. Ashland Avė. Tel. 
Boulevard 1330.

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdįrbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patirsite vietoje.

Š42 . West 59th St.

PARSIDUODA kepykla 2 geri pe
čiai; urmo ir smulkmenų biznis — 
krautuvė ,ir route./ 11749 South Mi- 
chigan.

TAVERN parsiduoda pigiai ant 
greito pardavimo—Renda pigi — 
Priežastį patirsite ant vietos.

7301 So. Peoria St.

PARDUOSIU Taverną su ruiming- 
ąuzęs kambariais arba priimsiu į 
pusininkus vyrą arba moterį. 2113 
So. Halsted St.

PARSIDUOPA moderniška taver
na; turi būti parduota vidutiniai;

2992 No. Mihvaukee Avė.

Help Wanted—Female
Parbininkių reiki*

MERGINA bendram namų darbui, 
be virimo — lengvas skalbimas, bū
ti, $6 — $8. Keystone 2825.

REIKIA patyrusios merginos ben
dram namų darbui ir virti; kūdikis, 
būti, liudyipas, $10. Independence 
6230.

MERGINA bendram namų darbui 
gydytojo - namuos; savas kambarys, 
vana, $5.59. 3116 Douglas Blvd. 
1-mas inkštas.

REIKIA patyrusios' merginos na
mų darbui be Virimo; geri namai, 
liudymas. Hemlock 3770.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo;, savaę kambarys, vana, 
maža šeima, $7'z ar $8. Chalmers 
6901 Bennett.

................................. ................... .....m....—

Help Wanted—Female 
Darbininkių reiki*

MERGINA 20-85 namų darbu?, 
prižiūrėti metų amžiaus kūdikį, būti 
—$7; Mrs. Goroff, Irving 4041.

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo, būti, savas kambarys, 
$7, nuolatos;* Pensacola 2499

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui, virti—lengvas skalbimas, 
kambarys ir vana. 425 Aldine Avė., 
Wellington 6642.

MERGINA bendram naųių darbui, 
prižiūrėti 2 vaikus, geri namai. $6. 

Austin 2549.

REIKIA patyrusios merginos na- 
rr^į darbui, virti — referencas. Ma
lonus kambarys—3 suaugę, $8. Krei- 
ptės vakarais Plaza 5454.

MERGINA 25 iki 35 lengvam na
mų darbui—lengvas virimas dirban
čiai porai—vaikas 6, būti, $6 iki $7 
pradžioj. Van Buferi 5294.

MERGINA paprastam virimui, 
namų ruošai mažoj suaugusių šei
moj. Savas kambarys, vaną ir ge
ra alga. Maehle, 6807 Jeffery Avė. 
Plaza 2323.

PRESO OPEREITORIŲ — paty
rusių prie kautų — mokestis nuo 
gabalo. Monogram Laundry Co., 
518 East 47th St.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams, virti — nėra vaikų, 
nė skalbimo, savas kambarys ir va
lia. $6.00. Bittersweet 4193.

MERGINA bendram namų darbui 
—savas kambarys, lengvąs skalbi
mas, $6.00. Saginaw 2570.

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbams, be skalbimo — maža 
šeima — liudymas, — $6.0Q, būti.

Edgewater 6260.^,,

MERGINA namu darbui mažam 
apartmente be virimo; geri namai, 
gera alga. Juniper 6888

MERGINA bendram namų darbui, 
nuolatinis, būti ar eiti. 1545 So. 
Kildare Avė. Lavvndale 2683,

MERGINA, moteris, patyrimas1
bendram namų /darbe. $6—$8. 
Levins, 2611 N Lawndale Avė.
f.Tp'vt. ■■■"■■i"-. m/’1.........   n**-...-i—..-i........ .nu ,

MERGINA bendram namų, darbui 
patyrimas, liudymas; savas kamba
rys, $10, Kohn, 5501 Gladys AVe., 
Estabrook 0287.

REIKIA patyrusių casing darbi
ninkų. -Oppeenheim Casing Co. 

1020 West 36th St.

REIKIA veiterkos—turi būti pa
tyrusi — 6 dienas savaitėj. 605 W. 
Roosevelt Road.

REIKIA patyrusios moters rankų 
crochet ant dresių darbui. Apex Knit 
320 So. Franklin St. 10-tos lubos.

REIKIA patyrusios merginus, 
kompetentiškos bendram namų dar
bui; virti. $10 iki $1?, rerefencas.

Norton, 5136 Harpęr Ave>^

Reni Estate For Sale
Namai-Žema PardavimM ....

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 metų se
numo. Parsiduoda už $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barme
nų.

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Western Ąve., 

Hemlock 0800

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturiaįs, 
parduosiu ar mainysiu į mažesnį 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

ANT PARDAVIMO 2 aukštų mo
derniškas namas, mūrinis su beis- 
mantu ir garažas—labai pigiai.

5138 So. Albany Avė.SMULKIUSGARSINIMUS
Pardavimus
PirkimusPRIIMAMTELEFONU
Garsintjs 
Naujienose 
Apsimoka

CANAL
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. UŽ pakartoji
mus duodame gen* nuo-
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Beiliauskas Patraukė F. Nezelskie- 
nę Teisman _

Reikalauja sugražinti jam $640; pinigai 
dinge iš jo kišeniaus begeriant 

Roselandietės alinėje
ROSELAND. — Jonas Bie

liauskas, -kuris neseniai šu
kele skandalą Roselande dėl 
$5(X), vakar užvedė bylą prieš 
Filomeną Nezelskienę.

Jis reikalauja sugrąžinti jam 
$640, kurie buvę iškraustyti iš 
jo kišeniaus, besisvečiuojant 
kaltinamosios moteriškės ali
nėje.

J. Bieliauskas sako skunde, 
kad jis užėjo išsigerti F. Ne- 
zelskicnės įstaigoje ir, kokiu 
tai budu užtruko ten tris die
nas.

Kai atėjo, antradienį, lap
kričio 16 d. kišeniuj turėjo 
$500 čekį ir apie $170 pinigais. 
Kai pabudo, 6 valandą ryto, 
lapkričio 19 d., neturėjo nei 
cento. g

Gal jis per tris dienas ir iš
gėrė nemažai, bet $670 vertės 
degtinės sudoroti į tris* die
nas negalėjo nei jis, J. Bie
liauskas, nei kitas žmogus!

Kai triukšmas dėl pinigų

kilo pirmą kartą — netru- 
Ikus po to kai Bieliauskas “pa
budo”—tai policija buvo suė
musi p. F. Nezelskienę ir už- 
arcštavusi jos įstaigą. Gruod
žio 2-trą dieną skundą švais
tę kriminalio teismo Fclony 
skyrius, bet moteriškę palei
do dėl įrodymų trOkumo.

Alinė randasi adresu 136 E. 
107th Street, o J. Bieliauskas 
gyvena po numeriu, 6 East 
104 th Street. Jis yra apie 40 
metų amžiaus ir nevedęs.

Jaunos svieto “vend- 
rauninkės”

Marilyn Ann Parrish 9 metų 
ir Loųise Kanpp, taipgi 9 me
tų, paliko raštelį p-niai Helen 
Parrish, 15425 Lexington st., 
Marilynos motinai, kad jos abi, 
pasiėmusios 55 centus, išvyko 
pamatyti “wild west” savo aki
mis, apie kurį supratimą įgijo 
iš krutamųjų paveikslų.

Keturiolikos Metų 
Lietuvaite Pabėgo 

Iš Namų
X———--- .

BRIGHTON PARK. — Va
kar iš namą pabėgo 14 motų 
mergaitė, Helen Berieta, 3808 
South Albany avenųe.

Greičiausiai išvyko pasau
lin “laimės ieškoti.”

Mergaitės sesuo, gyvenanti 
aukščiau paduotu adresu pra
šo žinių apie jaunąją sesutę.
—.

Juk Ne Tam Anta
nas Pocius Žengė

Prie Altoriaus!
Moteriškė jo nevaldys su mė

sininko peiliu rankose}

Antanas Pocius yra kantrus 
žmogus, jis gali daug pakęsti. 
Bet jis niekad, dievaž, niekad 
neleis moteriškei jį vaikyti,

žmonai eiti prie tokių kraštu- 
tinybių, ir todėl, porą dienų 
atgal Jis užvedė bylą Chica
gos Superior teisme, kuriame 
nuolankiai prašo divorso.

Jo žihona yrą Patricia Tun- 
pis-Pocierįė, su kiiria apsivedė 
1935 metais, o/ pereitų metų 
pabaigoje persiskyrė. —R.

' ■ ■ ■

Pasikorė Turtuolis
Walter 0. Birk r ' '

Buvo saldainių fabriko ir bra
voro viršininkas.

Vakar pasikorė Walter O. 
Birk, turtingas Chicagos fab
rikantas. Jo kūnas buvo ras
tas lavalorijbje puošnaus bu
to, kur gyvehcŲ adresu, 3750 
Lake Shore Drlve.

Birk buvo viršininkas, Birk 
Candy Company ir direkto
rius bravoro, Edward J. Birk 
and Sons.

. 34 mirė antradieny

Čius, kad geriausia apsaFga nuo JI 
influenzos ir plaučių uždegimo,!' 
tai pagavus šaltį arba nesij'au-Į 
čiant pilnai sveiku tuojau gulti J 
lovon ir tinkamai pasilsėti.

Miesto taryba išleido patvar
kymą, kurs draudžia publikai 
rūkyti teatrų priemenėse arba 
koridoriuose. Policijai įsakyta 
prižiūrėti patvarkymo" pildymą. 
Patvarkymas išleista kaipo prie
monė sulaikyti plėtimąsi influ
enzos.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Dominik Malatta 30 m. ir 
Hattie Ruzgis 22 m.

Ervin Nerius 28 m. ir Elea- 
nor Klotz 24 m.

Henry O’Neill 26
Abromaitis 20 m.

Victor Zurba 39
Kishkunas 46 m.

m. ir Ann

m., Mary

NAUJIENOS
Žengia Pirmyn...

NAUJIENOS dabar yra padidintos, pagražintos ir 
paįvairintos. \

NAUJIENOS duoda daugiausia žinių iš Chicagos, 
kitų Amerikos lietuvių kolonijų ir viso pa
saulio.

NAUJIENŲ specialus korespondentai praneša apie 
visus įdomesnius įvykius ir nuotykius Lie

tuvoje. ‘ K
NAUJIENOSE telpa daug straipsnių bėgančiais gy

venimo klausimais, mokslinio turinio raštų, 
eilėraščių ir apysakų.

NAUJIENOS kasdien deda daug gražių paveikslų ir 
^atvaizdų.

NAUJIENOS yra visuomenės organas — jūsų dien- 
ršatis, Todėl skaitykite jas, skleiskite jas ir 
remkile biznierius, kurie garsinasi NAUJIE
NOSE.

ypač tokiai moteriškei, kuri 
yra apsiginklavusi dideliu 
mėsininko peiliu. ,

Pasitaikė, kad toji moteriš
kė, kuri anot Antano Pociaus 
nusiskundimų prie kiekvienos 
progos lenktyniuoja su juo po 
kambarius, grąsindama pd- 
piauti, yra jo žmona.

Antanas Pocius neleis nei

Dr. Herman Bundesen, svei
katos tarybos prezidentas pra
neša, kad’ praėjusį antradienį, 
sausio 5 dieną, Jlėlei influenzos 
ir plaučių uždegimo Čikagoj mi
rė 34 asmenys. Jis išreiškė vil
tį, kad šaltesnis oras sulaikys 
šių ligų plėtimąsi. Dr. Bunde
sen djar kartą įspėjo chicagie-

SKIRYBOS ĮSAKYTOS

Emily R. Komorbus 
Komorous.

Helen Jankun vs. Peter Jan
kum

Skiryboms bylos iškeltos
Victoria Kazlauskas vs. Pe

ter Kazlauskas.

vs. O.

NAUJIENOS
1739 SOUTH HALSTED STREET
. CHICAGO, ILLINOIS

GARSINKITĖS “NAUJIENOSE”

' -Prez. Kalbėjo Kongresui - Streikėriai Nori Prašalinti Teisėją

REIKALAUJA PRAšA- 
linti — Teisėjas E. D. 
Black, Flint, Mieli., kurį 
streikuojantieji automobi
lių darbininkai reikalauja

STREIKIERIŲ CENTRE — Streikuojantieji darbi
ninkai skaito pranešimus Flint, Mich., automobilių uni
jos, lokalo No. 156, centro raštinėj. Vienas pranešimas 
sako, “Mes norime tikrų kolektyvių derybų. O tu?” 

/V////



ios 75-to Kogreso atstovų buto sesijos. | atstovus ir senatorius susi- 
as vakar pasakė kalbų, tarp kito ko pareikšdamas, kad “NRA yra pa
nų išsprendi mui tas įstatymas buvo pravestas.” 4 ’ JA

LAUKIA ŽINIŲ — Mu- 
riel Mattson 14 metų se

streikieriams” Flint, Mich., Fis her Bodies dirbtuvėje. “Virėjos valgydina 
nčius streikuojančių darbininkų tris kartus į dienų. Maistų surenka iš 
orių. Streikai nuolat plečiasi ir tiesioginiai ar netiesioginiai dėl streikų 
laug G. M. dirbtuvių Detroite ir kituose miestuose. z';

? • Naujienų-Tribune Photo

suo pagrobtojo ' Charles 
Mattson, Takomoje, Wash. 
laukia žinių—bet veltui.




