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“Mes Eisime Pirmyn”, Sako Prez. Rooseveltas
Pirmas /Valdžios Rupesnis Bus 

Gerinti Beturčių Bukln
Prezidento Roosevelto inauguracija vyko 
smarkiame lietuje, kuris betgi nesudrum

stė entuziastiškos žmonių nuotaikos

SUNKIAI SERGA RADEK IR 16 BOL-

WASHINGTON, sausio 20. 
— “Mes eisime pirmyn“.

Tokia buvo pagrindinė min
tis inauguracinės prezidento 
Franklin Delano Roosevelto 
kalbos, pasakytos sudėjus prie
saiką antram terminui.

Kadangi visą inauguracijos 
dieną lijo labai smarkus lietus, 
o ir oras buvo gana šaltas, tai 
inai/guracijds komitetas buvo 
pasiūlęs inauguracijos iškilmes 
perkelti j vidų — į kapitoliaus 
rumus. Bet prezidentas tam 
pasipriešino, nes desėtkai tūk
stančių žmonių jau tris valan
das laukė gatvėje prasidedant 
iškilmių. “Jei jie gali iškęsti; 
tai ir aš iškęsiu“.

Dėl tos pačios priežasties 
prezidentas iš inauguracijos iš
kilmių gryžo į Baltąjį Namą 
atdaru automobiliu, linksmai 
atsakinėdamas į ^visas ^.gatves 
užplūdusios minios sveikini
mus. , .a. — ■

Po inauguracijos įvyko di
delis paradas, kuris praėjo pro 
Baltąjį Namą, prezidentui sė
dint tam tikroje peržvalgos 
platformoje. Paradas betgi bu
vo žymiai sumažintas, nes da
lyvavo jame tik gubernatoriai 
ir jų palydovai, kariuomenė, 
jūreiviai, CCC stovyklų darbi
ninkai, jaunuoliai, pajūrio sar
gyba ir marinai. Prezidento 
platforma buvo uždengta, o dė
lei lietaus, išryto buvo sudėti 
ir stiklai, kad nė vėjas, nė lie
tus nekliudytų platformoje sė
dinčiųjų. Bet prezidentas liepė 
stiklus išimti: jei maršuotojai 
gali kęsti lietų, tai ir jis gali 
lietuje pasėdėti.

Inauguracijos dieną prezi
dentas pradėjo pirmiausia nu
vykdamas į bažnyčią trum
poms pamaldoms. Sugryžus iš 
bažnyčios, Baltąjame Name 
prezidentą pasitiko kongreso 
komitetas, kuris jį nulydėjo j 
kapitoliaus (kongreso) rumus. 
Čia didelėje platformoje, ku
rioje susirinko visi augštieji 
valdininkai ir svetimų valsty
bių atstovai, pirmiausia vice
prezidentas John Narice Gar- 
ner, o paskui ir pats preziden
tas Rooseveltas sudėjo prie
saiką ginti, pildyti ir saugoti 
šalies konstituciją.

Pasakęs inauguracinę kalbą, 
prezidentas su visais palydo
vais sugryžo į Baltąjį Namą, 
kur vyko maži užkandžiai kol 
rykiavosi paradas. Prezidentui 
pageidaujant, paradas buvo žy-

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

Apsiniaukę ir daug šalčiau.
Vakar 2 vai. po piet tempe

ratūra Chicagoj buvo 41°.
Saulė teka 7:13, leidžiasi 

4:50.

miai sumažintas. Po parado vėl 
tęsėsi vaišės Baltąjame Name 
iki inauguracinio koncerto va
kare Konstitucijos salėje.

Jau už trijų valandų žmo
nės pradėjo rinktis prie inau
guracijos platformos ir apsi
dengę lietsargiais kantriai lau
kė iškilmių. Nežiūrint smar
kaus lietaus, minių entuziaz
mas buvo labai didelis. Apskai
toma, kad į Washingtoną inau
guracijai suvažiavo bent 35,000 
automobilių iš visos šalies. Bu
tų dar daugiau suvažiavę, bet 
daugelį sutrukdė potvyniai 
centralinėse valstijose. Dėl ne
palankaus oro negalėjo skrai
dyti ir lėktuvai ir atskrido tik 
keliolika privatinių lėktuvų. 
Visgi suvažiavo šimtai tūkstan
čių žmonių, nes tokios iškil
mės būna tik kartą į keturis 
metus ir tai buvo pirma inau
guracija sausio 20,. d.

Geresnis gyvenimas visiems, 
bet pirmiausia beturčiams.
Inauguracijos iškilniėse, ne

žiūrint labai nepalankaus oro, 
dalyvavo šimtai tūkstančių 
žmonių, kurie su susidomėji
mu išklausė prezidento inau
guracinės kalbos ir kuriai iš
reiškė savo karštą pritarimą,

Neilgoj inauguracinėj kalboj 
prezidentas prižadėjo, kad jo 
valdžia dirbs už geresnį gy
venimą visiems, bet pirmiau
sia už pagerinimą beturčių bū
klės, už didesnį socialį teisin
gumą ir dorovę ne tiktai po
litikoje, bet ir ekonominiame 
gyvenime. -

Jau dabar padėtis yra žy
miai pagerėjusi. Kuomet ketu
ri metai atgal padėtis buvo 
desperatiška, tai dabar sugry
žo drąsa ir pasitikėjimas. Pro
tiniai ir moraliai horizontai li
ko praplėsti. Bet dabartiniai 
laimėjimai liko aplaikyti tik 
spaudžiant aplinkybėms. Te- 
čiaus dabar tęsti progresą bus 
daug sunkiau, sakė preziden
tas inauguracinėj kalboj. Jau 
vėl išnaujo kelia galvą atbu
kusi sąžinė, neatsakomingu- 
mas ir beširdis egoizmas. To
kie symptomai gali atnešti nau
ją nelaimę.

Autokratija nugalėta.
Per ^pereitus keturis metus 

demokratijai teko daug dirb
ti ir kovoti, bet ji laimėjo. 
Nors kiti sakė, kad prie demo
kratinės tvarkos to negalima 
atsiekti, bet vienok autokrati
ja liko nugalėta ir įsteigta ge
resnė ekonominė tvarka.

Dar laukia 'didelis darbas.
Bet ar jau viskas pasiekta? 

Ar jau atsteigta visuotina ge
rovė visoje šalyje? šalis yra 
tortinga, turi didelius gamti
nius turtus, taikoje gyvena su 
visais savo kaimynais^ Bet tuo 
tarpu milionai jos žmonių gy
vena dideliame skurde, be tin
kamos apšvietos, be progos pa-

Tūkstančiai žmonių 
bėga iš potvynio 

gryčių
CINGINNATI, O., saus. 20. 

-— Qhio klony potvyniui vis la
biau pleči antis, 'kelios v aisti j os 
mobilizuoja visas jėgas kovo
ti potvynį, taipjau maitinti ir 
priglausti 10,000 likusių be 
pastogės žmonių ir gelbėti 
šmtus potvynio užkluptų šei
mynų.

Kiek žinoma, jau 8 žmonės 
yra 'žuvę potvyny. Nuostoliai 
siekia $200,000. Bet potvynis 
nė kiek nemažėja ir galima ti
kėtis dar didesnio potvynio. 
Dabar potvynis yra palietęs 
Ind., III., Ohio, Pa., Ky., Mo. 
ir W. Va. valstijas.

Sukilėliai vėl bom
bardavo Madridą 

iš oro
Daug civilią žjnonių, taipjau 

moterų ir vaikų užmušta ir 
sužeista.

MADRIDAS, sausio 20. — 
Sukilėlių lakūnai šiandie vėl 
smarkiai bombardavo pietinę 
Madrido dalį iš oro. Numesto
sios bombos užmušė ir sužei
dė daugelį civilių miesto gy
ventojų — vyrų, moterų ir vai
kų. Bet tokie bombardavimai 
jokios militarinės naudos suki
lėliams neatneša.

SASEBO, Japonijoj, sausio 
20. — Didelėmis ceremonijo
mis liko nuleistas į vandenį 
pirmas plaukiojantis' Japonijos 
arsenalas. Jis bus pilnai įreng
tas kuogreičiausia juroje patai
syti pažeistus karo laivus. ,

VAKAR INAUGURAVO PREZIDENTĄ

VAKAR washingtone įvyko inauguracijos, kuriose e. d. roose-
veltas priėmė prezidento priesaiką antram tprminUi. /

Paveikslas parodo Rooseveltą pirmosiose inauguracijose, 1935 metais. Jį svei
kina Herbert Hoover, kuris pralaimėję Rooseveltui. Daktarai sako, kad Roosevel
tas išvaizdoj ir sveikata mažai pasikeitė. Naujienų-Acme Photo
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AUDROS EU
ROPOJ

LONDONAS, sausio 20. — 
Mažiausia *,51 žmogui žuvo pa
skendus audrose Baltijos ir 
Šiaurės j uitose keturiems lai- 
rį V ‘ , .--i! :vams. •/ ' ' 3 *

Sniego audros perėjo per 
šiaurinę Angliją, Skandinavi
ją, dalį Francijos, Vokietiją, 
Daniją ir Pabaltijo’ šalis. Daiig 
kaimų ir miestelių užpustyta.

ii nacis prigėrė pa
skendus karo laivui

BERLYNAS, sausio 20. — 
Komanduotojas ir 20 narių 
įgulos prigėrė Vokietijos ban
domajam karo laivui Welle pa
skendus į rytus nuo Kiek

Nužudė Michigano 
policistą

MONROE, Mich., sausio 20. 
— Trijų valstijų policija su 
atsidėjimu* ieško piktadario, 
kuris ' nuožmiai nužudė Michi
gano valstijos policistą Rich- 
ard F. Ilammond ir paskui 
prirakino jo, paties retežiais 
prie, ūkininko pašto dėžutės.

Ieškomasis yra Alcide Be- 
noit, 25 m., jau ne sykį sėdė
jęs kalėjime, kurį tas policis- 
tas buvo sulaikęs ir vežėsi po
licijos automobily. Ledu pa
dengti keliai labai trukdo ieš
kojimą piktadario. Dėl netin
kamo oro negali skraidyti ir 
lėktuvai.

gerinti savo ir savo vaikų bū
klę. Apie trečdalis šalies gy
ventojų gyvena prastuose na
muose, menkai minta ir men
kai rėdosi.

Demokratinės valdžios sieki
mas turi būti šalies turtus pa
naudoti suteikimui laimės ir 
geresnio gyvenimo visiems 
žmonėms. Ir valdžia tam dar
bui panaudos visą savo pasi* 
ryžimą. “Mes eisime pirmyn“, 
sakė prezidentas.

SAN PEDRO, Cal., sausio 
20. — Netik automobiliai pa
bėga po nelaimes. Jų pavyz
dį pradėjo sekti net ir laivai. 
Policija ieško žvejų valties, ku
ri įvažiavo į kitą valtį ir pri
gesinusi savo šviesas pabėgo į 
jurą.

ODESSA, Fla., sausio 20. — 
Daugiau kaip 12 žmonių, jų 
tarpe šeši chicagiečiai liko len
gvai sužeisti Atlantic: Coast 
Line turistų traukinio šešiems 
vagonams nušokus nuo bė- 

’giy-

Užsidaro Buick 
dirbtuvės Flint, 

Mich.
- ■ ■ —••

FLINT, Mich., sausio 20.— 
Buifek Motor Go. paskelbė, kad 
ji šįvakar .uždarys savo dirb
tuves, kuriose dirbdavo 15,000 
darbininkų. Buick dirbtuvės 
užsidaro iš priežasties streiko 
kitose General .Motors dirbtu
vėse.

. Pastaruoju laiku dirbtuvėse 
dirbo tik virš 9,000 darbinin
kų, nes 5,000 darbininkų buvo 
atleisti iš darbo, negaunant 
reikiamų dalių. Dirbtuvę ypač 
palietė Fisher Body darbinin
kų streikas, nes tos dirbtuvės 
gamino “bodies“ Buick auto
mobiliams. ,

. *

300 chiniečių žuvo 
paskendus laivui

CANTON, Chinijoj, sausio 
20. — 300 pasažierių Pearl 
upės laivo Manchuk prigėrė, 
laivui ties Kongmoon, 100 m. 
į pietus nuo Canton, migloj už
gavus akmenį. Laivas tuoj aus 
paskendo kartu* su juo plauku
siais moterimis, vyrais ir vai
kais.

Papa “nepagydomai 
serga

' , ■ ' c

VATIKANAS, sausio 20. — 
Papa Pius XI “nepagydomai 
serga“. Jį kankina skausmas 
kojose, kurių jis jau visai ne- 
bevaldo. Be to silpnėja širdis 
ir kvėpavimas darosi vis sun
kesnis. Ypač pereita naktis bu
vo kritiška ir papa tarpais pra
deda lig merdėti. Tečiaus gy
dytojai tikisi palaikyti jo gy
vybę dar tūlą laiką.

t ‘ s
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Serai pakilo
NEW YORK, sausio 20. — 

Po prezidento Roosevelto inau
guracinės kalbos ir gavus ŽL 
nių, kad liko sutaikintąs stik
lo darbininkų streikas, veik 
visi Šerai pakilo ' nuo $1 iki 
$5.

SLA. CENTRO 
SEKRETORIUS

Gautomis Chicagoje žinio
mis, savo namuose New Yor- 
ke sunkiai serga Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje centro se
kretorius Dr. M. J. Vinikas. 
...Susirgo jis ašpradžių influ- 

enza, iš kurios išsivystė plau
čių uždegimas. Ligonis tankiai 
būna be sąmonės ir jo gyvaš- 
čiai gręsia pavojus.

General Motors vir
šininkai atvyko Wa- 

shingtonan
Jie tarsis su darbo sekretore 

ir gub. Murphy apie sutai
kymą automobilių darbinin
kų streiko.

WASHINGTON, sausio 20. 
■— Alfred P. Sloan Jr., prezi
dentas General Motors Corp.. 
atvyko į Washingtoną pasitar
ti su darbo sekretore Perkins 
ir Michigano gubernatorium 
Murphy apie sutaikymą Gene
ral Motors darbininkų strei
ko.

Kartu su Sloan atvyko taip
jau viee-jprezidentas William 
S. Knudsen ir kiti du automo
bilių trusto viršininkai — Do- 
naldson Brown ir John Tho- 
mas Sinith.

Išlipęs iš traukinio Gloan at
sisakė duoti bet kokių pareiš
kimų. Tik tiek pasakė, kad jie 
atvykę pasimatyti su darbo 
sekretore ir gubernatorium. 
Stoty ju'os pasitiko darbo se
kretorės šoferis, kuris juos sku
biai' per susirinkusias inaugu
racijos iškilmėms minias nuve
žė į darbo departamento ru
mus.

Lewis pašaukė Martin.
Industrinių unijų vadas John 

L. Lewis pašaukė automobilių 
darbininkų unijos prezidentą 
Homer Martin ir industrinės 
organizacijos komiteto direk
torių John Brophy skubiai at
vykti į Washingtoną. Jie ry
toj atvyks traukiniu iš De
troito.

Gub. Murphy, kuris deda di
delių pastangų sutaikinti auto
mobilių streiką, jau dabar yra 
Washingtone, į kur atvyko 
prezidento Roosevelto inaugu
racijai.

Darbo sekretorė. Perkins, 
gub. Murphy ir • Lewis vakar 
per devynias valandas tarėsi, 
ieškodami pagrindo taikai au
tomobilių pramonėje. Laike pa
sitarimo buvo padaryti keli 
pašaukimai į kitus miestui te
lefonu.

Jeigu ir dabar nepavyks su
taikinti automobilių darbinin
kų streiką, tai tada įsimaišy
siąs pats prezidentas Roosevel
tas.

HOOPESTON, III., saus. 20. 
— Ketvirtadalis šio miestelio 
biznio distrikto liko sunaikin
tas gaisro, kuris pridarė nuo 
$400,000 iki $500,000 nuosto
lių. Gaisrą gesinti padėjo Mil- 
ford ugniagesiai. Danville ug
niagesių troką ištiko nelaimė 
ant slidaus* kelio.• ».

ŠEVIKŲ ATIDUO
TI TEISMUI

Jie bus teisiami už “kontr-re- 
voliuciją ir “trockizmą”. Bu- 
charinas irgi esąs areštuo
tas.

MASKVA, sausio 20. — žy
miausias Rusijos bolševikų žur
nalistas Kari Radek ir 16 ki
tų žymių bolševikų vadų liko 
atiduoti teismui ir bus kaltina
mi už visą eilę nusidėjimų Sta
lino linijai, svarbiausi kurių 
yra “trockizmas“ ir “kontr-re- 
voliucija.

Jų bylos nagrinėjimas pra
sidės šį šeštadienį.^

Tuo pačiu laiku Nikolai Bu- 
charin, žymiausias bolševikų 
teoretikas ir vyriausias redak
torius valdžios organo Jzvesti- 
ja, likęs pašalintas iš vietos, 
o kitomis žiniomis, buk tapęs 
ir areštuotas.

Radekas ir Bucharinas buvo 
įvardyti ir Kamenevo, Zlnov- 
jevo ir kitų bolševikų vadų by
loje, kaipo turėję šiokių tokių 
ryšių su ta grupe ir ^belnai 
“trockistų“ veikimu. Bet juos 
Šteino bolševikai tuo laiku ne
lietė ir Radekas liko suimtas 
jau , po sušaudymo a n ų bolše
vikų vadų.

Kadangi Radekas ir kiti 16 
bolševikų yra kaltinami veik 
už tuos pačius nusidėjimuts, už 
kuriuos buvo teista Kamenevo 
-Zinovjevo grupė, kuri liko su- 
šaudyta, tai ir Radekui su jo 
draugais irgi gręsia mirties 
bausmė.

Radekas, artimas Lenino 
draugas, per ilgus laiku‘3 bu
vo žymiausias Izvestija rašy
tojas, taipjau buvo patarėjas 
politinio biuro užsienio reika
lų klausimais.

Užsibaigė stiklo 
darbininkų 

streikas
PITTSBURGH, Pa., sausio 

20. —a. Pittsburgh Plate Glass 
Co. 6,d00 darbininkų streikas, 
kuris truko 98 dienas, užsibai
gė, kompanijai pasirašius vie
nų nietų\sutartį su* uniją. Dar
bininkai laimėjo pakėlimą algų 
po 8c į valandą. Bet apie uni
jos pripažinimą ir atskaitymą 
unijos duoklių sutarty nemini
ma, nors to\ streikieriai reika
lavo. Kompanija betgi pasira
šė papildomą ją\§utartį, kad ji 
nepersekios darbininkų už pri
klausymą unijai.

Kompanija gamina apie 90 
nuoš. stiklo automobilams.

f PILDOME

1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

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

—■
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CIEVELANDO i ŽINIOS
dainavęs įvairjuosę parenginiuo- KazĮauskas, J. Jarus , ir Čerau- 

ka, kuopos pirjpininkas. Be to, 
Reikia pasakyti, jog. p, Krąs- irj, naujįį narių; jsventini-

nickas yra tikrai šaunus daini-, mas. Dalykas tas, kad šiame 
nipkas, Savo laiku su grupe susirinkime įsitiašė septini nau-

SOr

Linksmos šventės. — žmonės smarkiai..perka, automobilius. — 
Gražus koncertas. — SLA 136 kuopa smarkiai auga./— Su
mažino mokesčius. — Dr. Kazlauskas liko paskirtas svarbiai 
vietai.

dainininkų jis važinėjosi po Eu
ropos mietus ir. koncertavo.

Koncertas, kuriame dalyvaus 
p-lė Žęlvis

Sausio 31 d. įvyks svarbus

Ne ten pataikė
Vienas “garsus” Dirvos ko

respondentas iš Dayton, Ohio, 
teikėsi ir manvoadresu niekų 
priplepėti. Tas garsus korespon
dentas paprastai vos išgali ke
lias eilutes parašyti, bet šį kar
tą pas jį atsirado daugiau įkvė
pimo. Jis nei iš šio, nei iš to pa
vadino mane generolu. Girdiį 
kažkokio SLA nario įšventini
mui esą reikalinga importuoti 
“generolas” mano asmenyje.

Turiu pasakyti, kad tas ko
respondentas suiųaišė adresus. 
Jokiais medaliais, jokiais ordi
nais ir jokiais “cinais” aš ne
su apdovanotas, todėl nėra jo-' 
kios prasmės mane importuoti;- 
Butų buvę kur kaš naudingiau, 
jei korespondentas butų savo 
kvietimą adresavęs j am .gerai 
žinomam “ordino kavalieriui.” 
Tuo atveju viskas butų buvę 
tvarkoje.

Pusėtinai linksminosi

Cuyahogą pavieto piliečiai pir
ko: 241^789: automobilius

\ ' ■ ' ■ ■. *’ ■ i

Cuyahoga. paviete per perei
tus metus |buvo parduota 241,- 
789- automobiliai. J tą skaičių 
įeina antrarankiai automobiliai 
ir trokai. Palyginti šu 1929 m. 
automobilių pirkimas pašoko vi
su penkiolika nuošimčių. Tai 
reiškia, kad laikai tikrai page
rėja.

Automobilių nelaimėse žuvo 
214, žmonių -

Per pereitus metus Clevelan 
d o gatvėse žuvo 214 žmonių au
tomobilių nelaimėse. Sunkiau 
ar. lengviau sužeistų buvo 405. 
Palyginti su 1935 m. nelaimin
gų atsitikimų, skaičius su auto
mobiliais padidėjo. Būtent, žu
vo 13 žmonių daugiau.

Čia pravartu bus x pažymėti; 
jog tiek žmonių žuvo tik mies
to ribose.

Ohio valstijos departamentas 
skelbia, jog per Kalėdas visoje 
je valstijoje buvo išpirkta be
veik už pustrečio 
rių degtinės. Per 
tam linksmybės 
ohioiečiai išleido
Tai tikrai milžiniška suma.

miliono dole- 
visus metus 
skystimėliui 
$44,627,000.

MADOS
Š?:

4299

No. 4299—AUGUSIAI MOTEREI 
NAMIE DĖVĖTI SUKNELĖ-ŽIUR- 
STAS. Sukirptos mieros 34, 36, 38, 
40, 42> 44, 46 ir 48 colių per kru
tinę.

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

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

Čia jdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzd} No...............
Mieros ............  per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas, ir. vajstija)

Konferencija
Sausio 3 d. L. D. salėje įvy

ko L. D. Susivienijimo 4-to ap
skrities konferencija. Delegatus 
prisiuntė devynios kuopos. Į- 
žangines kalbas pasakė J. žeb- 
rys, K. Mažanskas ir kiti. Dau
giausia jie aiškino konferenci
jos reikšmę, šiek tiek kalbėjo 
ir apie tai, kas manoma veikti 
ateityje.

Kai konferencija pasibaigė, 
tai toje pat svetainėje įvyko 
bankietas ir šokiai.

muzikos ir dainų parengimas.! 
Muzikalę programos dalį dau
giausia pildys p-le Anne Zelvis 
iš Oberlin konservatorijos.
• šioji lietuvaitė muzikos sri
tyje jau yra puikiai pasižymė
jusi. Konservatorijoje ji yra 
laikoma kaip viena geriausių 
smuikininkių. Lietuviams tikrai 
turėtų, būti smagu, kad musų 
tautietė pasižymi tokiais gabu
mais. Todėl visų turėtų būti 
pareiga atvykti į koncertą* Ne
pamirškime to dalyko, jog at
eityje ji mums gali būti labai 
naudinga. Būtent, naudjnga tuo 
atžvilgiu; kad mes galėsime pa
sinaudoti jos. patarnavimu įvai
riuose parengimuose.

Mes nuolat juk kalbame apie 
tai; kad reikia su jaunimų ar
timesnius ryšius palaikyti. Va
dinasi, kad reikia jisai į lietu
višką, judėjimą įtraukti. Jei no
rime, kad jaunimas su mumis 
butųy tai remkime jį, priduota
me jam energijos veikti. Tik 
tokiu budu mes galėsime jauni
mą patraukti ir paskatinti jį, 
kad jis pasiliktų su mumis..

Tad sausio 31 d. visi bukime 
koncerte, kuris prasidės ' 6 vai. 
vakaro.
SLA, 136 kuopos susirinkimas

Sausio 5 d. SLA 136 kuopa 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Narių dalyvavo gapa daug, 
{vairios komisijos išdavė rapor
tus. Be to, šiaip spręsta viso
kie reikalai. Vienas svarbesnių 
dalykų, kuris buvo nutarta vy
kinti, tai surengimas pasilinks
minimo vakaro, Tas pasilįnks- 
minimas vyriąūsia^ bjjs 
mas jauniemsiems-; : na
jų draugams. Įvyks jis vasario 
2 d. Tą pačią dieną, kaip tik 
teks ir reguliaris susirinkimas 
laikyti. Tačiau susirinkimas nu
matoma greit atlikti, kad nerei
kėtų nariai varginti.

j Vakaras yra skiriamas pasi-

• Diailės choras rengia koncertą y '.<■. .
Teko patirti, kad sausio 24 

d. Dailės choras, rengia gražų 
koncertą su šokiais Lietuvių 
svetainėje. Visi turėtų tą kon
certą remti, nes choras, kai rei
kalas yra, niekuomet neatsisako 
patarnauti organizacijoms. Be 
to, choro vedėjas, p. J. Krasnic- 
kas, yra pusėtinai pasitarnavęs linksminimams ir kalboms. Kal
bėtu viams. Būtent, jis daug yra bas pasakys ady. Obeli, Dr.

ms ir

ji nariai, kurių amžius eina nuo 
dvylikos iki dvidešimt vienų 
metų. Kiek galima numanyti, 
bus naujų narių, ir kitame su
sirinkime.

Kąipf matotę, musų, kuopa aur 
ga labai sparčiai. O kas svar
biausia —jį gauna daug jau
nuolių.

Rodosi; ju butų metas
1 Jau praėjo apie septyni mė

nesiai nuo laiko, kąip sandarie- 
čiai Lietuvių svetainėje laikė 
savo seimą. Kiek teko patirti, 
su svetaine už patalpos naudo
jimą dar ir iki šiol neatsiteista.

To fakto visąi neminėčiau, 
jei ponai sandąrieČiaL nesika- 
bintų, prie kitų, Taigi, tegul jie 
dabar neieško krislo savo arti
mo akyje, o pasižiūri/į save...

Sumažino miesto mokesčius
Jau liko paskelbta, Rad Cle- 

velando miestas sumažino mo
kesčius nęjųdipap1^ turtui 
(namams ir žemei).. Pirmiau 
ręįkėjp mokėti. ųžį kiek
vieną šimtą. Dabar bereikės mo
kėti $2.86. Dėlei to miesto pa
jamos sumažės keturiais milio- 
nais dolerių pėr. metus.

Senatvės fondas
• ■ T , “ V/'' ■' '■

COLUMBUS, OHIO. — šio
mis dienomis
Davey užgynė bilių, kuris pa
tvarko atitraukti,’30 milionų do
lerių iš mokesčių, surenkamų 
nuo svaigalų. Tie atitraukti pi
nigai'bus padėti i senatvės fon
dą. i

Susitąikę
AKRON, OHIO. — šioje apy

linkėje per kelias dienas auto
mobilistai turėjo pusėtinai var
go. Mat, gazolino1 išvažinėto j ai 
paskelbė streiką’ tačiau strei
kas greit pasibaigė; kada dar
bininkams liko: ‘ pakelta alga ir 

5 j, ■priimta penkių dienų darbo sa
vaitė. ' ■ • r

Daktarų konvencija
Sausio 10 d. Cįeveląnde įvy

ko daktarų, konvencija, kurioje 
buvo daug įdorpių; pranešimų 
padaryta. Pranešiįnai .daugiau
sia lietė Vėliausius išr^tdir^ius 
medicinos srityje,'
Dr. Kazlauskas liko paskirtas 

koronerio padėjėju.
Su šių metų pradžia Dr. Kaz*

lauskas Cuyahoga paviete užė
mė itin svarbią, vietą. Jis liko, 
paskirtas koronerio antrininku 
.(padėjėju).
: Pereitą rudenį (lapkričio 3 
d;), koroneriu liko išrinktas Dr. 
S, R. Gerber,' kurio antrininku 
dabar bus Dr. Kazlauskas. •i‘ t 'f- " ’

Per metus Dr. Kazlauskas 
gaus $3,600 algos. Tai gal la
biausiai' apmokama vieta, kokią 
lietuviai šiame paviete turi.

Dr. KazĮauskas yra dar visai 
jaunas vyras, apie 32 metų am
žiaus. Medicinos mokslą jis bai
gė 1981 m. Kiek teko patirti, 
jis' ir toliau versis privatiška 
praktika. Tik, tur būt, teks o-

Mrs. Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife 
6630 S; Western 
Avė., 2nd floor 
Hefailock 9252

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

ADVOKATAI
K. P. GUGIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St.t IVllCNLU ------ J.Ji J J',. J/vaiuoiu ui.

fiso valandos pertvarkyti. Jo o- Kair>h. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
.fiso adresas yra —6902 Supe
rior A’vę.

\ t 
f Malonu, kad musų jauni pro
fesionalai prasimuša į viršų. 
Linkiu Dr. Kązlauskui ko ge
riausio pasisekimo.

Priverstina apdrauda <» , ■ ■
Kadangi nelaimes su automo

biliais nuolat didėja, tai valdžia 
planuoja įvesti verstiną ap- 
draudą. Vadinasi, reikalauti, 
;kad kiekvienas automobilistas 
turėtų, aptįraudą nuo nelaimių. 
Tuo atveju nukentėjusieji ne
bus nuskriaudžiami.

Padidėjo studentų skaičius
COLUBMUS, OHIO. — šia

me mieste yra valstijos univer-

Namų ofisas—8323 So. Halsted St. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

v Tel. Boulevard 1810., 
Ketvirtadieniais ir Sekipadieniais— 

pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH. ASHLAND AVENUE 

Res. 651F So. Rockwell St, 
Telepbonė: Republic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

S241 S. Halsted St. Tel Calumet 7262
Ofiso vaL dienomis nho 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Av«. TeL Yards 2510

gubernatorius Į sitetas, kuris pernai turėjo 10,-
984 studentus. Šiais metais stu
dentų 
ood. ■

skaičius pašoko iki 12,-

Susisiekimas oru
tolyn, juo lėktuvas daro- 

susisiekimo
Štai rekordai rodo,

Juo 
si prieinamesnė 
priemonė, 
kad per pereitus metus Cleve-
lando aerodromai turėjo 184,- 
015 pasažierių. Iš viso buvo pa
daryta 33,139 nusileidimai ir 
pakilimai. \

' P!'; ■' 1 ■

Palyginti sų ii935 m. pasažie
rių skaičius. padidėjo visa de
šimtimi. tūkstančių. ;

—Jenas Jarus;

OUICKLY

lURIINEj 
-orYouR 

BYES
M,;, aecommendeo 

F0R40YEARS

ADVOKATAS
111 W. Washington St.

Room 737
Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare.

Ofiso Tel, Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel : —• Hyde Park 3395

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201- West 22nd Street 

Valandos? nuo 1—3 ir 7—8, 
Seredbmis ir nedėk pagal sutarti 
Rez. 6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Tel. Office Wentvrorth 6830;
Rez. Hyde Park

Dr. Susanna Slakis
Moterų ir vaikų- ligų
6900 So. Halsted St.

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

8895

gydytoja

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ. 

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

Ofiso Tel.: Boulevard 7820, 
Namų TeL: Prospect 1930.

CJement J. Svilow
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012
Vakarais ir Šeštadieniais po piet.

AKIU SPECIALISTAI

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 
DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:
ir nuo 6—8 vai. vakaro.

Rezidencija
2-nuo

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

Phone Boulevard 7042

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street'
Valandos nuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St

CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 43rd St 

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

Kasdien išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

. —- ———---------7-  -------------------------- —- ♦, t

Rez. 6609 SO. ARTESIAN 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

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

m™......... ............. .... II .. ...... i I llll.—

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

lonn F. Eudeikis
I 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
f.

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

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

Tel. LAFAYETTE 0727

/ T~A 1 _• koplyčios visose
. T, Chicagos dalyse

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesiij 
senumo

, STRAIGHT'
j KENTUCKY

BOURBON
L ’ DEGTINĖ.

90° '
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUŪR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET v 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

k}

Tel.

't Laidotuvių Direktoriai

T! RED 
SEDDENED

NATHAN KANTER

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKU 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse.

A. PETKUS
1410 Soulh 40th Gourt‘ Cicero Phone Cicero 2109 

................ ...n u i^. i ’*. < i
P. J. RIDIKAS

3354 So. Halsted Street ' Boulevard 4089
.. . <    !■ ■ >     ’   — 'P"  .................... ............. ’    

l.^ZOLP
1646 West 46tji Street Phones Boulevard 5208-841A

S. M. SKUDAS
: 718 West 18th Street Pliene Mouroe 5877
, - - . - - -■ i. . • - .- j   į—r----------------- ■   •—*• ...... —   
1 ■ • ‘ ■

EŽERSKIS IR SENUS
1U734 S. Michigan Avė. .Tel, Pullman 5703

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 2?rd Place,________ Phone Canal 2515

S. C. IACHAVICZ
42-44 East 108th St. Tel. Pullman 1270 arba, Canal 2515 

,.r    į„ ; —   —    —  ;—;—.

S. P. MAŽEIKA
#819 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

' ' ' 4 . ... , ; i ,. į v ’ ■ . ■ . , . , J » . .

J. LIULEVICtUS
4348 Co. California Avenue Phone Lafayetle 3572
m* «     ■■ m—    .i..,   ■ i i ii-iii I u „i, i   i .m >WMi Wi ~-wn.

A. MASALSKIS
bdO7 Lituanica Avenue Phone Boulevard 4139

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Opfometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegyste ir tolįregystę. Priren
gia teisingai, akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiama i 
mokyklos vaikusf. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

471? South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS

Yards 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St.

kampas Halsted St, 
Valandos: nuo 10—a nuo 6 iki ly______________ ____  _ ___ 8

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonai Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

3343 South Halsted St..
TpI. Rontavard 1401

KITATAUČIAI

IŠ- RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 35 

metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligai 
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 19 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

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

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

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

Ofiso Tel. DoVchester 5194 
Rez. Tel. DrexeU9191

DR.A. A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir visų 
chroniškų ligų.

Ofisas 6850 Stony Island Avė.
Valandos: 2—-4, 7—9 vai. vak. Neda> 

Įlomis ir šventadieniais 16—12 
diena.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. ' 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedėliomis nagai sutarti.
Rez. 4910 SO, MICHIGAN BLVD. m 1 IV_ __ . — J « AFY



“LIETUVOS AIDAS” PATARIA GYDYT 
PIETŲ AMERIKOS LIETUVIU 

KOLONIJOS VEŽI
Didžiausiais, vėžiais vadina kunigą Sugintą ir kunigą Janilionį

(Specialio “Naujienų” korespondento Brazilijoje)

(Tęsinys)
Prie progos reikia pažymėti, 

kad nė vienas iš S. Paulo mo
kytojų tiek neparodė nei peda
goginėj srity nei visuomeni
niam gyvenime iniciatyvos, su
manumo, atsidavimo bei ener
gijos, kiek mok. V. V. Nalivąi- 
ka. Jis atvyko į Braziliją 1933 
m. pabaigoj. Radęs Mokos ra
jone palaidotą jaunimą, tuoj su
sirūpino jo padėtimi, suburė jį, 
į organizacijas ir įsteigė vaka
rinius kursus. Pastebėjęs no- 
muojamuose, nepatogiose patal
pose pedagoginio darbo nenor
malumus, ėmėsi iniciatyvos įsi
gyti nuosavą mokyklai pasto
gę. Netrukus tą mintį įskiepijo 
Mokos rajono visuomenei, kuri 
tam sumanymui pritarė ir pri
žadėjo remti. Tada pradėjo kel
ti šį klausimą posėdžiuose L. 
S. B., kuri afišuojasi visų mo
kyklų šeimininkė, tačiau gavo 
neigiamą atsakymą ir iki pat 
statybos pabaigos ji nė kiek ne
prisidėjo. Dėl šio nepasisekimo 
V. V. Nalivaika ūpo nenustojo, 
bet atvirkščiai — ėmėsi dar e- 
nergingiau veikti. Tuojau įs- 
steigė statybos fondą, į kurį 
pats paaukavo stambią sumą ir 
lankydamas visus lietuviais ap
gyventus rajonus rinkif aukas. 
Į bendrą aukų rinkimo darbą 
įtraukė Mokos jaunimą, suorga
nizuotą apie “Vilties” s-gą. Prie 
šio darbo daug prisidėjo mo
kyklos tėvų komitetas ir tė
vai. Pagalbos kreiptųsi į DULR, 
kuri suteikė stambią pašalpą. 
Pagaliau įsteigtas statybos ko
mitetas. Statybos darbai prasi
dėjo 1934’ m. pabaigoj. Suorga-. 
nizavęs mokinių tėVus, viltie- 
čius bei rajono gyventojus ir 
pats su kastuvu rankose dirbo 
ir atliko visus statybos paren
giamuosius darbus. Tačiau L. S. 
B. ponų nė vienas neatvyko pa
dėti. Statyba baigėsi 1935 m. 
pradžioj. Greta šių darbų nenu
ilstamai dirbo ir pedagoginėj 
srity. Pakėlė mokslingumą, už
mezgė platų susirašinėjimą mo
kyklos mokinių su metropolijos 
ir kitų kolonijų mokiniais, įgi
jo mokslo priemonių bei inven
toriaus virš 3,000 milreisų su
moje. Apie milžiniškus laime- 
jięnus liudija šis faktas. Atvy
kęs Brazilijon MoPus mokyklo
je rado 45 mokinius, o perkel
tas į Bocu Retirą paliko joje 
138 mokinius, šie visi rezulta
tai pasiekti dviejų mokslo me
tų laikotarpy.

B. Retira “Vysk. M. Valan
čiaus” v. mokykla iš mok. V. V. 
Nalivaikos taip pat susilaukė 
kolosalinių laimėjimų. Prieš at
kėliau t jį jau buvo likvidacijos 
stovy, nes prie buvusio vedėjo 
Edv. Pažėros ji visiškai nu
smuko — beveik visi mokiniai 
iš mokyklos atimti ir leisti j 
brazilų mokyklas. Tai rodo šie 
daviniai; atvykęs Brazilijon ra
do joje 70 mok., o po 2y2 metų 
perdavė V. V. Nalivaikai tik 
27 mok. Tačiau mok. V. V. Na
livaika ir čia parodė daug pasi
šventimo vėl visi mokiniai buvo 
grąžinami atgal ir kiti atitrauk
ti iš brazilų mokyklų. Tuokiu bū
du po 4 mėnesių darbo toje mo
kykloje iš 27 mokinių skaičius 
pašoko iki 58. Pažymėtina, kad 
V. V. Nalivaikai keliant B. Re- 
tiro mokyklos gerbūvį susidur
ta su L. S. B. trukdymais ir 
prisėjo nuolat kovoti, kas, žino
ma, daug pakenkė mokyklos 
dar žymesnei pažangai. Suau
gusiems šviestis suorganizavo 
vakarinius kursus, bet dėl at
leidimo iš tarnybos, dėstyki ne- 
_«■» •

vaime aišku, kad Mokos visuo
menė, nustodama savo pasišven- 
tusio veikėjo V. V. Nalivaikos, 
dėl P. Gaučio klastos perkelia
mas į B. Retirą, pasipriešino 
ir reikalavo, kad nuo šių veiks
mų atsisakytų: Tačiau gaučys 
savo nusistatymą vykdė iki ga
lo. Tada įvyko smarkus konflik
tas P. Gaučios su visoumeene. I

Tuo dar nepasibaigė P. Ga.u- 
čio provokaciniai darbai. Apsi
metęs nuoširdžiu koolnijos dar
buotoju, kaip turtingas šven
tuoju, į Lietuvos vyriausybę ra
šė įvairiausių klastingų skundų 
ir prašė atleisti jį iš tarnybos. 
Tuo metu B. Retiro visuomenė, 
matydamas konsulato ir L. S. 
B. nepamatuotą, kerštingą ak
ciją prieš V. V. Nalivaiką, su 
tendencija visiškai sutriuškinti 
jį ir suprasdama, kad vos pri
sikėlusiai, nepaprastu tempu 
progresuojančiai mokyklai ruo
šiamas skaudus smūgis atneš 
neapskaitliuojamų nuostolių, už
protestavo, pasmerkė L. S. B. 
veikimą ir kreipėsi į DULR. 
Vienok išklausyti L. S. B. ir 
P. Gaučio skundai ir persiųs
tas jiems teigiamas! atsakymas.

Gavęs iš DULR sutikimą at
leisti V. V. Nalivaiką iš’ moky
tojų pareigų, P. Gaučys suma
nė dar jį apteršti brazilų val
dininkų tarpe. Tam reikalui 
birželio 2 d. pasikvietęs pas sa
ve brazilų inspektorių, kurio 
kontrolėj B. Retiro mokykla, 
papirko jį ir, biauriai apšmeiž- 
damas V. V. Nalivaiką, išprašė 
uždaryti mokyklą ir atleisti jį 
iš mokytojų pareigų. Kitą die
ną atvykęs inspektorius mo
kyklon taip ir padarė: uždarė 
mokyklą ir suspendavo V. V. 
Nalivaiką, motyvuodamas neiš
laikytais portugalų kalbos eg
zaminais (kurių visai nelaikė ir 
pirmą kartą turėjo laikyti dar 
už dviejų savaičių, t. y. birže
lio 15 d.) ir egzaminų reikalu 
nesutvarkytais Mokslo Direkci
joj (Directoria do ensono) do
kumentais (kas netiesa, nes to
kie dokumentai jau buvo su
tvarkyti net 1934 m.). Kiek vė
liau paaiškėjus provokaciniam 
sąmokslui, inspektorius pa
trauktas atsakomybėn ir už ne
teisėtus veiksmus pažeminimu 
nubaustas.

Panašių judošišką misiją P. 
Gaučys atliko kiek anksčiau, į- 
duodamas brazilų policijai dau
gelį nepageidaujamų asmenų, 
kaip V. V. Nalivaiką, St. But
rimą,, Ant. Serbentą, Ant. 
Dutkų, K. Uckų, M. Kairaus- 
ką ir k. komunistais, 'tačiau 
policijai paaiškėjus, jog provo
kacija, byla tuoj numarinta.

Kaip aukščiau paminėta P. 
Gaučys, norėdamas išardyti 
“Grūdą,” šmeižė ir skundė jį 
Agrikultūros įstaigoms. Tam 
priemones pavartojo tas pačias 
—visi valdybos nariai charakte
rizuoti komunistais, vagimis ir 
t.t.

Paminėtieji konsulo P. Gau
čio darbai sudaro tik mažą dalį 
visų jo garsių “kolonijos la
bui” žygių. Šiame straipsnyje 
•toli gražu nepilnas vaizdas jo 
veiklos, Brazilijoj, tačiau jo, 
kaipo vado, charakteristika aiš
ki. P. Gaučiui nerupi kolonijos 
gerovė, neturi jokios kūrybinės 
iniciatyvos, ramia sąžine ardo 
naudinguosius projektus papir- 
kinėdamas brazilų valdininkus, 
trukdo ramų, rimtą ir našų tau
tiečių darbą, svetimtaučių aky- 
^vaizdoje nesistengia represen- 
tuoti savo tautiečių gerą vardą, 
bet bjauriais šmeižtais, skun-

GELINČIOS GALVOS 
IR DĖMĖTOS AKYS

JsTelęiskit vidurių užkietėjimui ar
dyti jūsų sveikatą. Perskaitykit 
Mr. Davidson’s linksmą laišką: 
Kellogg’s ALL-BRAN tikrai Dievo 
dovana man. Tai yra pirma pa-. 
<*elba kokia aš kada esu turėjęs. 
Tikėkite, aš busiu boosteris dėl 
Kellogg’s ALL-BRAN taip ilgai 
kaip aš gyvas busiu”. — C. T. Da- 
vidson, 722 N. St., Sacramento, 
Calif. ’

Paprastas užkietėjimas gali iš
šaukti daug ligų. Nemalonų bur
nos kvapą, veido pietines, dėmes 
prieš akis — tai tiktai pirmtakunai 
busiančio blogumo.

Nugalėkit užkietėjimą su gar
džiais, gatavais valgymui javiniais 
— Kellogg’s ALL-BRAN. Papras
tai išvalgykit po du šaukštu kas
dien. Užsisenėjusiais atvejais su 
kiekvienu valgiu. Valgykit su pie
nu ar vaisiais. Kepkit gardžiuose 
bandutėse, duonoj, ir t. t.

Jus pamigsite tą malonų, natū
rali būdą vietoj dirbtino piliulių, 
vaistų veikimo. Pirkit Kellogg’s 
ALL-BRAN pas savą krautuvninką. 
Kellogg' in Battle Creęk padarytas 
ir garantuotas.

KORESPONDENCIJOS
_.;j. _ ....

Rockfordo Krislai

lis pastatė scenoj trijų veiks
mų komediją “Netikėtai.” Atsi
žvelgiant į tai ,kad kai kurie 
dalyviai dar pirmą sykį teatro 
vaidinime dalyvavo, visgi teat
ras buvo suvaidintas gerai. Šis 
teatras buvo suvaidintas naudai 
vietos SLA. 77 kp. šį sezoną Ra
telis dar mano pastatyti kokį 
vieną veikalą scenoje.

Ratelis turėjo pirmą šio se
zono susirinkimą sausio 5, 1937. 
Valdyba šiems metams buvo iš
rinkta įš šių narių:

Dr. P. G. Luomons, prez. (tas 
pats). '

Dr. W. Yovaish, vice-prez. 
P-lė Mona Chapulis, sekret. 
P-lę Phyllis Ruzas, iždininkė 

(ta pati).
Madestas Gibas, draugijinis 

pirmininkas.
Be to, Ratelis turėa parengi

mą sausio 24 d., 1019 3rd Aye. 
Popiet nuo 3-čios valandos bus 
kortų lošimas su prizais gerinu
siems lošėjams. Vakare bus šo
kiai prie lietuviškos muzikos po 
vadovyste p. Pilipaičio.

Rockfordo lietuviai yra šir
dingai kviečiami atsilankyti.

—Esculapas.

Rockfordas turėjo ankstyvą 
žiemą ir vieną pavasarį

Gruodžio mėn. užėjo’ šaltis, 
užšalo Rock upė, pasnigo snie
go. Atrodė, bus ilga šalta žie
ma. Pabaigoje mėnesio vėl at
šilo, termometras iškilo iki 60 
laipsnių šilimos, pradėjo gau
siai lietauti, ištirpą, išduzgėjo 
ledas upėj — vienas pavasaris 
praėjo.

Dabar vėl atšalo. Vadinasi, 
nepastovus oras ir netikęs svei
katingumui. Daug žmonių sir- 
ginėja, kosti, kraukšti, geria 
arbatą su romu, medumi, —gy
dosi namie. Kai kurie ir gana 
sunkiai serga influęnza, plau
čių įdegimu, ir minSth. Tarpe 
sunkiai sergančių yraTir p. Sta
sys Petrauskas. Serga inflųen- 
za. Bet kai kurie lankytojai sa
ko, kad dabar jau laimingai 
sveiksta. Stasys yra vienas iš 
darbščiausių veikėjų Chicagos 
Lietuvių Draugijos Rockfordo 
skyriuje. Rašytojas pats ne- 
sveikauja, bet jis yra arpžinas 
ligonis, tai iš jo nieko gero jau 
ir nebegalima tikėtis.

Draugijų veikla
Chicagos Lietuvių Draugijos 

Rockfordo’skyrius po biskį mi
tingai! ja, veikia, bet dėl sirgi
mų ir netikusio oro susirinki
mai esti neskaitlingi. Gruodžio 
10 d. šis skyrius turėjo susirin
kimą ir vienbalsiai išrinko tą 
pačią valdybą sekantiems 1937 
metams. Tarta, kalbėta, disku- 
suota apie kulturinį veikimą at
eityje. Nutarta turėti parengi
mas ateity ir tam darbui buvo 
išrinkta komisija. Ką komisija 
suplanuos, tuo tarpu nėra žino
ma.

Čia taip jau gyvuoja per me
tą ar daugiau laiko Lietuvių 
Kulturinimosi Ratelis (Lithua- 
nian Cultural Association). šiai 
draugijai daugiausia priklauso 
lietuviškas jaunimas. Ratelio 
darbuotė eina kultūriniais ke
liais. Pereitą lapkr. mėn. rate- 

santaikos vidaus gyvenime, su- 
skaldydamas ir taip nežymias 
veikėjų pajėgas, nesiskaito su 
visuomene bei jos pageidavi
mais, dirba ne visuomenei, bet 
kelių aferistų naudai (prie pro
gos pažymėtina, kad dėl jo pro
tegavimų J. čiuvinskas, kurį S. 
Paulo visuomenė norėjo visai 
iš /konsulato išmesti, neseniai 
iš buvusio mašininko pakeltas 
1. sekretorių), tuo tarpu su 
pasišventimais ir nuopelnais pa
garsėjusiais veikėjais veda ne
lygią ir nekultūringą kovą, sta
to barikadas kolonijos pažangai.

Tad kol kolonijai vadovaus

Kart. Mieli
Mirė Agnė Preikšienė. — Per 
dešimtį metų teko rūpintis net 
keturiomis laidotuvėmis^ — Su

rinko $14.&0 Ispanijos 
lojialistams

Rockford, III.
Svečiai iš Chicagos. — Dvide
šimt metų jubiliejus., 
atgarsiai. 

i

KaĮėdų 
Jaukus pokylis.

Sausio 13 d. miesto kapinėse 
liko palaidota Agnė Preikšienė. 
Ji buvo laisvų pažiūrų moteris. 
Kada dar buvo sveika, tai pri
klausė SLA 183 kuopai. Tačiau 
prieš ketverius metus jinai su
sirgo proto liga ir liko patal
pinta psichiatrinėje" ligoninėje, 
kur ji ir baigė savo gyvenimą’

Kai Preikšienė pateko į ligo
ninę, tai jos vyras atsisakė mo
kėti pomirtines duokles. Ne tik 
pats nemokėjo,,, bet neleido ir 
p-iai V. Blažienei^ velionės se- 
serei, tas ...duokles* mokėti. Ne
paisė jis nė to, kad ponai Bla
žiai (tada dar Blažys tebebuvo 
gyvas) pasiėmė jo sūnų augin
ti, kai motina susirgo. Berniu
kas pas Blažius augo ir lankė 
mokyklą, kol tragingai žuvo. 
Būtent, grįždamas iš mokyklos 
jis pateko po atitbmobiliaus ir 
liko užmuštas, žuvusio berniu
ko laidotuvėmis teko rūpintis 
Blažiams, nes tėvas sunaus jau 
nebepaisė.

Dabar, kai sausio 10 d. mirė 
Preikšienė, taj vyras atsisakė 
jos kūną priimti. Todėl Blažie
nei ir vėl teko/laidotuvėmis rū
pintis. . '■ ' ' ' ' ' T, ,

Velionės kūnas į Blažienės na-( 
mus buvo pargabentas sausio 
10 d., o sausio 13 d., 2 vai. po
piet, įvyko laidotuvės. ,Iš namų 
lydint kūną J. Kaminskas pa
sakė trumpą kalbą, pavaizduo
damas velionės gyvenimą ir jos 
vargus.

Į kapines lydėjo daug auto
mobilių ir daug žmonių atida
vė jai paskutinę pagarbą ir pa
tarnavimą. Prie kapo drg. ,Čes- 
na pasakė gana tinkamą kalbą. 
Kai laidojimas pasibaigė, tai 
drg. čėsna pareiškė, jog visi 
lydėtojai drg. Blažienės yra 
prašomi sustoti jos namuose.

Blažienės namuose visi grį
žusieji buvo pavaišinti gardžiais 
užkandžiais. Bevalgant drg. 
Česna vėl pasakė trumpą kal
bą ir pareiškė tą mintį, kad bu
tų gerai, jei susirinkusieji kiek 
sumestų Ispanijos kovotojams. 
Tuoj Karpavičienė ir česnienė 
perėjo per susirinkusius ir su- 
kolektavo $14.00 su viršum.

Čia bus ne pro šalį pažymėti, 
kad per paskutinius dešimt me
tų drg. Blažienė tūrėjo net ke
turiomis laidotuvėmis rūpintis. 
Pirmiausia ji palaidojo savo vy
rą Baranauską, kurį arklys nu
spyrė. Antras iš eilės buvo au
gintinis (Preikšų sūnūs). Ne- 
frnlriic mirS -irta nnfvaa

kad tai seniau buvę

laiko, kai jie buvo surišti neat- 
mezgamu mazgu. Todėl ir buvo 
sumanyta tą dvidešimt metų 
vedybinio gyvenimo jubiliejų 
tinkamai paminėti. Nors Anta
nas ir tvirtas vyras, o vis dėl
to prieš dvidešimt Pietų suklu
po ir prarado laisvę. Tačiau, 
matyti, nesigaili, kad taip įvy
ko.

Gazo kompanija vėl rei
kalauja ratų pakėlimo.

Tikrai buvo daug malonumo 
ir džiaugsmo susitikti ir pasi
sveikinti su chicagiečiais. Juo 
labiau
Rockfordo piliečiai. Vadinasi, 
taip sakant, savi žmonės, štai 
nuoširdi p-ia Latvenienė su du
krele, štai ponai Valantai, Bi
liūnai, Ladygienė su dukrele, 
p-ia Keliėnė, roselandieČiai šar- 
kunai, Pakaušienė, waukeganie- 
čiai Petkai, Malelai su dukrele 
Bernice. Tai vis rockfordiečių 
pageidaujami ir mylimi svečiai.

Na, o musų sumanios ir įgu
dusios šeimininkės rūpestingai 
paruoš stalus ir visus sve
čius vaišino įvairiais ,ir skaniais 
valgiais. Tomis rūpestingomis 
šeimininkėmis buvo ponios Žu- 
klienė, Petronienė, Barzdukie- 
nė ir Stočkienė.

P-as Petronis vedė visą tvar
ką, o kad visi butų linksmi ir 
sveiki, tai nesigailėjo kiekvie
nam- chemikalų pasiūlyti. At
seit, to skystimo, nuo kurio vi- 
si pąlinksmėja ir pradeda gerai 
jaustis. 

- « •

šia proga tenka pabrėžti, jog 
vyriausias, pokylio kaltininkas 
buvo Antanas Šimonis ir jo gy
venimo draugė, p-ia Marijona 
Šimonienė. Mat, pokylis buvo 
surengtas judviejų garbei bei 
pagerbimui. Dalykas tas, kad 
sukako dvidešimt motų nuo to

Kaip vakar, trečiadieny, 
Peoples Gas, Light and Coke 
kompanija buvo priruošusi tei
smui peticiją, kuri reikalauja 
indžionkšeno, kad Illinois pirk- 
lybos komisija netrukdytų jai, 
kompanijai, pakelti kainas už 
gazą virtuvėms.

visus

Beje, p, Šimonis per pasku
tinius dvidešimt metų nemažai 
yra veikęs vietos organizacijo
se ir iš viso darbininkiškame 
judėjime.

' ■ , i

Nors tradicinės Kalėdų šven
tės jau seniai praėjo, bet jų at
garsiai 'vis dar nepranyko. Dau
gelis vis dar tebęsijaučia suža
vėti ir su didžiausiu pasitenki
nimu prisimena šventes. Ypač 
su šypsena tas šventes prisime
na tie, kuriems Kalėdų diedu
kas nepasišykštėjo dovanų per 
kaminą įmesti. Jie tikrai jau
čiasi patenkinti ir džiaugiasi, 
šventės jiems ilgai pasiliks at
mintyje.

Beje, dar apie pokylį, kuris 
įvyko gruodžio 27 d. italų sve
tainėje. Tas pokylis tikrai pa
sižymėjo savo jaukumu ir lin
ksmumu. Ypač mums buvo 
smagu susitikti su chicagie- Garsinkite^ T"

Konferencija
L. A. 6-to Apskričio me- 
konferencija įvyks sek

madieny, sausio 31, (o ne 24- 
to) d., 1-mą vai. po pietų, San
daros svet., 814 W. 33rd St. 
Chicago, III.

Bus rinkimas apskričio vai 
dybos ir svarstomi kiti reika
lai.

Visų kuopų atstovus kvie 
čiame dalyvauti.

Antanas Zalatoris, pirm 
Justas čiliauskas, sekr.

tinė

čiais bei drauge kelias valand 
pasikalbėti ir pasilinksminti.

štai dabar teko rūpintis ■ Preik- 
šienės palaidojimu. Ir ji visa tai 
atliko tinkamiausiu budu. Tai 
tikrai didelis pasišventimas ir 
geraširdiškumas.

Aš reiškiu draugei Blažienei 
didžiausią užuojautą. ,

—Vietinis.

DIDELIS TEATRAS IR BALIUS
JONIŠKIEČIU labdarybė^ ir kultūros kliubas 

Rengia
VAKARĄ SU VAIDINIMAIS IR ŠOKIAIS 
Sekmadienį, Sausio-January 24 d., 1937 m.

R. S. GERČIAUS — MELDAŽIA SVET (WEST SIDE HALL), 
2242 W. 23rd Place

Bus vaidinama dvi labai juokingos komedijos: “Aš numiriau” ir 
“Be Šulo”. — Durys atsidarys 4 vai., vaidinimo pradžia lygiai 5:30 
vakare. Po vaidinimo linksmus šokiai prie J. Keturakio šaunios 
muzikos . Kviečia KOMITETAS.

HANSA • DEUTSCHL AND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jums pagelbesim gauti vizitiniu ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietinj agentą arba

Arb^ųjkeliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

7 DIENOS Į LIETUVĄ
ANT

BREMEN'EVROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 
Kelionę j Kauną.

Susilpnėję
— $reįt nu vargstat — nuil
sę, nervingi, negalit atsigau
ti, negalit miegot ramiai?
Išgerkit MALVAZ to malo
naus, gaivinančio Malto 
maisto gėralo.
Tai gali įrodyti kai tik tą, 
ko jus reikalingi —
Užsisakykit 24 bonkų luo
bą šiandien po musų ga
rantija, kai išgersite keletą 
bonkų!ir pajusite, kad tai ne
duoda naudos, prašome 
leist mus atsiimti siuntinį 
ir grąžinti jūsų pinigus — 
Ar tai patogu?
Kainos: 24 bonkų luobas 
$2.75. Duosim nuolaidos 
50c už tuščias bonkas. 12 
bonkų luobas $1.40. 25c 
nuolaidos už sugrąžintas^ 
bonkas. r

ti

e

2‘>19 '<9 W 21 tl St Plūste Catid 6500

HAMBURG-AMERICAN LINE 
ONORTH GERMAN LLOYD i®

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nebūkit 
Nevirškinimo

Vergais

PRAŠYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s Bltter Wine Co. 
S44 S. Wells St., Chlcajfo, III. 
Prlsiųsk man sampeli dykai
Vardas--------- —------------------—

Visose 
VaistinėseAdresas

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00
. Duodam Paskolas ant 1-mų 

Morgičių

Standard Federal Savim & Loa n Associatio n of Chicaeo



Ketvirtadienis, saus. 21, ’37H AUJĮĘypOS, Chicago, ŪL

’NAUIIENOS
The LHhaaidan Daily New»

Putotehed Daily Excėpt Sunday by
The Lithuanian Neva Pub. Co., Ine

1739 Beath Halsted Street
Talephone CANal 8500

18.00 
. 4.00 
_ 2.00 
_ 1.50 
- .75

Subscription Rates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per COpy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
Mareh 3rd 1879.

$5.00
2.75
1.50

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
Sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St„ Chicago, 
111 Telefonai Cinai 8500.

UlMfcyme kfclaai
Chicagoje — pattu:

Metama —_ ___  ______
Pusei metų ________
Trims mėnesiams_____
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiai_____

Chicagoj per išnešiotojus!
Viena kopija —_______ 8c
Savaitei________ _ ______   18ą
Mėnesiui__ ;_______________ 75fc

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštu:

Metams ____ ____ _
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem minesiams _ ______
Vienam mėnesiui________ u .75

Lietuvon ir kitur užsieniuos* 
(Atpiginu)

Metams$8.00
Pusei mėtų________________4.00
Trims, mėnesiams ____2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Demokratijos uždaviniai
Nuo prezidento Lincolno laikų, o gal dar ilgiau — 

nuo Andrew Jacksono — Amerika pėra girdėjusi tokių 
drąsių žodžių iš savo prezidento lupų, kaip tie, kurijos 
vakar tarė Franklin Delano Roosevelt.

Jisai pasakė: ; '
“Štai kokie uždaviniai stovi prieš musų demo

kratiją:
“Aš matau milionus šeimų, kurios stengiasi 

pragyventi iš tokio uždarbio, kad nelaimės debesys 
diena iš dienos kybo ant jų galvų.

“Aš matau milionus, kurie kasdien gyvena 
miestuose ir sodžiuje tokiose sąlygose, kurias mti- 
sų vadinamoji mandagioji draugija jau pusė šimto 
metų atgal pripažino nepadoriomis.

“Aš matau milionus, kuriems nėra progos švie
stis, pasilsėti arba pagerinti savo ir savo vaikų 
būklę.

“Aš matau trečdalį musų tautos, gyvenančios 
bloguose butuose, blogai apsirengusios ir blogai 
maitinamos. ■

“Ne desperacija verčia mane piešti jums šitą 
vaizdą. Aš piešiu jį su vilčia — kadangi tauta, ku
ri mato ir supranta to vaizdo neteisingumą, yra pa-

• siryžusi išbraukti jį iš savo gyvenimo.
“Musų progreso bandymas yra ne tame, kiek 

mes pridedami tiems, kurie turi daug, bet — ar 
mes parūpiname pakankamai tiems, ‘kurie turi ma
žai.” > x
Tai šitaip kalbėjo savo antroje inauguracijoje žmo

nių laisva valia išrinktas Amerikos demokratijos vadas.
Mes žinome, kad nuo gražių principų iki jų įvyki- 

nimo praktikoje yra tolokas kelias. Bet kada principai 
paskelbti ir kada asmuo, kuris stovi prie galingos vals
tybės vairo, žada jais vadovautis savo veikime, tai drąr 
šiai galima tikėtis geresnės ateities visiems šio krašto 
gyventojams. ' H HM H# H iii

O kokia inspiracija kitų šalių žmonėms buvo' klau
syti tų prezidento žodžių, pasiekusių juos oro bango- 

’mis! Milionai žmonių visuose pasaulio kraštuose, kurie 
iki šiol abejojo, ar demokratija gali išspręsti didžiąsias 
socialines šios gadynės problemas, vakar turėjo būtį 
įtikinti ir sustiprinti dvasioje.

PATYS SAVE NUPLAKĖ neapykantos prieš socialis
tus, nes, kaip sakiau, aš pats 
socializmą platinau Ameriko
je pirma negu Lietuvoj so
cialistai iš buksvų išaugo. Ir 
šiandien socializmą mėgstu, 
myliu ir regiu jame ateities 
ieškinį...”
Tai reiškia, kad pats, a-hot 

P. B., “lietuvybės patriarchas” i 
laiko socializmą geru dalyku, 
kurį reikia mylėti ir į kurį rei-1 
kia žiūrėti, kaip į idealą. ,

Tokiu budu pasirodo, kad
> ‘autoritetas, kurį tasai.P. B. 

ryžosi pavartoti prieš socialis
tus, Stoja už socialistų idėją.

Bet' pamatysime, kad toliau 
tam “tautiškam” žmogeliui P, 
B. bus dar prasčiau.

Dr. J. šliupo susipykimas su 
socialistais

Dr. J. šliupas tais laikais (t. 
y. prieš 30 metų) laikėsi ben
drai tokio nusistatymo, kad so
cializmas tai puiki idėja, bet 
žmonės, kurie tą idėją skelbia, 
— negeri. Ypač aštriai jisai 
smerkdavo socialistus lietuvius, 

Ne šneku tuos dalykus iš dažnai nurodydamas, kad kitų

Vienas tautiškas vyras, P. B. 
(matyt, p. Pijus Bukšnaitis), 
užsimanė “uždrožti” socialis
tams, panaudodamas Dr. J. 
Šliupo autoritetą. Šituo tikslu 
jisai patiekė “Vienybėje” kele
tą ištraukų iš šliupo brošiūrė
lės “Lietuviai! Ar gerais ke
liais žengiame priekyn”, išleis
tos 19^7 m. Bet tomis ištrau
komis jisai išpėrė kailį sau ir 
savo vienminčiams, so ne socia
listams

Toje knygelėje senasis “auš
rininkas” pasakoja apie savo 
kivirčus su socialistais, su ku
riais jisai buvo smarkiai susi
pykęs. Autorius jautėsi visame 
kame esąs teisus ir nesigailėjo 
pipirų buvusiems sąvo bendra
darbiams ir idėjos draugams, 
bet tuo pačiu laiku jisai stengė
si įtikinti visuomenę, kad jisai 
da ir po susipykimo su socialis
tais palikęs ištikimas socializmo 
iiėj^i. - Pavyzdžiui, vienoje vie
toje toje savo brošiūrėlėje Dr. 
J. šliupas sako:

tautų socialistai (labiausia vo
kiečiai) ėsą apšviesti, protingi 
ir savo idėjai atsidavę, tuo tar
pu kai lietuviai socialistai, taip 
Amerikoje, kaip ir -Lietuvoje, 
tai — visuomeniško darbo ar
dytojai, neišmanėliai, skanda
listai ir t. t.

Lietuvius socialistus jisai 
kartais išplūsdavo net tokiais 
žodžiais, kurie ir spaudoje ne-; 
tinka vartoti. j

Nėra abejonės, kad lietuviai 
socialistai savo protiniu išsila
vinimu ir politiniu patyrimu 
negalėjo lygintis su vokečiais, 
frąncuzais arba, anglais. Tenka, 
be to, pripažinti, kad į lietuvių 
socialistų judėjimą pradžioj ė 
buvo įsiskverbę tikrai nepagei
daujamų elementų. Sakysime; 
pas Amerikos lietuvius socia
listus buvo už “vadą” toks J. 
O. Sirvydas — žmogus menko 
iššilAvihimo ir siauro proto, bet 
už. tai labai didelio kerštingu
mo.

Pradžioje Sirvydas veikė kar
tu su Dr. šliupu, bet kai, po 
Lizdeikos (dabartinio prof. Ja
nulaičio) įtaka, Sirvydas pakry
po daugiau į tarptautinio so
cializmo pusę, negu Dr. šliupas,’ 
tai tarp jų dviejų kilo aštri 
kova, ir rėikia pasakyti, kad 
tuometinis socialistų organo re* 
faktorius elgėsi ne Visuomet 
kultūringai (beje, ir šliupas ne
retai iškrypdavo iš vėžių).

Dr. šliupui juo labiau buvo 
pikta, kad jisai Sirvydui teikė 
pagelbą, įstatė jį į redaktoriaus 
vietą — o šis, užuot būti, dė
kingas, jį ėmė atakuoti. Ne 
Vieną kartą, pasipiktinęs tokiu 
jo nedėkingumu, Dr. šliupas 
Sušuko viešai apie Sirvydą: 
“Užsiauginau gyvatę savo tar
tyje, o dabar ji mane kanda!”

Tur būt, daugiausia dėl savo 
piktumo prieš “gyvatę Sirvy
dą” senasis Amerikos lietuvių 
veikėjas ėmė neapkęsti ir Lie
tuvos. socialdemok,rątų, su ku
riais tuomet kooperąVp amerį- 
kiečiai. Bet ^įėtjiyps revoliucį- 
jos santykiuose jisai nemokėjo 
susivokti.

i ' • ■ •

Kapsuko “kerštinčiąi” ir 
socialdemokratai

Vienoje vietoje savo aūkš- 
čiaus paminėtoje brošiūroje Dr. 
J. Šliupas rašo:, (\

“Ir, kada parėjo reikalas 
siųsti pinigus į Lietuvą, aš... 
pareikalavau nuo komiteto, 
kad lygiai duoti reikia: kerš- 
tinčių budeliams draugie- 
čiams, social-demokratams ir 
demokratams. Po ilgų ginįų 
su Amerikos socialistų at
stovu Sirvydu, kurs norėjo 
vardais žinoti kerštinčius, ki
taip jų veikimo ndįiripažinda- 
mas, ir su Baltrušaičiu bei 
Sirvydu, kuriedu tvirtino, jdg 
draugiečių partijai susidedan
ti iš pustrečio nario (Kapsu
ko, moters ir Gražio), ga
ilaus sutiko, kad Varpui pa-' 
siuntėme (22 Vii ’05) $150, 
Draugui $225, kerŠtinČių pul
kams $100 ir socialdemokra-' 
tams $225. Už tokį aukų pa
dalinimą Europoje ir Ameri
koje žmonės pasitenkino, tik 
atsirado keletą socialištų, o; 
ypatingai Lizdeika, social-de- 
mokraįų atstovas Ėuropoje, 
kam kiti už revoliucionierius 
pripažinti esą. Ir todėl užsi
manė mane d-rą Bacevičių 
iškrimsti iš šelpiamojo komi* 
tėtb, kaip -kaltininkus, kam 
nevisi pinigai tenka socialde
mokratams. Kilo vaidai po 
laikraščius; privątiškai net 
Lizdeika rašė Sirvydui 1, kad 
reikia paardyti komitetą (tą 
gromatą teko man savo aki
mis matyti).” 
čia aišku, kad Dr. šliupas 

klydo ir net labai smarkiai iš- f * -1 ■ • t ‘ < ? ,

sišoko. Jo reikalavimu buvo pa
siųsti “Draugo” organizacijai 
(Kapsuko partijai) $225 ir taip 
pat $100 “kerštinčių pulkams”, 
kurie irgi buvo Kapsuko dalis.

Tuo gi tarpu ta Kapsuko 
“partija” buvo visai menkutė 
ir revoliuciniame judėjime vaij 
dino obstruktorių ir 'demorali-

Grigaitis pasikalbėjime su šliu
pu (Scrantone, 1907 m.) pa
reiškė, jog Lietuva tuo laiku 
negalėjo tikėtis gauti . nepri
klausomybę. Ir, taip, iš tiesų, 
tuomet buvo.

Vėliau betgi rolės Dr. šliupo 
ir Grigaičio griežtai pasikeitė, 
būtent, pasaulio karo metu. 
Tuomet Susidarė aplinkybės, 
palankios Lietuvos nepriklauso
mybės įgijimui, ir Grigaitis pir
mutinis iškėlė tarp amerikiečių 
obalsį “tautos apsisprendime* 
su teise Lietuvai visiškai atsi
skirti nuo Rusijos. Bet Dr. 
Šliupas tuomet sakė, kad Lie
tuva bus laiminga, jeigu ji iš
kovos “bent autonomiją”.

Tačiau, atmetus tą neteisingą* 
daktaro priekaištą, reikia pri
pažinti, kad jisai šAvo knygelė
je pasakė labai gražių kompli
mentų Grigaičiui: “išmintingas, 
mokytas, iškalbus, ? pasišventęs 
tevėliUcionieriUs”.

Nenuostabu, kad Dr. Šliupas 
ir pereitą pavasarį, sumanęs at
važiuoti j Ameriką, kreipėsi į 
Grigaitį, prašydamas prisidėti 
prie surengimo prakalbų marš
ruto. Grigaitis sutiko ir pasi

klok galėdamas, ir

Rašo ANTANAS ŽYMONTAS

■MMI

žatorių rolę. Ji bandė trukdyti 
socialdemokratų veikimą. ir 
Skleidė literatūrą, kurioje žmo- 
Rės buvo šaukiami versti tele
grafo stulpus, daužyti valdžios 
įstaigas ir t. t. . .

©t. šliupas savo knygelėje 
tokitis darbus griežtai pasmer
kė, bet jisai juos prikaišiojo 
socialdemokratams! Jisai sako:

“Teisybė, jie kėlė revoliu
ciją... Bet klausiu, ar tai 
prieš valdžią ? Vargiai! Pjau
stė telegrafų stulpus, ardė 
monopolius ir glemžė pini
gus... Tai gal1 valdžia ką nors 
pralošė? ;!0i, oi! Ūkininkai 
pralošė... riėš * turėjo po 10 
syk daugiau užmokėti už so- 
cial-demokratų padarytą blė-

■ ar . ’'. .

Social-demokratai hė tik ne- 
vykirio ’ tokios taktikos, bot 
litiėš ją kovojo. Telegrafo stul
gų piaustymo ir Valdžios įstai
gų daužymo “rėvoliucij^” skel
bė Kaįpfeūkas ir jo kerštinčių 
pulkai”.«O Dr. Šliupas smerkė 
socialdemokratus ir kOVdjo Už 
tai, kad “kerštinčių pdlkamš’’ 
butų siunčiamos amerikiečių 
šudėtos aukos!

Aišku, kad Dr. šliupas buvo darbavo 
visiškąi nepainformuotas apie maršrutas buvo labai sekmin 
tai, kas Lietuvoje dėjosi. Liz
deika (Janulaitis) ir Amerikos 
socialistai šitame klausime už
ėmė, be abejonės, daug teisin
gesnę poziciją*.

šliupo santykiai su kitais 
sccialistais / 1

Sąvo brošiūroje Dr. šliupas 
užkirto smarkiai ir “žliumbian
čiam Žagarui” (Kišonui), ku
ris, girdi, “pasiuntė ant Marso” 
SLAz Toliaus jisai rašo šitaip 
apie dabartinį “Naujienų” rė- 
daktarių, kuris tuo laiku buvo 
atvykęs į Ameriką rihkti aukų 
Lietuvos social-demokratų par
tijos reikalams:

“.i.o išmintingas Grigaitis^ 
mokytas^ iškalbus, pasišven
tęs revoliucionierius, yra 
tisrptautįškas socialistas, ku
riam ; Lietuva, kaip Lietuva* 
mažai tetųpi. Svetimi dievai 
geresni.”
Kitoje 'vietoje knygelės au

torius bando Grigaitį užtarti'ir 
bara “Kovą” (kurią tuomet re
dagavo širvydas), kam ji “nė* 
paremia Lietuvos socialdemo
kratų atstovą Grigaitį.”

Tokiu budu Grigaičiui jisai 
aiškiai parodė savo simpatiją, 
bet, žinoma, jisai negalėjo vi
siškai pritarti “Lietuvos social
demokratų Atstovui”, kadangi,; 
kaip matėme, Dr. šliupas buvo 
griežitai (ir labia neteisingai) 
nuSistAtęs prieš socialdemokra
tus. Jisai ir Grigaičiui prikišo 
nesąmonę, buk jam “Lietuva, 
kaip Lietuva, mažai terūpi”. 
į šis priekaištas1 kilo iš to, kad

gas.
P. B. “išmintis”

Dabar pagalvokite apie “iš
mintį” to “tautiško” peckelio, 
kuris* “Vienybėje” bando įtikin
ti publiką, kad Dr. šliupo atsi
lankymas Amerikoje buvęs 
koks tai neva moralia smūgis 
socialistams 1 Girdi, socialistai 
bijoję, kad svečias, atvykęs į 
Šią šalį ims jiems duoti į kailį 
“taip, kaip 1907 m.”

Mes matėme, kad 1907 m. 
šliupas daugiausia davė į kailį 
Sirvydui ir žagarui, kurie su 
socialistais seniai neturi nieko 
bendro.

Matėme, kad šliupas Grigaitį 
gyrė ir rodė jam simpatiją, 
nors ir ^nesutikdamas su juo 
Lietuvos politikos klausime.

Pagalios,, pernai metais, kada 
senasis “aušrininkas” atvyko 
atsilankyti pas amerikiečius, 
tai jisai specialiai prašė pata
lpos iš “Naujienų” redakto
riaus, ir ją gavo. Nors sanda- 
riečiai ir jų talkininkai fašistai 
kone sprogo iš piktumo, kad 
“lietuvybės patriarchas vykina 
maršrutą, kufį jam surengė 
Grigaitis, bet jų siėlvartos vi
sai nepaisė. '

Taigi ką atsiekė tas žmoge
lis, mėgindamas Dr. šliupo var
du ^diskredituoti socialistus? 
Nu^gi niėkd, tik labai storai 
užtepė per nosį pats sau ir sa
vo vienminčiams. žodžiu, jisai 
pats save nuplakė — kaip toji 
feldfebelio našlė Gogolio kOme- 
Jdiįoje!

(Tęsinys)
Gruodžio mėnesį 1877 metais 

aš nuvažiavau į Marseilles. Bel
gijos karalius Leopoldas atsiun
tė savo pasiuntinį ir prašė, kad 
aš atvažiuočiau į Bruselį dėl 
konferencijos. Aš atsiprašinėjau 
karaliaus Leopoldo, aiškinausi, 
kad esu nuvargęs, negaliu su 
juo susitikti konferencijoje. Aš 
norėjau, kad; Anglija pirmutine 
pasinaudotų mano planais. Ir 
dar sykį apsivyliau su Anglija.

Rugpiučio mėnesį 1878 mer 
tais aš susitikau su karaliaus 
Leopoldo komisionieriais Pary
žiuje. Parodžiau visus savo do
kumentus karaliui Leopoldui ir 
pradėjome rimtai derėtis. Su
organizavome draugiją vardu 
“Čomite d’Etudes du Haut Con- 
go.” Tuojau surinkome kapita
lą sumoj 20,000 svarų sterlin
gų išlaidoms ir mahe paskyrė 
prižiūrėti visą darbą. Belgijos 
pulkininkas Strauch tapo iširnk- 
tas šios draugijos pirmininku. 
Jis ir jo draugai buvo mano eu
ropiniai asistentai.

Rugsėjo 15 d. 1879 metais 
mes vėl grįžome prie upės Con-

merikos. Aš buvau su jais kai
po techniškas patarėjas.

NAUJA MISIJA
Sausio 26 d. 1885 metais ge

nerolas Gordon, kuris buvo iš
važiavęs į Sudaną numalšinti 
fanatišką judėjimą Mahdi, liko 
užmuštas. Egipto garnizonas iš
žudytas, o gyventojai paimti į 
vergiją. Vienatinis egiptiečių 
pulkas Sudane, kuris paspruko 
nuo pavojaus, buvo vadovauja
mas Emin Pasha.

Emin pasislėpė tarpe laukinių 
žmonių apylinkėj Wadelai. Jis 
rašė laiškus Egipto valdžiai ir 
prašė pagalbos.

Tautos turi savo ūpą, kaip ir 
pavieni asmens. Kai Anglija su
žinojo apie gen. Gordon mirtį, 
ir išgirdus, kad dideliame pa
vojuje atsidūrė Emin, sujudo 
visa tauta. Visi Anglijos laik
raščiai pradėjo rašyti sensacin
gus straipsnius apie Emin pa
vojų. Kilo sumanymas siųsti 
jam pagalbos ekspediciją. Pir
miausia susiorganizavo pagal
bos komitetas. Pirmininku šio 
komiteto buvo W.x Mackinnon. 
Jis pasiūlė man, kad aš vado-

go. Beveik už dviejų metų, kaip yąučiau tai Emin Pasha pagal-

(Iškirpkit; šias eiles ir pasidėkit atminiimir. Ilgainiui sudarysit 
> gražų eilių rinkinį).

Po Eilute Kasdien
Ų ''į-./--

žmogeliai TrUsią, Prakaituoja 
Žlhoneliai triūsia, prakaituoja, 
Laukus į plačiuosius ardami, 
Per diedą dirbdaihi dejuoja, — 

' Sunku prastu būt žmogumi, 
Vos tik suspėsi nors skatiką 
T§ prakaito bangaus ištraukt, 

, Žiūrėk,—padotkas atsitiko,
Reik ponams iždą vėl prikraut. 

’ NenažiurŠs ant verkšftl’o -tiaVo, 
. Nei tavo alkstančių vaikų!

Kaip vilk’š, kurs avį pasigavo, 
Nepripažįsta pons škau&hių. 
Iš kur ta’ū sąjabsmo Įekš žodis ?

< Kas tau padės-, kas užtarysi 
Kas laisvės kelią tau pArodyš ? 
Kas tdvo plčšikds sutrins?
Geidi, kad aitvaras būt nuvytas, - 
Nubodo ąih^ius j aū vergdiit, 
Bet tavo rankos surakintos 

‘Vargais, iš kur libosybe raut? 
Norėtum, metęs iŠ rimtybės 

' Šęiinyhą, gimtinius namus, 
JieŠkoti šu kardu teisybės 
po. kruvinus, baisius laukus. 
Bet širaį neturi tu tokią, 

* J vilką nepakirs bitis.
s> Jr vėlei- triūsk ir vėrkk prasčioke, 

Gyvehims tavo tik viltis. 
Viltis, ką niekad n’išsipiĮdo. 
Nors,, stengtumais kūonudlabjau, 

, Ir laikas tų žaizdų ‘ h’iŠdildb, 
O Vūrgaš drisko kuoskaudži&u. 
IŠ kur pagalbą linksmą gausi ? 
Iš kūr ramybę tau įgyt? 
KUr iUŽtarOs šiltinį gausų 
Atrasi prąkaitą nutrint ? , 
Tai yr $ikk Vjenis toks Šaltinis: 
Prie , jo- ir kriūšas žmonija, 
Jisai vadinasi ^degtinė”,-— 

,Tąi vaistas vargo ligoje;
1 >•’ . P. Vaičaitis.

mes buvome ją apleidę. Kaipo' 
pirmutinis jos atradėjas, aš no-| 
rėjau pirmutinis įrodyti jos Vauti, 
naudingumą pasauliui.

, Aš atsivežiau su savim 70 as- ekspedicijai penkis šimtus sva- 
menų iš Zanzibaro. Čia mes pa
siėmėm su savim 210 juodvei- 
džių. Oficieriais paskyriau 14 
europiečių ir su 4 nedideliais 
laivais mes išvažiavome užval
dyti upę. Netoli nuo Boma, mes 
įsteigėm pirmutinę stotį Vi'vi. 
Mes čia pristatėm keletą medi
nių stubelių ir nutiesėm vieške
lį. Visą metą mes taip dirbome, 
—steigėm stotis, tiesėm vieš
kelius. Pirmyn ir atgal mes per v 
tą laiką iškeliavome 2,532 my
lias ir užėmėm apie 52 mylias 
žemės plotą.

Nelengvas buvo darbas. Mu
sų valgis: ožkiena, pupos ir ba
nalios. O karštis čionai neišpa
sakytas. Devyniolika baltvei- 
džių ir dvidešimt du juodvei- 
džiai susirgo ir turėjo apleisti 
musų tyrinėjimo darbus.

Anglija irgi prisidėjo prie 
musų darbų. Generolas Gordon 
buvo paskirtas gubernatorium 
vienos dalies Congp, o aš buvau 
paskirtas valdyti kitą dalį Gon
go. Mes abudu čia norėjome pa
naikinti vergiją. Bet kaip tik 
atkeliavo čia Francis de Win- 
ton aš jam pavedžiau visą val
džią ir pats grįžau į Angliją.

Keletą savaičių vėliau visos 
didžiosios valstybės pripažino 
Afriką kaipo naują valstybę. 
Portugalija čia jau nuo seniau 
turėjo savo setlementus. Angli
ja pirmiau buvo padariusi su
tartį su Portugalija, 
valstybės • nenorėjo, 
nors kitas užimtų vietą prie 
Congo upės. Kai apie tai suži
nojo Bismarkas, jis sušaukė 
konferenciją į Berlyną. Ir di
džiosios Europos valstybės nu
siuntė ten savo delegatus. Ten 
buvo atstovai ir šiaurinės A-

bos ekspedicijai. Aš atsakiau:
—Aš maloniai apsiimu vado- 

o jei komitetas paskirs 
kitą vadą, aš visvipn skiriu tai

aš vėl buvau

komitetas jau
11,000 svariu

rų sterlingų.
Aš išvažiavau i Ameriką skai

tyti lekcijų. Po poros savaičių 
gavau telegramą, kad grįžčiau 
atgal į Angliją. Ir kūčių vaka
re, 1886 metais, 
Anglijoje.

Per tą laiką 
turėjo surinkęs
sterlingų, o Egipto valdžia dai 
pridėjo1 10,000 svarų sterlingų 
Tf -gruodžid 81 d. '1886 metais 
formaliai pradėjau organizuoti 
Emin Pasha pagalbos ekspedi
ciją. Atsirado labai daug lais- 
vanorių, kurie norėjo važiuoti 
su ekspedicija. Iš tūkstančių 
aplikantų, aš išsirinkau tik tin
kamiausius : inžinierių-leitenan- 
tą Stairs, armijos chirurgų 
Bonny; majorą Barttelot, kapi
toną Nelson, Jephson ir Jame- 
son, Dr. Parke iš armijos medi
cinos departamento.

(Bus daugiau)

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

MOTERŲ 
SKYRIAUS 
APGARSINIMUS 

TVARKO

Šios dvi 
kad kas

JENNIE ZYMONT
PAŠAUKIT

CANAL 8500

SUTINKA DERĖTIS SU DARBININKAIS

HOH&GMuI

kad moterys 
pirkinius—jos

Atsiminkit, 
daro visus 
ir skaitys jūsų pagarsini
mą.

'■ r-

V

William S. Knudsen, General Motors Korporacijos vice- 
prėzidentas ir atstovas susitarė su streikuojančiai darbi
ninkais paskelbti 15 ‘dienų paliaubas ir derėtis su jais uni- ę
jos ir geresnių darbo sąlygų klausimais. i

-Naujienų Tribūne Photo
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Iš Detroito

1

Rankos
'dė SpiAė-Ribs

dingas

j truputį pa-

Paimk:
1 puoduką baltos duonos trupinių, 

puoduko ištirpinto šviesto,

1
11

rankos pūsidaro
ir šiurkščios nuo

getai išplaktą ki >ušihį,
citrinos sultis,
didelį šaukštą sukapotų petrūšlęų,

% arbatinio Šaukšto pijorų.
Viską sudėk kartu i» sumaišyk.
Išėmus kaulą iš avies mentės, 

pripildyk virš paduotu ni'Šiniu. Už
siūk, įdėk į didelę blėtą su' trupu
čiu verdančio vandens. Kepk vi
dutiniai karštame pečiuje, tankiai 
aplaistydama vandeniu iš blėtos. 
Kuomet bus iškepus, išimk ĮnėSą, 
nuimk taukus nuo skystimo blėtoje, 
įmaišyk truputį miltų į skystinią. 
O kuomet padėsi ant stalo, -ępipilk 
patirštintu skystimu.

mOTEKU SKYRIUS
■ •' “• JĮ *

PUBLISHED EVERY THURSDAY einA kas Ketvirtadienį
X—; Y „ —L--------------------------------------

Sveikinimai 
Moterų Skyriui

Skaičiau ir be galo gėrė
jaus Moterų Skyrium, ir esu 
dėkinga “Naujienoms” už tą 
naujienybę. Tai yra kas nors 
naujo moterims. Manau, kad 
kada nors parašysiu į tą Sky
rių, nors čia įdomių moterims 
žinių mažai randasi apie ku
rias galėčiau parašyti. • šian
dien tik siunčiu širdingus svei
kinimus Moterų Skyriaus ben
dradarbėm, o daugiausiai re
daktorei.

M. Kemėšienė, 
Detroit, Mich.

Nuo -Širdies
Aš sveikinu Naujienų Mo

terų Skyrių, 
riausio

linkėdama ge- 
pasisekimo tam darbe. 
Skyrius yra labai nau- 
ir turi daug pamoki- 
naudingų dalykų, ko 

labai reikalinga. Ašmums 
labai mėgau “Moterų Balsą”, 
bet jo jau nebėra.

Taigi, geriausio pasisekimo 
“Naujienų” Moterų Skyriaus 
vedėjoms, ilgiausių metų ir 
geros sveikatos visoms bend
radarbėms vėlinu nuo širdies.

Mrs. Tekia Šakienė.

Pasisekimo ir
Laimės

P-a N. S. Bužas iš Rock- 
fordo, 2022 — 19th avenue,

dejoms laišką, linkėdama 
joms geriausio pasisekimo ir 
laimingų rezultatų iš darbo.

Puslapis jai labai patinka.

Virtuvė
i

Rašo Dora Vilkienė
Virtuvė turi būt daug šva

riau užlaikoma, negu bile ku
ris kitas kambarys. Jame reikia 
laikyti kuo mažiausia rakandų 
ir jokiu budu nelaikyti nešva
rių rūbų ir nereikalingų bei se
nų daiktų.

Virtuvėje reikia stalo, kele- 
tos kėdžių (jeigu joje valgo
ma) , ledaunės, indams spintos 
ir pečiaus. Viskas kita turi būt 
išnešta ir padėta kur sklepan 
arba pastogėn.

Virtuvė turi būti kasdien 
plaunama, valoma, po to, kaip 
joje užsibaigia darbas. Indai 
turi būt suplauti, o ne palikti 
kitai dienai, kaip tai dažnai da
roma. Viskas turi būt padėta į 
savo vietą, taip, kad, reikalui 
atėjus, galima butų greit susi
rasti. Langas turi būt atdaras 
ir joje turi būt daug oro. Lan
gas reikia 
permatoma 
kys dulkes 
įsiskverbti.
reikalinga virtuvėje, reikia.su
dėti išskirsčius taip, kad reika
lui atėjus, lengvai galima butų 
prieiti. Geriausia sudėti į šuflė- 
das, o indus sudėti ant lentynų 
arba į tam tikrą uždarytą šė
pą. Miltus, cukrų, kruopas rei
kia supilti į atskirus indus ir 
tampriai viršeliais uždaryti. 
Smulkesnius daiktus, kaip drus
ką, pipirus, prieskonius, gerai 
laikyti stiklinėse. Tas bus pato
gu todėl, kad juos bus galima 
lengviau atrasti, o nereikės ati
darinėti pasiėmus maišelius ir 
žiūrėti, kur kas yra.

Puųdus, skauradas reikia tuoj 
po virimui suplauti. Jeigu kas 
iš valgomųjų daiktų liktų, tai 
gęyiau supilti į švarų indą ir 
padėti ledaunėn. Tuo apsaugo
site maistą nuo sugedimo.

užtiesti šydu arba 
drobule, kuri sulai- 
ir neduos musėms 
Indai ir viskas kas

ŽYMI LIETUVOS RAŠYTOJA

Valerija Bruchas

"MOTINOM .ŽINOTINAM AISTAS

si 
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Julia Žymontienė-Žemaitė
šia lenkiškas, iš kur tik gau
dama. O kuomet Povilas Vi
šinskis atveždavo jai lietuviš
kų knygų iš Prųsų, tai ji bal
siai skaitydavo sttsirinkusiehis 
kaimynams. a

Žemaitė atvyko Amerikon 
su Bulotų šeima 1916 metais 
ir išbuvo čia iki 1921 metų. 
Tais metais grįžo nepriklauso
moji Lietuvon. Grįžus iš Ame
rikos Žemaitė apsigyveno Ma- 
riampolėj, kur gyveno Bulotų 
šeima. Bet neilgai buvo lem
ta Žemaitei gyventi: . kartą, 
grįždama iš Kauno, Žemaitė 
nušalo, susirgo plaučių užde
gimu ir 1921 metais, gruodžio, 
7 dieną mirė.

Bet nors pati Žemaitė mirė, 
tačiau savo raštuose ji pasili-j 
ko gyventi amžinai, tol, kol 
bus gyva lietuvių tauta.

Jau 16-ti metai kai mirė žy
mi lietuvių rašytoja — Žemai
tė. Žemaitė visiems lietuviams 
suprantama ir artima netik 
savo raštais, bęt ir savo gyve
nimu, savo idėjomis. Ji dau
giausiai apie sodžių rašė, jo 
rūpesčiais ir džiaugsmais gy
veno. Pradėję skaityti Žemai
tės raštus, mes pasijuntame į- 
žengę į samanotas bakūžes, 
kur žmoneliai didžius vargus 
vargsta, didžius rūpesčius tu
ri.

Žemaitė gimė Plungės para
pijoj, grafo Ploterio Bukantiš
kės dvarelyje. Jos tėvas tame 
dvarely buvo užvaizdą. Bet 
j iš buvo menkai mokytas, to
dėl ir Juliją nedaug tegalėjo 
pramokyti.

Žemaitė skaityti knygas la
bai mėgo, ir skaitė, daugiau-

Dabartiniu laiku ‘dŪtTg 
mesio kreipiama į moterų ran
kas. Moterys Ūžimą svarbią 
vietą įvėiri’ose įstaigose, drau
gijoj, namuose ir lt. Gražios 
rankos turi būti baltos, švel
nios, reikšmingos ir graci j in
gos- B . ■

Pirštų nagai takypat turi 
visados būti -išvarąs ' ir imahi- 
kiuruoti.

Kuomet 
raudonos
vartojimo daug vandens ir na
mų darbo, ypatingai žiemos 
•laiku, patartiAa jas visuomet 
sausai nušluostyti ir įtrinti tam 
tikrai prirengtu krimu (Hand 
Lotion). Norint įsigyti gra
žias rankas į trumpą laiką su 
žemiau pądūūtu receptu rei
kia gerai ištapti ir užsimauti 
senas dideles^ pirštines ant 
nakties, kad kremas galėtų į 
rankas gerai ’ įsisiurbti.

Receptas kremui
Ęosewater — 6 uncijas;

Rašo Dr. J.f T. Baltrušaitienė
Žmogus,:nuo gimimo Iki mir

ties, laipsniškai \ pergyveana 
bent penkis laikotarpius, bu-- 
ten t: kūdikystę, vaikystę, jau
nystę, subrendimą ir senatvę. 
Motinos būtinai turi, suprasti 
tūoš laiko’tatpiŪs, nūrėdamoš to
bulai žmo'giį iŠ'aiiklėti.

Kū'dikyšte tęsiasi n'uo gimi- 
m'o iki apie S'eptiiitų mėtų, kuo- 
toėt įįiivmieji dahtys metatoi. 
Dantų būva tik 20 iš viso. Kū
dikystėje motina globėja būti
nai reikalinga pačios gyvybės 
palaikytoūi. Šiam’ė Taikė ji pa
deda pagrindą sveikatos ir nu
stato būdą ir papročius, kurie 
pašiliėka ant visados.

Gitoęs ėbsolititis bespėkis, 
kūdikis greitai mokinasi ii* po 
iŠtoiiitihgos motinos vadovyste 
tvarkingai užveda gyvenimą, 
pradedant nuo reguliaraus mai
tinimosi ir toiego. Sukakus 7 
metams, vaikas jau moka netik 
kalbėti ir vaikščioti, bet save 
aptarnauti ir kitus globoti, ir 
jau pradeda lankyti mokyklą, 
tai yra: pasiduoda svetimai ap- 
šviėtai, išeina iš gimtosios pa
stogės.

Vaikyste prasideda su priaū-, 
gitou dantų ligi 32-jų; dėl to 
pasikeičia gymio išvaizda, kar
tu pasikeičia būdas vaiko ir. 
mėrgūitės, ii* atmainingesnis 
juodviejų kūno sudėjimas, pa
linkimai jų ir1 draugavimas ski- 
raisi,: net ir žaislai skirtingi, 
šitas laikotarpis baigiasi su 14 
arba 15 met. amžiaus, kuomet

t) ■ ; • ’ lvaikystė palydima į jaunystę.

me
dus, — 4 uncijas; geltonas bi
čių vaškas, 2 uncijas; myrrh,

Ką Moterys Veikia
Vedą Vanda Byanskas

uncija.

Sveikata
Žiemos Š a 1 č i a i

Rašo — DORA VILKIENE

Prikimšta Avies Mentė
Jaunyste skaitoma tas laiko

tarpis, kuomet kūnas ir protas 
ima naujas atsakomybes auk
lėti; lytiškai ima bręsti. Vai
kams pribręsta veisline sėkla, 
mergaitės sulaukia mėnesinio 
plovimo. Valkatos pradeda žel
ti barzda. Mergaitėms paaugi , ■ . X VIIVXCU oau.'ū'.cj
krūtys. Visiems lyties dalys ap-|i arbatmi šaukštą druskps
sidengia plaukais. Vaikystės 
žaislai atmetami, vaikai surim
tėja. Dabar ;jiems rupi dailė, 
muzika, pasirėdymas ir t.t.; iš
sidirba skonis. Motinai dabar 
yra gera proga pakreipti jau
nuolį į kokią norint pusę, už
dėti “antspaudą ant visados,” 
jei tik mokės ir norės tai da
ryti. Davus jam "progas, jau
nuolis lygiai bus linkęs prie ge
ro, kaip prie blogo pasivedimo.

Taip bebręstant, jaunuolis su
laukia 21 iki 25 metų, kuomet 
įvyksta subendrinimo laikas. 
Šitame laikotarpy žmogus yra 
pasiėkęs augščiausią laipsnį kū
no ir proto jėgų. Jis yra savi- 
stovis, sukuria savo šeimą, ve
da kovas už geresnį būvį, ne
pavargsta.

Galop moteris sulaukus 45 iki 
50 metų Jau nustoja vaisingu
mo, sustoja mėnesinės ir išlėto 
pradeda pykti joą visos spėkos. 
Plaukai pražylą, akys nedama- 
to, ausys nedagirdi, protiškai 
atbunka ir apsileidžia fiziškai. 
Ilgainiui pasiduoda kitų ) vai
kų) globojimui. Tai vadinama 
senatvė su josios raukšlėta oda, 
sulinkusia nugara ir t.t. Vyro 
vaisingumo amžius’ esti ilgesnis 
kaip moters.

Taip senatvė lydi iki mirties.

Madą Patarimai

Daigelis lietuvių moterų šiame 
brangenybės laike, verda šviežių jr 
sūdytų spare-ribs bet paprastai ..iš 
to išeina nelabai skąnūs vklgfs. Mes 
patariame mūšų skaitytojoms pa
bandyti virti šviežiais “sper-ribs” se
kančiu budu:

Paimki 1% svarų švi .ų spare- 
tibs. Tegul mšsininka^iškerta kau
lus per Vidurį. .Sudėk j truputį pa
sūdytą vandeni ir virk iki suminkš
tės. Įdėk i molinį bliudą eilė mė
sos ir eilę bulvių rįekūČią ir trūputj 
svogūnų. Tada vėl ,dėk eilę mėsos, 
vėl eilę bulvių ir taip toliau iki 
kliudąs bus pilnas. Viršutinė bHė 
turėtų būti bulvių. Uį^ilk dalį 
skystimo kurioje mėsa virė, kad ke
pinys nešudŽiutų. Galima įdėti 
truputį pipiru į fekyfetimąį jei tinka.

Pridavė Veronica Falza.

“Moterys ir Muzika”

Julia Zymontienė-Žemaitė ■

Ė Prakilni Meilė ■
(Tęsinys)

Tai visas Burbų džiaugsmas ir 
nusiraminimas.

Jokūbas dirba kur tai už 
miesto. Uždirbtais pinigais va
karė pareidamas namo nuperka 
duonos bei mėsos šmotelį, o ma
žutei Onytei pieno. Uždarbis 
tačiau toks menkas, kad Jokū
bas pats visai mažai ir bevalgo, 
žiuri tik, kad užtektų maisto 
jo mylimai Vandutei ir dukre
lei Onytei.

Onytei kiek paūgėjus, ieško 
darbo ir Vandutė. Ji gauna, pa
galios, darbą vienoj spaustuvėj, 
skaityti korektūras. Nors už
darbis ir menkas, bet sudėjus 
abiejų į daiktą, gyvenimui pa
kanka.

Avalynės jų menkos, švar? 
kai nudėvėti, vėjo perpučiami. 
Rankos, kojos j ledą sustyru- 
sios; plunka prieš vėją per lau
kus, skuba namo.

—Ar tau, Kabuti, nešalta? 
— drebėdama Vandutė klausia. 
Juk mes nė pietų nevalgėm? ».

—Niekas dėl pietų, — tas 
atsako, — o šalty einant, kru
tant galima iškentėti... bet ta
vo, Vandute, piršteliai lyg le-

diniai. Glauskis arčiau prie ma
nęs... o taip...

Parėję, perplunkę namo, ra-v 
dę savo paukštytę sveiką be
sispardant, džiaugdamos Užmir
šta visus savo vargus, ir šaltį 
ir alkį... Vargsta Burbai, ken
čia stumdomi svetimame kraš
te... prie.«to viso dar prisideda 
ilgesys savo šalies, savo girių, 
miškų, upelių, kankina. Pasiil
go savųjų žmonių ir savo kraš
to, net vėjas pūsdamas nuo tos 
pusės rodos kvepia. Ilgus me
tus,. mėnesius turės dar kankin
tis!..

Netikėtai krito koks tai ma
nifestas ir Vandute gavo leidi
mą grįžiti į Lietuvą ir apsigy
venti Vilniuje.

Nusidžiaugė Burbai. Atgijo' 
viltis geresnio gyvenimo, atgi
jo užmaršintos ir nukankintos 
jų.svajonės; tikisi aukso kalnus 
rasti savo šalyj e, murus nu
griauti, sienas nuversti sugrįžę 
namo.

Tokios 
lengvina 
kelionės; 
Vilniuje.

(Bus daugiau)

viltys džiugina ir 
visus vargus ilgos—jų 

vos-ne-vos atsidūrė

žiemai atėjus, mes netenka
me daugelio gamtos “dovanų”, 
kurios reikalingos sveikatai ir 
todėl žiemą daugiaus sergame. 
Dažniausiai mūs kankina šal
tis. >

Pažiūrėkime, kodėl mes nu- 
silpstame žiemą:

1. Mažiau gauname sveikatos 
priduodančių 
lių.

2. Mažiau 
oro, kuris

saulutes spindu-

hunam ant tyro 
plaū’čiams labai 

reikalingas, žietoą Leikėtų lau
ke vaikščioti nemažiau kaip 
dvi valandas į dieną.

,3. Mažiau valgome1 vaisių ir 
daržovių, nes žiema jų mažiau 
galima gauti. Iš šiltų kraštų 
atvežti vaisiai per daug bran
gus. žiemą valgome per sun
kius valgius, kaip riebalus, 
mėsą ir saldumynų. O kas blo
giausia, tai persivalgome. Per
daug prikitošę visko į savo, 
taip vadinamą “pečių” užtroš- 
kiname, užnuodijame geros i 
sveikatos liepsnelę. Blogo val
gio ir persivalgymo paprotys 
atneša daug ne-sveikatos.

4. žiemą mes mažiau van
dens išgeriame—per mažai 
geros sveikatos palaikymui. 
Nereikia gerti tiek daug kaip 
vasarą, bet bent šešis ar aš
tuonis stiklus į dieną.

Kaip pirmiau sakėme, žiemą 
gauname per daų*g riebių val
gi^ peūdaug^ kvėpuojame tiė- 

(Tąsa ant 6-to pu'sl.)

Lietuvos Motinoms ir Vai
kams Globoti Organizacijų Są
junga susideda didžiumoj iš 
moterų, kurios aukoja savo lai
ką rašydamos ir išleisdamos 
vaikų auklėj ibio kalendorių.

KAleridorius skiriamas moti
noms ir tėvams, kad jie naudo
damiesi gerais patarimais mo
kytų vaikų auklėjimo tuos tė
vus ir motinas, kurių sąlygos 
neleidžia tais patarimais naudo
tis iš pirmojo šaltinio.

XXX
Illinois valstijos Moterų Ad

vokačių Draugiją sparčiai dar
buojasi, kad netolimoj ateity 
daugiau moterų dalyvautų kai
po prisiekdintos teisėjos (teis? 
mūose.

Specialus moterų komitetas 
atspausdino knygutę, kurioj, 
sulig statistikos nuo praėjusių 
teismų, įrodinėja, kad vyrai di
džiumoj yra per daug sentimen
talus ir gyvena jausmais, todėl 
retai užtektinai nuteisia mote
ris, ypatingai jei tjos jaunos ir 
gražios.

(Tąsa ant 6-to pusi.)

PARYŽIETĖ sako, kad 
panešiotą žieminę suknelę, 

ypatingai juodą, galima atnau
jinti ir pagražinti su naujais 
blizgučiais, guzikučiais, išsiuvi
nėtu diržu, arba su pavasario 
spalvų šaliku. ,

—Šį pavasarį, kaip ir praei
tais metais, pilka ir gelsvai ru
da spalva vėl bus pirmoj vie
toj madų pasaulyje.

—Daug geriau turėti vieną 
geros medžiagos suknią, sau 
tinkamai pritaikytu stilium, ir 
geros siuvėjos pasiutą, negu še
šias gatavai padarytas, pigias 
sukneles.

Sekančiam^ “Moterų Pusla
pyje” pradės eiti serija straips
nių, kurie gvildens iš visų at
žvilgių, muzikos rolę moterų 
gyvenime, ir, moterų rolę mu
zikoje. "

Straipsnius paruošė muzikos 
mėgėja ir žinovė, taipgi šio 
puslapio bendradarbė, p. Nora 
Gugienė.

Kojų Specialistas
DR. J. ANDERSUNAS

Gydo Visokias Kojų Ligas 
Chirurgiškai ir Medikališkai 

1636 W. 63rd St. 2-ras aukštas 
ž. vak. kampas Marshfield Avė.

Tel. PROSPECT 0917
Atdara 10-12—1-5—6-9.

Trečiadieny 10 v. r. iki 5 p. p.

Spalvuotą perkelį pirm skal
biant įmerk j actą — spalva ne
nubluks.

GROŽIO SALIONAS

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 -irio- 
kiriių.

Prašykit musų gražios 24 pus
lapių knygos.

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

.............■■.■■■■.........................     ‘u
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dalykų apsvarstyti ir nutarti, o Tame laikotarpyje dalyvavo 
kas bus nutarta, tai tą teks Birutės
vykinti gyvenime. Susirinkimas Dramatiško Ratelio ir daugy 
įvyks paprastoj svetainėje sau- bes kitokių organizacijų ren

1 į |giamuose perstatymuose

1
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Žiemos Šalčiai
(Tąsa nuo 5-to pusi.) 

tyro oro. Oras kambaryje per- 
kvėpuotas kelis kartus palieka 
netyrus. Susirenka gasai, kurie 
nepatenkina kraujo 
mo. >

Toks tyro oro 
iššaukia, ką mes 
kraujo nusilpimą.

Taigi, kad džiaugtis 
sveikata žiemos sezone,
gyventi normaliai: reikia gero 
valgio, tyro oro, išvėdintų na
mų, pasivaikščiojimų lauke. 
Be to, gerai vartoti žuvies alie
jų (cod liver oil), tiems, kurie 
turi palinkimą dažnai gauti 
šalčius. Gydytoja

reikalavi-

trukumas 
vadiname,

gera 
reikia

Ką Moterys Veikia
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

Rengia Sukaktuvių 
Vakarėlį

d., Vingiliaus-
4500 So. Tai

parūpinta pa-

Brighton Parko Moterų Kliu- 
bo dviejų metų sukaktuvių 
vakarėlis įvyks šį sekmadie
nį, sausio 24 
ko svetainėje, 
man avenue.

Programui
marginimai, gera muzika, šo
kiai.

Įžanga 25c, o pradžia 5 vai. 
vakare. Komisija pavaišins 
svečius “Birthday keksu”.

Kviečia Komisija,
J. Liulevičienė,
p. Bruzgulienė, 
p. Dennis ir 
p. Zabukienė.

Prelekcijo
Par-

rys turėtų kreipti daugiau do
mės į panašius susirinkimus, 
nes gera proga ką nors naujo 
išgirsti. Komisija dėkoją pre
legentui, ir “Naujienoms,” 
“Vilniai” ir “Peoples” Radio 
valandai už išgarsinimą.

—A. Zabukienė.

šio 24 dieną. , ! į
Neužmirškite duokles užsimo 

keti. —S. Barianauskas.

Dramos Draugijos,

Serga Ona Dauk 
šiene

Rytoj Įvyksta Alek
sandro Stanevičiaus 

Laidotuves
BRIGHTON PARK — Perei

tą šeštadienį Šv. Kryžiaus li
goninėje buvo padaryta ope
racija p. Onai Daukšienei. 
Operacija 
eina geryn, 
namie, bet po gydytojo 
žiūra. /

Draugai ir pažįstami 
ligonę aplankyti adresu, 
So. \Vashtenaw avenue.

Suzana Chepulienė.

Mirė pirmadienį, Murphg 
Ligonineje.

p. Onai 
pavyko ir ligonė 

Randasi dabar 
prie-

West Side

3500

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
Pašalpinis Kliubas

GARFIELD PARK — Rytoj 
rytą įvyks laidotuvės Alek
sandro Stanevičiaus, 
mirė pirmadienį po pietų 
Murphy ligoninėje (o ne Mer- 
cy kaip buvo anksčiaus pažy
mėta).

Laidotuvės prasidės iš na
mų, kurie randasi adresu, 
3634 West Harrison Street.

Velionis paliko žmoną, du
krelę, tėvus ir brolį. Jis paėjo 
iš Westville, III.

kuris

!. Jis 
yra pasižymėjęs kaipo gabus 
monofogiAtas komikas/ Visuo
met vaidinimuose užima svar
biausias vadovaujančias roles 
ir labai vykusiai, naturališkai 
jas vaizduoja. Nėra dar setias 
ir nemano veikiai savo mėgia
mą sceną greitai apleisti. Sako, 
geidžius ir laukiąs pamatyti 
mtfsų jaunąją kartą ateinant 
prie scenos darbo. \

Viena iš mylimiausių rolių 
jam yra vaidinti Mykolas, se1- 
nas kareivis, veikale “Užburti 
Tuntai”. Tat tame veikale mes 
jį ir matysime ateinantį sek
madienį, sausio 24 d., Lietu
vių Auditorijoj, 4:30 vai. va
kare. Vaidinimą rengia Chica- 
gos Lietuvių Vyrų Choras ir 
L.S.S. Chicagos Centralė' kuo
pa. Įžanga gana prieinama, o 
veikalai ypatingai puikus.

— Ramus.

Dalyvaus ir Lietuvių 
Central District 
Furniture Co.

Metinė Konvencija Frigidaire 
Korporacijos

Frigidaire 1937 šaldytuvai 
yra žinomi tukstančiarfis lietu
vių šeimininkių, šiandien, sau
sio 21 dieną, Sherman viešbu- 
tyj, Frigidaire korporacija lai
kys metinę konvenciją.

Toje konvencijoje dalyvąus 
atstovai nuo Central District 
Furniture Co. (3621 S. Hal- 
sted St.) 
tis, Otto 
Dose.

Central
Co. parduoda
Frigidaire šaldytuvų. Užtai 
korporacija pakvietė šią įstai
gą atstovauti, jų konvėncijo-

būtent, Jos. Jozai-
Went ir Edward

District Furniture 
į metus dau’g 

šaldytuvų.

Petras Vaišvila 
Floridoje

BRIDGEPORT.
Vaišvila, dalininkas Mid West
Armature Co., 813 W. 35th 
St., pereitą Sausio 9 d. išvyko 
į Miami Florida atostogauti

Petras

sveikatos sumetimais ir tikisi 
ten prabūti iki vasario pabai
gos. Saulės spinduliai ir Flo 
ridos oras iki to laiko pilna 
sustiprys Petro sveikatą ir pa 
gryžęs galės eiti biznio parei 
gas pilnu smarkumu.

VBA.

GERKIT TIK GERĄ ALŲ

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

Lietuvių Piliečių Darbininkų 
pašalpinio kliubo valdyboj įvy
ko permainų. Pirmininkas Jur
gis Puiša pasiliko pirmininku ir 
1937 metams. Vice-pirmininko 
drgo Duobos vietoj tapo iš
rinktas drg. Jonas Simanavi
čius; Duoba ėjo vice-pirminin
ko pareigas nuo pat kliubo su- 
siftvėrimo. Taipgi Simonas Pan
gonis, užrašų sekretorius, daug 
metų tą vietą laikė. Dabar jo 
vieton išrinktas drg. Zig. Viš- 
nauskas.

Tai stebėtinos permainos 
šiuose rinkimuose.

Finansų raštininkas drg. Slo- 
geris paliko ir toliau savo vie
toj. Kasos globėjas drg. Genio- 
tis pasiliko ir toliau iždą pri
daboti. Kasierius drg. Evanau- 
skas taip pat pasiliko toliau 
turtą valdyti. Kliubo maršalka 
išrinktas drg. Kaz. Kulbis. Tei
sėjas pasiliko tas pats drg. Ka
ži jauskas. Korespondentas irgi nėra matęs jį vaidinant sce- 
pasiliko tas pats S. Baranaus- ‘ 
kas. 

- 1

Visi nariai sekantį susirinki
mą privalo ateiti ir užtvirtinti

JONAS J. STASIŪNAS
Kas iš clricagiečių lietuvių

Sausio 13 d., Brighton 
ko Moterų Kliubas surengė 
prelekcijas. Dr. Margeris kal
bėjo apie moterų ligas. Mote- valdybą. Taipgi yra daug kitų

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Linkėtina, kad šįmet šeimi
ninkes, kurios dar neturi šal
dytuvų, atsilankytų į Central 
District Co. ir pasirinktų tokį 
Frigidaire šaldytuvą koks jortis 
patinka.

> — Kaimynas.

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios rųšies pro
duktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street 
| Biznio Telefonas BOULEVARD 7179 

»- ... ..
ti. M. NORKUS

. Res. HEMLOCK 6240

23
22
20
4Ž

m. \
m. ir Celi
m.
m. ir Ger-

Theodore Juskevice 21 m. ir 
Joanne Doveiko

John Markos 
nie Arvanitakis

John Gilavas
mine Mettes 26 m.

Ray Nelson 20 m. ir Patri- 
cia Mangenis 18 m.

. Skiryboms bylos iškeltos
Thaddeus Lukas vs. Beatrix 

Lukas
Charles Wilkas vs. Catherine 

Wilkas

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIUS
I

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof
> PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTU

International Wine&LiquorCo
FRANK VIZGARD, Savininkas ’ ■

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

noje? Per 30 metų jis su atsi
davimu tarnavo lietuvių scenos 
dailei, aukaudamas savo ener
giją ir laiką be jokio sau as- ‘ 
meniško pelno bei atlyginimo.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUT

NAUJfFN(W

KRAUJAS

PAPTIS1 1 Ik KJ 1 Ik JL JL < kJ
NEPAPRASTAI ĮDOMI APYSAKA Iš RUSUOS REVOLIUCIJOS

PRASIDEDA

NAUJIENOSE
SAUSIO 25

SKAITYKITE KASDIEN

DAILY DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkt 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbiau 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

• ANGLYS—COAL ILaidotuvių Direktoriai! Turtas ir Finansa
Real Estate and Finance

E*

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugia i $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

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
Franklin Wash Nut .........  $5.75 ir
Haking Kentuckv Lump ..... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.

► AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI
Siame skvriuie skelbiama tik tie 

automobilių pardavėjai ir 
kanikai. kurie kiekvienam 
teisingu patarnavime ir 
pataiso automobilius.

auto me- 
užtikrina 
geriausia

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių , , 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
VIrtorv 1696

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.“

jarsinkitės “N-nose’

CONRADAS
PHOTOGRAFAS

420 VVest 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražie 
dovana. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enr!ewood 5883—5840

PAUL M. SMITH and COMPA1* 
Real Estate, Loans and Insuran

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, parduodam ir mainom n 
mus, lotus, biznius ir farmas; inši 
rinaine namus, rakandus ir aut 
mobilius. Taipgi turime daug ge 
namų pardavimui arba mainymui 
gerus bargenus; greitas ir teising 
patarnavimas. Reikalui priėjus kr< 
pkitžos

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J. Gris

• LIGONINES— 
HOSPITALS

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWIN(
COMPANY

BREWERS OF FINE LAGER BEI 
1748-1760 N. WINCHESTER AVI 

1753-1759 N. DAMEN AVĖ.
CHICAGO.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentifiki gydytojai, o ne etu- 

dentai, teikia patarnavimu.
Iiima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. - Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose, 
gydymas Jivirkitimu, 
cose veins.

DOUGLAS PARK
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lavndale 5727.

TAVERNOS
KEPTA ŽUVIS 

Coleslovv—Potato Salad. Turime vi 
40

Raudongyults 
kyla ir vari-

HOSPITAL

• KONTRAKTORIAI
John Vilimas

Kontraktorius ir Budavotojas 
Stato naujus namus—pataiso senuti 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chieago, III.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biterls yra viehas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama* 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183.

639 West 18th St. 
nnTGAGA TTT

rūšių sendvičiams mėsos. Visk 
šviežais kasdien.

GILLS DELICATESSEN
3321 So. Morgan Street

Pristatome — Boul. 3753

New Deal Inn* Taver
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—LIQUORS—WINI
—BEER—CIGARS AND

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro

Haymarket 1378 Chieago, J

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugai 
ir pažįstamiems, kad esu nauja 
Taverno biznyje. •Įvairiausios rųši 
degtinė, vynas Rheingold alus 
cigarai—stalai dėl Šeimynų ir mc 
ginų. Savininkas ristikas STANLE 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 70 

2448 West 47th Street

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošt 
je užeigoje Lucky Inn randasi įvt 
riausios rųšies degtinė, vynas, Pab 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pie 
laiku šilti valgiai, užkandžiai 
mandagus patarnavimas. Savinink 
MARY BUTKUS ir TONY JACUI

Tel. Yards 5299
2R27 SO. EMKRALD AVENUE
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“NAUJIENŲ” KONCERTAS BEVEIK TIK 
UŽ DVIEJU SAVAIČIŲ

Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir 
Pašelpinis Kliubas nutarė dalyvauti 

“Kaip vienas”
Metinė “Naujienų” šventė — 

“Naujienų” Koncertas jau ne
betoli, tik už dviejų savaičių.

Parengimas įvyks Chicago 
Sokolų svetainėje, vasario 7 
d. Yra parengtas programas, 
kuris bus ne vien gražus, bet 
ir įdomus kiekvienam svečiui, 
kuris atsilankys.

Dalyvaus visa eilė daininin
kų, dainininkių, ir šokėjų, kur 
rie išpildys koncertinę dalį. O 
būrys Chicagos scenos vetera
nų pastatys vieno 
nepaprastai juokingą 
ją, vardu, “Uošve į 
Tylos Nebebus.”

Pilnas programo
sąrašas apima vardus visų žy-

veiksmo 
komedi- 
Namus,

dalyvių

miųjų Chicagos ir apielinkės 
dainininkų ir ntuzikų vardus.

^Naujienų” redakcijai ir 
rengimo komisijai laišką va
kar prisiuntė Amerikos Lietu
vių Piliečiu Politiškas ir Pa
šelpinis Kliubas 12-tame War- 
de.

To kliubo sekretorius, Paul 
J. Petraitis rašo, kad

“šiuomi mes pareiškiame, 
kad mes Tamstų kvietimą į 
‘Naujienų’ koncertą gavome 
ir sausio 17 d., metiniame su
sirinkime vienhalsia^ priė
mėme laišką ir nutarėme 
vieningai, visas kliubas, kaip 
vienas kūnas, dalyvauti “Nau
jienų” koncerte, vasario 7, 
1937.” .

t

B. VAITEKŪNAS
Dėdė B. Vaitekunąs Joniš

kiečių Kliubo rengiamame vai- 
dinimei sekmadieny, sausio 24 
d., R. .S. Gerčiaus svetainėje: 
(West JSide Hali), 2242 West 
23rd Place, režisiruo j a veika
lams “Aš Numiriau’” ir “Be 
šulo” ir pats vaidina svarbes
nes roles, todėl pasisekimas 
užtikrintas.

— Joniškietis.

Ray Kaspar Bosto
nietis dirba Alliance 

Life Ins. Co.

Sudarė Programą 
Lietuvos Neprik.

Būrys Lietuvy Jau 
nuoliy Baigia Mo

kyklas Ciceroj
Amerikos Lietuvių Kongresas 

rinks aukas politiniams 
kaliniams.

šią savaitę įvyksta pabaigtuvių 
iškilmės

Reikalauja, kad Cicero 
mokyklų vyriausybė 

taikytųsi su dže 
nitoriais M

Wilhant Murray, Illinois val
stijos darbo departamento ty
rinėto jas, pąkvietė Cicero vie
šųjų mokyklų vyriausybę atsi
lankyti į darbo departamento 
patalpas Chičagpj, ir. pradėti 
derybas su streikuojančių džia- 
nitorių atstovais tikslu4, streiką 
likviduoti. Mokyklų vyriausy
bė atsisakėšias sąlygas pri
imti. Tuomet darbo departa
mentas pasiuntė Cicėro moky
klų vyriausybei reikalavimus 
dalyvauti tokioj konferencijoj. 
Miestelio prezidentas Cerny 
pareiškė, kad mokyklų, vyriau
sybė paklausysianti reikalavi
mo,. Susirinkimas įvyks tur būt 
šiandie.

Serga visi namiškiai 
iš eiles

įdėtą į plasiterį ir ims keli mė- ’ ——, '
nėšiai laiko iki ligonė pasveiks pi AQC|E|E|1 AflC 
ir galės ranką kiek geriau vai- UfcMvdll IEU AUw 
dyti ir dirbti namų darbą.

Pažinties draugės ir draugai 
prašomi ligonę atlankyti.

Senas Petras.

Brighton Park

Mezgimo Dirbtuvės 
—Knitting Mills

Amerikos Lietuvių Kongre
so Chicagos Skyrius sudarė 
programą Lietuvos Nepriklau
somybės iškilmėms, kurias 
rengia,vasario 16, ir aukų rin
kimo vajui.

Iškilmės įvyks Chicagos Lie
tuvių Auditorijoje, 3133 So. 
Halsted street. Jokia įžanga 
iš atsilankiusių nebus imama.

Komitefas nutarė pakviesti 
iškilmėms keturis chorus, du 
solistus ir tris kalbėtojus.

Bus kviečiami dalyvautį, 
“Pirmyn” choras, Chicagds 
Lietuvių Vyrų Choras, “Nau
joji Gadynė” ir “Kanklės.”

Kalbėtojais numatyta, “Nau
jienų” redaktorius, P. Grigai
tis, V. Andrulis arba Leonas 
Pruseika, ir B^rratt O’Hara, 
žymus advokatas ir politikas, 
Jis vienu laiku daug darba
vosi lietuvių naudai.

Be to, komitetas sudarė pla
nus aukų rinkimo vajui, kuris 
tęsis nuo vasario 1-mos iki 
16-tos. Aukos bus renkamos 
Lietuvos politiniams kali
niams. Komitetas tam tikslui 
gamina kvitas, kurios bus pa
ruoštos tam, kad aukotojai jas 
pasilaikytų kaipo atmintį.

Aukos bus renkamos visose 
Chicagos kolonijose ir prie
miesčiuose. Kiekvienai kolo
nijai paskirta komisija pas
kyrė kiekvienai kolonijai po 
vedėją, kurie vadovaus aukų 
rinkimo darbui.

Susirinkimas įvyko “Naujie
nų” name antradienį vakare, 
ir jam pirmininkavo, 
Kundroška.

CICERO. — šią savaitę Ci- 
ceros pradinėse mokyklose pa
sibaigia pirmasis pusmetis. Bū
rys lietuvių jaunuolių su šiuo 
pusmečiu baigia pradinius 
mokslus ir apsiginklavę diplo
mais eis į aukštesniąją, mokyk
lą.

Tarp lietuvių jaunuolių, ku
rie gaus diplomus šią savaitę, 
yra sekami: '

Barta, Joseph Donald, 5642 
Wes*t 22nd Street, iš Wilson 
mokyklos;

Nįsius, Albertu 21g2 S. 50th. 
avenue, iš Cicero mokyklos;

Biela, Lillian Rose, 3206 So. 
53rd Court, iš Columbus mo
kyklos ;

Yeshko, Anna 
S. 48th Court, 
mokyklos;

Iš Rciosevelt
Bartash, Virginia, 1416 So. 

51st avenue;
Janachowski, Joe George, 

1527 S. 48th Court ;t
Kaposki, Eleanor Julia, 1522 

Š. 50th avenue;

Jaunas lietuvis p. Raymond 
Kasparaitis, bostonietis, tapo 
pakeltas į generalius agentus 
prie Alliance Life Ins. Co., ku
rios Chicagos ofisas randasi 
750 N. Michigan Avė, P-s Kas- 
pUar eina pareigas generalio 
agento visos Cook County. Pir- 
miaus p. Kaspar buvo dirbęs 
už skyriaus vedėjų prie Chica- 
go Motor Club. Linkėtina ge
ros kloties naujoje vietoje.-

— VBA.

Uždare “Mar-Tess”
Grill

šeštadienį parduos iš licitacijos

MARQUETTE PARK. — 
Kiek laiko atgal atidaryta puoš
ni valgykla ir alinė, prie 63 ir 
Western gatvių, šios savaitės 
pradžioje buvo užareštuota.
. Įstaiga bus parduota iš lici
tacijos ši šeštadienį, už neat- 
m.Okėtą mgrgį&ų* JL Ii '

Bendros pastangos

Paskendo ežere
James C. Weber 63 metų, 

8705 So. Morgan street, pa
skendo ežere. Pastangos polici
ninko James E. Gorman ir 
WPA darbininko Joseph La 
Mantia išgelbėti Weberį buvo 
tuščios. Weberio kišenėj, kai jo 
lavonas tapo ištrauktas iš van
dens, rasta raštelis, kurs ro
do, kad jis nusižudė.

Yvonne, 2824 
iš Columbus

mokyklos

50th Avenue;
Stanavich, Katherine, 1629 S. 

49th avenue;
Zigmont, Florence, 1430 So. 

50th Court.

Rogalis, Florence, 1342 So.
Cicero avenue;
Rutsky, Josephine, 
49th avenue;

1521 So.

Syrewicze, Algerd, ' 1344 So.

Pabaigtuvės
Pabaigtuvių-“Graduation” iš

kilmės įvyks sekamomis dieno
mis:

Burnham mokykla, prie' 18th 
ir 59th avenue, saus. 22, 8 P.M.

Columbus Mokykla, Audito
rium Community House, sausio 
25, 8 P. M.

Cicero school, Park 
nity House, sausįo 25, 8 P. M.

Wilson School, 57<th 
st., sausio 28, 8 P. M. 
: Lincoln ir Goodwin mokyk
los, prie 61st avė. ir 36th St., 
saus. 29, 8 P. M.

Pastangomis Chicagos Lie
tuvių Vyrų Choro ir L.S.S. 
centralinės ku’opos yra stato
mas scenoj įdomus, pilnas juo
kų veikalas “Užburti turtai”. 
Vaidinime dalyvauja -žinomi 
musų scenos mėgėjai. Veika
las bus suvaidintas sausio 24 
dieną Lietuvių Auditorijoj.

Nors musų senųjų veikėjų 
eilės retėja, kaip retėja7 visų 
Lietuvos ateivių Amerikoj, ta
čiau dėka senųjų kultūros pla
tintoj ų ir jų pasišventimo^ 
mes lietuviai neatsiliekame nuo 
kitų kultūriškų tautų. Musų 
scenos darbuotojai jungia mus 
pažangiuosius lietuvius. Tad 
ir “Užburti turtai” šaukia mus 
dar kartą susiburti į skaitliu- 
gą minią 
laiką.

Įžanga 
siems. Po
Steponavičiaus orkestrai gro
jant.

Visiems patartina turėti 
omenėj, kad sekmadieny, sau
sio 24 dieną, Lietuvių Audito- 
rijpj bus sulošta graži: juokų 
pilha, melodrama “Užburti tur
tai!’;

ir smagiai, praleisti

yra prieinama vi- 
vaidinimo bute šokiai

Commu-

ir 23rd

SUSIRINKIMAI
Visi Draugijos “Lietuvos Ūkininko” 30 metų Jubiliejaus dar

bininkai, rengimo komisiją bei valdybos nariai, kurie 
kat garsinimus programai, būtinai susirinkite penktadienio 
vakarą, sausio 22 d., 8 vai. pas dr-jos nutarimų raštinin

ką, Antaną Linkų/ 2144 W. 23rd PI., ir grąžinkite visus 
surinktus pagarsinimus. —Ievia Lukošiūtė, Jubiliejaus Ren
gimo Komisijos sekretorę.

ren-

- Meno rėmėjas.

Žalioji Spalva 
Jas^ Išduoda

Saugokitės netikrų pinigų

Ghicagoj yra paplitusios ne
tikros penkinės ir dešimkės. 
Gražiai pasirėdę vyrai lanko
si viešosę įstaigose ir bando 
jas įbrukti neatsargiems kasi
ninkams ir biznieriams.

Netikrąsias banknotas gali
ma pažibti pagal žalią spalvą, 
kurią viena pusė banknotų 
yra atspausdinta. Ji žymiai 
skiriasi, nuo I 
tų žalios spalvos,

ENGLEWOOD. — Lietuvių 
patarlė sako, kad viena bėda 
tai ne bėda, bet dvi trys tai 
tikra bėda. Taip pasitaikė pp. 
Garšvams, 1521 Wes4 69. St., 
ta'vern savininkams. Pirmiausia 
p*ia Garšvienė susirgo. Ji išgu
lėjo dvi savaites daktaro prie
žiūroj.' Vėliau -susirgo dženito- 
rius Povilas Valančius, kurį te
ko net vežti: į pavieto ligoninę, 
o pereitą savaitę susirgo pats 
A. Garšva, kuriam irgi teko 
gulti lovon ir šauktis daktaro.

Senas Petras.

Hąrry Menąs Floridoje
Plačiai lietuviams žinomas 

Golfo instruktorius p. Harry 
Menas išvežė višas savo laz
das ir boles į Mįami, Floridą, 
nes čionai pabūgo šalto oro ir 
sniego. Išvyko pasimaudyti 
saulės spinduliuose ir palošti 
golfo su žmonomis, kurie žie
mą netfarL darljb. D’

r

Serga Agota ^Pam 
braurtieiiė

' ROSELAI^D. — Serga 
jAgota Dambrauskienė, 2

p-ia 
East 

107 street. P-ia Dambrauskie
nė Kūčių dienoj, gruodžio 24, 
lipo žemyn laiptais į skiepą pa
taisyti boilerį, kad jis duotų 
daugiau šilumos. Belipdama nu
puolė žemyn, septynias pėdas ir 
susilaužė dešines rankos. kau?ą 
prie peties. Kaulas lūžo trijose 
vietose. P-ia Dambrauskienė 
skubiai buvo nuvežta į ligoninę, 
kurioj išgulėjo devynias die
nas. Dabar ji guli namie augš- 
čiau minėtu adresu. Ranka. yra

Mr. and Mrš. M. Biago ren
gia šaunią ir iškilmingą Binth- 
day -Party and Anniversary of 
California Inn.

Visiems gerai žinomas Brigh
ton Parko biznierius, Keistučio 
Kliubo ir kitų organizacijų na
rys; rengia šaunią ir iškilmingą 
parę subatoj ir nedėlioj, sausio 
23 ir 24,, savo įstaigoj, 4358 
So. California Avė.,

Mr. Biago užtikrina kiekvie
nam atsilankiusiam draugui ir 
pažystamam gardžius kalakuto 
užkandžius. Be to, gardus Mo- 
narch alus ir griausminga mu
zika yra jąu užsakyta. Mr. 'ir 
*Mrs. Biagai ir jų patarnauto
jai užtikrina “service with a 
smile”. Rodos, daugiaus komen
tarų nereikia. —Steponas.

THE ' BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA
RAIS IR SEKMA

DIENIAIS. 
Telefonas 

VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokio? 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St 

__________ Victory 4965 

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

pagei-

CO.

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksaie 
ir sinkom. Taipgi Storu fikčerius dėl 
bile kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur

S. E. SOSTHETM & SONS
, 1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj ViefoO

Smagus bankietas
Praeitą šeštądienį Noreikos 

svetainėj p-nai F. Masonai ap
vaikščiojo savo 25 metų ženy- 
binio gyvenimo jubiliejų. Bu
vo susirinkę nemažai jų gerų 
draugų. Pareikšta p-nams Ma
sonams daug nuoširdžiu linkė
jimų. Pokilio dalyviai, pralei
dę smagiai laiką, išsiskirstė 
apie ketvirtą valandą ryto.

— F. Bulaw.

MiscellaneOus 
Įvairus 

PALIKIMŲ dalykai (tirinėjimai pa
veldėjimų reikalais) Suv. Valstijos 
arba bile kur Europoje — musų 
TIRINĖ JIMO DEPARTA MENT AS 
gauna pilnus davinius, ir informaci
jos valdininkai Europoje.

HERRMANN,
189 Wėst MadisGfl St. 

Help Wanted—-Malė 
Darbininkų Reikia

PAIEŠKAU ŽMOGAUS kaipo ja- 
nitoriaus ir dėl darbo apie namus— 
kambarys, valgis ir $5.00 į savaitę.

Normai 6902

Žmogus užmuštas ga
ražo gaisre

NORTH SIDE— North Chi- 
cago garaže, adresu, 1639 She
ridan Road, įvyko didelis gai
sras, kuriame žuvo 35 metų, 
Edwin Panaish.

Du žmones,, George Linnen- 
doll, 35, ir,, Les t er Ęnglish,, 25, 
buvo sunkiai^ apdeginti.' Jie 
paguldyti Waukegan ligoni
nėje.

Business Chances
Pardavimui Bizniai

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

2436 West 47th St.

PARDUOSIU taverno biznį arba 
priimsiu i pusininkus—nėra skirtu
mo: vyras ar moteris. 2113 South 
Halsted St. h \ * *

Business Chancea 
Pardavimui Bizniai

IŠ PRIEŽASTIES partnerių nesu
tikimo parsiduoda tavernas geriau
sioje apielirikėje — vieta gerai iš
dirbta. Prieš didžiuosius stok yar- 
dUs, atiduosiu už pirmą1 pasiūlymą. 
Nėra praiso. 4171 So. HalsUil St.

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai, gera vieta, virSuj 60 kambarių 
hotelis. Kostumerių netrūksta.

1007 Ęast 75th Street.

TAVERNAS ant PARDAVIMO 
greitai. Atiduosiu už teisingą pir
mą pasiūlymą. Savininką galite ma
tyti nuo 10 iki 3 dieną. 5601 South 
Carpenter St.

PARSIDUODA RESTAURANTAS 
pigiai; priežastis — ligos. Bfidge- 
porto apielinkėj. Kreiptos laiškų. 
Box 556, Naujienos, 1739 So. Hals- 
. ted Street.

Help VVanted—tfemale 
Darbininkių reikia

MERGINA bendram namų darbui 
be skalbimo—vaikas 9 metų, geri 
namai, $6.00. Briargate 3422.

MERGINA patyrusi namų darbui 
mažam apartmente — prižiūrėti du 
vaikus, geri namai, gera alga.

5240 Sheridan Rd., apt. 306.

MERGINA bendram namų darbui 
—vienas vaikas, nėra virimo nė 
skalbimo. 300 So. Hamlin, Apt. 4 F

REIKI A patyrusios merginos ben
dram namų darbui, būti, paprastus 
virimas, $7.00. Sheldrake 2777.

MERGINA patikiama namų dar
bui — būti, mėgti vaikus. $'/.

Įrving 0046.

REIKALINGA mergina, prižiūrėti 
mažą kūdikį — gera alga. Mažai 
darbo. 1409 So. Clifton Park Avė., 
Chicago.

MERGINA bendram namų, darbui, 
būti, nėra skalbimo—malonus namai 

Hollycourt 0716.

REIKIA patikimos merginos 25 
—40 bendram namų darbui —■ 
namai, nėra skalbimo, $7—$8.

Rogers Park 6837.

- geri

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
ANGLAS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
ANGLYS!
ANGLYS!

Urba FIower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
■ Phone LAFAYETTE 5800

Siunčiam Gčleė Telegrama | V1«m 
Paaaullė Dalia 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS 

Gėlės Vestuvėms. Bankietams 
ir Pagfabams 

331G Sp. Halsted St
Tel. BOUlevard 7314

MERGINA lengvam namų darbui, 
be virimo—ąpegti vaikus, būti, gera 
alga. HelfancT, z5019 N. Ridgeway.

MERGINA bendram namų datbui 
—1 vaikas, būti, mažas apartmen- 
tas. gera alga. Keystone 8297.

MERGINA per 20 namų darbui 
virti 
niai vaikai, būti, $10. Kedzie 4839.

- nėra skalbimo, 3 mokyki!

Peoples Liųuor Store
26416 West 63rd' Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis: pasirinkimas visokios 

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

Keal Estate Fot Salia?
MARQUETTE MANOR

Storas ir 3 aparfcnentinis plytų 
budinkas—garu šildomas. Kaina 
$10,000. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 5 ir 5—30’ pėdų 
lotas, garažas. Kaina $6,850.’ Išmo*- 
kėjimais.
• Klauskit Mr. Lėkis.
ARTHUR JI O’CONNOR and. CO.

1518 West 79th St.SOCIAL SECURITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St

Phone CALUMET. 7358 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

' reikalavimų.

Vasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!

SEKMADIENY J,

JSK1LMING AS-METINIS

NAUJIENŲ

Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių, Fūmacė 
apšildymas. Parsiduoda už $3750*. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų-bar* 
genų. . *

į Z.' S. MICKEVICE and’ CO.
6816 So. Western> Avenue 

Hemlock 0800.

BAKGENAS j
PARSIDUODA kampinis, bizniai 

vas namaš su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu į mažesni 
namą. Randasi Bridgeporto apielin^ 
kėje. Atsišaukite* 6630 r So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

SAKALŲ SALEJE
2343 SOUTH KEDZIE -AVENUE

—I 
tikrųjų bankno-

OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIilIlIllHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

IEVA RADZVILIENę 
Po tėvais Mazurkevičiūtė - 

Persiskyrė sh šiuo pasauliu i 
Sausio 18 d., 10:55 vai. vak«, I 

,1937 m., sulaukus 50 m. amž., ■ 
£ gimus Lietuvoj, Suvalkų red. I 
’ -Amerikoj išgyveno apie 30 1 
s metų. Paliko dideliame nuliu- I 
5 dime vyrą Joną, 5 sūnūs: Ra- I 

polą, Juozą, Jurgį, Vincą ir I 
Phomas, dukterį Ievą Schwartz

• ir žentą Aloise, 2 seseris: Ma- I 
rijoną Kazlauskienę ir Rožę I 

. Rasimienę ir jų šeimas ir gi? I 
v minės.

Kūnas pašarvotas 1737 Ju- I 
. lian St. Laidotuvės įvyks Pen- | 
' ktadienį, Sausio 22 d., 8:30 v. 
į ryto iš namų į šv. Mykolo 

parap. bažnyčią, kurioje atsi- 
į bus gedulingos pamaldos už 

velionės sielą, .o iš ten bus 
l nulydėta į šv. Kazimiero ka- 
j pines.
< Visi A. A. Ievos Radzvilie- 
' nes gimines, draugai ir pažjs- 
tami esat nuoširdžiai kviečia- 

' mi dalyvauti laidotuvėse ir su- 
' teikti jai paskutinį patarna- 

■ vimą ir atsisveikinimą.
- Nuliūdę liekame, 

Vyras, sunai, duktė, seserys 
ir kitos giminės.

Patarnauja laid. dir. Lachą- 
wicz ir Sūnūs. Tel. Ganai 2515

PARSIDUODA 3346 W. 65th 
Place 5 kambarių >bungalow, 50 pėdų 
lotas, 2 karų garažas—didelis bar- 
genas, ateikit ir pamatysit arba pa-į 
šaukit Ptospect 3513.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Faunas

■ —PARDUOT
—MAINYT

v i ' '

Pavasaris^ nebetoli.
Nuosavybės kainos 
kįla.
Neatidėliokih

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU.

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame gerą nuo
laidą.
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Gaso Bendrovė Pa
siryžus Pakelt Kai
nas Vartotojams

Pakėlimas palies 800,000 žmo
nių; bendrovė nori 3 

milionų. ,

Vakar apskričio teisėjo 
Klarkowskio kambaryje įvyko 
smarkus pivšis tarp Chicagos 
gaso firmos, Peoples Gas 
Light and Coke Company, ad
vokatu ir Illinois (ioinmerce c
Commission atstovų.

Bendrovė pasiryžusi pakelti 
gaso kainas Chicagoje 16%, o 
komisija, kuri tvarko visuo
menės įmones, yra tam prie
šinga. Komisija turi iškovoju
si draudimą, kuris surišo 
bendroves rankas, bet toji ne
nori pasiduoti ir prašo teismo 
draudimą išmesti.

Tiesėjas Klarkovvski pas-

Nusižudė — Nes Ne
teko Biznio, Pamišo, 

Susirgo Vyras
Trys savižudystės Chicayoj

Vakar trys žmonės nusižudė 
Chicagoje.

Atsisukusi gasą savo žento 
kambaryje, nusinuodijo Hilma 
Strandbcrg, 4900 Kimbark av. 
Nusinuodijo iš susirūpinimo 
dėl vyro ligos.

Peiliu pasipiovė Oscar Doh- 
ner, 39, 4051 N. Naragansett 
avenue, susirūpinęs dėl biz
nio sumažėjimo. Jis užlaikė 
batų taisymo įstaigą.

Laikinai pamišusi nusinuo
dijo Mrs. Cąthermc Casidy, 
4514 N. Ashland avenue. Sa
ko, kad pergyvenusi nelaimin
gą meilę.

kyrė pagelbininką išklausyti 
abiejų pusių pilnus argumen
tus.

Sunkiai Susižeidė 
Brightonparkie- 
tis Petras Gečas

Įvažiavo į galvijų troką netoli 
skerdyklų.

BRIGIJTON PARK— Vakar 
anksti rytą Brighton Parko 
lietuvis, Petras Gečas atsidūrė 
Southwest ligoninėje.

Jis sunkiai susižeidė įva
žiavęs į tuščią galvijų troką, 
kuris buvo pastatytas prie 47 
ir Damen galvių kampo.

Gečas gyvena adresu, 4223 
South Artesian avenue.

Nelaimė įvyko dėl apšalu
sios, ledu aptrauktos gatvės. 
Gečas nespėjo laiku automo
bilio sustabdyti.

Garsinkitės “N-noser

Palviniai dešimty 
valstijų

5. ' ——i ■■■■ ..

Iki praėjusio trečiadienio, 
sausio 20 dienos, jau prarado 
gyvastį potvyniuose devyni 
žmonės. Lietus antradieny ir 
pranešimai apie daugiau lie
taus kelia neramumą dešimty 
valstijų, kurios apima plotą 
nuo Pennsylvanijos iki Missis- 
sippi upės.

Gatvės Cincinnati mieste 
užplūdusios vandens. Mokyklos 
ir biznio įstaigos uždarytos. 
Vieškeliai paskendę ir vanduo 
užliejęs tūkstančius akrų far- 
mų žemės.

Daugybei žmpnįų teko bėg
ti iš savo namų Illinois, India
na, Kentucky, Missouri, • Ar- 
kansas, Tennessęe ir Ohio val
stijose. Daugeliui grūmoja pa
lvinių pavojus Pėnnsylvania ir 
West Virginia valstijose.

Šiandien Bus Šalta
Dėl ledo gatvėse vakar įvyko 

daug nelaimių

Oro biuras pranašauja, kad 
šiandien bus apie 20 laipsnių 
šalčio.

Vakar ryta atsikėlę, chica- 
giečiai rado gatves ir šaligat
vius aptrauktus ledu. -Buvo be
galo slidu ir nesaugu nei pėkš- 
čiam nei važiuotam.

Dėl ledo įvyko daug nelai
mių. Į stulpus, į šaligatvius 
įvažiavo keliasdešimts* automo
bilių, ir daugelis žmonių susi
žeidė parvirtę ant šaligatvių.

Pašalpos teikimas pa
didėjo

Gruodžio mėnesį 1936 metų 
pašalpa bedarbiams Illinois val
stijoj padidėjo 15 nuošimčių, 
jeigu palyginti ją su lapkričio 
mėnesio išlaidomis.

Sujudo pirkti laisnius Vėl teisiamas galvažu- 
tavernoms. dis.

Policijai pabandžius uždary
ti kai kuriuos saliunus už ne
pirkimą laisnių 1937 metams, 
tavernų savininkai sujudo. Tik 
vieną dieną praėjusį antradie
ni 900 jų nusipirko laisnius.

SAMDYTOJAI!
SOCIAL SECURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytą smulkų rekor
dą apie kiekvieną samdomą darbininką. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Prasidėjo iš naujo teismas
Peter Chrisoulaso, kurs buvo 
pasmerktas mirti už nušovimą 
Midvvest teatro menedžeriaus 
Irving Fehlbergio.

Vakar Inauguravo Prezidentą ” Audra Anglijos Parlamente

KUR INAUGURAVO PREZIDENTĄ—Puošni estrada prie Washingtono Ka- 
pitoliaus Rūmų, kur vakar prezidentas Rooseveltas priėmė priesaiką antram ter
minui. Priesaiką davė aukščiausio teismo teisėjas, Charles Evans Hughes.

N aujienų-Acme Photo

STREIKIERIŲ PRIEŠAS

J ’ ■ “ ’ . 4 1

PAROLIUOTAS KALINYS IR GARANTORIUS Po
licijoj — Chicagos paroliuotas kalinys, Stove Ondack 
(dešinėj) su garai) tori um, Elmer llardin, policijos nuo
vadoj. Jie buvo suimti “paroliuotų -kalinių oblavoj,” 
kuri buvo surengta po policisto Sullivan nužudymo.

—Buvęs Flint, Mich., ma
joras, George E. Boysen, 
kuris suorganlizavo FMnjt 
Alliance”, G. M. darbinin
kų organizaciją kovoti- 
prieš streikuojančius drau
gus.

Naujienų-Tribune Photo

SUKĖLĖ AUDRĄ ANGLIJOS PARLAMENTE — 
Anglijos bažnyčios galva, Cantcrbury Archivyskupas, 
dėl kurio negražių atsiliepimų apie buvusio karaliaus 
Edvardo VIII dorą, kilo 'karšti ginčai Anglijos parla
mente. Darbiečiai pavadino vyskupo kalbą, pasakytą 
per radio, “klerikališka tulžimi.” N-Acme Photo

PRIEŠAI SUSITINKA PIETAMS IR KONFERENCIJAI — George S. Boysen, 
(kairėj) Flint Alliance vadas, kuris prie šinasi streikui, susitiko pietums ir konfe
rencijai su streikierių lyderiu, Robert Dabis (dešinėj). Viduryje sėdi laikraščio ko
respondentas, * Naujienų-Tribune Photo

vas James Maxton, kuris 
parlamente sukėlė karštus 

į debatus dėl bažnyčios gal
vos kalbos apie buvusį ka-

PAJAUNIS—Žymus Hol-

N aujienų-Acme Photo

lywoodo artistas, Cliye 
Brooks, buvęs pajauniu 
kompozitoriaus W.. Jans- 
sen ir artistės Ann Hard- 
ing vestuvėse. Vestuvės į- 
vyko Anglijoje.

Naujienų-Acme Photo

APŽIŪRINĖJA BOMBĄ 
■— Streikuojantis darbinin
kas apžiūrinėja sprogusią 
bombą, kuri buvo numes
ta į streikierius prie Briggs 
dirbtuvės Detroite. Strei
kas likviduotas.

Naujienų-Acme Photo

SPARNUOTAS REKOR- 
distas — Garsus Amerikos 
lakūnas ir filmų magna
tas Howard Hughes, kuris 
sausio 19 d., padarė re
kordinę kelionę iš Califor- 
n i jos į Ncw Yorką, per- 
skrisdamas distanciją į 
pusaštuntos valandos. Jis 
skrido specialės statybos 
lėktuvu, darydamas po 
338 mylias į valandą.

Naujienų-Arme Photo

PASIRĖDĖ KORONACIJOS IŠKILMĖMS — Du jau
ni chicagiečiai, Douglas Cran, 5, ir Kay Crawford, 3 
pasirėdę škotų tautiniais rūbais, kokius dėvės Anglijos 
karalius koronacijos iškilmėse. Rankose laiko karaliaus 
sosto replikas. t Naujienų-Tribune Photo
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