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General MotorsPradejoDerybassuStreikieriais
Sulaikė Streikierių 

Šalinimą

PASKELBĖ “SKUTIMOSI” STREIKĄ
* A • / ‘

Gubernatorius įsakė sulaikyti General 
Motors streikierių šalinimą iš dirbtuvių

KNUDSEN TARIASI SU LEWIS

General Motors jau pradeda derybas 
streikieriais

/

su
NARIAI, KURIE PASKELBĖ 
kol unija nelaimės kovos su 

Naujiehų-Tribiine. Photo

TRYS STREIKUOJANTI AUTOMOBILIŲ UNIJOS 
ir “skutimosi” streiką. Jie pareiškė, (kad tol nesiskųs, 
General Motors Bendrove. ;

m

Anglijos Karalius 
Dalina Titulus 

Pritarėjams
Spauda nepatenkinta;

kritikuoja

Chinija aukoja nu- 
kentėjusiems nuo 

potvynio ameri
kiečiams

DETROIT, Mich., vas. 3. — Taikos konferencija tarp 
neral Motors vice-prezįdento Knudsen ir industrinių unijų 
do John L. Lewis tebesitęsia po trumpos pertraukos. Abieju 
jų gryžimas po pertraukos į konferenciją gimdo viltį; kad ei
nama prie kokio nors susitarimo. b

Konferenciją prasidėjo 9:30 vai. ryto ir tęsėsi iki 11:22 
vai., paskui jie abu turėjo pasitarimus su kitais savo organiza
cijų vadais ir po to vėl sugryžo į konferenciją, kuriai pirminin
kauja gub. Murphy. Antroji konferencija prasidėjo 3 vai. po
piet ir dar tebesitęsia. Joje be Knudsen ir Lewis taipjau daly
vauja General Motors legalio štabo galva Thomas Smith ir auto
mobilių darbininkų unijos prezidentas Martin.

DETROIT, Mich., vas. 3. — 
Michigano gubernatorius Frank 
Murphy šiandie • įsakė šerifui 
Thomas Wolcott iš Flint nė 
nebandyti šalinti iš dirbtuvių, 

-.Jas laikančikol 
yra vedamos talkos' derybos 
tarp- General M<6tbr&4 M strei- 
^kierių.

šerifas Wolcott paskelbė, 
kad jis klausys gubernatoriais 
įsakymo.

Laikantieji dirbtuves strei- 
‘ kieriai, kurie pirmiau buvo 
pranešę, kad jie griežtai pasi
priešins, jei juos bus bandoma 
ginkluota jėga* pašalinti iš 
dirbtuvių, dabar, pakitėjus pa
dėčiai, prataešė kad jie geruo
ju apleis dirbtuves, jei to pa
prašys gubernatorius.

Tuo tarpu gu‘bernator?us de
da visas pastangas užmegs ti 
taikos derybas > tarp streikie
rių ir General Motors ir pri
vesti prie šiokios tokios' pa
liaubos.

Jam jau pasisekė General 
Motors vice-prezidentą William 
S. Knudsen suvesti su John L. 
Lewis, industrinių unijų va
du.

Visi trys — gubernatorius, 
Knudsen ir Lewis
ilgą pasitarimą gubernatoriaus 
brolio teisėjo George Murphy 
raktinėje.

Vėliau* jie vėl tęs savo pa
sitarimus.

Tai yra pirmas atsitikimas, 
kad General Motors viršinin
kai dalyvavo pasitarime su 

■ unii adais kol streikieriai 
tebelaiko \užėmę Fisher Body 

 

dirbtuves,' nes iki šiol kompa
nijos viršininkai nuo tokių de
rybų griežtai atsisakydavo, 
reikalaudami, iš streikierių

turėjo

ORHte
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, gali būti ir snie
go; biskį šalčiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 31°.

Saulė teka 7:01, leidžiasi 
5:07.

Ge- 
va-

—

LONDONAS, vas. 3.-~Nau- 
jasis Anglijos karalius, George 
VI sukėlė nemažą audrą prieš 
save Anglijos spaudoje. Laik
raščiai nepatenkinti dalinimu 
garbės titulų, kuriais karalius 
apdovanojo savo šeimą ir pri
tarėjus.

Jis patepė daugeli, nau’jų er- 
zogų,.pėrų, tarp jų ir General 
Motors direktorių, H. McGow- 
an.

Pasiuntė telegrafu $30,000 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

SHANGHAI, vas. 3. — Chi- 
nijos centralinė valdžia pa
siuntė telegrafu $30,000 Ame
rikos Raudoną j am Kryžiui 
po auką nukentėjusiems 
potvynio amerikiečiams, 
sak Chinijos valdžios, tai
Chinijos žmonių išreiškimas 
dėkingumo amerikiečiams už jų 
nuolatos

kai
nu*) 
Pa
yra

Mūšiai aptylo; Ma 
dridas optimis

tiškas

pirmiausia apleisti dirbtuves.
Teisėjas Gadola, kuris išda

vė injunetioną prieš streikie- 
rius ir įsakė jiems per 24 va
landas apleisti dirbtuves, da
bar irgi aprimo. Jis jau pa
skelbė, kad šerifas z nepuri tei- 
šės^šalinti str^įkierius iŠ dirb
tuvių be atskiro teismo įsaky
mo, o tokio įsakymo teisėjas 
dar* nėra davęs.

G(ubernatoriite, kuris veikia 
įgaliotas prezidento Rooseyel- 
to, jau keturias dienas plana
vus ši4 konferenciją. Jis pir
miausia pakvietęs Kuudsen ir 
kada tasis kvietimą priėmęs, 
tai pakvietęs Lewis, kuris tilo 
laiku buvo kely iš Washingto- 
no į Detroitą. Jam kvietimą 
traukiny perdavė federalinis 
teikintojas Dęwey ir Lewis 
kvietimą tuoj aus priėmė.

Sušaukdamas šią taikos kon
ferenciją gubernatorius Mur
phy pareiškė, kad nebus krau
jo praliejimo sąryšy su auto
mobilių darbininkų streiku, nė 
streiką bandant sutaikinti, nė 
darbininkams apleidžiant dirb
tuves.
Streikieriai atsisako nusilenkti 

jėgai.
FLINT, Mich., vas. 3. — še

rifas Wolcott su savo padėjė
ju apsilankė abiejose streikie
rių laikomose Fisher Body 
dirbtuvėse ir streikieriams per
skaitė, ilgą teisėjo Gadola in
junetioną, įsakantį streikie
riams apleisti dirbtuves iki 3 
vai. po piet. Tokį teismo įsa
kymą ir patį šerifą streikie
riai pasitiko švilpimu4 ir panie-

MADRIDAS, vas; 3. — Mū
šiai prie Madrido aptylo, nuty- 
lo net ir kanu'olės. žemi debe
sys gi neprileidžia oro ata
kos. /

Sukilėlius ikišiol įstengus at
laikyti ir jų į sostinę neįsilei- 
dus, mieste viešpatauja opti- 
miziųas. Nors valandėlei mū
šiams apsius, miestas tuoj aus 
atgiją, tąisoji 4-, gydo karo 
oadaryįas ŽaĮįdąs. į’uo j aus 
taisomi apgriauti namai; lopo
mi juosė kanuolių šūvių pada
rytos skylės. Sankrovos atsi
daro ir nors jos neturi prekių, 
vis tiek puošiasi, dedasi kad ir 
celofano langus, o kiti bando 
dėtis net ir stiklo langus. Mai
sto nėra daug, bet dėlei to ne> 
sirupinama, nes žinoma, kad di
delio maisto trukumo nebus. 
Nors trūksta cukraus ir visai 
nėra saldainių, bet saldainių 
sankrovos kasdie atsidaro.

Jei Vedusios Ir Su 
Vaikais — Tai Galės 

Balsuoti
. . , 'f-.

■ ■ • ■ 4—........ ■ '

Bulgarija motinoms suteikia 
teisę balsiibti tarybų rinki
muose.

SOFIAj Bulgarija, vasario 3. 
— Bulgarijos diktatbriška val
džia vąkąr suteikė balsavimo 
teises moterims; kurios yra 
vedusios ir turi vaikų. Jos ga
lės dalyvąut$ tarybų; rihkimuo- 
se. '■ ■ > < . j

Vyrams; daugiau 30 metų 
amžiaus, 'buvo suteikta teisę 
kandidatuoti į savivaldybes, 
jei “jie gali įrodytu kad ne
priklauso prie priešvalstybinių 
organizacijų”.

Dabartiniu Bulgarijos valdo
vu ; yra karalius-diktatoriys Bo- 
ris, kuris Vakar šventė 43 me
tų gimimo sukaktuves.

Verbavimas “sava
norių” Ispanijos 

karui tęsiasi
LONDONAS, vas. 3.—Nors 

visos didžiosios valstybės ir 
prisižadėjo susilaikyti nuo siun
timo savo "savanorių” į Ispa
niją ir nors neutraliteto komi
tetas turi paruošęs plačius pla
nus kontroliavimui ir sulaiky
mui to siuntimo, vienok siun
timas “savanorių” nė1 kiek ne
apsistojo.

Nors Anglija ,ir bando nu
duoti to nežinanti, bet yra ge
rai žinbmą, kad‘iš Italijos nuo
latos atplaukia į Ispaniją lai
vai" su kareiviais sukilėliams. 
Italijoje verbavimas “savano 
rių” eina atvirai, “savano
riams” duodamos net premi
jos. • . 4 -

Tas pats darosi ir Vokieti
joj /

Blum kabinetas lai
mėjo pasitikėjimą
PARYŽIUS, vas. 3. — Fran- 

ei jos atsiginklavimo klausime 
socialisto Blum kabinetas lai
mėjo pasitikėjimą 405 balsais 
prieš 186. Turbut dar jokis po 
karo kabinetas nėra parodęs 
tokio didelio stiprumo ir tokio 
didelio parlamento pasitikėji
mo.

„ Vėliau streikieriai pasiuntė 
ilgą telegramą gubernatoriui 
Murphy, kurioj pranešė, kad 
jie nors ir yra beginkliai, bet 
nenųsilenks jėgai ir tiktai ne
gyvi apleis dirbtuves. Ir už 
pralietą kraują kaltė puls ant 
paties gubernatoriaus, nes jie 
laiko dirbtuves tik tikslu pri
versti General Motors pildyti 
įstatymus ir pradėti kolekty- 
ves derybas su darbininkais.

Darbininkams davus tokį at
sakymą, pradėjo nusileisti ir 
teisėjas Gadola, kuris paskel
bė, kad streikierių negalima'

pradėti šalinti be specialio teis
mo įsakymo.

(Streikieriai pasiuntė savo 
telegramą dar prieš ateisiant 
gubernatoriaus įsakymui su
stabdyti šalinimą streikierių 
iš dirbtuvių. Viena dirbtuvė 
yra milicijos apsupta ir mai
sto pristatymas sulaikytas. 
Dabai* galbūt bus leista pri
statyti maistą sėdintiems joje 
streikieriams).
Prezidentas džiaugiasi pradė

tomis derybomis.
WASHINGTON, vas. 3. — 

Prezidentas Roosevęltas, yra 
patenkintas prasidėjimu dery
bų tarp General Motors ir in
dustrinių unijų vado Lew)s.

Pats prezidentas ikišiol į 
streiką nesikišo ir veikė tik 
per darbo sekretorę ir guber
natorių Murphy. Bet ir jis pats 
įsikiš, jei šios derybos nepa
vyktų ir neliktų kitų būdų 
streiką sutaikinti.

Naciai kontroliuos 
užsieny gyvenan

čius vokiečius
♦ I

BERLYNAS, vaš. 3. — Hit
leris prie. užsienio reikalų mi
nisterijos sudarė naują depar
tamentą, kurio tikslas bus pa
imti griežtesnėn nacių kontro- 
lėn 12,000,000 užsieny gyve
nančių vokiečių, kurių daugu
ma yra Jungt. Valstijose.

Illinois gaus arti 
$3,000,000 senat
vės pensijoms

CHICAGO. — Kongresma- 
nas A. J. Sabath praneša, kad 
federalinė socialio saugumo ta
ryba paskyrė iš federalinio iž-. 
do $2,924,012.70 senatvės pen
sijoms Illinois valstijoj iki ko
vo 31 d. Senatvės pensijas gau
na apie 100,000 žmonių, ku
riems federalinė valdžia, val
stija ir lokalės įstaigos į mė
nesį išmoka apie $1,500,00,0.

HEADLAND, Ala., vas. 3.— 
Goveda užpuolė kalėjimą ir pa
grobė jauną negrą laukų dar
bininką, Wes Johnson, kuris 
bu‘/o kaltinamas išgėdinęs bal
tą pięrgiųą. Vėliau jo sušau
dytą ir pakartą lavoną rasta 
netolimuose miškuose.

* i,b,;,,.,
GARY, Ind., vaš. 3

geležies liejiklų darbininkų 
unija nutarė' boikotuoti Gene
ral Motors produktus. ‘

Anglija trumpins 
darbo valandas 

moterims
LONDČNAS, vas. 3. — An

glijos valdžia įnešė parlamen-, 
tan bilių, įvedantį 9 vai. dar
bo dieną ir 48 vai. darbo sa
vaitę moterims ir iki 18 me
tų jaunuoliams.

Laimėjo streiką
MARSEILLES, III., vas. 3. 

— Certain-Teed Roofing Co. 
darbininkai nutarė baigti 161 
dienų streiką,, kompanijai su
tikus pakėlti algas nuo 10 iki 
15 nuoš., taipjau įvestį senio- 
rity planą.

( Alabama šlapia
MONTGOMERY, Ala., vas. 

3. —< Visuomet buvusi griež
tai sausa valstija, Alabama “su
šlapo”, valstijos legislaturai, 
virš gubernatoriaus Graves ve
to, pravedus modifikuotą pro- 
hibicijos atšaukimo bilių.

.'' /. -r—-------—- ’

Filipinį Prezi d e n t a s 
Atvyksta Amerikon
TOKIO, Japonija, vas. 3. — 

Į Jungtines Valstijas važiuoja 
pirmasis Filipinų valstybės pre
zidentas Manuel Quezon. Jis 
tarsis su Washingtonu preky
bos reikalais.

■ .... .. ; •

HELENA, Mont.,'vas. 3. — 
Šiandie ištikęs žemės drebėji
mas, pridarė nedidelių nuosto
liu.

Spauda nepatenkinta tuo, 
kad nebuvo pagerbti asmenys, 
pasižymėję moksluose1, litera
tūroj ir dailėj, bet asmeniški 
draugai.

Lietuvio žmona, 12 
metų, laukiasi 

kūdikio
vas.WATERTOWN, N. Y

3. — Joseph J. Boshia ir jo 
žmona su džiaugsmu*, paskelbė, 
kad jų duktė. Leoųą, • įik 1.2 
metų . amžiaus, kuri virš dvi 
Savaitėj' ątgal apsivedė sudilę* 
turiu Jaunuoliu Stanley yBac- 
kus, 1'9 
dikio.

Jiedu 
Y., be 
vedybas veikiai palaimino. Ir 
jie griežtai priešinasi tūlų žmo
nių pastangoms tas vedybas 
panaikinti. Leoną Backus nors 
ir 12 metų, atrodo daug vy
resnė ir pilnai suaugusi mer
gina.

(Vėliau visokių reforminin- 
kų kurstoma kauntės vyriau
sybė atskyrė jauną žmoną nuo 
jos vyro ir pavedė ją globai 
“labdarių”).

metų, jau laukiasi ku-

apsivedė Carthage, N. 
tėvų žinios, bet tėvai

Pagrobė ir nužudė 
daktarą

WILL0W SPRINGS,

nužudęs vietos gy- 
C. B. Davis, 67 m., 
pareikalavęs $5,000 

už jo- lialiuosavimą.

Mo„ 
vas. 3. — Ūkininkaitis Robert 
Kenyon,-. 20 m., po 18 valandų 
kamantinėjimo prisipažino pa
grobęs ir 
dytoją J. 
o paskui 
išpirkimo
Užmušėjas taipjau nurodė vie
tą kur paslėpė lavoną — krū
muose netoli kelio už 14 mylių 
nuo miestelio. Nušautasis dak
taras tebelaikė rankoje čekių 
knygą ~ matyt bandė išpirk
ti savo gyvastį;

žmogžudys liko išgabentas 
į tolimesnį kalėjimą, nes čia 
jis tuojaite liktų nulinčiuotas.

Kinomatografų Mokes
tis' Ligoninių Statymui

MANAGUA, Nicaragua, vas. 
3. — Valdžia uždėjo dešimties 
nuošimčių mokestį ant kino
matografų įplaukų sukelti pi
nigų ligoninių statymui.

NEW YORK, vas. 3. — Nau
jas , streikas palietė New Yor- 
ko apartmentinius namus, su
streikavus keliuose triobėsiuo- 
se aptarnautojams.

čių daug 
numą ir 
bą kada 
laimės.

rodomą draugingumą 
taipjau už amerikie- 
kartų parodytą duos- 
suteiktą didelę pagel- 
Chiniją ištikdavo ne-

Taipjau bus pasiųsta už $30,- 
000 įvairių reikmenų taip tik 
bus galima gauti laivų.

Cairo, III. tikisi išsi
gelbėti nuo didelio 

potvynio
CAIRO, III., vas. 3. — Nors 

Ohib upėj vanduo nepaliauja 
kilti ir jau pasiekė 59.7 pėdas 
augšČiau normalio upės lygio, 
tečiaUs Cairo tikisi išsigelbėti 
didelio potvynio. Jį saugo 60 
pėdų augščio siena, o nemano
ma, kad vanduo daug augščiau 
kiltų, nes ir dabar vandens ki
limas yra veik visai nežymus.

Moterys ir vaikai, dėl atsar
gumo, yra iškelti ir mieste pa
siliko tik vyrai, kurie dieną ir 
iaktį saugo sieną ir nuolatos 
ją stiprina. <

Prižada pagelbą nukertėju
siems srytims.

Čia lankėsi šelpimo admini
stratorius Hopkins su armijos 
inžinieriais, apžiūrinėdami nu
kentėjusią nuo potvynių sry- 
tį. Jis prižadėjo, kad federali
nė valdžia suteiks visokią ga
limą pagelbą atstatymui nu
kentėjusių nuo Ohio ir Missis- 
sippi Upių potvynių sryčių.

Tebeieško 10 Metų Mat- 
. tsonuko Užmušėjo

TACOMA, Wash., vas. 3. — 
Policija ir federaliai agentai 
tebeieško žiauraus piktadario, 
kuris apie mėnesį laiko atgal 
pagrobė ir nužudė 10 metų 
berniuką, Charles Mattson.

Valdžia siūlo $15,000 premi
ją už piktadario suėmimą.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Gary ikiOfisas atdaras nuo 8
8 kasdien. Nedalioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Lietuvių Kultūros Darželis
PO Floridą, — Leis naujų, laikraštį. — Sužeista 
Emma Ivanauskaitė. —- “Sėdėjimo streikas”.

• P-as Petraitis važinėjasi

tį, kad darželio^ sąjunga rengia* 
didelį bazarą, kuris įvyks, vasa
ri o' 18, 19 ir 20 dienomis. Bus 
visokių pąsilįhksminimų ir ląi- 
rpėą išbandyipų. . / L

, ■ • ■’ ■ " x' ' ' .. .

Ęutinąi atvykįte į bazarą ir 
padėkite sukelti bent kiek'pini
gų, kuriaįs bu& galima dąlį sko
los atmokėti.

Plėšikai pasišlavė $10,000
I

' šiomis dienomis trys apsigin
klavę plėšikai įsigavo į Hodel 
Chain Co. ofisą ir pasišlavę a- 
pie dešimt tūkstančių dolerių 
grynais pinigais, pabęgo.

Mat, kaip tik tuo laiku turė
jo būti algų išmokėjimas’. Sy
kiu su kompanijos darbininkais 
į eilę atsistojo ir plėšikai. "Ka
da atidarė langelį pinigams mo
kėti, tai plėšikai tuoj šoko pir- 
.^pyn ir grumędapii revolveriais

prisimins, kąd čia kadaisę lie
tuvių gyventa ir veikta.

Tąip, darželis yra tikrai gra
žus dalykas, kųrj 'atliko cleve- 
lapdiėčiai. Tačiau reikia pasa
kyti, jog ir tas darbas susilau
kė savotiškų trukdytojų. Pa
vyzdžiui, buvo nutartą baukiete 
turėti du specialius stalus, — 
Vieną sąjungos delegatams, o 
kitą — musų profesionalam^. 
Rodosi, čia nieko blogo negalė
jo būti. Bet kur tau! Vietos 
laikraštukąs dar prieš baukie- 
tą pradėjo tyčiotis iš to suma
nymo: girdi, tokiu ypątįngu 
garbės suteikimu ręngėjai nie
ko nelaimės. Iš tų garbės trokš
tančių žmonių jie ir aukų ne
gausią.

Ir karų buvo reikalinga be jo
kią reikalo' vandenį drumsti ? O 
juo labiau prieš bankietą, kada 
visi buvo susirūpinę jo< pasise
kimu. Be to, jeii taip butų kal
bėjęs kas kitas, o ne to laikrąš- 
tuko poneliai, tai dar šiaip ir 
taip. Tatai sakau štai kodėl; 
kai tik proga pasitaiko, tai tie 
poneliai galvatrūkčiais skubi ąt- 
sisėsti prie garbės stalo ir sive-

Lietuvių Kultūros Darželio < tąnčjąi dolerių. O kaip sukoma,
I gfcolą nėra rona, — ji pęužgys. 

štai kodėl sąjunga visokiais 
pąręngimais ateągiąsi sukelti 
kiek galimą daugiau pinigų, kad 
butų galima užtrauktą skolą ap
mokėti. Beje, fedėralė valdžia 
ir vėl paskyrė dąrželiui apie 
vienuolįką tūkstančių dolerių, 
bet tais pinigais nebus galima 
skolas padengti. Jei lietuviai 
aukotų nors po kelis centus, tai 
skola, kaip bematant, butų iš
lyginta.

Majoras savo kalboje pareiš
kė, kąd iš visų septyniolikos 
tautiškų darželių gražiausiai į- 
rengtas darželis yra lietuviu. 
Esą, tas darželis gražinąs par
ką. Reikią tik didesnę iškabą 
padėti su užrašu <r. 
Cultural Garden.”

Dėl darželio gražumo majoras įtalų/todėGImydo ir pradš-

banKietas
Noriu dar k*ąrtą pakalbėti 

apie Lietuviu Kultūros Dąrželio 
bankietą, nuris buvo surengtas 
sausio 16 d. šv. Jurgio parapi
jos svetainėje. Pirmiausia ten
ka pasakyti, jog bankietas pa
vyko visai gerai, nes publikos 
dalyvavo apie šešetą šimtų. Ma
nau, kad bet kokiai kolonijai 
sutraukti tiek daug žmonių j 
bankietą nebūtų jau taip leng
va.

Programą tvarkingai vedė 
adv. P. česnulis, sąjungos pir
mininkas. Jis iš eilės pristatė 
šiuos kalbėtojus: kun. V. Vilku- 
taitj, miesto majorą Burton, 
parkų direktorių H. Vargo, są
jungos vice-pirm. p-ią O. Mi- 
chelich, Joną Brazauską, visų 
darželių sąjungos pirmininką

ĮJthuanian tui pasirodyti.
Taigi išeina taip, 

atveju jie nepritilpo prie garbės

Reikalauja daugiau 
^policininkų

Miesto gątvėse įvyksta dąu 
pelaimių su automobiliais. Pę-l^čipė pinigus. 
Jei to susirūpino įr mieąto tą- „ „ , . , , , , .
ryba. Savo posėdyje ji įškėlę^ 
sumanymą, kad reikia turėti 
daugiau policininkų trafikui žiu? 
rėti, žinoma, tie policininkai tu? 
rėš būti aprūpinti motocikliais, 
kad nusikaltę automobilistai 
begalėtų pabėgti.

Kazys Petrauskas važinė, 
jusi po Floridą

Vietos veikėjas ir biznierius, 
p., (Ką'zys Petrąuskąs, išvyko į 
Floridą. Dabartiniu laiku jis y- 
ra Tapipą, Vėliau rengiasi ap
lankyti kitus Floridos miestus 
bei šiaip įdomesnes/vietas.

I?

kad šiuo P-as Petrauskas yra ąpdraų-

Wolrom ir kelis kitus kalbėto-' tikrą tiesą pasakė. Lietuvių dar- J0 pąrengimui kenkti.
jus. Jie visi kalbėjo trumpa? ir želis tikrai gražiai įrengtas ir 

i lietuviams vie- 
savo tautos gero-

linkėjo vietos 
ningai dirbti i 
vei.

Kaip ten bebūtų, bet rengimo 
yra gražioje vietoje. Būtent, ne-. komisijai tenka didelis kredi
to!^ nuo dviejų bulvarų. Tąs tąs> kad jį sugeįgjo tokį šaunų 
darželis tikrai bus graži atmin- bankietą surengti. Beje, šią pro-
toli nuo dviejų bulvarų. ' 
darželis tikrai bus graži atmin-

Kai kalbos pasibaigė, tai ko- tis‘ Ir po šimto metų žmonGs 1 ga dar bus ne pro šąli paminė-
adv. Chesnuliui

dos agentas, ir, be to, savo na
me laiko drabužių valymo, įstai
gą. Floridoje jis yra nusitaręs 
praleisti apie trejetą mėnesių. 
Nėra' abejonės, kad grįžęs jis 
daug įdomių dalykų turės mums 
papasakoti.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

_____ 3. and Midvnfe 
6630 S. Weatern 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
d u odų massage 
eleetrie t r e a t- 
ment ir magne- 
tic blankets irtt. 

’ Moterims ir mer- 
HHMHBHH ginoms pat 

mai dovanai,

sutrumpinimo
Valgomų daiktų krautuvių 

darbininkų darbo valandos yrą 
neįmanomai ilgos. O ypač ilgai 
tenka dirbti šeštadieniais, -r- 
pet auštųoniolįką valandų.

To, rodosi, visai neturėtų bū
ti. Kiekviena* šeima gąli juk 
susitvarkyti, kad iki 6 y ai. va
karo galėtų yįską 
kas tik reikalingą 
niui.

Unįįa bando taip ir sutvar
kyti, kąd krautuvės užsidarytų 
6 vai. vakaro, žinoma, gali pra
eiti kelios savaitės, kol viskas 
bus tinkamai priruošta ir įgy
vendinta.

Naujas laikraštis
AjSie naujo' laikraščio išleidi

mą kalbama visai rimtai. Jis 
pasirodysiąs apie kovą mėnesį..

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

nusipirkti, 
sekmadie-

ADVOKATAI
K. P. fiUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamh. 1481-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisus—8823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30.

Tel. Boulevard 1810.
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH
756 West 35th St

Cor. of 85th and Halsted Sta, 
QCįso valandoj ąųo 1-8 puę 

Nedeliomis pagal sutarti.
Rez. <910 SO. MICHIGAN BLV0, 

Tęl. Kenwood 6107
*..............................   rrssp

Phone (Janai 6122

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
į631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 651 r Rockwell St, 
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuos* 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po piet. Vakarais nuo 7 Iki 9 
Rezidencija:

3467 Low« Av^ Tek Yards 2510

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

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

Telefonas Republic 7868
--------—-r------- . ..."

Tel. Office Węntworth 6330 
Rez. Hyde Park 8395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. yak. 
išskyrus seredomis ir ^abatėmis.

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

vak. Nedelioj pagal sutarimų.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

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

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

nuo 2—4 ir nuo 6—8 vai. vakare 
Rezidencija

SOUTH CLAREMONT AVI 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedelioj pagal sutartį

8939

misija įteikė 
dovaną, ir tuo budu įvertino jo 
nenuilstamą darbą darželio 
naudai. Jam buvo įteikta a’mži-( 
na plunksna ir gė.ės. Pastarą-! 
s'as jis tuoj dovanojo savo žmo-1 
nai.

Adv. Chesnulis darželio nau-j 
dai darbuojasi jau septynerL 
metai. Kai tik Lietuvių Kuitu-j 
ros Darželio Sąjunga susitvėrė,* 
tai jos priešakyje ir atsistojo 
adv. Chesnulis. Ir jis tikrai 
nuoširdžiai ir sunkiai dirbosi- Į 
delis kreditąs jam priklausdį’ų|| 
tai, kad darželis dabąr šauidąiį 
yra įrengtas. Žinoma, komisija' 
įvertino jo darbą ir įteikė ma
žą dovanėlę atminimui.

Beveik visą maistą bankietui 
dovanojo p. Juozas Staškevi
čius. O kadangi baukiete daly
vavo šešetas Šimtų žmonių, tai 
galite suprasti, jog ta auka bu
vo itin stambi.

Jonas Brazauskas pasirūpino 
tuo, kad bankiete dalyvautų 
majoras Burton- M^t, Brazaus
kas turi miesto darbą, tad daž
nai susiduria su majoru.

Salės pagražinimu ir išpuoši-’ 
mu daugiausia rūpinosi p-ia! 
Paule Slugodienė. žodžių, tiek 
valdybos, tiek komisijos nariai 
visais budais stengėsi, kad pa
rengimas butų ko sėkmingiau
sias. O kadangi maistas buvo 
dovanotas, tai faktiškai visos i 
pajamos liko paverstus pelnu- •

Lietuvių darželiui federąįc 
valdžią dąvė per 40,000 dolerių. 
Bet ir lietuviams vis dėlto daug 
išlaidų teko pakelti. Darželių! 
įrengti ne tik buvo išleisti visi 
pinigai, kurie per tuos kelis me
tus pasisekė surinkti, bet dar 
ir įsiskolinta apie penki tuks-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA L 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA 

John F. Eudeikis I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS V

AMBULANCE |f
PATARNAVIMAS S
DIENĄ IR NAKTĮ X

Visi Telefonai YARDS 174147^į^ 

4605-07 So, Hermitage Avė. v 
4447 South Fairfield Aveuue O

Tel. LAFAYETTE 0727 N

Reikalaukite DEGTINES
Tom Taylor

18 menesiy 
senumo

NATHĮAN KANTJER

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON
DEGTINE.

90°
GAUMA GAUTI VISOSE

TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR COMPAHY I
4707 SOUTH HALSTED STREET v g 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

* ------ - —-.iru u

........i i ■ ■ . 1 .. ......................... . '

Visų žiniai!
a Sekmadieny, Vasario 7 Dieną
f NAUJIENŲ KONCERTE
5 Cęntlivre “Niekei Piate” BEER

Linksminsime visus koncerto dalyvius. Gersime pirmos 
M rųšies “NIKĖL PLA'fE” ALŲ.

. ♦‘NICKĖL PŲATE” alus yra visų ^mylimas. Tpdel 
" Chicagos lietuvių visi didesni ir kulturiškesni parengi

mai visuomet vartoja “NICKEL PLATE” alų. >
Dalyvaudami Naujienų koncerte, turėsite progų susi- 

pažiųįi su “NICKEL PLATE” alaus skanumu, tvirtumu 
ir svcjRumu

Mes kviečiame YPATINGAI VISUS TAVERNŲ SA- 
VlNfNKUS dalyvauti Naujienų Koncerte. •Įritz compahy

fe Diiiiutu a*>nn

NEBŪKIT NEVIRŠKINIMO VERGAIS

TRINER'S ELIXIR ■ 
OF BITTER WINE JL

111 st

Rękomęnduojainas 
f Kaipo < 

Skilvio 
Vaistas'

PRASYK SAMPĘLIO DYKĄI 
Trlner’s Blttcr Wlne Co.
644 S. Wel!a St., Chicago, H|. 
Prialųsk man uampclį dykai

Vardas ------------------------------------

AdreciM
Visosę 

Vaistinėse

......  iiiii>nHliiii.HĮi|H|jiMiĮ 1 i| iriu 1 11 J   1 ""Ą 
’ ' ‘ ' jį' s ■ ’ *

KtAUSYKFF!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

. STOTIS W. S. B. C. «210. KILOCYCLES)
KIEKVIEN4 '

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

i • ■ • b .

Kalbančioj Žinios—Mėgiami Lietuvių Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULA^ęĘ PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose VUest° Dalyse

| P. J. RIDIKAS
3354 S o. Halsted Street ______Boulevard

I. J. ZOLP
1646 Wes.t 4$.th Street Plioiies Boulevard 5203

/ . s. M. SKUDAS
718 West 18th Streęt Phone Monroe 3377

;    ’.'l'? ■'« ■ ■ , ...... I į ... . ■ ; ■ —

. ĘZĘRSKIS IR SŪNŪS
10734 S. Miehjgąn Ąve. Tel. Puljmąn 5703
' - i i. ;.i i i g Ji i,, 1 li.i.n. ... .......    i..... į.;'.1"!",1"';. į

I>CRĄWĮCZ IR SŪNUS
2314 Wcst 23(r(i plące Phone CanaI 2515

t

42-44 Ęast 108.th st. Tek Pulhnąn 1270 ąrbą CanaI 2515

,--- v V.... —r-i

' ' 1 ■ , >
• i.’*“fnrrr-■ "TT1,1

S. P, MAŽEIKA
3319, Litųąnica Aveąue ; Phone Yards 1138

;r"?1' ■ ~jl UŲLEVIČIUŠ
4348 So, California Avenuc

' A. MASALSKIS .
33.07 Lituanika Avcnue 'Phone Boulevard 4139

Phone Lafayette 3572

; A. PETKUS
1410 South 40lh Court Cicero Phone Cicero 2109

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

W. Washington
Ropm 737

Vai 9 ryte ’’kl 5 vai. vakare.
Ofiso Tel Central 4490

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

- --,, ,----- j.-,-,---- —

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 N. LA SALLF STREET 
6-tos lubos. Tel. CENCral J84C

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarą^ ir šeštadieniais po piet.

ffiWPEC!WAI

DR. VAITUSH,* OPT, 
LIETUVIS 

Optioipetrically Akių Specialistą*'.
Palengvins akių įtempimų, kuris 

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

pios be akinių. Kainos, pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589r

DR. G. SERNER
LIETUMIS 

Tek
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
Nedeliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų

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

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

Tel. Seėley 7330
Name telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai,, Nedeliomis nup 10 iki 12 

3343 South Halsted St 
Tel. Ronlewi»r«rl liflt

Dr. C. J. Svenciskas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r; iki 9

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

1645 So, Ashland Avė
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakare.
Seredoj pagal sutartį.

Kiti Lietuviai Daktarai.
Tel, Boulevard 5914 Dienų ir N a k 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 
iki 8:30 v. Nedėk nuo 10 iki 12 a. i

DR, S. N AIKELI!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St,

CHICAGO. ILL.

DRX.Ą, J. MANIKA
< PHYsiciAN-SURGEON 
OffjcA^įTp AYther Avfenue

i Tel. Virginia 1116. 
Valandos: 1—3; 7—8:80 p. p. 

Office & resijence 2519 W. 43rid i
Tel. Lafayette 8051 

Valandos: 9—10 ryto, 5—6 i
Kasdien išskyrus sęredų.

Sekmadieni susitarus.

Dr. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA

4300 S. Fairfield Av<
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas Per 
metus kaipo patyręs gydytojai c 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas lij 
vyrų, moterų ir vaikų pagal n 
jaustus metodus X-Ray ir kitok 
elektros prietaisus.

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

Valandos nuo 10—12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. CanaI 3110 '
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 746'

Dr. Charles Sega!
OFISAS

1729 So. Ashland Av, 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nųq 2 ii 
vai. po pietų if nuo 7 iki 8:30^ 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 
valandai diena.

Phone MIDWĄY

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahi
4631 SOUTH ASHLAND AVĖ

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dienų, 2 iki 8 po pi

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tel. Drexel ‘9191

DR. A. A. ROTII
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyrišku. Vaikų ir vi 
chronišku ligų.
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NAUJIENOS, Chicago, 111. ____ _
' džiaugiasi, kad galima ir be in* Auditoriaus pareiškimas. 
teligentų apsėiti. Taip tai taip Valdybai ir Direktoriams, 
-galima'. Bet ir inteligentai Lithuanian Bldg. Loan and 
gali pasakyti, kad jie gali ap- -- ■ • *
seiti be musų. O vienok taip 
nėra. Kartais rengiame prakal
bas arba prelekcijas —. čia jau 
mums reikalinga ir inteligentų.
Todėl sakyti' tiesiog, kad gali
ma be inteligentų apseiti, nėra 
prasmės. —S. D.

i 'f

■■■■

Roseland and Savings Assoeiation už 
praslinkusius 9 mėnesius ro
do 10.5% pelno ant visų įdė
tų pinigų savo nariams ir, be 
to, turi 15% atsargos fonde 
ant dabar esančių * žėri ninku 

; indėlių.

nėję įvyko Dailės choro paren
gimas, kuriame dalyvavo nema
žai žmonių. Reikia^ pasakyti, 
jog Ųailės choras yra pusėtinai 
gerai išlavintas ir visada paruo
šia gražias programas. Chorui 
vadovauja dainininkas J. Kras- 
nickas, kuris laiko auksinių 
daiktų krautuvę.

Sėdėjimo streikas
Sėdėjimo streikas paliete Fi- 

sher Body dirbtuvę. Darbinin
kai gana tvirtai laikosi. Vadai 
yra įsitikinę, kad streikas bus 
laimėtas. Reikia pasakyti, kad 
pralaimėjimas butų didelis smū
gis. ’ - 

f I

Visa dirbtuvė yra policijos 
apstatyta. Tačiau jokių rimtų 
susikirtimų neįvyksta.

Kompanija visais budais sten
giasi streiką sulaužyti. Darbi
ninkams yra siuntinėjami viso
kie laiškai ir pakvietimai, kad 

sveikas, štai kodėl pastaruoju; jie grįžtų į da'rbą. Tai vis prie- 
laiku pradėjo pusėtinai ligos monės, kad darbininkų vienybę 
platintis. Ligonių yra 
daug.
Rengs Lietuvos nepriklau

somybės paminėjimą
Lietuvos Kultūros Darželio 

Sąjunga nutarė rengti Lietuvos 
nepriklausomybės paminėjimą. 
Numatoma paminėjimas turėti 
vasario 15 dieną.

Kiek teko nugirsti, tai iš 
New Yorko liko pakviestas kal
bėti p. Budrys, Lietuvos gene
ralinis konsulas.

ba Washingtone prie laivų sta
tybos. Kiek laiko paviešėjęs, jis 

’ vėl išyyko atgal.
Jei kam reikalingas 

patarnavimas
Juozas Versackas yra ne 

geras veikėjas, bet ir geras siu- 
! vėjas. Jis dirba Raa'b brolių fir- 

Jei kuriems lietuviams 
i tenka biznis daryti su ta fir
ma, tai klauskite Versacko. Jo 
darbu ir patarnavimu busit pa
tenkinti.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
Redaguosiąs jį Povilas Šukys, 
o leisianti bendrovė, kuri da
bar ir organizuojasi. Kiek teko 
nugirsti, bendrovei vadovausiąs 
adv. Chesnulis ir* gal vienas ki
tas kunigas. Laikraštis. busiąs 
astuonių puslapių.’

žinoma, nėra reikalo aiškinti, moję, 
kad tai bus katalikiškos kryp
ties laikraštis. Kad1 kokios, vie
tos savaitraščiui jis! gali pasida
ryti rimtas konkurentas.
Lietuvos nepriklausomybes 

paminėjimas
YOUNGSTOW, O. — Vietos 

lietuviai, kiek teko patirti, va- pusėtinai šalta. Be to, tai, lyja, 
sario 7 d. rengiasi paminėti tai vėl sniegas pasirodo.
Lietuvos nepriklausomybę. Pa- j 
minėjimas įvyks bažnytinėje sa
lėje. Į parengimą žada važiuo
ti ir kai kurie clevelandiečiai.

Liko sužeista p-Iė 
Ivanauskaitė

P-lę Ejnmą Ivanauskaitę ne
tikėtai ištiko nelaimė: ją gatvė
je sužeidė automobilius. Sužei
dimas gana rimtas, nes jai liko 
sulaužyta koja.

P-lė Ivanauskaitė gydosi na
mie.

Lankėsi Wylksas
Prieš kiek laiko buvo atvy

kęs savo draugų ir pažįstamų 
aplankyti p. Wylksas, stambus 
demokratų veikėjas, kuris dir-

tik

Siaučia ligos
Oras šią žiemą tikrai netikęs. 

Vieną dieną šilta, o kitą —jau

Aišku, kad toks oras nėra

tikrai butų galima suardyti. Tačiau, iki 
šiol tomis priemonėmis nieko 
nepasisekė atsiekti. Juo labiau, 
kad unijos vadai įspėja streiki
ninkus nepasiduoti pagaunami 
ant tos meškeres.

Kiek galima spręsti, tarp dar
bininkų jokio nusiminimo nėra. 
Nors kova ir sunki, bet jie ti
ki, jog šį kai’tą jie turės iško
voti ir laimėti unijos pripažini
mą. \ J

—Jonas Janis.

Trys ydos, kurios turėtų būti 
pašalintos 

, < . / ■ I

I ■ .
Lietuvių Laisvamanių Etinės 

Kultūros Draugijoj yra' įsigy
venusios trys negeistinos ydos.

1. Tūlas šios kolonijos žinių 
padavėjas, jei tik kas su juo 
nuomone nesutinka, tuojau/ per 
spaudą stengiasi kiek galima

' pakartinti, iš mažo šipuliuko 
. priskaldo didelį vežimą, štai 
kad ir 12 dienos sausio susi
rinkimą aprašydamas jis sura
do, kas yra kokios linjos, kas 
kam tinka, ir t.t. Laisvamaniai 
į jokias linijas nieko neskirsto, 
nes čia visų vienodas tikslas— 
šviestis tarpusavy ir neužmirš
ti musų viengenčių esančių Lie
tuvoje, kurie yra prislėgti juo
dojo klerikalizmo letenos, ne
žiūrint kokios jie linijos la'iky- 
tusi. ' .

2. Musų narys,' kurs yra jau 
augštesnę mokyklą lankęs, ro-

| dos, turėtų prisilaikyti inteli
gentiškumo. Vienok taip nėra: 
jei tik gauna progą ką nors 
prieš “Naujienas” pasakyti, ar
ba’ jei kas iš naujieniečių nori 
ką nors veįkti, tai žiūrėk, jau 
jis ir “tarkuoja.”

3. Gal būt nėra taip jau svar
bu, bet rodos, galima butų ap- 
seiti ir be tokių išsireiškimų, 
kurių nesigaili vienas musų vei
kėjas: jei tik gauna progą ką 
nors pakalbėti, tai tuojau jis

Pelninga darbuote
Lithuanian Bldg. Loan and 

Savings Assoeiation, kuri turi 
ofisą Naujienų name, pradeda 
savo vajų gavimui naujų na
rių ir sukėlimui daugiau kapi
talo, kad artimiausioj ateityj 
butų galima duoti paskolas 
visiems tiems, kurie yra atsi-

Savings Ass’n.,
17311 So. Halsted St., L 
Cbicago, Illinois:

Aš peržiurėjau knygas

Ši spulka gali pasididžiuoti 
savo pereitų metų pasisekimu, 
kuris parodo, kad per pereitus 
9 mėnesius ant esančio kapita
lo uždirbo net 10 ir pusę nuo- 
čimčių pelno. Prie to, spulka 

nuošimčių

ir 
rekordus buliai tori jos Lietbu- 
anian Building Loan and* Sa
vings Assoeiation, patikrinau ( 
kasos balansą su paliudymais 
pateiktais iš banko. Patikri-j 
nau užrašus įplaukų ir išnio-1 
kėjimų už tarpolaįkį nuo ba-, -- r? J inor?
landžio 1-nios dienos ir iki j V clS<ll*10 a (1*, 
pabaigai 1936 'metų ir randu. SAKALŲ SVETAINĖJ 
kad Lithuanian Building Loan 2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

—J. P. Varkala, 
Valstijos Registruotas 

Auditorius.

Naujienų Koncertas

GERKIT TIK GERA ALUI

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

L. M. NORKUS.
Res. HEMLOCK 6240

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

2415 West 64th Street
1 Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

dar turi apie 15 
atsargos rezerve.

Auditorius p. Varkala sau
sio mėnesio pradžioje peržiu
rėjo knygas ir pateikė direk
cijos susirinkimui raportą su 
sekančia rekomendacija: 4% 
išdalinti šėrininkams, o ba
lansą palikti atsargos fonduo
se, kad tuo dar labiau sustip
rinti Bendrovę.Dailė? choro parengimas

Sausio 24 d. Lietuvių svetai-

r s

m

Sffis

pasidaro dėl

gatavas val
tį viduriams

iŠ s

kitę.” Jis man kg 
niame laikrašty.

Paprastas vidurių 
stokos “rupumo” 
“rupumą” 
gyniui javinis suteikia taipgi vitaminų

užkietėjimas paprastai 
maiste. Gaukit tą 

iš Kellogg’s ALL-BRAN. Tas

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

NELEISKIT UŽKIETĖJIMUI JUS ĮVEIKTI

“PASISAUGOKITE”
SAKE MANO BOSAS

> . < •_

1 “ši paskutinė klaida bendrovei kai
nuoja $87,” jis suniurnėjo, “kas jums pa
sidarė?” Žinoma, man ko tai truko. Gal
vos gėlimas per pusę to laiko. Ir nebuvo 
tikros energijos.

2 Įlosas man pasakė griežtai, kad pa
darius kitą didelę klaidų neteksiu dar
bo. . Jis man pasakė, kad aš savo darbu 
nesirūpinąs. Jei ko man stokavo, tai tik 
gyvumo, kad neatsilikti užpakaly.

■11

3 Bill Jonės, mano geras draugas, dir
bo prie kito stalo. Aš jam pasisakiau sa
vo negaliavimus. “Dan, vyre,” sako jis. 
“Aš manau, kad aš žinau kas yra. Jus 
neužsilaikote reguliariai. Štai, skaity

tai parodė rytmeti-

4 Štai ką aš skaičiau: Užkietėjimas 
jus padaro nerangiu. Pataisykite, tai su 
natūraliu maistu. Bandymą i*, rodo, 
kad Kellogg’s ALL-BRAN sugeria ma
žiausiai dvigubai savo svorio/ .vandeny 
— ir švelniai kaip su kempine išvalo 
sistemą.

• Kam jausties blogai kai paprasti papročiai daro ge
rus jausmus? Tik išvalgykit po du šaukštu ALL-BRAN 
kasdien* —ar kaip javinius su pienų ar Smetona, arba 
pagal receptą. Sunkiuose, atvejuose valgykit su kiek
vienu valgiu. Ar šis maistas nėra geriau, negu silpni
nantys vaistai ar piliulės?

ALL-BRAN parsiduoda visose krautuvėse. Kellogg 
in Battle Creek padarytas ir garantuotas.
* Bandymus Samuel P. Sadtter & Son., Ine., Analytinis Chemikas,

Fhilaęielphia, Pa. patvirtino.

Paduokit Kellogg’s ALL-BAN reguliariai reguliarumui

Kuomet cigaretas 
rūkytojams suteikia ko jie 
nori . . . kuomet suteikia 
milijonams rūkytojų gerų
jų daigty, kuriais jie džiau
giasi — lengvumo, priimi 
naus skonio ir kvapsnio 

tai yra NUVEIKIMAS ®
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Naujas Taikos Planas
Vakar atrodė, kad palyginti ramus streikas auto

mobilių pramonėje pavįrs į karą. Apygardos teismas 
patenkino kompanijų prašymą ir įsakė “sėdėjimo strei
kininkams0 per 24 valandas išsikraustyti iš dviejų Ge
neral Motors dirbtuvių Flint mieste (Mich.), Bet strei
kininkai nutarė to įsakymo neklausyti. Jie greičiau su
tiksią žūti, negu geruoju eiti iš dirbtuvių.

Po tokio “sėdėtojų0 pareiškimo automobilių kom
panijos butų turėjusios vėl kreiptis į teismą ir prašyti, 
kad jisai palieptų šerifui pašalinti juos iš dirbtuvių jė
ga. Šitokiame atsitikime neišvengiamai butų kilęs kru
vinas susirėmimas tarpe streikininkų ir teismo įsaky
mo vykintojų.

Tačiau paskutiniame momente įsikišo Michigano 
gubernatorius Frank Murphy ir pasiūlė kompanijoms 
ir streikininkams naują taikos planą. Sakoma, kad gub. 
Murphy veikia pagal prezidento Roosevelto instrukci- 
jas. • .■ -j : «»l iM

Tas planas toks: kad General Motors pripažįsta 
Lewiso United Automobile Workers of America vienin
teliu darbininkų atstovu šiame ginče; kad unija išveda 
is dirbtuvių visus “sėdėtojus0, — tuo tarpu kai guber
natorius pasižada panaudoti miliciją, kad General Mo
tors negalėtų pradėti darbo paliuosuotose dirbtuvėse, 
iki nebus padaryta taikos sutartis.

Pranešama, kad šitas planas buvo pateiktas abiem ša
lim po to, kai gubernatorius atlaikė konferenciją su 
Lewisu ir su Knudsenu (General Motors vice-preziden- 
tu). Iš jo matyt, kad Michigano gubernatorius stipriai 
remia streikininkus. Jeigu kompanijos jį priims, tai 
United Automobil£_Workers unija bus laimėjusį bent 
pusę kovos. Nes svarbiausias jos reikalavimas yra tas, 
kad General Motors turi ją pripažinti, kaipo vienintelę 
.teisėtą darbininkų atstovybę automobilių pramonėje.

General Motors iki šiol tam labiausia priešinosi.
Jdomu dar tai, kad derybose vėl dalyvauja G. M. 

vice-prezidentas William S. Knudsen, o ne prezidentas 
Sloan. Pirmasis jau buvo prieš dvejetą savaičių sutikęs 
derėtis su streikininkų unija, bet paskui tas susitarimas 
iširo ir General Motors vardu pradėjo kalbėti preziden
tas Sloan. Matyt, Knudsen atstovauja tuos G. M. virši
ninkus, kurie nori taikos.

sidėjb iš 50 toną įvairių daik
tų, sukrautų į 22 treku.

Pastebėtina esą tai, kad nė 
Vieno transporto nesugavo 
maištininkų laivai. Transportų 
siuntimą prižiūri Unijų Inter
nacionalo gen. sekretorius Wal- 
ter Schenevels.

Anglijoje ir kai kuriose Eu
ropos kontinento šalyse yra su
sidariusios Industrinės. Moterų 
organizacijos, kurios daugiausia 
rūpinasi pagaminimu rūbų Is
panijos moterims ir vaikams. 
Moterų grupės prie Darbo par
tijų ir unijų skyrių siuva ir 
mezga rubus, kurie paskui yra 
pasiunčiami į tam . tikrą komi
tetą, 6 jisai gabena juos į Is
paniją.

Be to, daUg padeda Anglijos 
ir' skandinaviškų « šalių koopera
cijos.

Pagalios, tarptautinis darbi
ninkų judėjimas siunčia į Is
paniją gydytojus, ir išlavintas 
slauges ir organizuoja' špitoles.

TIKĖT AR NETIKĖT?

Apžvalga
JURININKAI BOIKOTUOJA 

SUKILĖLIUS

Skandinavijos jurininkų uni
jos gavo {sakymą iš Tarptauti
nės Darbininkų Unijų Sąjun
gos, kad jų nariai atsisakytų 
tarnauti laivuose, kurie! plaukia 
j Ispanijos sukilėlių, uostus.

Jurininkai laivo Sneland, ku
ris turėjo vežti prekių trans
portą j Seville iš Cardiff (Bri
tanijoje), metė darbą ir parei
kalavo, kad jie butų atleisti iš 
tarnybos,

Norvegų laivas Gaston Mi- 
card, kuris buvo Leith uoste, 
tapo tokiu pat budu sulaikytas.

Tarptautinė Transporto Fe
deracija šelpia tuos jurininkus, 
kurie netenka darbo, atsisaky
dami tarnauti fašistams.

DARBININKŲ PAGELBA 
ISPANIJAI

Tarptautinis darbininkų judė
jimas nuolatos šelpia Ispanijos 
respubliką, prieš kurią pereitą 
vasarą fašistai pradėjo gink
luotą kovą. Einant spaudoje 
ginčams dėl politinės' ir milita- 
rinės pagelbos vienai arba ant
rai kariaujančiųjų šalių, dažnai 
užmirštama, kad ekonominė pa- 
gelba taip pat turi labai daug

f ■ ', . I
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V. Andriulis mano, kad mes 
negalime netikėti tuo, ką taria
mieji trockininkai pasakojo 
apie save ir apie kits kitą Ma
skvos byloje. Jisai sako:

“Išeitų taip, jog jie 
meluoja, norėdami, kad 
nubaustų mirčia.”

Tai, . žinoma, atrodo 
.keista, kad žmonės patys 
gėsi užnerti sau kilpą ant kak
lo. Bet, gal būt, tiktai taip at
rodo, o tikrumoje yra visai ki- 
'taip?

Viena, galimas, daiktas, kad 
įkaitintieji žinojo, jogei jiems 
nebėra išsigelbėjimo, ištokiam 
atsitikime kokia butų buvusi 
jiems prasmė neliudyti taip, 
kaip padiktavo žvalgyba? Atsi
sakydami “prisipažintą”, jie ne
galėjo nieko laimėti, — negut 
tik paskutinėje valandoje prieš 
mirtį pasirodyti vyrais. Bet iš 
bolševikiškų “didvyrių” to var
giai begalima tikėtis. ‘

JSTes juk jie visi buvo seniai 
morališkai supuvę: Jie palaikė 
diktatūrą, kuri yra nužudžiusi 
nesuskaitomą daugybę nekaltų 
žmonių. Jie net rėmė lygiai to
kios pat rųšies teroristiškas 
“bylas”, kuomet buvo “teisia
mi” kitų partijų žmonės. Pa
vyzdžiui, 1923 m. buvo apkal
tinti 12 socialistų revoliucionie
rių vadų. Teismas juos pasmer
kė mirčiai (norsMnė vienas jų 
neprisipažino esą kalti), bet 
Politbiuras paskui slaptai pa
keitė mirties bausmes kalėji
mu. Tuomet visi bolševikai, ne- 
išimant ir Trockio, tai biauriai

reikšmės.
Darbininkų unijų internacio

nalo pirmininkas Sir Walter 
.Citrine praneša, kad per pir
muosius šešis mėnesius pilieti
nio karo Ispanijoje darbininkų 
organizacijos įvairiose šalyse 
sukėlė 850,000 dolerių maistui, 
rūbams, vaistams ir kitokiems 
dalykams Ispanijos respublikos 
gynėjų naudai.

• Tie pinigai ėjo į Tarptautinio 
Solidarumo Fondą, kuris koope
ruoja su atatinkamoms organi
zacijoms Ispanijoje. Per tą 
fondą buvo pasiųsta į Ispaniją 
18 transportų įvairių daiktų, 
būtent:

1,100 tonų maisto produktų 
— miltų, cukraus, kumpių, džio
vintų žuvų, kiaušinių, biskvitų, 
kavos ir šokolado;

84,000 tonų šaldytos mėsos;
140,000 tonų kondensuote 

pieno;
Keli milionai, cigaretų;
Dešimtys tūkstančių dėžučių 

šokolado ir pyragaičių vai
kams; s

Daugybė / medikalių reikme
nų, visokios rųšies anestetiškų 
medžiagų, chirurgijos instru
mentų ir t. t.

Paskutinis transportas, kaip 
praneša Citrine, kuris pasiekė 
Madridą apie sausio 22 d., su-

Ketvirtadienis, vas. 4, *37

tyčia 
juos

labai 
sten-

liaus buvo panaši vadinamų 
“menševikų byla”. Čia ir vėl 
.visi bolševikų šulai — Zinovje- 
vas, Kamenevas, Radekas, Pia
takovas ir *t. t. t- staugė kaip 
vilkai, reikalaudami kraujo!

Taigi dabar, kada jie patys 
pateko į teroro kilpas, ar jie 
galėjo turėti savyje moralinės 
jėgos protestuoti ir priėšintis?

O jeigu jie negalėjo pasielgti 
teisme, k^ip vyrai, tai jiems iš 
viso nebuvo prasmės gintis, ži
nant, kad, gindamiesi, jie tik 
dar labiau supykins savo “itei- 
sėjus”.

Tuo tarpu, nusižemindami ir 
prisiimdami ant savęs butus ir 
nebūtus nusidėjimus, jie galėjo 
tikėtis išgelbėti bent savo žmo
nas ir savo, vaikus arba kitus 
artimus asmenis nuo žvalgybos 
keršto, štai Trockis, būdamas 
Meksikoje ir nebijodamas Stali
no,- bando atsikirsti — tai 
GPU nutvėrė ir įmete į kalėji
mą jo sūnų, Sergiejų Sedovą!

Gal buvo prižadėtas 
susimylėjimas?

Antra vertus, galėjo 
taip, kad apkaltintieji tikėjosi 
patys gauti’ susimylčjimą, jeigu 
jie teisme elgsis taip, kaip rei
kalavo žvalgybą.

Tardymo laiku Višinskis- ga
lėjo jiems net prižadėti, kad 
Stalinas jų pasigailės, jeigu jie 
prie visko “prisipažins”, kas 
jiems- bus padiktuota. O kad 
prižadas paskui buvo “užmirš
tas”, tai ką gi padarysi?

Apie pirmesnę panašią “bylą” 
Maskvoje, kuri pasibaigė Zi- 
novjevo ir Kamenevo sušaudy
mu, yra labai rimto pagrindo 
manyti, kad tokia apgavyste iš 
itiesų padaryta. Tai nurodė sa
vo straipsnyje, kuris neseniai 
tilpo laikraštyje “The Manches- 
ter Guardian”, vyresnysis Troc
kio sūnūs, L. Sedov. žtai ką ji
sai tenai rašo:

“Nėra abejonės, kad Zinov- 
je'vui, Kamėnevui ir kitiems 
buvo prižadėta dovanoti gy- 
vastis. galima numanyti 
iš to fakto, kad, priešingai 
specialiai^ -:? Centralinio Vyk
domojo Komiteto dekretui iš 
1934 m. jgruodžio 1 d., ku- 

, riuo bu5įo įsakyta tuoj aus 
vykinti teismo sprendimus 
prieš teroristus ir buvo pa
naikinta komiteto teisė duoti 
susimylėj įmą^ apkaltintiems 
Zinovjevo byloje buvo leista 
prašyti susimylėjimo. Šitą 
apeliacijos teisę apkaltintieji 
laikė užtikrinimu, kad baus
mė jiems bus atleista. Bet 
jie buvo baisiai apgauti.”

būti

NUBAUBE g. m. prezidentą

N-A cine Photo

ALl'REP P. SLOAN, .IK., (iKNEKAL MU1OK=> 
prezidentas, kurį'New Yorke nubaubė streikuojančių 
G. M. darbininkų simpalizatoriai.

žvalgybai pavyko išgauti Žinove 
jevo, Kamęnevo ir keturiolikos 
jų kolegą “prisipažinimus”.

Tokiu pat budu galėjo būti 
apgauti ir Piatakovas su 12 ki
tų pasmerktųjų.

Tikėjimas ir žinojimas
Numanydamas, kad mes tu

rėsime ką 'atsakyti į jo pastabą 
apie Radeko ir Piatakoyo “pri
sipažinimus”, V. Andriulis dar 
stato šitokį argumentą: .

“Pagalios, kas gi geriau ži
no, ką jie darė — ar jid pa
tys, ar Naujienų redaktoriai, 

, kurie sėdi Chicagoje, virš 
4,000 mylių (nuo) itų teroris
tų.”
Well, — tai truputį perdaug 

naiviška. ‘ s
Mes esame tik už 4,000 (tik

rumoje, Už 6,000) mylių nuo to, 
kas dabar dedasi Maskvoje. 
;Bet brolis Andriulis yra atskir
tas 1,900 metų nuo tų įvykių, 
kurie dėjosi, sakysime, senovės 
Romoje: p ar jisai tiki į stebuk
lus, kurie, anot šv. Raštd, tais 
laikais tenai įvykdavo?

Ne, netiki. Kodėl? Todėl kad k 
logika ir gyvenimo patvarky
mas jam sako, jogei <tie stebuk
lai yra negalimi.

Taipgi ir tose Maskvos “ra
ganų bylose” mes leidžiame 
sau vadovautis tuo, ką mums 
diktuoja sveikas protas.

Mes nesutinkame ir niekuo
met nesutiksime su dauguma 
to, ką darė ir sakė per pasta
ruosius 20 metų Trockis, Zi- 
novjevas, Ka'menevas, Rade- 
kas, Piatakovas ir kiti bolše
vikiško komunizmo apaštalai, 
kurie dabar yra prakeikti”. 
Mes manėme ir šiandie tebe
manome, kad jie savo esmėje 
buvo daugiau avantiūristai, 
negu darbo žmonių vadai. 
Jiems tūlą laiką sekėsi dėl to, 
kad jie besąžiniškai apgaudi
nėjo tamsias mases ir žvėriš
kai naikino apšviestesnius (ir 
gabesnius už save) žmones.

Jie galėjo norėti iškilti dar 
aukščiau, nuversdami Staliną.

Tačiau yra absurdas many
ti, kad jie, pasiekę nepapras
tos galios ir aukštų vietų toje 
“sistemoje”, kurią jie kartu 
su Leninu šukute, paskui stai
ga sumanė viską sugriauti ir 
išdalinti pačią Rusiją tarpe 
fašistinių pasaulio grobikų!
' Jeigu jie butų tokius planus 
turėję, tai jie butų ne tik “ne
girdėti istorijoje niekšai,” bet 
ir didžiausi, kokius tik žmoni
ją yra mačiusi, glušai!

Ir mažas vaikas gali supra
sti, kad tyčia įvėlus 'Sovietų 
Sąjungą į karą su Japonija 
ir Vokietija ir padėjus šitoms 
fašistiškoms valstybėms ją 
sumušti ir sudraskyti, visas 
bolševizmas Rusijoje butų iš
šluotas iki galo—ne tik stali- 
niška, bet ir “kairysis,” “deši
nysis” ir kitoks. Visų bolševi
kų ir buvusiųjų bolševikų gal
vos ristųsi, kaip kopūstai; 
kiekviename mieste ir mieste
lyje įvyktų baisesni žydų po
gromai, negu tie, kurie įvyk
davo carizmo laikais...

Na, ar Trockis 
čiai kitų, kuriuos GPU 
kaltina, kaipo sovietų 
kus, galėjo to norėti?

Štai dėl ko mums ta 
vos “raganų byla” 
biauri komedija.

ir tukstan- 
dabar 

iŠdavi-

Mask- 
atrodo

Užmušė žmogų

.......... . .......     7
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Paslaptis ir Kraujas
ROMANAS

Išvertė K. AUGURAS

(Tęsinys) ,v* ,
. Ir staiga įsako:

—Veidu į mane! Pakaušį at- 
remk į sieną!

Nejudamybė. Tikslumas. Bal
tasis suomis — prie sienos. Vie
ną akimirką man atrodo, kad 
jis stengiasi savo v pakaušį į-r 
spausti į tą baltą akmens sie
ną. Visa savo širdimi, visu sa
vo nervų įtempimu, savo meilės 
likučiais ir pasilikusiu heroj iz- 
mu aš noriu, aš trokštu jį iš
gelbėti, užsistoti, ištraukti tą 
žmogų iš niekingos ir prakeik
tos1 mirties rankų.

Pasigirsta šūvis.
Ne tiesiai, bet įžūliai (tą mo

mentą aš pagaunu save, kad 
bijaus), — staiga sukrėstas, vaš 
žiuriu į ten.

—Dėkui Dievui!
Kulka įstrigo į sieną prie pat 

smilkinio. Aš klausiu savęs:
—Atsitikimas ?
Bet štai kaip tik tuo momen

tu Kotka paleidžia kitą šūvį. 
Kulka — viršuje balto suomio 
galvos. Trečia, ketvirta, penk
ta. Nuo kiekvieno šovimo aš 
kruptelčju. Aš pats atsisveiki
nu su gyvybe.

—Ne!
Mudu abu gyvi — ir aš ir jis, 

—ir tik apie nė kantą nesuju
dėjusią galvą matosi’ kulkų iš
muštas ratas. Šviesios akys žiu
ri drąsiai ir iššaukiančiai. Visos 
kulkos iššautos. Kotka reikalau
ja kito revolverio. Adjutantas 
Rachija juokiasi... Brauningas 
paduotas. Dar kartą pajuntu 
viduje krūptelėjimą.

—štai!
Pasigirsta suvis... Tamsiai 

mėlyna tirštuma, kurioje aš 
jaučiu neapykantą, įžeidimą, ir 
paskutinį pasiryžimą. PagailaU, 
pusiausvyros netekusio budelio 
žvilgsnis sustoja ant manęs. Se
kunde... žvilgsniai susiduria. Aš 
nukreipiu savo. Man baisu, 
skaudu... O, jeigu!

Bet — susilaikymas! Tylėji
mai! Ramybė! O gal būt nu
šauti? Taip paprasta: išsitrauk
siu revolverį, ir Kotkos nebėra! 
Taip!

Bet šalia -a adjutantas, gre
timame kambaryje — raudon
armiečiai...

—Michail Ivanovičiau, laiky
kis! Michail Ivanovičiau, nepra
rask pusiausvyros!

...Trach!
Mintys, jausmai, viltys, visas 

ugninis ratas, neapykantos api- 
į brėtas, tai sužibsi sąmonėje, tai 
Vėl dingsta. Vėl pasigirsta ne- 
suprantaUias žodis.

Adjutantas Rachija kvatoda
mas išverčia:

—Atsistok profiliu!
Aš matau, kaip baltasis 

mis padarė:
—Vienas-du!
Sudavė karkomis. Vis

p*at: atmesta galva, išdidumas, 
ramumas. Baltasis suomis da
bar stovi į mus profiliu atsigrę
žęs.

...Trach!
Pasigirsta šūvis. Greitai pa

žiūriu. Kotka įtemptas. Per ran
kovę aš jaučiu alkūnės smailu
mą. Mat, atsirėmė, kad galėtų 
tiksliau taikyti.

—žinoma! -— sakau aš sau. 
Viena, kita, trečia, ketvirta, 
penkta —- kulkos daro zigzagą 
(baisų zig-zagą): kulkos išrėžė 
profilį žniogaus, pasirengusio 
mirti. ’ / s

Staiga' atžaru rankos moste
lėjimu Kotka numeta revolverį. 
Revolveris atsimuša į kitą sie
ną. Iš Kotkos lupų pasigirsta:

—Och!
v Baltasis suomis nejuda. Nu
smelktas? Tyčiojasi?

—O stebuklas! — noriu aš 
šaukti.

Bot atsikelia pats Kotka ir, 
kreipda'masis j baltagvardietį

Aulomobilis užmušė Anton 
bawgilicwicz 44 metų, 1266 
North Lincoln street. Nelaimė 
Dawgiliėwiczių ištiko ties na
mais 1712 North avenue. Po
licija areštavo automobilio 
šoferį John Bradley 22 metų, 
2356 Newcastle avepjie.

— Susimylėk, ponas ? dakta
re, liepiai tik valandėlei iškiš
ti liežuvį, o aš jau laikau iš
kišusi daugiau kaip 
čių, gi tamsta nė 
jai.

Daktaras: Dabar

’IO minu- 
riedirstelė-

jau gali 
liežuvį įtraukti. Aš norėjau tik 
tylią valandėlę gauti koliai re
ceptą parašysiu.

suomj, jis sako:
—-Eik! Bet prie sovietų sie

nos neleisiu. Grįši pas mus 1 Tu 
—išgelbėtas. Atsimink: nuo da
bar tavo Dievas — baisusis 
Kotka. Papasakok savo baltie
siems niekšams apie tai, kaip 
gerai šaudo Kotka...

Jis pašaukia raudonarmietį. 
Trumpa, priplota nosis, 'kurią 
slepia didelė iš kailių pasiūta 
kepure. Akyse tuštuma. Kotka 
dar kartą kalba man nesupran
tama kalba. Suomiškai ! Aš 
klausiu adjutaptą Rachiją:

-—Ka jis pasakė?

—Kotka pasakė: pervesti pas 
mūsiškius taip, kad visam laikui 
užmirštų viską.

Ką tai reiškia? Man netenka 
ilgai spręsti to klausimo. Po 
kelių minučių aš girdžiu šūvi. 
Ar reikėjo taip ilgai kankinti 
žmogų, išbraižant jo galvą, jo 
profili, jo kaUkuolę 
mai taikiai 
mis?

neįmano-
iššautomis kulko-

—Sudiev, puikuoli! sudiev, 
drąsuoli! sudiev, herojau! Aš 
tavęs neapgyniau ir neišgelbc- 
jau. Tegul bus prakeiktas ma
no vardas!

VI.

kelią ir tvir-
Taip, bet ke-

mane veža i

suo-

tas

“PASLAPTIS IR 
KRAUJAS0

Trukčiojo nerviškas veidas, 
kurtus balsas tai skambčjoš tai 
gęso. Piktumo gaidos blaške ne
didelio kambario orą. Buvo pri
rūkyta. Aš atidariau oralaidę. 
įšliaužė nedrąsi prieaušrio švie
sa. Tik dabar *aš pirmą kartę 
pastebėjau jaunoje kaktoje 
rukšlę.

Zverevas pasakojo:
—Prakeikti save nėra leng

vas daiktas. Prakeikti — reiš
kia sukilti. Ir iš tiesų siela ry
žosi sukilti prieš save, prieš vi
so pasaulio žmones, prieš Die
vą. Pasiliko viena išeitis: su
rasti susitaikymo 
tai eiti iki galo, 
lionė ilga!

—Nuo Kotkos
raitelių užtvarą. Akimirkai pa
sirodo, kad aš su viskuo susi
taikiau. Vakaro sutemoje, tarp 
plačiųjų laukų, po žemu dangu
mi įsivyrauja' ramumas. Kaip 
gerai aš pasielgiau, susilaikyda
mas iki galo! Nužudyti Kotką? 
Ar maža budelių be jo! Sklan
džiai šliaužia roges. Bėga' ir va
landos. Sniegas sklaido nerimą. 
Jis teikia gudrumą, štai praeis 
dar valanda, ir aš — aname 
krašte. Šalia manęs rogėse sėdi 
adjutantas Rachija. Man vis- 
vien. Mano širdyje jokio piktu
mo nėra. Matyti, per vieną va
landą pas Kotką aš labai daug 
išgyvenau.

Adjutantas sako:
—Tuoj atsistosime ant pa

šliūžų.
Po penkiolikos minučių mes 

—aš, jis ir du raudonarmiečiai 
—lekiame ant pašliūžų sienos 
link. Miškas, baltumas, tyla, a- 
zartas. Nustelbtas liko net nu
jautimas. Nei baimės, nei pyk
čio, nei vilties. Tikrai didelė lai
mė, kad kartkartėmis žmogus 
gali ramiai ir šaltai į gyvenimą 
.žiūrėti.. Štai ir upes pakriaušis. 
Mes — pamiškėje.

—Tyliau! — sako adjutan
tas. — žiūrėkite! štai!...

(Bus daugiau)

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose:
M. BALCHUNAS, 
1308 We&tmin8ter.
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Ketvirtadienis, vas. 4, *37

Moterų
Skyrius

’and third — Naujienos An- 
nual Concert. Right you are 
—see you there.

XYZ.

Dar apie lietuvių 
išeivių ratelį

Madų Patarimai
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

viskas butų tvarkoj, ypatingai 
kojinų sulės, kurios visuomet 
turi būti tiesios.

4. Nenešiok apipurvintus ka- 
liošius arba nevalytus batus.

5. Padėvėtą ir išsėdėtą suk
nią nesivilk neišsiprosinus.

6. Nenešiok siauras arba per 
plačias suknias. Gera siuvėja 
gali tokią suknią pataisyti ir 
pritaikyti tavo figurai už mažą 
kainą.

7. Visuomet nešiok pirštines, 
kur ir kada reikia. Jeigu nuolat 
nešioji šviesias pirštines, atsi
mink jas dažnai paplauti. Pur
vinos pirštinės gali • pagadinti 
gražiausio kostiumo efektą.

8. Jeigu išgali, nešiok prie 
kiekvieno kostiumo įtik pritai
kintus priedus arba visai nieko. 
Neapsikrank su visokiais netin
kančiais blizgučiais.

9. Svarbiausia, atsimink Ne- 
NEŠIOTI suteptą arba’ supra
kaituotą suknią. ,

Praėjusią savaitę “Sanda-r 
roj” S. Neprigulmingas grau
deno, kad kai kurie tateliečiai 
susidraugavo; jam ir ratelio 
vardas nepatinka. Tačiau, pra- 
ejusių metų šokių vakarėly per 
skrajojimo krasą S. Neprigul
mingas, man rodosi, dirbo iš
sijuosęs, rašė laiškelius ir skai
tė, net ir lietuviškus šokius pa
miršo. Taigi atrodo, kad rate
lio veikla 
narius ir 
žiai, gerai

O kovo
atsilankyti S. N* į metinį Lie
tuvos išeivių jaunimo neprigid- 
mingo ratelio šokį — gal ir jis 
susiras neprigulmingają.

Kai dėl vardo, tai tenka pa
sakyti, kad ratelio vardas gra
žiai skamba ir tinka Lietuvos 
išeivijai.

— Jaunas Neprigulmingas.

naujas kurinis,

Maistas
(Tąsa nuo 6-to pusi.) 

kos ir pipirų.
Pakepinki! svogūnus ir žalius pi

pirus svieste arba taukuose. Sumai- 
šykit maltą mėsą su druska ir pi- 
p rais pagal skonio ir padarykit 
nedidelius kotletėlius. Kitame inde 
pašildykite kornus, pridėkite svies
to, druskos, pipirų ir truputį pie- Į 
no, taipgi tomačių sriubą. Viską ge
rai išmaišykit.

Sudekit eilėmis i puodą arba j 
gilią petelnę kotletėlius, pakepintus 
svogūnus su žaliais pipirais ir kor
nus, pakol viską sudėsit. Ant vir
šaus uždekit keletą riekučių laši- 
niukų. Kopkit pečiuje 1% valandos. 
Prieš tai kaip mėsa bus iškepus už
dekit ant viršaus bulvių košės ir 
keletą šmotukų sviesto. Padėkit at
gal į pečių ir duokit gerai apkepti.

E. Y. S. 
Courier,

On Feb. 21st a gathering 
will be held at the home of 
Mr. and Mrs. Munarin. This 
gathering will serve a double 
purpose: the celebrating of 
Lithuanian Independence Day 
and a sočiai of good will. Keep 
this open, members!

• Through the stfggestion of 
Mr. Emest Dulinskas, the big 
fellow with the big heart, a 
collection was held among the 

.members for the entemment 
of the unfortunate A. A. Jus
ti n Danielkus, a pennyless ar- 
tist, so that his body may re- 
pose in the Lithuanian ceme- 
tary. Mr. Dulinskas, thank 
you.

Well, our basket-ball champ- 
ions (?) will be outfitted with 
new jerseys for this Sunday’s 
tournament. Now, when at- 
tending the games sponso-id 
by Jaunimas and if you 
see green, know — it is

wi)l 
the

the
our

NAUJIENOS, Chicago, III. _____ _
dalyvautiki, 8 vai., su dainomis,> muzi

ka ir “TSvo su sunum pasikai-’ti«, kuriems jau 
be jimu” ąpie įvairius veliju
sius pasaulinius nuotikius. Pa- 
siklausykite. ■ •

susirinkime

mokėti mėnesines 
girsite taipgi kor

reikia tfžsi- 
duokles; iš-

ypač mą. Bus ir daugiau svarbių 
kuopos reikalų svarstoma.

— A. Narbutas, tašt.

Merginoms receptas: supiau- 

štykit paskutinio meto kalen-

dorių, įdėkit j puodą ir turėsitrapor
tą apie musų busintį parengi- GaiSinkltėS TSaujienOSe puodą deitų (dates).
*■■■<*■■■ ..y

Rengia gražų vakarą

pajėgia suįdominti 
svečius. Kaip prad- 
yta ir tai.
6 dieną prašytumėm

Sekmadieny vėl teko gėrėtis 
puikiu radio programų iš sto
ties WCFL nuo 7 iki 8 vai. va
karo, kurį davė Jos. F. Budri
ke radio ir rakandų 'krautu
vės, 3347 ir 3417 S. Halsted 
St., Chicago j e. Malonu įspūdį 
darė rinktinis liaudies dainų 
“Vainykas”
kurį, pritariant orkestrai, gra
žiai sudainavo Stasys Rimkus. 
Taipgi puikiai dainavo ponia 
Elena Rakauskienėj žymi so
prano. Makalų dukrelėj “Nas- 
tutės” krikštynos buvo tinka
mai prirengtos ir išpildytos 
tikrai artistiškai. Tokie pro
gramai, kokius leidžia Budri- 
kas, yra visų pilnai įvertina
mi ir mėgiami. Kiti puikus 
Budriko radio programai būna 
ketvirtadienio vakarais iš sto
ties WHFG, 1420 kil., nitov 7

§LA. 139 kuopa ir Kazys 
Pažarskas tariasi bendrai su-1 -. i 
rengti gražų vakarą, būtent! 
suvaidinti gražią komediją ir 
ditoti koncertinę programo da-

Kuopos komisija, Juozas ir 
Valerija Pučkoriai ir A. Bai- 
chiunas, jau turėjo keletą ben
drų pasikalbėjimų su K. Pažar- 
skiu ir jau padarė galutiną su
sitarimą. ■

šįvakarą, vasario 4 d., įvyk
sta kuopos mėnesinis susirin
kimas Palmer Parko svetainė 
j e. Pradžia 7:30 vai. vakare.

9 ,1

Visi kuopos nariai prašomi

Birute
Daugiau kaip 30 metų “Bi

rutė”, dainos ir dramos drau
gija, tarnauja visuomenei, 
suomenė taip pamylo ir 
susigyveno 
skaito ją 
tu.

su “Birute”, 
brangiu savo

taip 
kad 
tur-

Birutė nei kartą neapvylė 
publikos; kiekvieną kartą at
silankiusi į “Birutės” koncer
tą publika buvo patenkinta; 
daugiau negu patenkinta — 
pakiliu upu* ir kupina entuziaz
mo ji gryžo namo iš koncer
to, o jaunosios kartos tėvai 
yra tvirtai nusistatę skatinti 
savo vaikus tapti “Birutės” 
nariais.

štąi “Birutė” sekmadienio i 
vakare, vasario 14 dieną, Lie
tuvių Auditorijoj pasirodys sni 
koncertu ir operete “Sveikam 
ligą neįkalbėsi”, p. J. Bijan- 
sko ir p-nios Vandos Bijan- 
skienės vadovybėje.

Nesivėluokit, įsigykite bilie
tus iš anksto ir bukite “Biru
tės” parengime.

— Dr. A. L. Graičunas.

Brighton Park
Smagus pokilis pas Edw.

Gesterius

Sausio 31-mą d. įvyko sma
gus pokilis pas naujieniečius 
E. Gesterius adresu 4352 So. 
Califomia Avė.

Viršminėtoj dienoj tapo “pa
krikštytas” Edwardo Gesterio 
Jr. simus, kuriam vardas duo
tas taipjau Edwardas. 
tėvai buvo Leo Dvells 
tella Erris.

Pokily dalyvavo apie
viršum svečių ir giminių. Tarp 
žymesnių man ‘pažįstamų 
tėsi Mr. ir Mrs. S. Bolt iš 
rora, III., Vįr- *r Mrs. Bin
go, Miss Florence Wabol,
ir Mrs. F. šėmaičiai, J. Danj 
taj St. Narkis, A. Marcinkevi
čius ir daug kitų, kuriuos dėl 
vietos stokos negaliu sužymė
ti.

Krikšto

100 su

ma-
Au-

Mr.

— Steponas.

SUKNELĖ. Patogi, elegantiškaNo. 4316—PAVASARINĖ SPORTO
ir praktiška. Galima pasisiūdinti iš bile kurioj naujos mados materi- 
jolo. Sukirptos mieros—14, 16, 18, 20, taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
colių per krutinę. '

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

* H W g ■ Rakandų kainos kįla. Sensacinis
JB į jf ji atpiginimas kainų pas mus Vasario

• mėnesio išpardavime. Pirkit nupi- 
’• ’ "" ' ' 11 ''' ' T '1 gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinynas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinoki t apie mūsų kainas pirmiausiai.

Central District Furniture Company
JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987

MM
NUO LIETUVIO

Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų 
PIRKI

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

KOS TREJOS DEVYNERIOS
Šaknų—80 Proof 

TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine & Liųuor Co
FRANK VIZGARD, Savininkas ’

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

I i- • »» 4*0*** ■
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KASDIENINIS BIZNIO 8ARASAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų^ intaisų ir reikmenų. Jeigu H telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškotų pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų būt galima gauti.

B D

• ANGLYS—COAL

Mine

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. ■ ' I ................. .- -^...->,1.

Run Screened 
1 $7.40 tonas 

.15 tonas.

Laidotuvių Direktoriai

m JUOZAPAS
.UDEIKI

IR TĖVAS
■ REPublic 8340

Pocahontas 
5 tonai ar

Smulkesni
CONRAD’S

PHOTOGRAFAS
420 West 63rd Street 

Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Modemiškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

• Turtas ir Finansai
IĮ^ea^^1 Estą te and Fin

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

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

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

• TAVERNOS

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S. Kalstei! St*, Chicago, 111.

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No..............

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

(Vardas ir* pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valstija)

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau- 
giau $7.0P Už toną. Kitos anglys 

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

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Olęšas Ex press 4405 S. Fairfield A v.

• AUTOMOBILIAI IR

, /■: .. . I . . -

šiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me
kšrukai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavima ir geriausia 
oataiso automobilius.

LIGONINĖS
HOSPITALS

New Deal Inn Tavern 
117 SO. HALSTED STREET 

HOT LUNCH—L1QUORS—W1NE 
—BEER—CIGARS AND 

CIGARETTES
Bill Dudor and Gene Pietro 

Haymarket 1378 Chicago, 111.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
p'vdymas išvirkštiniu, kyla ir vari- 
cose vein’s.

iDOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažjstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. Įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

At the lašt meetiug, 
pleasant countenance of 
good friend, John Munarin, I 
was not present. He was home 
with the fltf. We hope that | 
when you read these lines you 
are in the best of health, 
Where was John Gelžainis du- 
ring the lašt meeting? Al Beld- 
kin was down, is it nota sūr- 
prise? '

After a dozen operations, 
,Mr. Tumosa, father of Venus/ 
has returned home from the

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

it Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
Vietota 1696 ( •

Three guesses where you 
will find most of the LYS mem- 
bers this Sunday: f irsi* second

' ‘ ' 1 ■ < ' . ' ■ " i' ' ■' ' : • ' '

Pinigų Taupytojams Išmotam —
Kiekvieno Asmens Pinigai

Apdrausti iki $5,000.00 H
Duodam Paskolas ant 1-inų

Morgičių flMHn

Standard Federal ■
Savings & Loan Association of Chicago

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal , 1679
* . . f .

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

• RĘSTA URANTA1

Universal restauranl
GERESNIŲ VALGIŲ; VALGYKLA 

7oV VVest 31$t Street 
' A. A NORKUS, Savininkas 

Teh Victory 96to.

i m ... ...... . ........ . »-■ — ,

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be ‘*Na«iie* 
nu” neturėtu būti.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.'

Salutaro Bitens yra vienas iš ge
riausių B’terių ką šiandien randas1 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ru gyduolė dėl viduriu ar kitu ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Salūta 
ras Biterio. Pašaukite telefom 
Canal 1138. '

639 West 18th St. 
CHICAGO. IIL

- * • ". *
,^I,W .u   >4., ■ , , . .«■■■—** I.'IH‘ii

KEPTA ŽUVIS 
CbleslQW—Potąto Salad* Turime virS 
40 rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 

šviežais kasdien.
GlLLS DELICATESSfcN 
3321 Sp. Morgan Street 

Pristatome — Boiil. 8753
ii ■ lt. iii - ■!., ■ ............. ..................................... . ...... ................. ... ..................

LUCKY INN
Musų naujai atidarytoje ir išpuošto
je užeigoje Lucky Inn randasi Įvai
riausios rųšies degtinė, vynas, Pabst 
Blue Ribbon Beer, cigarai—pietų 
laiku šilti valgiai, užkandžiai ir 
mandagus patarnavimas. Savininkai 
MARY BUTKUS ir TONY JACUBS

Tel. Yards 5299
3827 SO. EMERALD AVENUE

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savininkė 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET, 
Puikiauai degtine ir vynai. 

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Tel. Wcllington 1932 -
OAKDALE TAVERN

Dorothy Pask-Poškevlčiene, Sav.
Skanus, užkandžiai kasdieną. Kepta
vištiena šeštadieniais. Alus—Vynas

. —-Degtinė.
CITIZENS BEER.

1900 OAKDALE AVENUE
(prie 2900 N. Lincoln Ava.)v Telefonai visu Departamentu 

HUMHOLDT 1392 
STENSON BREWING 

COMPANY
BREWERS OF FINE LAGER BEER
1748-1760 N. WINCHESTER AVĖ.

1733-1759 N. DAMEN AVĖ j-
chicago. yra naudingom

kibimai Naujienose 
duoda nauda dėlto, y 
kad pačios Naujienos ■

Iilll.nl


^•TFJę’TTųJ
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mOTEKll SKYRIUS
Vitaminai ir kam f 

jie reikalingi MOTERŲ KOVA UŽ PRIPAŽINI 
MĄ MUZIKOJEŠeimininkė’ kuriai ru

pi jos šeimynos sveikata, 
be abejo, ne tik girdėjo 
apie vitaminus, bet ir 
stengėsi susipažinti su, 
jų svarba ir nauda. Vi
taminai, kuriuos mes 
gauname kasdien mais
te, palaiko musų kūną 
sveiku, augina jj ir ap
saugoja nuo ligų.

Šią taip svarbią me
džiagą mes randam dar
žovėse, piene, svieste,! 
žuvies taukuose, ir kita
me šviežiame maiste.'

Iki šiol jau surastos 
keturios rųšys: vitami
nai A, B, C ir D. Ilgai 
virtas maistas- taipgi 
džiovintas»jnaistas, nu
stoja vitaminų, ypatin
gai vitamino C,’ todėl 
bukite atsargios ir ven
kite ilgo virimo. Geriau 
ir sveikiau yra valgyti 
žalius dalykus, salotas, 
vaisius ir panašiai. Ger
kit daug pieno, gamin- 
kit tokį maistą, kurį rei
kia mažai virti, kuris y- 
ra turtingas mineralais 
ir tik truputi turi rieba
lų. Švieži Smetona su 
trupučiu sviesto ir dar
žovės duoda kiekvienam 
žiogui daugiau nau- 
^s, negu ^arše-

." ’.J^ienais, arba ge- jų vokalizas. Bet, kasgi naudo- 
rai iškeptas porkčiap- jasi tais dalykais, po daininin- 
sas su kenuotomis toina- 
tėmis.

x NORA GUGIS

(Tęsinys)
MOTERŲ KOMPOZITORIŲ 

EMANCIPACIJA «■»
Taip greitai, kaip tik muzi

ka nebuvo apribuota tiktai baž
nyčioms, kompozitorės pradėjo 
rašyti daug, liuosiau. Vardai mo
terų kompozitorių pasidarė la
bai žinomi.

Bėgyje 15<to šimtmečio, įžy
miausios moterys buvo Mar- 
gherita Archinta; Cassandra 
Fedele ir vokietė minyška, Cla- 
ra Hatzlerin. 16-tas šimtmetis 
davė dešimt svarbių moterų 
kompozitorių. Laike 17-to Šim
tmečio jau girdėjome apie dvy
liką moterų, tarp kurių randasi 
Italų, holandiečių, francuzų, 
•anglų ii; vokiečių moterų kom
pozitorių. Jų kuriniai buvo, pil
domi su pasisekimu, taipgi bu
vo atspausdinti ir pasauliui iš
leisti.

Devynioliktas šimtmetis su
teikė daugybę vardų, daugiau 
kaip 70 žymių moterų kompo
zitorių; ir 19-tarn šimtmetyje 
moterys rašė simfonijas ir ka
merinę muziką visokių rūšių. 
Buvo mėginama beveik visokio 
tipo kompozicijos, — operos, 0- 
peretės, oratorijos, niekas ne
buvo per daug sunku dėl ambi
cijos pilnų moterų.

Beveik visos pasaulio garsio
sios dainininkėj turėjo atspaus
dinę savo dainavimo metodas ir

Vanda Byanskienė • Lietuvė Elda Ware

Rašo Valerija Bruchas

KALBĖS ŠIANDIEN — 
FELLOWSHIP HOUSE 

MOTERŲ KLIUBUI

ko minties?
\ Ir dabar rodos ateiname! prie 
vienos silpnųjų pusių, kurios vi
są laiką sutrukdė ir sulaikė mo
terų kurinius nuo pasidarymo 
populiariais. Moterys pačios ne
ganėtinai .prisideda ir nepri- 
gelbsta platinimui savo seserų 
darbų. (

Rodos kaip ir ironija likimo, 
kad vienatinė kompozicija mo
teries parašyta Jr yra žinoma' 
per visą pasaulį, — turėjo bū
ti ta sentimentali ir labai mė
giama “Mergaitės Malda.” Taip 
ir girdžiu, kokį skaitytoją be
klausant, “ar tai moters kom
pozicija?” Taip, moters, vardu 
Thecla Badarzewska, kuri gy
veno Varšavoje ir sulaukus vos 
tik 24 metų amžiaus, mirė. Ji 
buvo parašius keletą kompozi
cijų, bet visos tam pačiam 
stiliuje. Ji tikrai niekuomet ne
svajojo, kad jos vardas pasida
rys populiarus, arba tikriau, 
kad ši jos kompozicija bus ži
noma visur, kur tiktai randasi 
pianas.

Keli metai atgal buvo kompi
liuotas ir išleistas muzikos žo
dynas, kuris talpina vardui vi
sų moterų kompozitorių, kurią 
kuriniai yra jau išleisti, kartu 
su jų biografijomis^ .pilnu są
rašu kurinių ir ^kifoftiis infor
macijomis. Net ir vardai tų 
moterų, kurios yra parašiusios 
veikalų apie muziką, randasi 
šioje knygoje. —-N. G.

(Tęsinys sekamą ketvirtad.)

iSEKERnilHHKHRBHHKBESKSHESHBHfeEHBnDSEHeEKKKMF: 
I 3M Kjj , Julia ZymoiĮtienė-žemaitė n

I apeie irĮlodsge e s PraKimi .M eilė š
Parinko ir sutrumpino 

V. Byanskienė. .

Lapelę kartą bepelinėjant už
puolė šunes. Bėgo, kaip galėda
ma ir vos ne vos įspruko į sa
vo olą. šunės, laukė lapes ne- 
pagavę, iš piktumo lojo. O la
pelė oloje stebisi, atsistebėti ne
gali: kaip ji galėjus taip laimin
gai nuo šunų pasprukti! Tuo
jau ima ir klausia:

—Ką manėt jus, mano ake
lės, kai aš bėgau nuo pavojaus?

—Mes tik dairėmės, tik žval- 
gėmės, ar toli ola, ar taką na
mo rasim.

—Gerai padarėt. O jus, ma
no auselės, ką veikėt?

—Stačios klausėmės, ai* toli 
skalikai loja.

—O tu, nosele? — Tik vis 
uostinėjau, vis šniukštinėjau, ar 
nėra kur pavojaus.

—Gerai.
—Judinomės, skubinomės grei

čiau už viena* kitos susimesti, 
kaip lenktynių bėgdamos.

—Gerai padarėt. O tu, uode
gėle, ką veikei, paskui besivilk- 
dama?

—Tabalavau, makalavau, kad 
tik ne mane, o tik tave grei
čiau šunes pagautų.

—Ką?f Tu man šitaip, darei?

Alioša iŠ vaikų vyriausis. Te- 
1 nai dėdė popas jį mokinęs, iš
leidęs keturias kliasas gimna
zijos, daugiau nebeleidęs. čia 
parvažiavus su tėvais, šiaip taip 
uždarbiauja, tai fašymu, tai 
mažų vaikų mokinimu rusiškai

(Tęsinys)' 
ji savo meilumu ir gražumu dar 
didžiau tėv.us meilėje rišo.

Jokūbas gavo valdišką vietą 
su pastovia ir nemaža alga, bet 
darbo o begalės, rašymo to be
galo. Per dieną, be poilsio, dir-; ir pats mokinasi. Už gimnaziją 
ba kanceliarijoj, rašo, pareida-i neturi kuomi užsimokėti, bet 
mas namo dar parsineša daugy-j tą patį kliasos kursą privatiš- 
bę rašymo, niekaip nevalioja 
vienas. Samdo iš šalies/ pagelbi- 
ninkus, gimnazistus, ar mažus 
raštininkus perrašyti,Jam po- 
pieras. J

Pasitaikė pasamdyti gimna
zistas penktos kliasos. Vaikelis 
menkas, išblyškęs, apskurdęs, 
apiplyšęs, bet pasirodė gan ga
bus. Visus popierius Jokūbui 
perrašė rūpestingai, švariai ir 
greitai darbą padarė. Užkalbi
no jį kasdien ateiti pasiimti 
darbą, o gailėdamos, kad jis 
toks menkas,, tartum išbadėjęs, 
kartais Jokūbas įsivedė jį ant 
pietų ar ant arbatos. Vandutė 
.geros ir gailingos • širdies, nie
ko prieš tai neturi.

Sužinojo Burbai, jog jis Alio
ša vardu, sūnūs ruso ištremto 
iš Rusijoą į šį kraštą. Pasako
jos, kaip jų niekas čia nemyli ir 

___________ ____ ______  neprijaučia, čionykščios kalbos 
—Tekit, šunes, biaurybę uode- ’ lenkiškai nė lietuviškai nemo- 
gąl___________________z ka, kaip sunku darbas \ gauti...

O jus, kojelės?

kai mokinasi. Didžiausia - jo 
svajonė — gimnaziją užbaigti, 
tuomet galės tėvams padėti...

Burbai, atsimindami savo 
vargus, ištrėmime, labai tam 
vaikui prijaučia, labiau Vandu
tė. . '

—Gaila to vaiko, — sykį ta
rė Jokūbas, — mes galėtume 
jam pagelbėti, kad pabaigtų 
gimnaziją... priėmę už savo sū
nų, išauklėtumėm geru žmo
gum, butų veikėjas visuomenei 
naudingas... paskui savo tė
vams padėtų...

i —Nėra ko apie tai nei sva- 
perkirto Jokūbas, —

PLEISKANOS
Moterims, lygiai it vyrams, 

pleiskanos yra didžiausias prie
šas jų plaukams.

Galvos odos niežėjimas, plau
kų smukimas, abelnas, nešvaru
mas, teikia' daug nemalonumo.

žemiau, paduotas receptas y- 
ra vertas bandymo. Pąsistėngus 
ir nesigailint laiko, pleiskanas 
galima panaikinti.

Receptą pridavė Veronica 
Faiza.

Vaistai dėl plaukų
Sumaišyk du dideliu šaukštus 

sieros- (sulphur) su už 5c. ver
tės glycerinu. Nupirk pakietą 
šalavijų (sage) ir užpilk ant 
jos kvortą verdančio , vandens. 
Padėk ties galu pečiaus ir leisk 
stovėti dvi valandas. Kuomet 
atvės, iškošk ir- supilk j butelį, 
pridėjus sierą ir glyceriną. Da
bar pridėk du didėliu šaukštus 
yro alkoholio. Jei siera nevisai 

ištirpus, tai- ni^ko, vaistai yra 
vienok geri.

Per du1 mėnesiu kas vakaras 
patrink galvos odą su galais 
pirštų iki' galva bus karšta. Ta
da gerai įtrink į odą vaistus. 
Už dviejų mėnesių, jei gerai iš- 
pildei patarimą, pleiskanos su
simažinsi / , (

Toliau užtenka gerai patrin
ti galvą su vaistai^ tik vieną 
ar du kartu per savaitę. Bent 
kartą kas dvi savaitės reikia 
priegtam gerai išprausti galvą. 
Ir jeigu nenorima, kad pleiska
nos daugiau sugrįžtų, ir plaukai 
butų sveiki, reikia žiūrėti, kad 
Šukos butų švaros (reika jas 
mazgoti kas savaitę) ir niekuo
met nereikia vaitoti kito šukų.

. MOTERYS! Mes padarėme 
specialią sutar^ kad jus pigiai 
galėtumėt gauti medų tiesiog iš 
ūkės nuo Wittbeckerioi. Perskai
tykit jo apgarsiįnmą, kuris tel
pa ant šio puslapio. Medus yra 
taip pat maistingas, kaip ir 
sviestas.

Felldwship House Moterų 
Kliubas yra draugija, kuri vei
kia, kad palaikius tų senų Brid- 
geporto įstaigų Fellowship Hou
se. Praeityje, Fellowship House 
buvo centras lietuvių draugijų 
sueigoms, parengima'ms, chorų 
repeticijoms, etc. Kaip anais 
laikais, taip ir šiandien, tenai 
yra laikomos klasės pamokini
mui ne tik vaikučių, bet ir su
augusių. Taipgi ši įstaiga' sutei
kia mažiems vaikams vietelę, 
kurioj e jie gali susieiti, po mo
kyklos valandų ir ten, globoje 
patyrusių mokytojų, naudingai 
ir kartu smagiai praleisti laikų.

Kadangi šis taip vadinamas 
“settlement house” randasi se
niausioj ir daugiausiai lietuvių 
apgyvento j kolonijoj, ir juomi 
naudojasi didelis nuošimtis lie
tuvių, tai, natūraliai, musų lie
tuvės moterys ima aktingų rolę 
visoje Kliubo darbuotėje. Pas
tovių Komisijų sąrašuose randa
me vardus ponių Viktorijos 
Šimkienės ir S. Cibulskienės 
(naujų narių komisijoj) ; Ma
rijonos Zolpienės (pilietybės ko
misijoj) ; Maria Schultz (muzi
kos komisijoj); Ona' Aleliunie- 
nė (socialėj komisijoj), etc.

Jų 1936-37 sezono programas 
talpina net 29 atskirus įvykius 
ir šiandien pripuola jų taip va
dinama “Kaimynystės Diena.” 
šios dienos programo vedėja y- 
a Nora' Gugienė ir svečius pri

imdinės ponios Schultz ir Ci- 
bulskienė.

Svarbiausias šio programo 
punktas bus ponios Vandos By- 
anskienės paskaita apie jos dvi 
keliones į Lietuvą. —N. G.

KANADIETĖS APIE “MOTE 
RŲ SKYRIŲ” '

Ketvirtadienis, vas. 4, ’37

kois tapo redaktore M AISTAS
Mieros

joti 
mes patys vos tik galą su ga
lu suvedame... O ir musų Ony
tė' auga, tuoj reikės mokslo... 
gimnazija čia brangi...

—Jis ir mums butų naudin
gas, — užsišoko Vandutė,—ta
vo raštus perrašinėtų, t*au dar-, 
bą palengvintų, nebereikėtų 

o______ u - . - kožnu sykiu mokėti...? Sykiu ir
O šunes uodegėlę nutvėrė, la- kęlio stoties prekes iš vagonų ’ Onytę į gimnaziją rengtų... jau' 
pę iš olos išsivilko ir užkrimto! krausto. Mokina paliegusi, nie- laikas, devintus metus ėiha... iš;

Tai <tau! ' '

Jei nuo ilgo vartojimo indaį 
pasidaro geltoni, kas, supranta
ma, negrabiai atrodo, patrinkit 
juos su druska, jie pasidarys 
baltesni.^

Kietai išvirtas kiaušinis vi-
A •

duj nepajuoduos, jei jį tuoj iš
virus įdėsi į. šaltą vdndenį.

......... r-.:.?.--"-:.’.

...Aš nebegaliu ilgiau išlaikyt 
ir turiu rašyt, kad duot jums 
•šinoti, ką Toronto moterys ir 
ką aš pati manau apie Moterų 
Skyrių. Aš pasistengsiu su
rukti ir pasakysiu, kad mes 
visos tiesiog džiaugiamės jūsų, 
chicagiečių, moterų sumanymo 
įkunijimu ir visuomet * balsuo- 
sim už Moterų Skyrių!

Jums pasisekė sutraukti žy
miausias jėgas į bendrada'bes 
-(žinoma, neįskaitant manęs, aš 
tik vieni niekai prieš kitas).

Dar vieną dalyką jus ponia 
padarėt labai gražų, tai tą, kad 
a. a. Žemaitę taip pagerbėt, 
pradėdamos musų reikalus su 
jos raštais.

Nuo savęs aš linkiu daug, 
daug pasisekimo, ištvermės ir 
sveikatos, kad galėtumėt tą 
garbingą darbą itęsti per ilgiau
sius metus.

M. F. Yokubynienė.

—verdame keturiems, pavalgys 
ir penktas... Kambariukas yra. 
Onyte miisų miegamajam su 
mumis miegos, Aliošai atliks 
mažasis... - N

Taip Vandute dėstė, dėstė vi
sus patogumus, kol Jokūbas su
tiko Aliošą priimti.

Rodos, riiekokios permainos 
Tai <tau! I ko negali dirbti, tankiausia lo- pradinės neįstos j gimnaziją’,1 namuose sulyg perėjimu Alio-
Lapelė iŠ piktumo pamiršo vo j e guli, daktarams, vaistams reikia prirengti... Kaip tik Alio-1 sos, o iškąščiai ; daug -didesni 

savo kytrumą ir todėl prarado pinigų nėra ir pasimaitinti sun- sa butų į sykį naudingas tau ir1 pasidarė.
gyvastį. ku... Dar maži. vaikai yra. Jis Onytei... O kas link užlaikymo | > (Bus daugiau)

j z ka, kaip sunku darbas gauti..
Ir iškišo iŠ olos gauruotąją. Tėvas sunkiai dirba, ant gelž

ku... Dar maži. vaikai yra. Jis Onytei... O kas link užlaikymo | (Bus daugiau)

NIDA LIQUID CREAM

25c
’ Greit džiustąs 

nelimpąs
> Nida Liųuid Creatn 

vartojamas ypatingai 
ųuo odos šiurkštumo ir 
skerdejimo. Vartoja
mas rankoms, kai iš
traukus iš vandens rei
kia eiti laukan. Įtrin
tas į odą, ją sušvelni- 
nins ir apsaugos nuo 
skerdėjimo, vėjo su- 
putimę ir saldės jdegi- 
gimo. Išsitenus prieš 
nauderį, pasitar n a u s 
kaipo geras pamatas. 
Vyrai vartokit prieš ir 
po nusiskutant.

Atsižymėjo kaipo rašytoja

2
4
8
4
1
4
3
2

Šią savaitę sulauksime naujo 
žurnalo: THE OUTLOOK, Mid- 
West Journal of Opinion.

Šis. žurnalas išeis kas mėnesį, 
redaguojamas liteuvaitos, Elda 
Warekois drauge su ponu Aiva’ 
Tompkins.

Atvykusi į Chicagą • vos tik 
šešiolikos metų amžiaus, nuo 
ūkės Wisconsine, ji pradėjo 
darbuotis ir toliau mokslą tęs
ti kol įsigijo žurnalizmo diplo
mą, bei laimėjo trumpų pasakų 
prizą ir dar liko apdovanota sti
pendija!

Dabartiniu laikų, dienomis 
dirbdama, vakarais tebelanko 
Northwestern University., To- 
lyn, tolyn panelė žengia!

i . P-lė Wa'rekois yra narė Kul
tūros Ratelio (K R’s). žingei- 
du klausytis kaip panelė lietu-, 
viškai gražiai kalba ir neužmir-! 
šta tos kalbos; nežiūrint to, kad 
jos darbas ir mokslas ją laiko 
kas valandėlę prie svetimtau- 
čių.

Sveikinimai ir širdingi linkė
jimai panelei redaktorei dėl to
lesnio ir dar didesnio pasiseeki- z 
mo!

Rašo DORA VILKIENĖ
2 puodukai padaro 1 pusę kvortos 

puskvortės — 1 kvorta 
kvortos — i galiono 
kvortos — 1 pėką 
pėkai — 1 bušelis 
pėkas bulvių — 15 svarų 
puodukai miltų — 1 svaras 
puodukai kornų miltų — 1 sv. 
puod. smulkaus cukraus 1 sv.

2% puod. miltinio cukraus 1 sv. 
2% puod. rusvaus cukraus 1 sv. 
2 puodukai sviesto — Išvaras 
2 puodukai mėsos — 1 svaras 
9 vid. *d džio kiaušiniai — Isv. 
16 uncijų padaro 1 svarą
2 šaukštai sviesto, cukraus, drus

kos 1 uncija
4 šaukštai miltų — 1 uncija 
16 šaukštukų — 1 puodukas 
60 lašų — 1 Šaukštukas
3 šaukštukai — 1 šaukštas
4 šaukštai — puoduko
1 puodukas nuvalytų migdolų — 

% svaro
1 puodukas razinkų — 6 uncijos.

Dezertas

GERAI pagamintas ir skaniai pa
duotas • dezertas kartais padaro ir 
labai neskanius pietus tikra puota. 
Dezertų, yra visokiausių rūšių — iš 
vaisiųr kiaušinių, pudingai iš duo
nos, kruopų ir t. t. Prie dezertų 
irgi priskaitomi “pajai” ir pyragai
čiai. Taupiau bus, jeigu dezertus 
gaminsime pagal sezoną — vasarą 
vaisinius ir ledus, o ž emą patro- 
vas iš miltų, kruopų ir žieminių 
vaisių.

Jautiena su kornais

Tik ką gavome visai naują recep
tą jau.ienos kepsniui. Pabandykit.

i u» ir skanus.
Nusipirkit IV2 jautienos 

beef, suinalkit)
2 svogūnai
6 riekeles žaliojo pipiro 

pepper).
1 blėkinė No. 2 kornų
1 blėkinė tomatų sriubos

soup)
Sviesto, pieno, bulvių košes drus-

(Tųsa ant 5-to pusi.)

(chuck

(green

(temato

—Rep. S.

Madų ratarimai
Veda PARYŽIETĖ

• Kiekviena moteriškė, turėda
ma' tik kelias nebrangias suk
nias (vienų sezonui tinkamų 

.gerų paltų, dvi skrybėles, ke- 
lias poras gerų batų ir prie tų 
drabužių tinkanąus priedus, kaip 
pirštines, gėles, blizgučius ir t. 
t.), gali švariai ir elegantiškai 
atrodyti, jeigu ji atsimins ir a- 
tydžia'i pildys sekančius patari
mus : •
.. 1. Peržiurėjus visas savo suk
nias ir radus kurią vieną nely
giai atsiulėta, nunešk jų pas sa
vo siuvėjų arba pati susitaisyk 
ir lygiai atsiulėk.

2. Suknios apatinė siūle ne
turi matytis iš po ilgo palto.

3. Apsirengus ir prieš išei
nant, atydžiai apsižiūrėk, kad

' (Tąsa ant 5-to pusi.)

TYRAS MICHIGANO MEDUS 
—dobilų ir alfalfa—vieno galiono 
kenuose, (12 svarų net) apmokė
tu pašto siuntiniu $1.50. Penkių 
galionų kenas (60 svarų)—trau
kiniu $6.00. Siųsti pinigus su už
sakymu. Referencas: Fulton Coal 
Co., 74-ta ir Ada gat., Chicago.

ROB’T F. WITTBECKER 
Route 2, Custer, Michigan

RUPI IR PLYKYTA 
RUGINE DUONA 

ALEKSA’S 
BAKERY 

3339 S. Morgan St. 
Phone YARDS 7258

Kolų Snecialistas
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.

JEI KASDIEN VARTOSI NAUJAI || ||) ■ 
IŠDIRBTUS KOSMETIKUS 11 III A

IR KITUS PREPARATUS.

NIDA VEIDO PUDRĄ (Face Powder) ......  50c
NIDA VEIDO DAŽUS (Rouge) ...................... 50c
NIDA LUPŲ DAŽUS (Lipstick) ................   50c
Ateikite, rašykite ar skambinkite telefonu reikalaudami musų išdirbinių.

PAVYZDŽIUS DUODAME DYKAI.

Nida Laboratories, Not Ine.
2555 West 69th St., Tel. Hemlock 0318

CHICAGO, ILLINOIS , \
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Naujienų” 23-čias Me- . I 1 O

tinis Parengimas
- «ir -!j ■, i ai -11 m,t

-1 šio vakąro programe 
vau j a gabus artistai,

i ninkai ir dainininkai. D^ug 
apie juos čia nemanau kalbė
ti, nes iš praeities jų nuveikti 
darbai kalba už save.

šie asmenys pildys progra
mą: p-nia Nora Gugienė, p-ia 
P. Milerienė, p-nia Ą. Nausė
diene,’B. Liutkevičius^ A. Bu
lis, P. Jąkavičius, Gene Lukas, 
p-lė Josephine Aleksa, p-nia 

, šidiškiutė-Giedraitienė, fp-ųia 
Lulu Babęn, iš Hoękfordo lie
tuvių mišrus kvartetas—J. 
Štružas, O. Sinkevičienė, J. 
Bacevičius ir B. Šimaitienė.

Bus ir daugiau įvairenybių. 
Kiek ’ teko nugirsti, svečių at
vyks iš tolimesnių nuo Chica- 
gos kolonijų, kaip iš Bockfor- 
do, Waukegano, Bacine, 
Springfieldo, De Kalb, Aurora, 
Gary, Indiana Harbor, Rast 
Ghicago ir iš kitų miestų.

Tai bus suvažiavimas nau- 
jieniečių gerų rėmėjų, kurie 
ateinantį sekmadienį turės 
linksmą, įdomią ir didėlę su
eigą Sakalų ' svetainėje, 2343 
So. Kedzie avenue.

-r-Senas Petras.

■y uu t

Vasario 7 dieną, t. y. atei
nantį sekmadienį, . įvyksta 
dienrąščio “Naujienų” 23-čias 
metinis parengimas Sokolų 
svetainėje adresu 2343 So. 
Kedzie avenue.

Kiek man žinoma apie dien
raštį “Naujieną^** per tą Idiko- 
tąrpj, jis yra vertas pagarbos. 
Per visą savo gyvavimą “Nau
jienos” suteįkė lietuvių išeivi
jai daug naudos.

Dienrašty *‘Nau j i e n o s e”, 
kiek pamenu ar pats esu ra
šęs, pirmiausia dėta pastan
gos teisybę pasakyti — ar tai 
darbo žmonių reikaluose, ąr 
smulkaus biznio, ar politikos. 
Net ir tie, kurie nesutiko ,su 
“Naujienų” mintimis praeity, 
šiandien aiškiai mato, kad 
daugeliu atvejų “Naujienų” 
buvo tiesa. Mato, kas dabar 
dedasi Lietuvoj, Rusijoj, Vo
kietijoj, Italijoj ir kitose šaly
se.

Todėl ateinantį sekmadienį 
visa lietuviškoji visuomenė, 
kųrįai tįk laikąs leidžią* turė
tų dalyvąuti “Naujieną” pa
rengime ir paremti dienraštį 
“Naujienas,”

daly- 
smuikir

Daug lietuvių Baigė Auk
štąsias Mokyklas

• Tęsinys)
TILDEN

Wįllra'm Andris 
Alex Andrisunas 
Michal W. Andruch 
Albert Barkus 
Phillyp Berzinski 
Wililam W. Broadus 
William Bukent 
Walte£ jf. ,.Ąįslewicz

• Edward Gailinąs 
Victor Kaupas 
Alexander J. Kasper 
Joseph Fred Letkųs 
Frąnk Monkus 
Alexąnder A, Rasimas 
Albeit Rozgus 
Beter J, Tamasiunas 
John Tarnui 
Bernąrd Tamis 
Danui A, Zaųberis 
Casimir Adomaitis 
Rdward Stancik 
Wųltey B- Walas

UNDBBGM
Reter Balsis 
Algird B. Benosiųs 
Ray C. Bernas 
Rorothy M« Bpoze 
John P. Bružas 
A. Gayda 
Rerųiee ĘJimaitis 
Robert Koleųa 
Alfred S. Kulis 
Rjęhąrd Ma^hal 
JųĮia M. Maslauskąs 
Margaręt Šaltis 
Gabriel C, Stakaųskas 
John R. Stancik

LAKĘ VIĘW / 
Sųe Ąmi Sargis 
John Ursin 
Fred Tyszko

LANE TĘęHNICAL
John B. Apdnus 
Theodore Balis 
George Ęenzas 
Jack A.- L. Sciurba 
John C. Kuras 
Charles Minkalis

WALLER

Stephen A. Bąrzelis
WRiąHT JUNIOR COLLĘGE

Florence Banas 
Edward Skaistis 
Lilliąn S. Skubą 

MANLEY
Josephine A- Aveną , \ , 
Winifred Backus 
Ęsther Regūn 
Josephine Tarskis 
Jeąnette Yeker

MARSHALL ,
- Vera D. Huska 

Hejen M- Pelenes 
Robert C. Jikulski 
Irene Tuntas 
Alex Niprika's

. HĄRRISON
SteUa Ę. Baran 
Frank Benuska 
Alviną S. Gipris 
Casimir F. Dųdys 
Ray W. Mackievvięh 
MurieV M- Manelis 
Esther Petras 
Rouis N. Poborsky < 
M- M. BraąiRskas ‘ \ 
Lucille Smilga 
Hejen I. Stąponskus 
Edward A. Walski 

y* Gearge W. Yangas - 
a Eva I. Zaropskąs

Ivan H. Žebrauskas 
(Bus daugiau)

į !im- A1’’"1t.

Morning Star Kliubas laikys mėnesinį susirinkime vasario 4 d 
8 vai. vak., 3804 Armitage avė. Draugai malonėkite ąt 
vykti j šį susirinkimą, nes yra svdrbių reikalų ąptarti 
Nepaminkite, kad susjrįnkimąs yrą naujoj vietoj.

Mk Gkepul, raštininkas.
Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kljubo mėnesinis sųsirin 

Rimas įvyks penktadienį, vasario 5 do 8 vai, yąk, J. Pp.t 
rausko svetainėje, 1750 S. Upiąn avė. Visi nariai dalyvąu 
kit, R. Jk žolynas, sekr. (

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą penktadienį, vasario 5 d. 7:30 vai. va'k., Lier 
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Nariai ir tie, kurie 
esat pripildę aplikacijas metiniame baliuje prašomi laiku 
pribūti, nes yra daug svarbių reikalų. —S. Kunevičia, ras.

tako Bylos Svars-

DUųrininkai tariasi dėl nuo 
sprendžia

Vą^ąr po pietų pasibaigė 
Frank V. Zintąkp bylos svar
stymas. Po p^okurąlųros įr 
ZJntąkP advokatų kalbą, džiu- 
rininkai pradėjo tartis dėl 
nuosprendžio.

Zintakas buvo teisiamas ųž 
išeikvojimą Sųperidr teismo 
pinigų. Jis aiškino, kad pini
gus ne pasisavino, bet juos 
paskolino įvairiems teisėjams. 
Vienas iš tų teisėją, J. Davis 
liudijo, kad jis niekuomet jo
kių pinigų nuo Zintakp nesl- 
skolino.

Brighton Vark
Iš demokratų veikimo

rašykite j organizaciją ir ben
drai veikli nes du ar trys nu- 
veiks.daųgiau, negu vienas. Tuo 
tikslu vaidybą kviečia visus- 
skaitlingai atsilankyti į sekamą 
organizacijos susirinkimą, kurs 
įvyks 'vąsąrįų 4T dieną 7:30 v, 
vak, adresu 2417 W. 43rd St. 
Tąipgt kviečia ip žymius politi
kierius, kurie pąąiškins apie 
įvairių dalykų būvį. Be to, 
bandys sumedžioti “rasos dėl 
drąsos’’.' y .?

Toliau organizacija nutarė 
surengti vąka'rą 12-tame Wąrde 
teisėjo Zurio Vardu. Kadangi 12 
Wardas yra jo namų yvardaš, 
tia nebus pro šalį pasikviesti 
teisėją .Zurį ir kartu su juo 
pasilinksminti ir pasitarti.

Šiam darbui išrinkta darbšti 
komisija. Jau ir svetainė paim
ta, ir muzika sukalbėta, ir ti- 
kietų platinimas Pradėta, nors 
šokis dar tolokai, būtent balan
džio 4 dieną. Į komisiją įeina 
šie asmenyą: Macijauskais, Jo- 
vais, Jurgelionis, Ivanauskas ir 
Gerdvainis, taipgi visa valdyba.

Korespondentas.

Nutarė Boikotuoti
General Motors

</ ■■ i,y ■ ■-' ‘ ■' - i..it.'.■.—■■■»» • , - •

Plieno Darbininkai Nepirks 
tos Firmos Automobilių

Iš Valstijos Legisla- t 
turos.

Keli tūkstančiai plieno dar
bininkų Gąry mieste vakar 
nutarė boikotuoti General Mo
tors bendrovę, kur suvirs me
nesio laiko eina streikas. (Var 
kąr prasidėjo naujos derybos 
tarp streiko vadų, J. L. Rewis 
ir G. M. vadų.

Plieno darbininkai pareiš
kė, kad jie nepirks jokių Ge
neral Motors gaminių. Pirma 
gamina įvairius , automobilius 
ir jų dalis.

Nicholas Fonteęchio, Stfeel 
Workers Organizing Commit- 
tee pareiškė, kad G. M. strei
kas

Illinois legislaturos nąrys 
Robert Woodward įnešė legis- 
Jaturon kilią? kurs reikalauja, 
kad. butų ^audžiami netik 
žmogvagiai (kidnaperiai), bet 
ir mokantys kidnaperianis pi
nigus asmenys už paliuosayi- 
iną pavogtų žmonių.

Legislaturos narys Peter 
Granata įnešė bilių į legisla-* 
turą, kąd teismo pripąžinti 
kaltais išgedi j imu mergaičių 
jaunesnių kaip 16 metų asme
nys butų sterilizuojami.

C L AS SI F1E D AO S
1‘Y .

L———   ——i—I

Miscelianeous for Sale 
Įvairus Pard»vimą|* W*V>*****#—*ltf****WHŽWKWM****''***** 

/PARSIDUODA registeris tinkamas 
j taverno biznį, naujas vertas $1200 
parduosiu labai pięiai, 6822 So. Ral- 
sted Street.

Financial
Finansai-Paskolos

bus laimėtas.

Kova dėl taksų.

Išgelbėjo moteriškę
Melvin Davis, 2358 North 

Lincoln avenue, antradienio 
vakare išgelbėjo p-nią Clarą 
Peterson 70 metų, kuri įšoko 
į upę, mėgindama nusižudyti. 
Moteris gyvena adresu '2930 
Shakespeare avenue. Ji nuga
benta į ligoninę.

kolektavimas visur
NĖRA kolekto—nėra mokesnio. 

Randas—notos—algos— skolos—-visų 
rūšių bilos—greitas patarnavimas.

GREAT NORTHERN CRED1T 
SERVICE.

79 West Monroe, phone State 5922.

Help VVanted—Malė 
parbinmku Reikia

IEŠKO jauno vaikino ar vyro—ąe- 
vedusio kepėjo pagelbininko darbui.

11749 So. Michigan Ąve.

Porą savaičių atgal, salėje 
2417 W. 43rd St.,- 12 VVaydo 
Amerikos Lietuvių Demokratų 
Organizacija laikė susirinkimą. 
Susirinkimas buvo gan skait
lingas, i organizaciją įsirašė 
dar 7 nariai.

Buvo renkama valdyba.. Duo
tas įnešimas ir paremtas pa
likti senąją, valdybą ir šiems 
metams. Nesant priešingų, se
noji valdyba vienbalsiai išrink
ta eiti pareigas ir šiuos ihetus. 
Į valdybą įeina šie asmenys: 
pirm. John Yuška, vice-pirm. 
Vincas Poppel, antras vice-jSir. 
John Simonas, ’ nųtar. rast.. 
Joseph Kaminskas, fin. rast. 
Joseph Valentin, kasierius Ben- 
dikas, durų sargas Macijaus
kas ir korespondentas Stasys 
Gurskis.

Nors neperseniai ši organiza
cija pradėjo viešai veikti, bet 
jau turi gana’ didelį skaičių na
rių ir veikia, lietuvių, labui šioj

. ..ęjr^ /jos „tįlęslas 
buvo apsvarstyti ir gauti dau- 
giau apsaugos kolonijai, šian
dien jau matome daugiau polL 
cijos gatvėse ir nebegirdim tiek 
daug skundų apiplėšimais.

Organizacijos kita problema' 
yra sumažinti elektros ir gaza 
mokestį šioj kolonijoj, kuris 
matomai yra jau dabar per
augsiąs ir kurį dar norima pa
kelti.

šiuo reikalų turėtą kiėkvier 
pas vartojantis gazą ar elektrą 
susiinteresųoti ir prisidėti prie 
orgahįzačijos veiklos. Organiza
cija nereikalauja iš jūsų jokio 
atlyginimo; prisidėjimas gali 
būti tokia: skaitliųgesnis .atsi- 
lapkymas į sųisrinkimus. Kurie 
pritariate tam darbų j, tai įsp

Dariaus-Girėno Pos
tas Nebetenka Rubli

Cook kąųntčs . 1935 metų 
taksų suma siekė $138,988,059. 
Žymi dalis taksų paliko nesu
mokėta. Tarp 27 ir 35 milionų 
dolerių suma yra kontestuoja
ma teismuose. ,

Pilkite savo apięlinkčb 
krautuvėse

Help VVanted—bernai© 
Darbininkių reikia

REIRIA Merginos, užlaikome vi
rėją—geri namai, nuolatinis darbas, 
refereneds pageidaujamas. Greepe- 
baum, 2440 Lake View Avė.

- ■’T-r-

Dariaus-Girėno Posto valdy
bos vardu p. Wm. J. Kareiva 
prašo pranešti, kad? Postas 
jau užbaigė rinkimų rūbų po
tvynio aukoms. Daugiau ne
betenką.

• •• ■ 1 ' . •. .

P. S. Kareiva sako, kad dar
bo pasekmės buvo labai geros. 
Surinko didelius kiekius įvai
rių apvalkalų, siutų, marški
niu, etc.- < —R.

, ONA ŽIČKIENĖ 
po tėvais Levickaitę.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
vasario 2 dieną, 7:37 vai. rytą 
1937 m., sulaukus pusės amž., 
gimus Tauragės apskr., Ada
kavo par.. Ocikų kaime.

Amerikoj išgyveno 36 metus.
Pąliko dideliame nuliudįinę 

vyrą Mikolą,-. dukteris: Mo
niką, Oną,: -}Rątą, Prancišką ir 
Josęphine,; 3 .sūnūs: Mikolą, 
Juozapą ir Tran’ciŠkų, seserį 
Rozaliją i^Šlažįenęi 3 brolius: 
Jurgį. RranciškH • ir Antaną' 
Levickus įr daug kitų giminių, 
o Lietuvoj brolį Vincentą ir 
sęąęjrį Marijoną.

Kūnas pašarvotas 3416 So. 
Ųitųąp.ięą Avė. ^Laidotuvės 
įvyks ^eštad., Vasario 6 dieųą 
8 vąl. ryto iš namų į Šv. Jur
gio pąrąp. bažnyčią, kuripje. , 
atsibus gedulingos pamaldus 
UŽ vėlipnęs Sielą, o iš ten bus

- nulydėtą į Šv. Kazimiero ką- 
pines.;-,

iYiąi Ą. A. Onos žičkięnės 
gi'piiiųės, draugai ir pažįstąjį 

'esat ųųQŠ|rdžiai kviečiami <Ją- 
ĮyvaųŲ ląįdotūyėse ir sutęikti 
jąi pųpliufinį patarnavimą ir 
ątsisyęįkinimą. Nuliūdę lieka;

'''''■■"•ii'1 ■ •

'-^yrąs. dukterys, sunai, sesuo, 
W»ręl|ąi ir kitos giminės, 
^tarnaują laidi dir. J. F. EUr 
deįkls. tel, Yards 1741.

7 DIENOS | LIETUVĄ 
■ ■ | ANT ' , 

BREMEN-EUROPA
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhdvene užtikrina patogių 
Kelionę j Kaunu.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

. COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEWYORK

Patogus geležinkdiaįs susisiekimus iš 
Brenien ar. Hamburgo.

Mes jiųns pągelbesiin gauti vizitiniu ir imigra
cijos vi?as jūsų Europos giminėms.

Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURGAMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD
130 W. RANDOLI’H ST., CH1CAGO

'iu/ur?naJc&

for ECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Doublę lested/Doub/eAcfionf

POV/DER
25 ou neės for 254 

Full Pack ••• No SĮack FilIintįS

PADEKITE mums 
drabužius, „NUSI- 

KkATYTI!
2000 NEATIMTŲ IR NIEKENO 

... NEVARTOTŲ \

PRIMESTU 
DRABUŽIU 

KAUTU

ĄŲGŠČIAU

PAMĖGINKIT ĮSIGYTI 
PIGIAU •

PARKWAY 
TAILORS

VIENINTELĖ KRAUTUVĖ — 
NETURIME SKYRIŲ

405 B 61 gątve
ARTI SOUTH TARK

ATDARA: VAKARAIS IKI 9ATDARA; VAKARAIS IKI 9 V. 
SEKMADIENIAIS IRI PO PIETŲ 

. .......   .■ im . i i-iii . .... .... i

—1  — - 
Siunčiam GMen Telegrama I VUmg 

Pąsaullu Dalia

LOVEIKIS
KVrETKININKAS 

Gėles Vestuvėms, Bąnkietams 
ir Pagrabamš

3816 So.Halsted St
Tek BOUJevard 7814

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms-— 

Bankietains—Laidotuvėms— 
./ Papuošimams.

4180 Archer Avęnue1
Phone LAĖAYETTE 5800 /

SOCIAL SECURITY
MA GAUTI PAS

J. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Phone GALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užvedą sys- 
temąs pritaikant prie valdžios 

reįkalavimų.

CLASSIFIEDADS
-I I . .......... .......... ,

Mezgimo Dirbtuvės
 —Kpitting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
(A SVETERIŲ K R A U- 
( PL Ji TUVĖ ATDARA KAS 
\ DIENĄ —IR VAKA-
\ ‘H RAIS IR SEKMA- 
i DIENIAIS.

* Iv Telefonas <
VICTORY 3486.

504 WEST 33-rd STREET

STOGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame bleties 
darbus. Lengvos išlygos,, jei pagel
iau jama.

RRIDGEPORT ROOFING CO. 
8216 Jo. Halsted SL 

Victory 4965 

COAL
Anglys ■*

JAUNA MOTERIS suprantanti 
namų darbų—prižiūrėti 2 mąžus 
vaikus, būti, skalbimas, $5.00 prad
žiai, Ąvęnue 5888. . 'A

MERGINA AR MOTERIS prižiū
rėti 7 mętų amžiaus mokyklinį vai
kų nėra namų darbo, būti. Kreiptis 
po 5. 6220 So. Morgan St. antras 
aukštas. Engle\vood 8484.

MERGINA- NAMŲ DARRŲI be 
skalbimo ir virimo, , $7.00-—kamba
rys ir užlaikymas. Kreiptis Monroe 
1333, Piersanti , Accordįon Schoęl, 
930 Blue Island Avė.

POCAHONTAS Mine P.un, 75% 
stambumo, garantuota kokybė—to
pas ............................................ $7.25

INDIANA ILLINOIS, Egg,
Lump ar Nut

SCREENINGS 2 inčių stoker $4.60 
Rūšis ir svoris garantuojama, grei
tas patarnavimas. Kiti anglių bar- 
genai.

Telefonas DEĄRBORN 0264
Furiuture & Fixtures 

Rakąndai-Įtaisai

' IŠPARDUODAME BARU FIKčĘ 
KIUS, visokio didžio su Coli Baksaie 
ir sinkom. Talpai itoru fikčerius dęl 
bile kurio biznio įskaitant svarstyk
les. ręgisterius ir ice baksus. Casb 
ąrbą ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

p: E. SOSTHElM & SON£ 
1915 80. STATE STREET.

» CĄLumet 5269.
(Nauj0j Vietoj)

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

EXTRA BARGENAS
PARDAVIMUI MŪRINIS, kampi

nis namas su Tavernų ir Lunch- 
room; yra kambariai viršuj. Biz
nis išdirbtas per 15 metų. Priešais 
didelių dirbtuvių. Priežastis pardavi
mo—liga. Nuosavybė. cash—nėra 
inorgiČių. 1858 West 39th St.

$7.25

$5.75

MARKETĄ PRIVERSTAS PAR
DUOTI greitai, ledo mašina, keisai 
ir kitkas— visų krautuvę paaukuos 
už $395.0(1. 4059 Archer Avenue,
z , 5’€pntral 6661.

KRIAUČIAUS CL^ANING ir tai
symu šapų parduosiu pigiai, arba 
renduosiu dėl ligos. Gera apielinke, 
nėra kriaučiaus arti 
nos kolionijos 
klynina siutus po __  ___  _
$1.00, o čia to nėra. Storas, 2 kąmb. 
renda .$12.00. 1324 W. 48th St. Li
berty Tailor.

arba
J 

nebijokit se- 
nųujoj kolionijoj 

49c arba 3 už

PRISTATYMAS MIESTE IR -PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ 

Tel. Kedzie 3882 
ANGLYS! 
ANGLYS!

Peoples I4qyor Store
2646 West G3rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

MĘRGINA bendram namų darbui 
bę skalbimo — 1 vaikas 4 kambarių 
apartmeųtas, būti $5.00. Buckingham 
8157.

REIKALINGA moteris prie namų 
darbo—valgis ir kambarys—mokes
tis pagal sutarimų. 4120 South 
Maplewood Avė.

h'or Kent
RENDON 5 KAMBARIAI ant an

trų lubų, pečium šildomi. Šviesus, 
naujai dekoruoti.

Taipgi fornišiuoti kambariai ant 
pirmo augšto, karštu vandeniu šil
domi, prie mažos šeimynos, arti gat- 
vekarių ir krautuvių. 5046 South 
Kolin. Avė., ir Archer Avenue. *

Ręal Fsta te For ie
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda dviejų aukštų muro 
namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimus kitų bąp- 
genų.

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

Hemlock 0800. ‘

71 ir BELL AVENUE (buvusi 
Irving) 1% aukšto 2 flatų freimas, 
fųruace šiluma, garažas, .... $3800

California ir Adams St. 2 flatų 
muro 6 kambarių, furnace šiluma, 
kaina ..................................... $5000

65-ta ir Campbell, 6 kambarių 
karštu vandeniu šildomas muro 
bungalow, garažas .............. $5500

WĖST HIGHLAND REALTY CO.
8110 So. Ashland Avenue 

Tel. Stewart 3601

TIKRAS BARGENAS norintiems 
geros vietos investmentui arba už
darbio—biznio,—2 lotai prie 67-tos 
arti Western Avė. parsiduoda pi
giai. Ą.- N. Masiulis and Co., 6641 
So. Western Avė. Republic 5550.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farm a s

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.

į Nuosavybes kainos 
kita.
Neątideliokįt.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

' , CANAE 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji" 
mus duodame gert puto 
hida- J

iii >•?

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonėsir 
iaip pataria Lietuvos bankai

..■A. :.....  ...



........... I— <■ 1............ ..................... ......................- ................ .. T ■ ........... . .i.—................ ■■«.........

Baisi Tragedija
" ► ' v

Lietuvių Šeimynoje
Parvežęs Žmoną Su Kūdikiu Iš Ligonines,

/ '
NAUJIENOS, Chicago, UI.

Vyras Sudegė

Pašalpos reikalau
jančiu skaičius sie

kia 100,000
'■ Skaičius . pasėnūsių žmonių, 
kurių amžius pralenkė 65 me
tus ir kuriems reikalinga yra 
valdžios pašalpa, vasario me
nesį šių metų Illinpis valstijoj 
pasieks 100,000. Vidutiniška

lingu senatvės pėnsi jomš šioj 
valstijoj. Moka pusę iki pen
sija. nepėreipa $3Q. vmėriesiuL

« Skaičium žmonių, kurie rei
kalingi yra senatvės pensijų, 
Illinois • valstijų užima antra 
vietų. Illinois valstijoj Senat
vės penšionierių šį mėnesį bus 
100,000, gi Ohio valstijoj jų 
bus 103,000.;

• • 'tol x--' !

Indiana valstijoj gavusių
Baisi tragedija palietė lie

tuvių šeimynų, gyvenusių ad
resu, 3519 Seminary avenue.

Prieš žmonos akis sudegė 
jos vyras, Charles Church, 29 
metų. ChurchTai yra lietu
viai.

Kaip pasakojo nelaimingoji 
žmona, Anne Church, nelai
mė įvyko sekamai:

Kelias dienas atgal jai gimė 
kūdikis Auguštana .]

po kurio buvo išneštas nuos-

niekas nėra kaltas, 
“accidental.”

įi buvo

tokie asmenys 
dolerių mėne-

iškūlė aikštėn

Chuich užlaikė gazolino 
stotį, kurioje ėjo geras biznis. 
Dukrelė, , kurių pargabeno iš 
ligoninės kartu su žmona, 
buvo Church’ų pirmas kūdi
kis.

Laidotuvės įvyks šį šeštadie-

H. L.
gurno
Pasak
Illinois valstijoj skaičius apli-
kantų per pastaruosius tris

pašalpa, kuria 
gauna, yra 15 
siui.

Šiuos faktus
McCarthy, socialio sau- 
apskrities direktorius, 
jo, senatvės pensijoms

kudikis Auguštana ligoninėje. nL Kūnas yra pašarvotas pas 
Antradienį po pietų, velionis vėliohio motinų, adresu, 3417 
vyras jų ir naujai gimusių S°. Asblaii(l avenue. Jis pa- 
dukrelę parvežė namo. ’ i kastas bus Lietuvių Tautiško- 

Pečius buvo užgęsęs, viduj į se kapinėse, 1 vai. po pietų.
šalta.. Church paguldė žmonų! Laidotuvėmis rūpinsis di- 
ir -dukrelę priešakiniame rektorius J. F.'Eudeikis. 
kambaryje, o pats nuėjo į ki-' "
tų kambarį Užkurti pečių. Parkų Tarnautojas 

Netrukus įvyko ekspliozija. n • • v* -j*
Ji buvo tokia smarki, kad iš- Prisipažino Išgedi- 
nešė kambario duris. Prie pe- fĮPg Į||e R1C F ^3,11C 
čiatis stovėjo Churchienės vy
ras,. visas liepsnose.

Aliejus, kurį naudojo pečių 
užkurti ekspliodavo jį visų 
aptaškė. Rūbai tuoj užsidegė. 

‘ Degantis Church išbėgo į 
namo verandų, kur burdingie- 
rius, Charles Clark, bandė 
liepsnas uždusinti. Bet jis nie
ko negalėjo padaryti. Church 
tudniet vėl puolė atgal į vidų, 
ir krito negyvas prie savo 
žmonos kojų, 
c Vakar rytų prieš koronerį

J mėnesius kilo nuo 78,000 iki 
100,000.

Bendra federalės ir valstijos 
valdžių sutartimi, federalė val
džia moka • pusę sumų reika-

pensijas per einamų j į bertainį 
buvo z 14,000. Vidutinė jų pen
sijų suma sieke $14.00 mėne
siui. :CaIiforUija valstijoj pen
sijos buvo aUgščiausios —- kai 
kurie pensionieriai ten gavo po 
$31.70 mėnesiui, žemiausios 
pensijos buvo Mississippi val
stijoj;-jų vidutiniška suma sie- 

$3.60 menesiui. .ke

SPORTAS

AR ĮSTOJOTE Į 
OLD GOLD 

KONTESTĄ?

Siurprizai Chicagos Lietuvių 
Basketbolo čampionato žaidi
muose.

jus galit išlošti laimikį 
šiam konteste

Kitas didelis apsivertimas, i 
tai Lewis Style Shop koman
dos pralaiipejimas. šis ratelis 
taip pat nebuvo nei vieno žai- ■ 
dimo pralaimėjęs ir aspiravo j, 
čampionų sostų. Bet jų aspira
cijoms kelių bent laikinai už
kilto Marąuette Parko Vyčiai, 
laimėdami 34-31.

Trečiam žaidime Bridgeporto 
Vyčiai lengvai nužingsniavo su 
laimėjimu žaidime prieš L. Y. 
S. (Lithuanian Youth Society)! 
Rezultatas 31-18. ( I

Abelnai pereito sekmadienio 
žaidimai buvo gyvi ir smarkus. 
Trys .žaidėjai buvo sužeisti. 
Vienų turėjo nuo žaidimo grin
dų nešte nunešti.

Sekantį sekmadienį susirinks: 
Marąuette Parko Vyčiai vs. 
Roosevelt Furniture Co.
Zuris Boosters vs. West Sids 

Lithuanians.
Lewis Style Shop vs. L. Y. S.

< Lietuvių basketbolo lygos 
žaidimai vyksta * sekmadieniais 
2 vai. p. p. St. Fhillip’s gimna
zijoj (Jackson Boulevard ir 
Kedzie avė.)

“Gatviakariai Nei 
Šunims Netinka”

* . ■ •

Northside reikalauja geresnio 
susisiekimo gatvi^kįariais

Būrys Northsidiečių organi
zacijų atstovų vakar aiškino 
miesto aldermonams, kad tos 
apielinkes gatviakariai netin
ka “nei šunims”.

Jie reikalavo autobusų da
bartinių gatviakarių linijų pra
ilginimui ir naujų gatviakarių 
įvairiose linijose.

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAEMft 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Thornton Andnis 22 m. ir 
Edith Clouston 20 m.

Edward Pavlis 25 m. ir Anne 
Austerick 20 m.

ležies dirbtuvėse, o vėliau jėjo 
į tavernos biznį. Buvo rimto 
budo ir laisvas žmogus, priklau
sė trims vietiniams kliubams.

Palaidotas laisvai sausio 23 
dienų Pittsburgo lietuvių tau
tiškose kapinėse. Kapinėse pa
sakė . prakalbų pittsburghietis 
J. Urbonas. Iš kapinių sugrį
žus, ' chicagiečiai Mykolas ir 
Barbora’ Sriubai surengė pietus 
palydovams.

, Emil Rakoczy 21 m. (Ham- 
moųd, Ind.) ir Loreta Lewkow- 
ski 18 m.

Skirybos įsakytos
Matas Surma vs. Eugenia 

Surma
Agnės Frauccs Lumdsen vs. 

James Jonas Lumdsen.

Pp. Sriubai sugrįžo 
iš Pittsburgh, Pa.
ENGLEW00I). — Ne visuo-

Povilas Sriubas paliko nubu
dusius brolį Mykolų ir brolienę 
Barbora, seserį Rožę Bernotie
nę chicagiečius, du pusbrolius 
Kazimiera ir Feliksų Gutaus
kus, kurie gyvena Pittsburghe.

Laidotuvėse patarnavo pitts
burghietis lietuvis, Venslovo įs
taigos atstovas Adomas Mar- 
čiulaitis. —Senas Petras.

Kas turite atliekamu 
drapanų

met Senam Petrui tenka užeiti 
linksmos 'vestuves arba malo-, 
nios paros, štai geras naujie-. 
nietįš Mykolas Sriubas su žmo
na, 543 West 63 Street, ką tik 
sugrįžo iš Pittsburgh, Pa. Pra
nešė liūdnų naujiena, kad 
Pittsburghe mirė Povilas Sriu
bas, 2116 Forbes Street. Jis bu
vo Mykolo brolis ir užlaikė ta
vernų ir valgyklų daugelį me
tų. : I

Velionis buvo pavienis, 47 
metų amžiaus. Paėjo iš Utenos 
apskričio, Debeikių parapijos, 
Siudrių kaimo.

Laidotuvėmis rūpinosi velio- 
nies brolis Mykolas ir brolienė 
Barbora' Sriubai, chicagiečiai. j

Povilas Sriubas nuo pat at
vykimo iš Lietuvos gyveno

Kas turite drapanų, kurios 
yra jau nebereikalingos, tai 
malonėkite atiduoti Raudona
jam Kryžiui arba atnešti į ma
no krautuvę — kaip kam pa
rankiau.

šthi p-ia Jozunaitis, 2743 W. 
62 place, pridavė daugybę dra
panų. Pridavė taipgi daug dra
panų p. Bendoraitis, 3927 W. 
56 Street. Bus galima aprengti 
15 ypatų. Aš aukavau du mer
gaitėms ploščius.

Umezis Cleaners randasi ad
resu 3746 West 63 Street.

• K. G. Urnezis.

Teisėjo Zurio basketbolo ko
mandos svajonės, apie Chicagos 
lietuvių čampionatų. buvo stai
giai pertrauktos pereita sek
madienį, kada Roosevelt Furni- 
ture Kompanijos kvintetas iš
ėjo nugalėtojas iš smarkaus 
žaidimo rezultatų 36 prieš 25.

Nors Zurio rately žaidė to
kios žvaigždes kaip Benny 
Budrikas, Joey , KlUclhnskas 
(šie du yra' pripažinti visos 
Chicagos geriausiais žaidėjais), 
Kaštas Savickas ir kiti, jauni 
Roosevelt Furniturc Kompani
jos tymo vyrukai, vienok ran
kų nesudėjo ir rezultate Zurio 
ratelis, iki šioliai nepralaimėjęs 
nei, vieno žaidimo, turėjo nusi
lenkti. ' ;

neįstojote j Old Gold Kon-Jei jus 
testą, tai įstokite šiandien. Kontes- 
tas tik ką prasideda. 1,000 piniginių 
laimėjimų sumoje .$200,000 bus iš
duota laimėtojams. Kontestas susi
daro iš paveiksluotų mįslių sprendi
mo. Pirmas laimėjimas yra $100,000. 
Nueikite pas savo cigaretų dyleri ir 
paprašykite oficialių Old Gold Pa
veiksluotų Mįslių seto, DYKAI, kar
tu su kontesto liečiančiomis taisyk
lėmis ir detalėmis. Sekite instrukci
jas atidžiai. Išpildykite savo įstoji
mo formą tuojau. Neatidėliokite. 
Labiau-Sušvelnintas OLD GOLD au- 

™ . i kuoja ši kontestą kaipo didele drau-Chicagos parkų zdis»tnkto tar-1 eu sudarymo įmonę.
nautojas. Jis yra vedęs ir turi Del tolimesnių žinių tčmykite 
12 metų dukrelę. Naujienas. (Skelb.) ICU*

Yra vedęs ir turi 12 metų 
dukrelę

Chicagos policija nustebo, iš
girdusi iš 49 metų 'vyro lupų, 
kad jisai išgėdino 10 metų 
mėrg'a'itę, Rogers Park distrik- 
te.

Tas vyras yra Maxwell Dow- 
dell, 6900 Lakewood avenue;

Iššokdamas iš YMCA vieš
bučio prie 826 S. Wabash avė., 
vakar užsimušė Samu'el Sch- 
wartz, 1247 North Western

Pittsburgh, pirmiau dirbo ge- avenue.

Žmones Bėga Iš Mississippi Slėnio
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PENKI ŽUVO TRŪKŲ NELAIMĖJE — Lincoln vieškelyje, netoli Stcrling, Illinois, susidūrė du trans-
portiniai trokai. Susirėmimas buvo toks smarkus, kad penki žmonės keliavę trokų kabinoje buvo užmušti, 
o vienas skaudžiai sužeistas. Paveikslas parodo vienų iš trokų po nelaimės. Jis priklauso Cascade Motor 
Express bendrovei, iš Cascade, la. Antrasis trokas buvo Chicagos firmos, Confection Cabinet Corporation.

Naujienų-Tribune Photo

APLEIDŽIA MISSISSIPPI SLĖNĮ — Tūkstančiai Mississippi slėnio' gyventojų, kurie ikišiol ti
kėjosi, kad potvynis juos neaplankys, pradėjo kraustytis iš namų. Keliose vietose vandens išmušė 
plyšius pylimuose ir užliejo tūkstančius akrų ūkio žemių. Prie Bessie, Tenn., kur pylimas neatsi- . . 
Idikė vos nežuvo keli šimtai darbininkų. Naujienų-IIN Plioto

Pradžia 4 vai. vakare
MELDŽIAME ATSILANKYTI!

Įžanga—40 centų




