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Sukilėliai Vėl Puola
> - ‘ . ■' a \

Madridą
Sukilėliai visomis jėgomis bando atskirsti 
Madrido kelią į Valenciją. Veržiasi Į prie

kį ir už Malagos.

. 1 -l f f

Chicago, III., Ketvirtadienis, Vasario-February 11 d., 1937

paėmę Motril.
vas. 10. — Besi- 
Malagos ir einan- 
sukilėliai paėmė

ir amuniciją. Už tą kelią da
bar ir eina nepaprastąi smar
kus mušis.

Bombardavo Barceloną
BARCELONA, vas. 10. — 

Sukilėlių karo laivas per visą 
valandą bombardavo Barcelo- 
nos portą. Bet laivas buvo toli 
juroje ir negalėjo padaryti poe
tui didesnių nuostolių.

Fašistai sakosi valdą kelią
SU FAŠISTAIS, vas. 10. 4 

Fašistų pranešimas sako, kad 
Madrido lojalistai padarė smar
kią ataką tikslu atsiimti kelią 
į Valenciją, bet ataka tapo at
mušta ir kelias-pasiliko sukilė
lių rankose.

i 11 Žuvo Lėktuvui
__  ■ v -

Nukritus Jūron
Nė vienas neišsigelbėjo transporto lėktu
vui nukritus San Francisco ilankon. Ket-

•

virta didelė nelaimė su lėktuvais 
vakaruose.

GAL PASKELBS VISUO
TINĄ MOBILIZACIJĄ

MADRIDAS, vas. 10. — 
Iš gerai painformuotų šalti
nių patirta, kad turės būti 
paskelbta visuotina mobili- 
zacija, Madridui vėl atsidū
rus rimtame pavojuje.

Visi vyrai tarp 18 ir 45 
metų amžiaus galbūt bus 
pašaukti prie ginklo.

Sukilėliai
MALAGA, 

varžiantys iš 
tys pajūriu
Motril, 50'mylių į rytus nuo 

Malagos;... •' • —......
Kaltina Italijos karo- laivus 

padėjus sukilėliams.
VALENCIJA, vas. 10. — Is

panijos valdžia apkaltino, kad 
Italijoj karo laivai pastojo ke
lią lojalistų karo laivams ir 
neleido jiems ateiti pagelbon 
sukilėlių užpultai Malagai, kas 

^ląUki palengvino Malagos , pa
rėmimą.

Sukilėliai kalina 'Malagos
- * • ' gyventoja k f

MALAGA, vas. 10. — Fa
šistai paleido gandą, .kad lo
jalistai 
liaubos, 
kalavęs 
mo.

•(Tokius gandus sukilėliai pa
leidžia po kiekvieno laimėji
mo).

Sukilėliai dabar medžioja 
Malagos gyventojus ir 4,000 
jų jau suėmė. Bet su laiku ti
kisi suimti iki 20,000 žmonių. 
Jiems visiems gręsia mirties 
bausmė.

Manoma, kad apie 15,000 lo
jalistų kareivių tebėra pasi
slėpusių kalnuose apie Mala
gą, bet juos badas priversiąs 
pasiduoti.

Smarkus mūšiai prie 
Madrido.

UŽDARĖ STREI 
KIEKIAMS VAN 

DENĮ

v

buk prašą musių pa- 
bet gen. Franco parei- 

besąlyginio pasidavi-

FLINT, Mich., vas. 10. — 
Du General Motors mechani
kai atidarė gatvėje pervadas 
ir uždarė vandenį Chevrolet 
No. 4 dirbtuvei, kur sėdėjimu 
streikas' prasidėjo vasario 2 d., 
atkirsdami dirbtuvei geriamą
jį vandenį, taipgi vandenf gai
srų gesinimo sistemai.

Už valandos po uždarymo 
vandens, į dirbtuvę liko atvež
ta apie 30 galionų šaltinio van
dens bonkose, taip kad ir čia 
General Motors nieko nelai
mėjo.

Naujas sėdėjimo 
streikas automobiliu

■ c.

pramonėje

Mu-MADRIDAS, vas. 10.
šiai prie Madrido buvo kiek 
patylę, bet dabar vėl jie atsi
naujino, sukilėliams visomis 
jėgomis bandant pereiti bara
ma upę ir atkirsti svarbų lo- 
jalistams kelią iš Madrido į 
Valenciją. Sukilėliai ikišiol liko 
atmušti, bet galutini mūšio 
daviniai »yra neaiškus.

Neabejojama, kad sukilėliai 
ruošiasi prie naujo labai smar
kaus Madrido .puolimo. Tuo 
tikslu ir laužiasi visomis 'jė
gomis linkui Vaciamadrid, kad 
perkirsti kelią į Valenciją, ku
riuo Madridas gauną maistą

PORT HURON, Mich., vas. 
10. — 600 darbininkų paskel
bė sėdėjimo streiką Holmes 
liejikloje, kuri gamina cilinde* 
rių “blokus” dėl Hudson Motor 
Go. Streikieriai reikalauja pa
kelti algas po 5c į vai. visiems 
tiems darbininkams, kurie už
dirba mažiau 50c į vai.

Bedarbių sėdėjimo
\ streikas

vas.

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

Giedra,
Vakar

peratura
(7 vai. ryto buvo tik 2°).

Saulė
5:16.

biskį šilčiau.
2 vai. po piet tem-
Chicagoje buvo 16°

Sutrukdė T Trnrkio priimti jo Pasiulym«> ouuunuc L. llVLIUO rvti Vieša ii- bešališk

kalba New Yorkui
telefonu

Leonas Trockis turėjo kalbėti 
telefonu iš ĄĮexico City, bet 
New;>Y6rkaš j‘o kalbos ne
girdėjo?

NĖW YORK, vas. 10. — Va
kar vakare tūkstančiai žmonių 
susirinko Hippodrome teatre 
pasiklausyti ištremtojo bolše
vikų vado Leono Trockio kal
bos, kuri turėjo būti telefonu 
perduota į teatrą iš Mexico 

Trockis gy-City, kur dabar 
vena.

Trockis turėj o
minučių angliškai

General Motors ne 
priima jokių 
kompromisų

. . .. A v— suda
ryti viešą ir bešališką komisi
ją tyrinėjimui RUsijos bolše
vikų kaltinimų Trockiui. Jis 
turys daugybę dokumentų, ku
riais atremšiąs visus užmeti
mus, ir Maskvos paskelbtus 
teisiamųjų prisipažinimus, ku
rie buvę išgauti kankinimais 
suimtųjų, f ; u

' “StalMo valdžia yra pa
smerkta”; pareiškė Trockis.

O darydamas iššaukimą su
daryti bešališką tyrinėjimo ko
misiją ir pasiduoti Rusijos bu
deliams, jei ta komisija rastų 
Trockį kaltą,' Trockis pareiškė 
Kremlinui (Stalino valdžiai) į '

“Ar kaltintojai iš Kremlino ral Motors streiko jau nebe
girdi mane? Aš metu į jų vei- numatoma.
dą iššaukimą. Ir aš . laukiu' jų 
atsakymo”. :1

’ ■ ‘ ■) ' ■ . ■

šias prakalbas rėngė Ame
rikos Komitetas Trockiui 
ti. - ' ■

Besitęsiančios derybos neduo
da jokių pasekmių, nors gub. 
Murphy pastangomis jos tę-

DĘTROIT, Mich., vas. 10.— 
Ir vakar vakare įvykusios de
rybos ,su General Motors ne
davė jokių pasekmių. Kompa
nija atsisako priimti bet kokį 
kompromisinį unijos pasiūly
mą ir greito sutaikymo Gene-

SAN FRANCISCO, vas. 10. 
— Vakar vakare didelis Uhit- 
ed Air Lines transporto lėktu
vas, kuriuo skrido 8 pasažie- 
riai ir ‘trys aptarnautojai — 
du lakūnai ir patarnautoja — 
nukrito San Francisco įlankon 
ir paskendo joje. Visi juo skri
dę žmonės žuvo kartu sti lėk
tuvu.

Tai buvo jau ketvirta nelai
mė nuo gruodžio 15 d. su tra'n- 
sporto lėktuvais vakarinėse 
valstijose. Visose šiose ketu
riose nelaimėse žuvo 43 žmo
nės.

Naujoji nelaimė įvyko už ke
lių mylių nuo airporto, kuria
me lėktuvas turėjo nusileisti 
ir virš kurio jis perskrido. Nu
krito gi jūron tik už mylios 
nuo kranto, 20 pėdų gilumoje 
ir tuojaus pasinėrė vandeny
je.
' Lėktuvas paprašė instrukci
jų nusileisti ir jam jas nurod
žius, lėktuvas virš airporto pa
sisuko ir nuskrido jūron, iš 
kur, neužilgo pasigir^lo*smaf- 
kus vandens jpliauksterėjimas 
ir viskas JSfelairnė jvy* 
ko. apie 9 vai. vakare.

Tuojaus daugybė valčių pa-

sileido įlankon ieškoti lėktu
vo, bet jį pasisekė rasti tik už 
5 valandų. Visas lėktuvas bu
vo pasinėręs vandenyje ir ky
šojo tik jo “uodega”. Lėktu
vas buvo apsivertęs.

Už 14 valandų po įvykusios 
nelaimės lėktuvą pasisekė iš
griebti iš vandens. Jame ras
ta ir visų žuvusiųjų 11 žmo
nių kunus. Lėktuvą vairavo 
senas lakūnas Thompson, o 
tarp pasažierių buvo keli žy
mus Californijos gyventojai ir 
vienas milionierius fabrikan
tas, Mark Fontaną, 57 m. iš 
San Francisco.

Priežasties nelaimės dar ne
nustatyta. Spėjama, kad lakū
nas paskaitė atsimušusias van
deny airporto šviesas už vie
ną airporto kelių. Kita prie
žastis galėjo būti ta, kad lėk
tuvas perdaug žemai nusilei
do, nebegalėjo išsitiesti ir ra
tams pakliudžius vandenį ap
virto. Trečia ir gal tikriausia 
priežastis buvo, 1 
ųueileidžiant ištiko 
narnas “sideslip”. 
'“Lėkuvbs motoras 
sis sparnas tebėra 
ti.

kad lėktuvą *
> taip vadi-

ir dešiny-
neišgrieb-

G,in

narys 
Trockiui 
Trockio

jau

Ateinantį sekmadienį, 
rio 14 d., panašios, kaip

Capitol Building, 159

vasa- 
New 

Yorke, prakalbos bus Chicago- 
je
North State Street (pradžią 3 
vai. popiet). Vyriausias kalbė
tojas bus Norman Thomas.

______ 3___

Paskiau seks plieno 
streikas

Priėmė augščiausio- 
jo teismo teisėjų 

pensijų bilių

BEARDSTOWN, III.,
10. — Dvyliką žmofiių, kurių 
šeimynos gauna labai mažas 
pašelpas paskelbė sėdėjimo 
streiką bedarbių šelpimo raš
tinėj. šelpimo vedėjas Phelps 
pripažysta, kad jų skundas 
yra pamatuotas, bet pašelpos 
tapusios sumažintos dėlei sto
kos pinigų. y

PITTSBURGH, Pa., vas. 
— Po kelių mėnesių ligos 
simire Harry Ę. Sheldon, 75 
m., per 35 metus prezidentas 
Allegheny Steel Co., vieno iš 
didžiausių visoję Salyje ga
mintojų “stainless steel” • (ne
rūdijančio plieno).

10. 
pa-

teka 6:53, leidžiasi

GROVER, Pa., vas. 10.—Čia 
mirė Eugene Btfįtsi, sulaukęs 
105 metų amžiaus. Paliko žmo
ną, dar veiklią 95 metų senu

‘1 . v;

kalbėti 40 
ir, paskiau, 

15 minučių rusiškai.
Teeitus New Yorkui Trockio 

kalbos neteko išgirsti, nes ne
įstengta tinkamai sujungti te
lefoną su Mexico City.

Charles Harrison, 
Amerikos komiteto 
ginti, paskelbė, kad
prakalba neįvyko dėlei nutrau
kimo telefonų vielos į pietus 
nuo Monterey, Meksikoj. Jis 
sako, kad tai buvęs Meksikos 
komunistų sabotažas. Tečiaus 
paties Trockio kafylegrama sa
ko, įcad prakalbą sutrukdė ne
tikęs telefono, sujungimas
už sienos, Jitfngt. Valstijų pu
sėj. ; . , •

Po ilgo susitrukdymo, paga
lios, salę pasiekė Trockio bal
sas, bet jis buvo taip silpnas, 
kad publika, nežiūrint garsia
kalbių, negalėjo jo balso gir
dėti. t

Neįvykus Trockio prakalbai, 
jo’iškalno paruoštą kalbą per
skaitė Trockio raštų redakto
rius Max Schachtman.

Trockis savo kalboj padarė 
iššaukimą pasiduoti “GPU bu
deliams”, jei bešališkas komi
tetas ras jį nors kiek kaltą 
dėl tų sąmokslų, kurie buvo 
iškelti Zinovjevo, Kamene^o, 
Radeko ir kitų bylose ir į ku
riuos bandytą įpinti patį Trocn 
kį, kaipo dariusį sąmokslus su4 
Vokietija ir Japonija nuversti 
Stalino valdžią.

Jis kaltino, kad-Maskva ban
do jį nutildyti dėlto, kad: 
žinąs visą tiesą ir neturys 
priežasties ją slėpti. Todėl jis 
ir darąs iššaukimą Kremliriui 

: • . • ...

10. —FLINT, Mich., vas 
Važiuodamas į minkštųjų an
glių konferenciją Washingto- 
ne, į čia buvo užsukęs Ray 
Edmundson, Illinois Mine 
Workers prezidentas ir vienas 
iš John į. Lewiš padėjėjų.

Jis viešoj prakalboj pareiš
kė, kad dabartinis General Mo
tors streikas yra tik • vanguar- 
das “darbininkų eisenos į pro
gresą”.

Po šio streiko seks kiti strei
kai, vyriausia plieno ir gele
žies pramonėje.

1 “Aš sakau jUmsb, sake Ed
mundson automobilių streikie- 
riams, “kad btis ir plieno strei
kas. Ir kada aš sakau plieno 
streiką, aš mėnu streiką, ku
ris supurtys šios šalies kapi- 
talisnius pamatus.

“Jeigu reikalingas yra pasi
aukojimas, yra tūkstančiai 
musų narių, kurie ■ sutinką pa^ 
’siaukoti tam, kad busiančios 
gentkartės turėtų geresnį gy
venimą”.

■ .

Tečiaus neatlaidžiomis gu
bernatoriaus Murphy pastan
gomis derybos yra tęsiamos 
toliau ir abi pusės sutiko su
sirinkti ir šiandie dar vienai 
konferencijai.

Vakarykščioj konferencijoj 
John L. Lewis nedalyvavo. Jis 
serga lengvu gripu ir guli lo
voj. Tečiaus jis vistiek savo 
kambary atlaikė eilę pasitari
mų su strategijos komitetu, 
kuris vadovauja automobilių 
darbininkų streikui. Iš to 
sprendžiama, kad unija galbūt 
ruošiasi paduoti konferencijai 
su General Motors naujų pa
siūlymų.

General Motors, kuriai strei
kas neša milžiniškus nuosto
lius, nenori nė kiek nusileisti 
unijos pripažinimo klausime. 
Ji siūlo ' pravesti balsavimą 
tarp darbininkų, bet kąrtu yis- 
tiek nesutinka pripažinti uni
ją, jei unija ir laimėtų balsa
vimuose. Nesutinka pripažinti 
Uniją, ir dvidešimtyje dirbtu
vių, kaip to reikalauja unija.

.Padėčiai Flint, Mich., su 
kiekviena diena daranties vis 
rūstesnei, merui atvirai orga
nizuojant mušeikas pulti- strei- 
kieriuš, gubernatorius pasišad- 
ke pas save milicijos koman
duoto ją pulk. Lewis sužinoti 
tikrąją padėtį Flint, Mich,, 
kur šiuo laiku iš paviršiaus 
nors ir yra ramu, tečiaus pa
dėtis yra pilna pavojų.

Streikas General Motors 
dirbtuvėse tęsiasi jau 43 die
nos. Sėdintieji . streikieriai Fi- 
sher Body dirbtuvėse laikosi 
tvirtai, nežiūrint naujų mušei
kų v grūmojimų juos jėga pa- 
Šalinti iš dirbtuvių.

I.y. ■»

WASHINGTON, vas. 10. — 
Atstovų butas 315 balsų prieš 
75 priėmė atstovo Sumner 'pa
siūlytą bilių, Įjūris leidžia augš- 
čiausiojo teismo teisėjams pa
sitraukti iš teismo su pilna al
ga, jei jie yra ištarnavę 10 me
tų ir sulaukę 70 metų am
žiaus.

šis bilius - suteikia augščiau- 
siojo teismo teisėjams tas pa
čias privilegijas apie pasitrau
kimą iš teismo ir gavimą pen
sijų, kokias turi žemesnių 

’deralinių teismų teisėjai.
’ Už bilių balsavo ir keli 
publikonai.

Meksika paskelbė 
amnestiją politi
niams nusikaltę-^ 

liams
10. — 

pasi- 
suteik-

:<Z

fe-

re-

. Sėdėjimo streikas 
ligoninėj

10. — Is-NEW YORK, vas.
rael Zion ligoninės 96 aptar
nautojai paskelbė
streiką, reikalaudami pakelti 
algas ir pripažinti uniją. Strei- 
kieriai sutiko gaminti maistą 
ligoniams, bet daktarus ir 
slauges privertė valgyti resto
ranuose. Ligoninės vedėjai su
tinka tik dalį darbininkų rei
kalavimų patenkinti, bet griež
tai atsiseko pripažinti uniją.

(Vėliau ligoninė sutiko pa
kelti visų darbininkų algas, be 
pripažinimo unijos, ir darbi
ninkai streiką atšaukė.

‘i it ■ .. .........................—..............

BRIUSELIS, vas. 10. —- Bel
gijos atstovų buto posėdis li
ko' suspenduotas, inkilus muš
tynėms tarp rexistų ir social
demokratų dėl Ispanijos civi
lio karo* Muštynes sukėlė fa- 
šiątuojantys rexistai, 
puolė socialdemokratus

sėdėjimo

MENICO CITY, vas.
Prezidentas Cardenas, 
naudodamas kongreso 
tomis jam galiomis, paskelbė
visuotiną amnestiją politiniams 
lusikaltėliams, kurie arba bu
vo nuteisti, ar dar laukė teis
mo.

Prezidentas sako, kad Mek
sikoje dabar viešpatauja visiš
kas ramumas ir amnestija 
skelbiama tikslą leisti visiems 
meksikiečiams dirbti “šalies 
išaugštinimui”.

6 mčn. kalėjimo už 
posūnio kankinimą

li), 
nu
ka
sa-

COLUMBUS, Ind., vas.
— Earl Perry, 24 m., liko 
teistas šešiems mėnesiams 
lėjiman už deginimą kojų
vo 16 mėnesių posūnio, priki- 
šant kojas arti karšto pečiaus. 
Dėlei tokio kankinimo kūdikio 
kojos skaudžiai apdegė.

Profesorių žmonos 
padeda pikietuoti
ST. LOUIS, Mo., vas. 10.— 

Trijų Washington universiteto 
profesorių žmonos prisidėjo 
prie pikietuotojų prie Nation
al Underwear Conp. dirbtuvės, 
kur 225 moterys jau visą sa
vaitę streikuoja.

GALESBURG, III., vas. 10. 
—■ Paul Kelly, 33 m.‘, valsti
jos departamento registracijos 
inspektorius, pasikorė kalėji
me, kur jis buvo uždarytas po 
susidūrimo su kitu automobi-kurie
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Štai kokių dalykų pasitaiko
Policijos kapitonas Hogąn 

pasakoja, kad jią buvęs pa
šauktas į vienus namus, kur se
nyva moteris parodžiusi dviejų 
dienų nęgyyą kųdikį. Tą kūdi
kį pagimdžiusi jos duktė niė- 

RĘNGIASI KITIEMS ĮLINKIMAMS, —. MUSŲ JAUNI- kam nežinanit trečįąmę aukšte.
MAS. — VARŽOSI DĖL VADOVYBĖS. — ŠIUR- Kudikis sim«s negyvas..
PUS ĮVYKIS. — VĖL SKANDALINGA BYLA. - 
BEVEIK PUSANTRO TŪKSTANČIO DARBININ 
KŲ NETEKO DARBO.

'... . ..._

CLEVELANDŪ i ŽINIOS

Trekas užmušė dvi moteris
Didelis ir sunkus trokas, ne

galėdamas susilaikyti ant ledo, 
užmušė dvi mot jrią, būtent, Do: 
rothy Beech ir Rose Reichart.

šiais metais musų mieste jau 
žuvo dvidešimt keturi žmones. 
Pernai per tą pat laikotarpį žų-» 
v o tik devyni. Vadinasi, nelai
mių atžvilgiu šių metų pradžia 
daug blogesnė.

Į

Šiurpi nelaimė
Margaret Cantin, 1913 Eeast 

70 St., išėjo valandėlę kaimynų

..................... T —
Kompanija ne tik sutiko uniją 
pripažinti, bet pakėlė ir algas.

Plėšikai
•ū • i .

į City Ice kompanijos ofisą 
įsigavo du ginkluoti plėšįkai ir 
pasiėmė ąpįe du šimtus dolerių. 
Raštinės darbininkę, p-lę Mabel 
Thurmą'n, jie palijo surišę.

Ketvirtadienis, vas. 11,737

aplankyti. Namie ji paliko du 
mažus vaikučius, — vieną sep
tynių mėnesių, o kitą apie tri
jų metų. Kai grįžo namo, tai 
jaunesnysis vaikas jau buvo ne 
begyvas.

Vyresnysis vaikutis papasa
kojo, jog jis žaidęs su savo bro
liuku 
nieje. 
gėręs.

Pasitraukė republikonų vadas
Cųyahogą apskrities repųbli- 

kpnų vadas, p. Morgąn, pasi
traukę iš savo vietos', dėl ku
rios dabar einą' didžiausios var- 
.žytypęą. Ląikinąi ya<įo pareiga^ 
eina George Ęepder, kuris bu
vo vyriausias Morganp padėjė
jas.

ir mokęs jį plaukti 
Broliukas vonioje ir

lųid policijų^ Rąį>įt<jpąi ir Šiaip i nepasitenkina, k>et ir 'ątejigiasi 
ęijiniai pftliąinįijkai organi^tOTiųs _
kito turi susidurti su teisėju ir 
.^kįRtis 4^| 
džiij santyUių su vįsciHUis l>aM- 
tieriais. Mat, iškęlra’ma į aikštę 
nęįabai mąlonųs jįeips dąlyKąi- 
Pasirodo, kad tie policininkai 
tiesiog dalinosi pelnų su viso
kiais ratetieriais ir tuo būdų!
ląbąį p^tųrtėjo. Jąų K^i tų Kimų Įr ^Kdb^i organizuoja 
policininkų liko teismo skau.- specialų klubą, kuris stengsis 
dMąį- ųųbausG- šunl? būklę palengvinti. Vadiną-

Dabar ir vėl turėsime skan- SU laiktoai priglausti juos ir su- 
dąlingą bylą, kuri jifo ĮŠK^M W^t.Q-

Mrs, Anelia K. Jarusz Dr. C. J. Svenciskas
TlArtvnnrrPhysical 1 herapy i------------ -  -

PRSQ VALANDOS:’'ii6630 Sp. Westery vaj vakaro. Treč ir 
Avė., 2nd ftopr j
Heiplock 925?

Patarnauju prie 
gimdyipo namuo
se ar ligCĮųinėąe, 

. duodu masšage 
eleetrie t r e a t - 
ment ir mągnę- į 
tie bUpkets u: tt. 
Moterims ir mer
ginoms patari- 
ihąi dovanai.

PENTISTAS 
j v. r. iki 9 

„ _________  „ sekm. pagąl
susitarimą.

4360 S, FAIRFIELD A¥& 
Telefoąaą ^ĄF4¥£TTE 8016
—----------T-------------------------- - ———--—-rr—

Phone Canal 6122

Įtr ŠB”f6 Ūko ba pąstogės 
j TIjyiN, Ohio. — Kai. Cincin- 
nati miestą palietė potvynis, tai 

’ąpįe penkiolika šįmtų šunų'ne
teko pastogės ir pasidarė kla
jokliais. šio miesto viena po
niutė labai susirūpino šunų Ii- GYDYTOJAS IB CHIRURGAS 

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartj 
Ręz.6631 So. Cąlifornią Avenue 

lėlė fonas Rrpublic 7868.

Mergina tik devyniolikos me
tų amžiaus. Kūdikio tėvo ji ne 
žinanti: tik kartą sutikusi jį 
kažkokioje “parėję.”

Permainos miesto tąryĮjpję
Porąs įniršto tarybas uąrių 

išėjo iš tarybos. Mat, jie buvo 
paskirti j aųkštęspes vietas. To
kiu būdų taryboje ^ąsįd^ 
spraga, kuri, žinopią, netrukus 
bus užkimšta, štai šiomis die
nomis jau liko paskirtas vienas 
naujas tarybinįnkas. Būtent, 
James S. Hudec. ,

Kiek galima spręsti, naujas 
tarybos nąrys b.ųs tiek jau ge
ras, kaip ir tie, kurie tarybą ap
leido.

Jau esu rašęs, kad tarybos 
nariaj pąsikęlė sau algas uųp 
aštuoniolikos ,šiwtų iki trijų 
tūkstančių dolerių per metąs. 
Tai pusėtinas “ręizas” ir pusė
tina alga. 0 ypąe ,dęl tp, Ką4 
beveik visi tarybos nariai dįrba 
dar įr Kitokį darbą; O tąį reiš
kia’, kad. miesto reikalams jie 
.skiria tiK atliekamą ląiką..

Aišku, kad piliečiai tuo yra 
labai nepatenkinti.’ Jie jau .bai
gia rinkti paradus, kad algų pa
kėlimas butų sulaikytas.

Nąųįas politikierių skymas
Politikieriai sugalvojo naują 

plaiĄ pinigams kolęktuoti. Jię 
siūlo ‘gatvėse; įtaisytispecialius 
prietaisus (metęrs) pinigams 
rinkti nuo automobilistų. Jei 
žmogus norės pasistatyti auto 
mobilių gatvėje (atseit, “pai
kinti”), tai turės sumokėti pen
ktuką. v •

Piliečiai prieš tą sumanymų 
ipr.otestupja. Jįę' s&K<^KM3^tr 
ves yra miesto gyventojų nuo
savybė, ir jokie<politikieriai ne
turi teisęs- iš tų įątvių/ biznį 
daryti. Esą, jeigu jie Kori, tą’ 
tegul nusisamdo žemės plotą ir 
ten bizniavo j a.
Policijos inspektorius pakliuvo- 

j bėdą
Jau Keliais atvejais . rašiau,

■ - '■ 'U

„• I ADVOKATAI
ppįięįjps įpspektprįUį Eį^įn & 
Būrus. Kaltinamas jis yra ky
šių ėmimu

Tai vis naujojo palicijos vir
šininko Ness nuopelnas. Mat, 
JįTess. yrą PdUcįjųs
partamentą apvalyti nuo visokių 
supili

- . - i' . ■■'5 .

.į*i;x .
A' : T

i TrąRkil|y§ UŽĮRUŠ# laątomo- 
MH^tą

■ Rt:įę Gpįt sm^l'Liai bė- 
tyąy^įpyą kįįM^ė ąutomo- 

bilių ir numetė jį apie 200 pė- 
žmt>-

W užmuš
tas. ‘*V.<

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Kami). 1431-14^4—TęL Centrą!. 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:3Q 

TeL Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutąrtj.

st.

Tel. Office Wentworth 6330
Beą. Hyde Park 3395

D?,, Sušauna Slakis
Moterų ir vaiky ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valąndos Į—4 po pietų, 7—8 v. vąk. ‘ 
išskyrus sęredomis ir subatomis.

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

Afiąp yal.: Nuo 2 iki 5 ir nuo 6 iki 8 
vak. Nedalioj pagal sutarimą 

Ofiso Tel«: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 South ashland avenue 

Res. 6515 So. Rockwell £L 
Telęphone:, Rępųblic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas yisuose teisimuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. TęL Calumet 726? 
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai. 

po. pietų. Vakarais nųę 7 iki 9
/ ' Rezidencija:
34Cį7 Lo\¥e Aye, Tel. Yards 2510

Iš WBĄ (įarb^Rąleiąįi 
1,493 dąrbtddiMd^ 
su viršum iš to skaičiaus jau 
turi po 6.5 ųietiųą 
ųjnąsį, jie įKU 'W& 
žiausi, kadą gaJ^^į^ 
pensiją. Ką •?dfry‘s!<ąų 
pajeįątąis/ dąrtymnKąįą, W W 
rai nėra žįpomą,

Pažadėįo ąpsfiųgiĮ unijų 
orgaųizatorianis;

Policijos vįršininkąą 
witz pareiškė,. ’! Kąd sųteįKąįąs, 
policijos apsaugą visiems unijų 
organįzątpriams, O tai dėl to, 
kąd kompanijų pašam.dyti mu
šeikos’ puola organizatorius ir 
šiaip kęjia triukšmį unijų šau
kiamuose mitinguose. Esą, tie 
mušeikos dažnai trįųKšmąyįmu

---------------T------*

r pgp Gų^ąKb'gą m bus ties- 
Tam tii- 

pąętąU^ M^alė valdžia 
yrą p^K^ri^į ^,475toO.Pt. Iš vi- 
;sp/ti>as Penkte
milijonus doleriu.

Tas vakarinę
ųntostp dali yįdurmiesėiu. O 
tąį. veįšKi^ fed susisįekimąs 
bus lytyiai garęsnįs.

, paręugimas

Rrįeš Kie.K laiko SLA 14 kuo
pą1 Lietuvių svetainėje turėjo 
pasįlįIlksminip19 vakarėlį. Buvo 
šokiai ir kortavimas. Publikas 
nęlabai daug tesusirinko.

(Tąsą ant 3-čįo pusi.)

Ofiso TeL Virginia 0036 
Besidence Tel. BEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso vąlanduE:

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

SOUTH CLĄRĘMONT AVĖ. 
Valančios—*9*—10 A. M.
Nedėl ioj pagal sutartj

nuo

8939
Apskrities partijos vietą yrą 

.abai pęlnįnga, kąęĮąngP visa 
vietos politika nuo jo priklau
so. Vadinasi, yrą daug progų vi
sokiais budais pasipelnyti, štai 
neseniai mirė Morris Mąshkę, 
kuris partijos vado pareiga^ ė- 

| jo per dvidešimt metų. Mirė jis 
būdamas milijonierius ir pali- 

Su- ko didelius turtui Nieko tad

vo-

Butlegeriavimas
Naktiniame klube (7903 

pertos .
daug degtinės, kuri nebuvo val
džios per ž’u reta. Klubą savinin
kai liko areštuoti.

Leidimą degtinei pardavinėti 
buvo išsiėmusi Auna Grudzins- 
ki, kuri vėliau apsivedė su Ho- 
men. Kadangi tas leidimas ne
buvo permainytas, tai ji turėjo 
pasimokėli $100 bausmės. O jos 
vyras už butlegeriškos de^nės 
pardavinėjimą nubaustas septy
niais šimtais dolerių. Tokiu bu- 
du baudos siekia* astuonių šim
tų dolerių. Be to, kalbama, ir 
apie leidimo atėmimą.

Tvirtina savo pozicijas
Majoras Burtoj Jau ręng a 

savo politišką masiną rudeni
niams rinkimams. Jisr jau buvo 
sušaukęs visus savo draugus ir 
rėmėjus ir tarėsi su jais, kaip 
rinkimų vajų vesti.

Nors majoras yra tikras rs- 
publikonas, bet prieš rinkimus 
visada pasiskelbia, kad jokiai 
pari jai nepriklausąs.

Daugelis mano, jog, majoras 
laimės rinkimus, kadangi jis y- 
ra sudaręs pusėtinai tvirtą/po
litišką mašiną.

Musų jaunimas
Daugelis kalba apie tai, kas 

bus ateityje su musų jaunimu, 
kuris sparčiai pradeda ameriko- 
nizuotis. Su lietuvišku judėji
mu jis jau baigią nutraukti be
veik visus saitus. Į lietuvių pa
rengimus jiąunimąs jau. nebesi
lanko. Seniąu vįą dėlto buyo 
kiek geriau: jaunimas ateidavo 
į lietuvių pąrepgimųs nors pa
sišok lį.. Vadinasi, Kai progra
mos pasibaigdavo, tai jaunimas 
susirinkdavo špUtį- Dabar jąw 
ir į šokius nebeina. Musų* jau
nuoliai tarsi kažkur dingo. Į

Vieni sako, kad lįetuviškas 
jaunimas daugiausia dabar tety
ko amerikoniškus parengimus, 
o kiti tvirtina, jog tas jaunimas 
aludėse laiką leidžia. Juo labiau, 
kad (langelis aludžių dabar turi I 
muziką. Tokiu būdų ten galima 
ir a’uoto jsigeftį ir siąip pasi
šokti bei pąsilinksmiųti.

Iš dalies ir vieni ir Riti yra 
teisingi. Į aludes dąbar susiren
ka tikrai daug jaunimo. Tai gal 
ir nemalonus reiškinys, bet taip 
yra., \

Avė.) policija suraito1 nuostabaus, kad dėl tos vietos
taip nepaprastai varžosi.

Sunkiai sužeidė mergaitę

Wanda Chapin, devynių metų 
mergaitė, liko sunkiai gatveka- 
rio sužeista prie. E.ucli’d ir Hay- 
den. Trafiko prižiūrėtojas sa
ko, jog jis davęs signalą, ,kad 
gatvek^ris sustotų, tačiau mo- 
tormaųas nebojęs*’to. Padarinys 
je mergaitė liko sunkiai užgau
ta. .

Tas nelaimingas atsitikimas 
gali pusėtinai gatvekarių kom- 
panij i atsieiti. Policija irgi 
rengiąs griežčiau imti gatveka-. 
rius į nagą ir žiūrėti, kad ne
būtų laužomi trafiko patvarky
mai. •

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis ^
LAIDOTUVIŲ DIRĘĘTOĘIUS V

AMBULANCR C 7
PATARNAVIMAS X ZPATARNAVIMAS

DIENA IR NAKTĮ X
Visi Telefonai YĄRDS 1741-1742 v 

4605-07 So. Her mi tag e Avė.
4447 South Fairfield Avenue X

♦... i. >•. i- >• ■ , ' .K:

Tel. LAFAYETTE 0727 ' X
T A T • .koplyčios visose C '/ 
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Streikai ba gėsi
TOLEDO, Ohio. — Gazo kam

panijos streįkąs jąų baidėsi ir 
260 darbininkų grįžo j darbą.

- .f ■ •'
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A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Ępom 737

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

Gyv. vieta: 6733 Craųdoą Avenue 
'Namų Tel.: — Hyde Park 3395

Clemenf J. Svilow
ADVOKATAS

' 33 NO. LA SALLE STREET
6-tpą lubos Tel. CENtral 1840 

Marqu.ettę Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 
•Vakąrais ir šeštadieniais po pietų

phone Boulevard 7042

DR. C. Z VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
ąrti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 1? a.m

*

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St.
CHICAGO. ILL.

Visi geria ir mėgsta ąMBROSIA 
nęę, jie zĮp^ fcąd tas ajus yra 

pądąrytąs $ $wąųsįoĄ rūšies pro- 
‘i Ūktų.
(ĮrĮųk, (Wbolesale) kainotyią pTM 
statei- j alines ir kitas įstaigą^. Vi; 
suomei Kreipkitės pas NQĘĘŲ, 
kur jusite greitą ir teisingą pa tar
ną vimą. —■
| 2415 West 64th Street

B

I
«

T-:k> AKIU SPECIALISTAI
A

L. M. NORKUS 

Res. HEMLOCK 6240

r?**- ~ : -

11 Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

.it,

Laidotuvių pįrejkt^i^i
-i-

Nariai Chicagos, Cįcem Lietuviu 
Lajdotuvią Direktorių ĄsqeiacUos

—■— " •' p-rrs---- rnTT,rwr- ’
AMĮBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

Turinę Koplyčias Visoje ^ies>ę Pąbąę 3

Tom Taylor
18 mėnesjy 

senump'
STRAIGHT

.KE&TUCKY
ĘOURĘON 

DEGTINĘ.

90°
GALIMA GAUTI VISOSE 

TAVERNOSE

S

NATHAN KANTER

MUTUAL LIQUOR COMPANY
' ’> ' 4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi
VIENINTELIS DISTRĮBUTO WS

i

-------------------- ------------ - ----------- ------------------- į, „u ^-,IA - -m
p. J. RIDIKAS

___  4089
—-T-r-v:-;—‘.'‘'"H1 v -- . •■■■' 1 ■ R’

LJ/ZOLP
164d Węšt 4(>tb. Street Plmiięs Boulevard 5203 ~ • ■■■■■ • / v ^r*-~

718 AVgst 18lh SĮręet. ' I’hęme Moi^pę 3377
Z:'.' ‘Vį-1 T*“ / ..■•4-. 'hOl0"W3'^A11 - M"" •

ĖZĘRSKIS IR SŪNŪS ,
10734 S. RHęlngąn Aye. Teį. Pųlhnaii 570?

.ui'. i.i n., į \ii i r ji' ■},' ;'i.1 u i'..'!-1; ... -v

' ...7.l^mAWĮCZĮRSŲKuš^
2314 West 23rd I’lącę Cąnąl 2515

. •. s. ę. lACRAViOZ ' ;
42-44 Ėast lO^tlĮ Tęj. Pulltyan |27Q ąrba Ganai 2fU5.

-----y...,.. ,.;.ų    .... , (.—(   

S, P, MAŽEIKA '
3310 ^itųąnjcą Ąveųųą Phoųę Yards ^38

4348 So. Cąlifornia Avcnųc phone Ląfąyeltą 35,72.

■ A. MASALSKIS
53Q7 Liįumuea Avenue Phone Boulevard 4139

: y „■■ .ą, PETKUS.
14Į0 Sįojdh Ąięęro . Pho.de ęicerp. 2^0.9

3354 So. Halsted Street

Ą £ y

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optometrically Akių Specialistas 
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ėsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nerviiotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Idnmosę. egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo* 
kyklus vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
dalioj ųųo 1Q iKi 12 v. dięųą.
Daugely ątsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

DR. A.'X MANIKAS
PHYSICIAN-SVRGeon 

Office 407Q Archer Avenue 
Tel. Vuginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

3?

LIETUVIS OPTOMETRISTAS 
___ TęL Yards 1829

Pritaiko Akinius 
. Kreivas. Akis 

ištąiso
Afįsas k Akinių pijb.Uivė 

756 Węąi 35|h Street 
kampas Hsfcdęd St. / 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 8 
Nedėl’omis nlio 10 iki 12 vai. dienos

■įfr' y;""""11 • >.1

UETUVIAI
GYD.ytojpąį ir dentinai 

Ą paikos UHUYįu DąkUrU 
Draugijos Nariai

A, MontvB M. P,
Węst Town State Bank Bldg.

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo. 7 iki 9 

, va!., Nedėliosią nuo 1Q iki 12 
'3^3 South Halsted St.

Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913
F-

756 Wt 351h St.
Cpr, of 3'5Jh ąn^ Hąlsted, St$.

Ofiso valąndos nuo 1-3 nuo (5:30-8:3.0 
Nedėliouiiis pagal sutartį

Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.
Tel. Kenwood 5107

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žįnomas per 31 
metus kaipo pagyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir, vaikų pagal nau- 
musiu^ metędiis X-Ray ir kitokius 
ęlektręs pj-ietaisi^. v' .

Ofisas ir Laboraotrųa:
1034 W. 18th St.< nętoli SU

’ ,Valandos nuo 10—X2 pietų ir 
nuo 6 iki 7:80 vai. vakaro.

Tel. Cąnal 3įllQ
Rezidencijos tęlefo^i:

Superior 9454 ar Central 7464

Dr. Charles Sega!
OFISAS .

4729 So. Ashland Ąvę.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
. OEISO yĄLANDOS:*

Nuo 10 iki 1? yaį, ęytp, puo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakąfo. Nedęliomis nuų 19 iki 12 
valandai dieną.

Plmne' MIDWAY 2880,

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4631 SQUTH ĄSHĮLAND AyE.

Ofiso vąlaųdos;
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 3 po pietų

7 iki 8 vai. Nedėl. nuo 10 iki 12
Rę^, Tęlephonę PUA%Ą

■ ------------ ------------------— :— ------------— 

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydyt-ojąs ir Chirurgas 

Moteriškų, 'Vyriškų, Vaikų 'ir Visų 
chroniškų ggų •

Ofisas 6,85.0 Štoųy isląmj Ąve.
Valandos: 2—4, 7—9 vai. vak. Nedė- 

liomis ir šventadieniais 10—1,3 
dieną.
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•“ŠEŠIS METUS ■
KANKINAUS SU J 

UŽKIETĖJIMU”
(Tąsa nuo 2-ro pusi.),

Vedybos
Sausio 23 d. ponų Salasevi- 

čių namuose buvo surengtas va
dinamas “shower” pokyliukas 
Petronėlei Stankevičiūtei, kuri 
išteka už Viktoro Gudžiūno.

Pokyliuke dalyvavo pusėtinas 
draugų būrelis.

Lankėsi Jack Gansoirs
šiomis dienomis Clevelande 

buvo sustojęs ristikas Jack 
Gansonas,Nkuris, kiek girdėjau, 
Lietuvių Kuli liros Darželiui 
paaukojo dvidešimt dolerių.

Ponas Gansonas važiavo iš 
Kalifornijos į rytines valstijas.
Lietuvių svetainės bendrovės 

susirinkimas
Sausio 21 d. įvyko Lietuvių 

svetainės bendroves susirinki
mas. Bendrovės direktoriais ki-

tiems metams liko išrinkti šie 
asmenys: Chester G. Zuris, J. 
Sfcodis, J. Debesis, A. Ivipskas, 
V. Malinauskas, J. Petrauskas 
ir A. Padegimas. Nuo draugijų, 
kurios turi daugiau šorų, liko 
išrinkti šie asmenys: nuo Dr. 
Kudirkos draugijos Vladas ži- 
džiunas/ nuo Moterų Aušros 
Vartų E. Ramanauskienė.

■ Kai kurie poneliai labai ne
patenkinti direktorių sąstatu ir 
uo, kad jie jau nebegalės bo- 

cauti. Ir reikia tikėtis, kad tas 
bosavimas nuo dabar pasiliatis. 
Lietuvių svetainei tai tikrai iš
eis i naudą.

Eina gandai
Pas mus kai kurie kalba, 

“Dirva” ieškanti pirkėjo
kad 

ar 
pirkėjų. Kiek čia tiesos, žino
ma, sunku pasakyti.

—7Jenas Jarus.

Kun. X. Mockus Oak Lietuvių Tautiškos
Forest prieglaudoje

• -

Kapinės
‘Frances Pocius

“Naujienos” gavo šitokį lai
šką :

“Aš, X. Mockus, meldžiu 
“Naujienų” redakciją duoti 
žinią kunigui S. Linkui ir p. 
T. Kučinskui, kad aš jau esu 
Oak Forest prieglaudoje.

Mane atvežė čia praėjusį 
penktadienį, vasario 5 dieną. 
Meldžiu brangius minėtus čia 
draugus mane aplankyti. Ži
noma, aš jaučiuos neblogai, 
bet koliai apsiprastu naujoj 
vietoj, tai/atrodo nekaip.

Tikiuos, kad mano draugai 
mane aplankys, ir aš laukiu 
jy-

Su pagarba,
X. Mockus, Institution Ward

61, Oak Forest, III.”

Vasario 2 dieną Lietuvių Tau
tiškos kapinėse tapo palaidota 
Frances Pocius. Gyveno ir mirė 
adresu 6613 *So.tMaplewood av. 
Mirt? sulaukusi 38 metų ąmž. 
Buvo gimusi mieste Schenecta-

“Per šešis metus aš kankinaus su 
vidurių užkietėjimu, paskui nuspren
džiau pamėginti ALL-BRAN. Aš 
valgau vienų sykį d.encjė jau per 
keturi us metus ir, iš tikrųjų, tai 
padarė savo darbą” — Mrs. Hermanpadarė savo darbą” — Mrs. Herman 
Futrell, 905 W. Oak Avė., Jonesboro, 
Ark.

Bandymai parodo kad Kellogg’s 
ALL-BRAN yra saugus ir Įtakingas 
paprastam vidurių užkietėjimui ' pa
taisyti. ,

Kūne ALL-BRAN sugeria dvigu
bai savo svorio vandeny, ir švel
niai mankšto.ir išvalo vidurius.
to, jis duoda B vitaminus žarnoms 
sustiprinti' ir geležies kraujui.

Išvalgykite tik po du kupinu 
šaukštu kasdien su javiniais piene 
arba Smetonoje, arba pagal kokį 
nors receptą. Rimtesniam atsitiki
me tris kartus dienoje. Jus pa
tirsite kad šis maistas yra geriau 
negu vartoti pripratimą gaminančius 
vaistus ar piliules. ALL-BRAN 
parsiduoda pas visus krautuvninkus, 
Kellogg in Battle Creek padarytas.

visiems geros valios lietuviams 
už prisidėjimą prie laidotuvių.

Charles L. Church
Vasario 6 dieną Liet. Tautiš

kose kapinėse tapo palaidotas 
Charles L. Church, gimęs Ohio 
valstijoj, 29* metų amžiaus. Mi
rė namuose adresu 3519 Semk 
ną'ry avenue. Paliko moterį An- 
ną

Brighton Park

ir du mažus vaikus

IŠ BIRUTES

lonija Stanevicz (Kuodziuvie- 
nė), sulaukusi pusės amžiaus. 
Buvo gimusi MirčaiČių kaime, 
Žagarės parapijos, Šiaulių apsk
ričio, Lietuvoj. Amerikoj išgy
veno 35 mettis.

Giminių paliko vyrą Antaną 
Stanevičių ir seserį Marijoną 
Dargužienę. Palaidota švogerio 
Juozapo Dargužio lote.

Justinas Dane’kus
' ' JT ■ ' X - \ •

Vasario 4 dieną Liet. Tautiš
kose kapinėse tapo palaidotas 
Chicagos lietuviams gerai žino- 

’* mas Justinas Dahelkus.

Brighton Park Moterų Kliu 
bo susirinkimas įvyko vasario! 
4 dieną. Narės* nuosaikiai 
svarstė kliubo bėgančius rei
kalus. v

■ ' «

. Skaitytą laiškas nuo Ame
rikos Lietuvių Kongreso De- 
ijiokrątinei Tvarkai Lietuvoj 
Atsteigti. -Laiškas vienbalsiai 
priimąs, iš iždi paaukauta $3. 
Narės pasižadėjo dalyvauti 
apvąikščiojimę 16 dieną vasa<- 
rio Lietuvių auditorijoj.

Prisiminus narėms apie pot
vynius Amerikoj, nuken tėju
siems šioj nelaimėje paaukau
ta $3; auka Raudonajam Kry
žiui pasiųsta per ’ “Naujienas”.

Išduotas Raportas iš vakaro 
surengto paminėjimui kliubo 
dviejų metų sukaktuvių. < Iš 
raporto pasirodė, kad dar liks 
pelno. Kliubo narės yra dė
kingos komisijai už surengimą 
šaunaus vakarėlio.

Svarstyta klausimas suren

į,. ..M.

gimo balandžio mėnesy pre- 
lekęijij su paveikslais. Prele- 

Igentas yra kviečiamas Dr. 
'ĮMargeris, nes moterims labai 

patiko buvusios prclekcijos.
Susirinkimas buvo laikytas 

su draugiškais pasikalbėji
mais prie arbatėlės ir skanių 
užkandžių. Keletas moterų 
pasižadėjo isitašyti į kliubą.

Sekantis susirinkimas įvyks 
ketvirtadieny, kovo 4 dieną, 
adresu 2605 West 43 strėct. 
Nepamirškite atsilankyti. Mo
kestis vienas doleris metams'.

— A. 7.abukienė, pirmininkė
i

• 8
i

Ekspliozija sugriovė 
namus

H ——........ . .................

Smarki ’ deginamojo aliejaus 
eksplozija sugriovė praėjusį 
pirmadienį nąmita adresu 1427 
Juneway Terrace. Namai pri
klausė turtingam fabrikpntui 
William A. Herbertui. Polici
ja dar antradienį ieškojo griu
vėsiuose skrynios su pinigais, 
kurioj laikyta apie $50,000.

Giminių paliko vyrą Charles 
Pocių ir tris seseris — Bessie 
Kumpikas, Marijoną. Williams ir 
Ann Wember.

Velionė palaidota šeimynos 
lote šalia savo motinos; motina 
mirusi penki metai atgal.

Apolonija Stanevicz

Mirė jis sausio 28 dieną Cook 
kauntės ligoninėj, sulaukęs 68 
metų amžiaus.

Nors velionis neturėjo gimi
nių ir nepaliko jokio turto, bet 
buvo palaidotas gražiai. Pasi
darbavus laidotuvių direktoriui 
p. J. Ridikui, daug jo draugų 
prisidėjo prie laidojimo. Kapi
nės suteikė duobę už pusę kai-

Vasario 2 dieną Lietuvių Tau- nos. V. Ambroze pasakė atsi- 
tiškose kapinėse palaidota Apo- sveikinimo kalbą, aČiuodamas 

—^•"""“ii-iii

Garsinkite “N-nosp’

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Adresas

«-

Visose 
Vaistinėse

Trlner’a Bltter Wlnf Co. 
PriBiųsk

Vardas

PRASYK SAMPELIO DYKAI---------------------
___  _ r"l'8. Wcll» St., Chicapo, III. 

inan eampelį dykai

2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez.
T

Chicago, III.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
Q nuo skilvio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 

JįsĮ rekomenduoti Visiems.—Mrs. Sušauna PaVlus’\ Nedarykite
IgĮ jokių bandymų su kitais liuosuotojais. imkite Trinerio 

Bitterio Vyną, Furs Per *5 metus jau yra jrodę#, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirškinimo, gasų, bl°£o apetito, 
galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

Bruno Brukrtis-Brooks
Bruno Bruknis-*Bročks yra 

vienas iš jaunuolių komikų. Jis 
vaidins operetėj “Sveikam li
gą neįkalbčsi”. Jo rolė “nedė
kinga”, nes jo tėvas nori pri
versti jį apsivesti su nepatin
kama mergina. Bet Bruno sur 
mamonas ir gabumas pagelb
sti jam iš visų nęsmagumų iš
sisukti. Atsilankiusį, publiką į 
Lietuvių auditoriją ateinantį 
sekmadienį turės ’' progos' pa
matyti šį gabų komiką debiu
tuojantį Birutės parengime.

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Asmens Pinigai 

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

Morgičiy -

Standard Federal
Savings & Loan Association of Chicago

Tel. Canal 1679

Alice Roosevelt Longworth
OSpąsakų, kaip senatoriai pasirenka lengvą užsirūkymą

North Side .
Išlėkė į Floridą, nusileido

dieną jis visai

didelis sujudi- 
buvo, pervėlu. 

Pranešta, kad mazgas išlėkė į

♦

*;

sLa; •j

palankų jų gerklėms

Neseniai vienas northsidie- 
tis, ramus piliet’s ir bene bus 
Dievo muzikantas, susirišo ne- 
atmezgamu mazgu. Nors 
mazgas buvo mezgamas labai 
atsargiai ir tvirtai, bet ne
praėjo daug laiko, kai pilietis 
pajuto,1 kad tas neatifiezgamas 
mazgas pradėjo 
Ir vieną gražią 
pasiliuosavo.

Žinoma, kilo 
mas, bet jau

ktjo, kad jis nusileido Cicęroj, • 
ažuot nusileisti Floridoj. Da- • 
bar nortsidieČiai yra susirūpi
nę klausimu, ar mazgas dar 
bus galima sustiprinti.

— Northsaidietis.

Kasdien skaitydami | 
“NAUJIENAS” lietu
viai įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamo
kinimų.

7 DIENOS | LIETOVĄ
ANT

BREMSN-EUROPa
Greiti traukiniai prie pat laivu BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią
Kelionę j Kauną,

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBVRG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

W HAMBURG-AMERICAN LINE ® 
@ NORTH GERMAN LLOYDS

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

Aš tankiai valgau pietus Senato 
valgykloje, prie atstovų namų. Beveik 
kiekvienas senatorius bei atstovas ten 
rūko, ir skaičius tų, kuriuos aš matau 
išsiimant Luckies pakelį yra tikrai ste- 
bėtinas. Gal būt “stebėtinas”, čia ir 
nėra tikusiu žodžiu. Kadangi, su per
traukomis, nuo 1917 metų aš pati 
vartojau Luckies pasiremdama sekan
čiu pagrįstu protavimu: jie tikrai yra 
lengvu, maloniu gerklei, užsirūkymu. 
Tad ir paprasčiausias galvojimas sako, 
kad šie senatoriai ir atstovai, kurių 
balsai turi pakelti nepaliaujantį viešo 
kalbėjimo apsunkinimą turėtų taipgi 
pareikalauti cigareto palankaus jų 
gerklėms ... lengvo užsirūkymo.

METINIS

VILNIES’ KONCERTAS
Sekmad., Vasario-Feb. 14 d. 1937

SOKOLŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Durys atdaros 1 vai. Koncertas prasidės 2 vai. po piety.
įžanga: iš anksto perkant 50c, prie durų — 65c. ,

KONCERTĄ PILDYS: Bohemian-American Quartet; Chicagos Lietuvių Vyrų Cho
ras; Anelė Salaveičikiutė-Steponavičienė; Bernicę Malela, iš Waukegan; Laisvės 
Kanklių Mišrus Choras; Rusų Čigonų Orkestrą; Viola Šarkiuniutė, šoks klasiki
nius šokius; Scnor ir Senorita, ispanai, dainuos, solo ir dufetą.

Visi lietuviai esate kviečiami dalyvauti šiame VILNIES Dienraščio KONCERTE.

J^feseniai padarytame savarankiškame tyrinęjimę 

didele advokatų, gydyto jų, paskaitininkų, mokslininkų, 
ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 
savo ypatišką pamėgimų lengvam užsirūkymųi.

■ < ; — - • • 9 ...

Šio pamėgimo protingumą patvirtina p-nios Long- 
woyth ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

‘ . ■ ,■ ■ ; ■ j ' " I

operos Otistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 
kurie pasirenka Luckies, lengvų užsirūkymu. Jūs tai-

. pogi galite turėti Luckies — lengvo užsirūkymo, laisvo 
nuo tūlų ’ šiurkščiu erzinančių priemaišų, išvalytų

' ' ? 1. ' • '• . • v

išimtino “It’s Toasted” proceso gerklės apsaugų*:
• ’ v’lz’ ’ * *’* j '

Luckies yra mąloųūs jūsų gerklei! PUIKIAUSIAS TABAKAS“ 
"DERLIAUS GRIETINE”

Lengvas Užsirūkymas 
“It’s Toasted”-Jūsų Gerkles Apsauga 

PRIEŠ KNITĖJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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NAUIIEHOS
The Lithuanian Daily News 

Publlshed Daily Except Sunday by 
The Lithuanian New8^ pub. Co., Ine.

1739 Stfath Halsted Street

UŽsakynto kaina
Chicago je-^paŠtu: -

Metams < .4.—
Ptišėi metų .......
Trims
Dviem mėnesiams 
Vienam mėnesiui

Chicagoje per išnešiotojus 
Viena kopija i ...... ..... .

Savaitei ..... ..................... .
Mėnesiui ..............

Subscription Rates:
$8.00 per yeaf in Caijada
$5.00 pfer year Outsidė of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3c per copy.

Ehtered as SecOnd Class Matter 
MarCh 7th 1914 at the Post Office 
of Chicago, III. under the act of 
March Srd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
ui m inniMĮliili Uii i iitiiit mTum.iMr i

$8*00 
4.90 
2.00 
1.50 

.75

. 3c 

. 18c 
__ ______________ _______ 75c 

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
\_, paštu:

Metams ------...2.........*.............. $5.00
Pusei metų ................ ............. 2.75
Trims mėnesiams ........... ..... 1.50
Dviems mėnesiams .............. 1.00
Vienam menesitii ..............:........ 75
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

(Atpiginta)
Metams ................................. $8.00
Pusei metų ............................  4.00
Trims menesiams .............. 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su * užsakymu.
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Kitų patyrimas nepamokina
‘ Iš to, ką patiria kiti, daugelis žmonių nepasimokina.

Štai Chicagoje šiomis dienomis vienas žmogus da
vėsi apgauti sukčiui, kuris pardavė jam už $100,000 
“mašiną pinigams daryti”. Tai toks paprastas ir seniai 
nudėvėtas apgavikų šposas, kad šiandie^ rodos, nė mažą 
vaiką negalėtum juo apsukti.

O betgi ant tos meškerės sukčiai pasigavo patyru
sį biznierių, kuris turėjo susikrovęs šimtą tūkstančių 
dolerių!

Dabar jisai jau žinos, kad “mašinas pinigams da
ryti” pardavinėja apgavikai. Kol tai buvo atsitikę ne 
jam, bet kitiems, jisai nežinojo.

Skridimas dar nėra saugus
♦

Nors orlaivių kompanijos veda labai gudrią propa
gandą, įrodinėdamos, kad skristi oru esą “saugiau”, ne
gu važiuoti žeme, bet nuolatinės nelaimės su pasažieri- 
niais lėktuvais liudija, kad tai netiesa.

Užvakar vėl žuvo 11 žmonių orlaivio katastrofoje 
tolimuose Vakaruose. Šią žiemą jau įvyko kelios tokios, 
nelaimės arti Pacif iko. Tai dėl to, kad šią žiemą buvo 
blogesni, negu paprastai, orai Californijoje ir bendrai 
vakarinėse valstijose.

Lėktuvai dar nėra techniškai ištobulinti, kad butų 
nepriklausomi nuo atmosferos sąlygų* Technika dar tu
rės šitoje srityje padaryti daug pažangos, pirma negu 
lėktuvas pasieks tokį saugumo laipsnį, kaip traukinys 
arba net automobilius.

revoliucija, tai pas Rusijos so
cialdemokratus nėbuvo jokių 
nuomonių skirtumų apie tai, 
kokia ta revoliucija bus: jie 

ir . menševikai ir bolše-visi 
vikai — laikėsi tos nuomonės, 
kad ta revoliucija negali būti 
kitokia, kaip buržuazinė.

Bet revoliucingai nušiteiktt- 
siai jaunuomenei, kuri nebuvo 
giliaus susipažinusi Su ekono
minėmis ir socialinėmis proble* 
mumis, tokia pažva'lga, žinoma, 
negalėjo perdaug imponuoti. 
Todėl tasai jaunimas labai ąu- 
siinteresavo Parvuso ir Trockio 
“permanentinės revoliucijos” 
teorija, kuri žadėjo buržu'a'zinę 
Rusijos revoliuėijį stebuklingai 
pakeisti) į “socialistinę”. / •

Teorijos autoriai
Kaipo autoriai • teorijos apie 

“permanentinę revoliuciją?, bu
vo tuo laiku žinomi du asmens: 
Parvus ir Trockis. >

Parvuso tikroji pavardė bu
vo Helphand. Kaip ir velione 
požė Luxemburg, jisai veikė 
įvairiose darbininkų organiza
cijose Rusijoje, Lenkijoje ir 
Vokietijoje. Pasaulio karo me
tu jisai pasidarė labai “prak
tiškas”: įsitaisė biznį Vokieti
joje ir pristatinėjo amuniciją 
turkams (Vokietijos • sąjungi
ninkams). Prieš keletą metų ji
sai mirė viename Berlyno prie
miestyje.

Antrasis autorius it'a'i — bu
vęs sovietų karo komisaras, 
Leonas Trockis.

Nežinia, ar Trockis pasiskoli
no “permanentinę revoliuciją” 
nllo Parvusolllelphando, ar juo
du ją sugalvojo abu. Bet pir
mutinę mintį šitai teorijai juo
du užtiko viename Markso ir 
Engelso rašte, atseit, prakalbo
je prie “Komunistų Manifesto” 
antrojo rusiško vertimo 
m), kurį buvo padariusi 
Zasulič.

(1882 
Vera

TROCKIO “PERMANENTINĖ 
REVOLIUCIJA”

didelis 
ir visi 
padan- 
pakri-

Prieš daugelį mėtų, kada L. 
Trockis dar buvo labai 
asmuo sovietų Rusijoje 
komunistai jį keldavo į 
ges, “Naujienoms” (teko
tikuoti jo garsiąją teoriją apie 
“permanentinę revoliuciją”. Idė
jiniu atžvilgiu, ta teorija buvo 
svarbiausias Trockio “kraitis”, 
su kuriuo jisai atėjo pas bolše
vikus. >

Tikrumoje ta teorija sudarė 
“mokslinį” pagrindą Visam bol
ševikiškam 
1917 m/'

Trumpai pasakius, “perma
nentinės revoliucijos” teorija 
yra tokia: A v

Kilus revoliucijai Rusijoje, 
kur ji pradžioje negali būti ki
tokia, kaip buržuazinį kadangi 
Rusija' yfa labai atsilikęs kraš
tas ekonominiai, prasidės smar
kus darbininkų judėjimas Vaj 
karų Europos kraštuose. Galų 
gale, jisai išsilies į rėvofluieiją. 
Kadangi darbininkai Vakarų 
Europoje jau yra susipratę it 
susiorganizavę ir pramonė pa* 
siekusi aukštą išsivystymo laip
snį, tai ši revoliucija tegalės 
būti tiktai socialistinė.

Socialistinei revoliucijai lai
mėjus Vakarų Europoje (Vo
kietijoje, Frąncuzijoje, Austri
joje ir L t), jos banga persiė
męs į Rusiją, dar jojė hėpdsi- 
baigus buržuazinei revoliucijai. 
Po šitos “bangos” įtaka' Rusi
jos buržuazinė revoliucija per
sikeis irgi į socialistidę^ ir to
kiu budu socializmas įsigalės 
visoje Europoje Ir dalyje Azi-. 
jos. ' ' '

Taigi pagrindinė “permanen
tinės revoliucijos” idėja yra ta, 
kad revoliucija, įkartą prasidė-

komunizmui nuo

jusi Rusijoje, eis be paliovos 
(“permanentiniai”), iki prives 
prie Socializmo.

šita teorija pirmiausia atsi
rado Rusijoje 1905 m. ir pasi
darė labai populiariška' tarpe 
besimokinančios jaunuomenės, 
ypač tarpe gimnazistų. Mat, 
karšto temperamento, jaunuo
liams buvo malonu įsivaizduoti, 
kad jie, dalyvaudami revoliu
ciniame judėjime, Važiuoja stal
čiai — “be persėdimo” — j So
cializmo tvarką.

Marksistai ir liaudininkai
Senesnioji ir labiau protiškai 

subrendusi Rusijos socialistų 
karia tokia optimistiška' nebu
vo. Jati nuo 1883 m., kai G. 
Plechanov įsteigė pirmą mark
sistinio socializmo rusų, organi
zaciją, “Darbo Išlaisvinimo” 
(Osvobožderiije Truda) grupę, 
buvo jrodinėjdma', kad Rusijai 
teks pergyventi kapitalistiniu 
plėtojimosi stadiją. .. Tiktai kai 
išsivystys stambioji kapitalisti
nė pramonė it pasidarys skait
linga pramoninio proletariato 
kliUsa, tai Rusija bus “pribren
dus” socialistinei revoliucijai.

Nors Rusijos socialistai liaū- 
dininkai (“Liaudies Valios” 
partija ir paskui “Social-revo- 
jiUcionieri.ų” pariija) tokius 
marksistų išvadžiojimus smar
kiai atakuodavo, bei 20 šimt
mečio pradžioje šis marksistų 
nusistatymas jau Ouvo pilnai 
paėmęs viršų revoliucinėje Ru
sijos literatūroje. Jį. buvo pri
ėmusi* kaipo pagrindą savo pro
gramų i Rusijos S oriai-Demokra
tų Darbininkų partija, įsikūru
si' 1898 m. Vienas iš tos par
tijos steigėjų, beje, buvo Leni
nas — Vladimir Nikola'jevič Ul- 
janov.

Kai Rusijoje kilo 1905 m.

Reikia atsiminti, kad 
1882-3 mc (tarpe Rusijos 
liucionierių tikėtą 'buvo -prasi
dėję karšti ginčai dėl kląusimo : 
ar Rtišijhį teks eiti panašiu 
plėtojimosi keliu, kaip Vakarų 
Europos kraštams, t. y. pirma 
pergyventi kapitalizmo stadiją 
— ar ji “susyk” įžengs į socia
lizmą?

Liaudininkai sake, kad kapi
talistiška stadija Rtisijai bus 
“nereikalinga”, nes Rusijoje 
dar tebegyvuoja bendra turto 
nuosavybė kaimuose, kur ūki
ninkai dar nėra išsikėlę i vien
sėdžius. Tos kaimų bendruome
nės, girdi, sudarysiančios pa
matą socializmo tvarkai — tik 
reikįa,. kad ir miestuose pramo
nė butų tokiu pat budU šutvar- 
/kyta.

Tuo tarpu marksistai su Ple- 
chanovu priešakyje įrodinėjo, 
kad bendra’ žemės nuosavybe 
Rusijos kaimuose tai senovės 
liekana, kuri turės išnykti, kuo
met kraštas ^markiau pakils
ekonomiškai. Jiė sakė, kad apie daugiau, negu 1882 m. Ją labai

apią 
revo-

kapitalizmo neišvengiamumą 
Rusijoje riegali būti jokios abe
jonės, kad kapitalistiškas biz
nis Rusijoje jaii prasidėjo.

Taigi, šitiems ginčams beei
nant, įvairus Rusijos' socialis
tai kreipėsi į Marksą ir Engel
są, klausdami jų nuomonės. 
Juodu jį keliais žodžiais pagvil- 1 
deno aukščiaus paminėtoje pra
kalboje . prie rusiškos “Komu- ' 
nistų Manifesto” laidos.

Markso ir Engelso žodžiai
. štai ką juodu tęnai rašo:. .

“Dabar kyla klausimas : Ar 
gali rusiška kaimo bendruo
menė — ši, beje* jau labai 
apirusi pirmykštės bendro
sios žemės nuosavybes forma 

, — pereiti tiesiog į aukštesnę 
komunistišką žemės nuosa
vybes formą — ar ji, prie
šingai, turi dar pirma perei
ti tą patį irinid procesą, ku 
rį rodo istorinis Vakarų plė
tojimąsi?/ K ,

“Vienintelis, šiandie gali
mas atsakymas į šitą klausi
mą yra' toks: Jeigu Rusijos 
revoliucija bus signalas dar
bininkiškai revoliucijai Va
karuose^ taip kad jiedvi vie
na antrą papildys, tuomet da
bartinė rusiška bendruomenė 
galės sudaryti pradžią ko- 
munistiškam plėtojimiiisi.”
Nėra jokios abejonės, kad iš 

šitų Markso ir Engelso žodžių 
Parvus (vienas, arba kartu su 
Trockiu) ir iškepė tą teoriją 
apie “perAia'nentinę revoliuci
ją ...

Markso ir Engelso mintis, 
kad iš rusiško kaimo, kuriame 
žeme ..dar nebuvo išskirstyta į 
privatinius ūkius, gali' išsivys
tyti aukštesnės rųšies komuniz
mas, buvo, žinoma, klaidinga. 
Bet ta klaida yra lengvai pa
teisinama atsiminus, kad prieš 
50 su viršum metų Rusijos že
mės ūkis dąr buvo labai men
kai ištirtas, j ir Vakarų Euro
pos literatūroj e apie ‘jį buvo 
mažai raštų .7 ’

Taigi Mąrkso-Engelso* sekė
jai Rusijoje -tą “Komunistų 
Manifesto” autorių mintį (kaip 
matėme, tik i keliais žodžiais iš- 
.rėikštą) neėmė rimtai.' Vėlesnė 
revoliucija parodė, kad tam s e4 
noviškam rusų kaimui buvo 
lemta iširti, pirma n'egu Rusi- 
joS' sodžiuje galėjo išsivystyti1 
aukštesnė ekonomine tvarka’.
Jz*

Bet štai tą idėją, kad Rusi
jos revoliucija gali duoti “signa
lą” darbininkiškai revoliucijai 
Vakarų Europoje, kuri savo

sarkastiškai išjuokė ir pats Le
ninas.

Lenino “atsivertimas”
’ Tačiau 1917 m. pats Leninas 

atsisakė nUox savo senosios so
cialdemokratinės pažvalgos . ir 
pradėjo Skelbti,, kad Rusija 
“vienu šuoliu” galinti atsidurti 
socializmo tvarkoje,, “peršoku
si per kapitalizmą”!

čia Leninas kapituliavo prieš 
Rusijos liaudininkus, su kuriais 
jisai kovojo (Jaugiau kaip per 
20 metų. O priėmęs li'atidinihi- 
kų (social-revoliucionierių) įsi
vaizdavimą, kad Rusija gali 
“peršokti per kapitalizmą”, ji
sai pasidarė palankus ir Troc
kio “permanentinės rėvbliucU 
jos” teorijai. Ant šito pamato 
du buvę socialdemokratai, Le
ninas ir Trockis,' susivienijo ir 
pasivadino “komunistais”.

' Ginkluota jėga nuvertę Rusi
jos revoliucinę vyriausybę, pa
skui išvaikę visuotinu balsaVi- 
mu išrinktą Rusijos steigiamą
jį seimą, juodu ryžosi prievar
ta steigti Rusijoje “komuniz
mą” ir kartu “gilinti revoliuci
jas” kituose kraštuose. Kai Ru
sijos žmonės atsišakėi tą jų ko
munizmą priimti geruoju, tai 
juodu ėmė vartotrkruviną tero
rą.

Dabar nuo to teroro jau žū
va tie, kurie buvo artimiausi 
Lenino bendradarbiai. Pats 
Trockis idar nėra sušaudytas 
tik dėl to, kad jisai gyvena ne 
“proletariato tėvynėje1 
Meksikoje*

Ketvirtadieniį vas. 11, 
...... ..... r;....... .. . ...........

' (Tęsinys)
—Aš — neliečiamas Vyriau

siojo sovietų štabo slaptds ben
dradarbis.

Į mane žiuri su nepasitikėji
mu. s

—Prašau įsitikinti, — tvirtai 
pareiškiu aš. —Telefonas Nr.

»z
Tai Veikia.
—Na, ką, draugai, — siūlo 

vyresnysis, — nėra' kas dau
giau sakyti, būtinai reikia pri
statyti jį į vietą.

Mane veda pas sargybos vir
šininką. Jis mandagiai pasisvei
kina. Aš reikalauju:

—Pašaukite politinį komisa-

bet

Kiek Lietuvoje 
leidinių

sau-, KAUNAS. — 1937 m.
šio 1 d. Lietuvoje (be Klaipė
dos krašto), periodinių leidi
nių leidžiama — 146. Iš jų lie
tuvių kalba — 119, žydų — 13, 
rusų — 7, lenkų — 4, vokiečių
— 1, hebrajų — 1 ir esperan
to — T. , Iš t^ leidinių : dien
raščių ^6,“tris kartus per 
savaitę 1, du Lartii per savai
tę — 2, savaitraščių — 35, dvi
savaitinių 18, du kariu per 
mėnesį — 3, du ar vieną kar
tą per mėnesj — 2, mėnesinių
— 47, dvi mėnesinių — 6,- kas 
du mėnesiai — 1, kas trys mė
nesiai 
15.

Kaune išeina 125 periodiniai 
leidiniai, Panevėžyje, Biržuose, 
Marijampolėje ir Zarasuose po 
3, Šiauliuose — 4, Kretingoje
— 2 ir Kėdainiuose, 
nuošė ir Telšiuose po

įvairiu laiku —

Vakarų Europoje, 
keliu padės Rusijai “peršokti” 
per kapitalistinio plėtojimosi 
stadiją, pasigavo 1905 m. Par- 
vus ir Trockis ir iš, jos padarė 
“naują revoliucijos teoriją”.

Tą jų teoriją Rusijos social
demokratai atmetė, kaip vai
kišką -svajonę. Mat, 1905 m. 
apie Rusijos ekonominę padėtį 
jau buvo žinoma nepalyginti

KALĖDŲ VAIŠIŲ

KUR PASKENDO LĖKTUVAS Nori gauti iš Svveitzerio

MILLS AERODROMAS SAN FRĄNCISCO MIESTE, 
Californijojc, į kurį besilcisdainas, į jurų įkrito kelei
vinis lėktuvas su 11 žmonių. Visi paskendo.

Naujienų-Acine Photo

Petružiu-

AUKA

KalėdasKAUNAS. — Per.
Vilijampolėje, Dvaro g-Vėje 21 
mj. susirinkęs būrys darbinin
kų vaišinos. Pasigėrę pradėjo 
muštis. L. Grinevičius visai 
užmuštas. Dėl Grinevičiaus už
mušimo keli .vaišių dalyviai su
laikyti ir kvočiami.

Valstybės gynėjo ofisas iš
kėlė bylą, kad gauti iš Sweit- 
zerio, buvusio Cook kauntės 
klerko, $54,458. Tie pinigai 
randasi Pirmame Nacionaliame

PROGA .LAIMIKI 
LAIMĖTI

Old Gold Kontesto $200,000 
auka, 1,000 piniginių prizų

Įstokite j Old Gold Ko n testą. Kon- 
testas susidaro iš paveiksluotų mįs
lių sprendimų. Nueikite pas saVo Ci- 
garetų dyleri ir paprašykite oficia
lių OLD GOLD paveiksluotų iiiįslių 
DYKAI kartu su taisyklėmis ir, kon- 
testą ‘ liėčhlnčiuriiis, smulkmferiOmis. 
Pasiųskite savo Įstojimo formą tuo
jau. Kontestas tik ką prasideda. Nė
ra jokių triksų ne gaudymų. Tik 
jūsų gabumas laimes. Sėkite in
strukcijas atidžiai. Labiau-Sušvel 
nįntas Old Gold duoda progą išlošti 
laimę ir visam amžiui pasidaryti 
turtingu. Dabokite Naujienas dėl 
tolimesnių pranešimų. '

(Skelb.)

bus.
mane už rankos. Me 
mažą svečių kambar 
j tamsiai mėlynų sc

‘Jis ateina, 
veidas reiškia 
dėl?,Aš paduodu jam dokumen
tus ir prašau, kad jis patirtų 
apie mane tyrinėjimo punkte. 
Trumpas pasikalbėjimas telefo
nu. Po kelių minučių- mano as
menybė nustatyta. Bloga būti 
kupranugariu dagi tokiu ‘atve
ju, kada pasiseka pfo adatos 
skylutę išlįsti. Kupra augo. 
Kiekviename* žingsnyje dabojo 
pavojus. Ak! Tas pavojus laukė 
manęs ne prie sienos, bet ki
tur. Jis užgulė mane lyg įlužu- 
sios lubos. Ir tąsyk po mano ko
jomis pradėjo žemė drebėti...

Na, kas čia kalbėti! Vakare 
—aš Petrograde, kitą dieną, 9 
vai. ryto, — štabe. Nestatykite 
ausų: patys niekai. Nuėjau, pa
šaukiau Leontjevą. Mes žiūrime 
vienas į, antrą. Aš paduodu jam 
ploną sulankstytą popierių, o iš 
kišenės ištraukiau vaiko batu
kus.

—Matote, viskas atlikta.
Kiliame ■ pas komisarą. Apie 

Perkijaneną nė klauste neklau
sia. Argi aš galėjau be Perkl- 
janend patirti Visą tai? Komi
saras to neprileidžia. O, naivu
mas! Pasikalbėjimas trumpas:

—štai jums naujas paskyri
mas. štai pinigai. Pasirašykite! 
Dokumentai tvarkoje?' Puiku! 
Aš vėl gauiiu 9,000 suomiškų ir 
1,000 dumskių. Leontjevas aiš
kina:

—Galite tris dienas pasilsėti.
Aš einu į gatvę. Nevskio pro

spektas lyg iššluotas. Aš einu į 
Sefgievskio gatvę. Mahe pasi
tinka' vis tas pat Feofilaktas A- 
lekseevičius: ta pat barzda ir 
tie patys akiniai. Jis išklauso 
mane:

—Taip, taip! Taip, taip! To
liau. A-a'!

—Kada aš gausiu žinias apie 
Krdnštadtą, dYednaUtuS ir gar
nizoną ?

—Po savaitės laifco*
—Tai negalimas daiktas. 
—Kodėl?
—Po trijų dienų aš turiu 

vykti.
—Gausite po trijų dienų. Vis 

dėlto Užsukite f>oryt. Geriausiai 
ryto metą^

Tokių budii viskas sutvarky
ta. Kaip greit! Ir štai čia atsi
tiko... Kaip čia jums ^pasakyti?

—Kalbėkite atvirai.
Aš pripildžiau čerkutes like

rio. Michail IvanoviČius atsikė
lė ir susinervinęs pradėjo po 
kambarį Vaikščioti* Paskui stai
ga atsigręžė:

—Na, jei jaii kalbėti, tai kal
bėti viską! Aš nuvykau pas ją...

—Pas Mariją Diaman?
—Gal būt. žodžiu, pas jų. Pa

sibeldžiau. Drąsiai ir plačiai at
sivėrė durys: prieangyje — ji
nai. Jųfe jos nemylėjote, o ją 
galimą mylėti, arba neapkęsti.

—O jųs... mylėjote?
—Gal būt... Niekada ji neat

rodė taip stebėtinai graži, kaip 
tada! Aš' pasilenkiu ir bučiuoju 
jos stebėtinai gražią ranką. O, 
jei tą minutę ji butų sudaina
vusi nors vieną frazę! Girdėti 
tos. stebėtinos dainininkes bal-

Jo išmargintas 
neapykantą. Ko-

Kodėl jis n< 
Juk mes bi 
Gal būt, ka

iš-

są! Bet — susilaikymas! Susi 
valdymas, Michail Ivanovičiau 
susivaldymas. Aš klausiu:

—Pulkininkas namie?
“Pulkininkas,” tai lakuna 

Vartaševskis. Ji atmeta sav 
mielą galvutę. Jos lupos šypsosi

—Tuoj
Ji ima' 

einame į 
Ji sėdasi
fą. Aš atsistoju prie lango ir b 
jokio tikslo žiuriu į gatvę. To 
moters artimumas mane jaudi 
na'. Ji kažką klausia ir aš tai 
pat kažką atsakau. Aš nuo koj 
iki galvos prisirengęs atsakyl 
į baiSiausį klausimą, koks ti 
gali pasitaikyti žmogaus gyv( 
nime.

Bet, — štai: įeina Vartaševi 
kis. Mes apsimainome nereik; 
mingais žodžiais.

—Kas atsitiko? 
žiuri man į akis? 
vome taip artimi,
ftepatenkintas? Pavydi? Negal 
mas daiktas: koks čia' gali bu 
pavydas? Vienok koks čia re 
kalas? 'Tuo metu aš girdži 
skambutį. Marija Diaman at 
daro- duris pati. Priešakinian 
kambaryje pašnekesis eina pu 
garsiai. Aš įtempiu klausą: m 
ni mano vardą.

į svečių kambarį įeina v; 
ras. Iš svyruojančios eisenos j 
spėju: 'tai — jurininkas. Dc 
jis civilę drabužių eilę. Kažka 
nemokėdamas pasirišęs keist 
spalvos, kaklaraišį. Vyras ties 
man masyvišką ranką su raud 
nais trumpais pirštais. Šnib 
domis klausia:

—Jųs — draugas Brikinas 
—Aš.

. ; Aš’ greitai apžiūriu paket 
Dagi nepatyrusiam žmogui ai 
ku, kad tai — nevykusi klast 

Su vos plakančia širdimi ; 
klausiu: '

—Iš Petrogrado pusės?...
Jis žiuri man tiesiai į aki 

lyg norėdamas patirti, kokį v 
sa' tai įspūdį padare. Ir susj 
pupteri:

—Nuo Trunovo ir Danilovo
Šnibždomis priduria:
—Jie irgi eina ten ir aitgž 

Laoai nori su jumis pasimat; 
ti. Kada busite?

Tąsyk, sukaupęs paskutinii 
savo valios ir jėgų likučius, 
garsiai tariu žodžius:

—Jokio Trunovo ir jokio D 
nilovo aš nepažinau ir dąbar n 
pažįstu.

—Na, jeigu jau nepažįstat 
tai nieko nepadarysi... Lab; 
gaila.

Persirengęs jurininkas, iše 
na. Aišku: aš patekau į tihkll 
Mane išaiškino. Jokios abejonė 
nėra. Bet reikia tuoj nuspręst 
ar seko mane tuo laiku, kai f 
ėjau pas Feofilaktą Alekseev 
čių, ar ne? Matyti, buvo. Re 
kia greit ryžtis!

Lyg žaibas smegenyse gims', 
mintis:

Aš greitai bučiuoju Marijc 
Diaman ranką. Ji nukreipia i 
kis į šalį. Vartaševskio nėr 
kambaryje. Tą minutę aš gii 
džiu privažiuojančio automobi 

’lio triukšmą.
—Išsigelbčsiu, ar žusiu?

(Bus daugiau)

-i.

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose: 
m! balchunas, 
1308 Westminster. ♦ 
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GABRIELĖS PETKEVI
ČIŪTĖS STRAIPSNIS- ... - .. ' |
šio puslapio skaitytojo^ 

ištiesų gali pasididžiuoti 
tuom, kad . viena . nuožir* 
džiausiu ir daugiausiai Lie* 
tuvos liaudžiai pasidarbavu
si mpteris parašė musų pus
lapiui specialį straipsnį. 
Prašome jį su atyda per
skaityti ir pasilikti atmin- 
> • • ciai.

Jeigu kas nėra susipaži
nęs su G abfiėlė Petkevičai
te, tai čia trumpai paduo
dant keletą charakteringų 
bruožų iš jos veikimo* Gab
rielė Petkevičaitė yra įžytni 
Lietuvos rašytoja. Ji 1009 
metais buvo Lietuvos žinių 
redaktore. Ji buvo Viena 
nuoširdžiausių Lietuvos Stu
dentų Rėmimo Draugijos 
“žiburėlio” darbuotoja. Ji 
1C20 metais atidarė pirmų 
Lietuvos Seimo posėdį. Ji 
yra padagoge, ir slinku yra 
visus jos nuopelnus čia iš- 
skaitlitioti.

Jeigu Lietuva turėtų dau
giau tokių nuoširdžių ir in
teligentiškų moterų, tai jos 
likimas butų visai kitoks. 
Petkevičaitė ir žemaitė bii- 
Vo labai artimos ir toms lie- 
tuvėms mOtėrirtis, kurios 
Šias dvi Lietuvos motėris 
pažinojo, galima pavydėti*

M-iė,

MAISTAS

Kvailio Laime
ITASYK buvo Ūkininkas. 

Ak Jis turėjo tris sūnūs: du 
gudrius, o vieną kvailą. Tuo- 
dviem gudresniem mirdamas 
padalino visą savo turtą pėr 
pusę, o kvailiąjam paliko tik
tai vieną jautį.

Ką jis darys su tuo jaučiu? 
Sulaukęs mugės, veda jį par
duoti. Bevesdamas per girią, už
ėjo pakely didelį beržą, medį 
girgždantį. Kai tik vėjas papu
čia, tai beržas ir girgžda. Kvai
liui nusidavė, kad beržas nori 
iš jo jautį pirkti.

—Ar tu nori jautį pirkti? — 
sako jis. —. Gerai, gali*pirkti. 
Tiktai- kada pinigus atiduosi?

Beržas gi:
....—Gytgžt, gyrgžt!...

Kvailiui nusidavė, kad beržas 
sako: “Ryt, ryt.”

—Gerai, jei ryt atiduosi, tai 
jautis tavb.

Pririšo jautį prie beržo it 
parėjo namo.

—Kttr jalitį padėjai — klau
sia broliai.

—Pardaviau.
—O kur? Kam?
—Girioje, beržui.
—Pinigus gavai?
—Ne. Sakė rytoj atiduos.
Broliai nusijuokė ir tiek.
Kitą dieną kvailys nueina pas 

beržą, žiuri — tiktai siėta's te
likęs, jaučio nė ženklo nebėra. 
Vilkai jo, matyt, ir katilus iš
nešiojo. Kvailys sako beržui:

MUSŲ JUODA DUONELE
Gabriele Petkevičaitė (Bitė)

Jf?W“ • W:
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Baso Valetia.Briichas

Kaip turi moteris užsilaikyti laike pašto 
jimo, kad laimingai pagimdyti gyvą, svei 

ką kūdikį ir kad pati motina sveika 
pasiliktų?'

Rašo DR. ALDONA ŠLŪPAS

Tikslas ttėtomd yra^UšiUtik- priežiūra. Širdies liga yrą nere
ti gy^ą, sveiką kūdikį ir kad 
tas kūdikis vyšiytyri iki sūatf- 
gttšio' amžiaUs. Nėščios ttiotefys 
tufi bUti po priežiūra gydyto- 

N 1’ 1 i I ‘ ■ i .

jatlš, kad gimdant rtesŪSilkuktų priežiūros 
blogų pasekmių'. Ėeitalifiga per- gimdymo

KEPTA VERŠIENA SU
RŪGŠČIA SMETONA
I 

___ ... /. , ■—-.... —

4 riekės veršienos nuo kulšies
arba kaulukų

1 puodukas baltos duonos tru 
pinių

1
2

Senai su Lietuva-tevyne per- 
siskyrę amerikiečiai turi buri 
užmiršo • ?ii" i' 
duona ne badas, stori marški
niai ne nuogas”...

Gi musų neseniai pergyventas 
karas, ypač iškėlė tos musų juo
dos duonos svarumą ir reikš
mę.*. Gal Amerikoje jau nebe
daug beliko lietuvių, seniau sU, 
tėvyne persiskyrusių, kurie gal 
jau mažai atsimena, kaip bro
liai ūkininkai Važinėj a$ ypač 
darbymety, savo ratuose... Juk 
iškrovęs ūkininkas daržinėj iš 
lauko parvežttis javus.arba šie
ną, sėdasi ištempęs kojas į ve-

kiaušinio trynio, o sėlenos 
lygsta kiaušinio baltimui.

pri- 
To-

šią patarlę: “Juoda dėlei; kaip ir kiekvienas balti
mas teikia organizmui daugiai! 
spėkų, stiprumo.

Pažvelgus į inusų tautos sun
kią praeitį, į visokius vargus, 
nelaimes; kurį ji ilgais amžiais 
•kentėjo, turime pasakyti, kad 
musų Mjuoda duona” nemažai 
prisidėjo mUs išlaikyti gyvus> 
darbingus ir svarbiausia lais
vus!

Kad ir paskutiniu laiku, al
kani, basi ėjo musų pirfpi sa
vanoriai j koVą . su Visokiais 
priešais. Kad ir teko galvas gUU 

žėtis ir skuba atgal į lauką. Ir Į dyti kovos laukė, bet karo nu-

GARBlftlAVIMAS PLAUKŲ 

(l’ermanent Wa,ve) ■

Kai kurias moteris gamta ne- 
apdovanojo garbiniotais plau
kais. Joms reikia kreiptis būti
nai pagėlboš ieškoti. Kartu su 
Visais grožio reikalavimais mo
demiškai moteriškei neapseina- 
ma be ilgalaikinio sugarbinia- 
Viftio (pėrmahėnt wavė) plau
kų. Todėl reikia priminti, kad 
vien ;
ant ilgesnio laiko, tuomi nęuž- 
sibaigia. Reikia j Uos prižiūrė
ti ir sutvarkyti.

Pasišiaušusi galva, plaukai 
pasipurę ir nudribę iki pečių, 
niekados nesudaro gražų įspū
dį* Lygiai negražu yra tds fi
gūros, kurios atrodo lyg prikli- 
jubtOS prie* galvos. Plaukus bii-; 
tinai reikia štikųbti ir. vgl su
tvarkyti. Pasirinkite tinkamą 
plaukų parėdymą ir bandykite 
visuomet panašiai užlaikyti*

Aukščiau kalbami patarimai 
riboja madas ir gera1 skonį gar- 
binubtų plaukų (pfermanėht 
wave) užlaikome.

Koks vaikų amžius 
tinkamiausias mo-

tikrinti jos šVėikatdš stovi, iŠ 
ankšto gydytojas tyrinėja ar 
nesuras ’ tokios ligos, kaip džio
va, širdies liga, inkstų liga, ly
tinės figos ir td. Yra daro'dy- 
ta, kad šiuose laikuose musų 
moterys fiziniai nėra tvirčau- 
sios. Pavyždiii,’ moteris kadaise 
Sirgę Skarlatina, iš to turi ne
sveikus inkstus. Bet nejausda
ma ftiėko tokio ypatingo,1 apie 
tai nežinojo, kol nepūstojo* Gyj 
dytOjas, apžiūrėjęs, randa ne- 
švėikds inkštus. Džiova yra he-

sugarbiniavimas plaukų teta liga. Ta liga serganti Ino-
A J. r..ij ... .... . . ...... .L - J... . ., ytefis1 pastojus gali turėti neko

kias pasekmes. Paprastai tokiai 
sergančiai yra geriausia atsigul
ei į sanatoriją, kur bus po tam 
tikra speciale džiovininkams I

ta — tieščiai netik gali pakenk
tu bet it pačios ligonės gyvybė 
yra pavojuje* šitokios ligonės 
reikalauja ypatingos gydytojaus 

r laike Nėštumo, laike 
gimdymo ir po gimdymo. Jėi 
yra lytinė liga — daug ko gali
ma išvengt, kaip negyVų vaikų, 
apakusių kūdikių, jei būš imta 
iš anksto priemonių tam užbėg
ti kelią. Visoms nėščioms mote
rims gydytojo priežiūra yra’ bū
tina. Ypatingai toms, kurios 
serga virš’minėtomįs ligomis.

Net moterys, kurios save sta
tėsi ypatingai sveikomis, gali 
greit pereiti į liguistinį stovį 
nuo nėštumą, jei liesisaugos.

Taigi, jeigu moteris mano, 
kad ji nėščia', turi tuoj kreiptis 
pas gydytoją pertikrini savo pa
dėtį. Gydytojas netik peržiū
ri, bet patikrina sveikatos sto
vį if duoda patarimą, kaip elg
tis laike nėštumo.

(Bus daugiau)

Ką Moterys •

Kiaušinis 
šaukštai 
šaukštai

pieno 
taukų arba svies-

miltų

gai? .. l
O beržas: “gytgžt,
Kvailiui vėf rttisidkvė, kad jis 

sako: “ryt, ryt.” /
—Gerai, aš ateisiu rytoj. Bet 

jau atsinešiu ir kirvį* Jeigu ne
atiduosi man pirfi^Us, aš tave 
nukirsiu.

Kitą dieną kvailys pasiėmęs 
kirvį huėjo pas beržą.

—>At atiduosi pinigus?
O tas ir vėl i “^yTgžt, gyrgžt.” 

(Tąsa ant 6-to pust)

šiaip kur skubėdamas Vykti, į- 
meta gnižtel^ šieno ir taip pat, 
ištempęs kojas, braukia.

Užėjus vokiečiams 1915 m. 
ir Užėmus musų šalį išgirdome 
vokiečių didžiausį nusistebėji
mą, kodėl mums lietuviams se
kasi tokiu badu keliauti, o 
jiems, vokiečiams, ne. Vokiečiai, 
mat, pastabus. Jų vyresnieji 
mėginb, šitaip be šėdynės at
sisėdę, ilgesnį laiką ne ve~ėtys 
se, bet nors pievoje pasėdėti ir 
nesisekė* Taip pat, ne geriau 
klojosi ir jų kareiviams. Nie 
kas ją hegailėjd aht lygios vie
tos ištempęs kojas pasėdėti il
giau kaip keli&š minutes, vo
kiečiai, mat, pastabus ir sten
giasi kiekvieną nepaprastą reiš
kinį išaiškinti.

Nuostabu jiems bUvo, kad 
taip karo iŠalintoje šalyje; kaip 
tada bUvo musų tėvyne, žmo
nės vis dėlto džiaugusi turėda
mi stipresnius raumenis, nekaipr 
ją karo tarnyboje išmiklinti 
kareiviai.

Pripažino gale, kad rąumėnų 
stiprumas pareina nuo <to< ką 
žmbfiėš vUigo. 0 ypatingai svar
bu vartoti hipiai sumaltus ja
vų grūdas, kdip rtigius, mus 
lietuvių vartojamus duonai, 
kviečius, jniėžius - 
avižas — ko^ei...

Vdkiėčią gydytojąi gru
dų maistingumą . prilygino prie 
kiaušinio maistingumo; Grūdo 
Vidurius gklirrra prilyginti prie 

■ ■ • .

fagaiš'Ui,

alintoje šalyje juoda duona me
lais mit^ — liko 'Vis dėlto nu
galėtojais, Savo laisvės kūrė
jais. .s ,

Ar nevertėtų ir musų emig
rantams Amerikoje prisiminti 
tėvynės “juodbš duonos” ir ją 
įvertinti?

Juk musų šliupai, Basanavi
čiai, Kudirkai, Višinskai, Jab
lonskiai ir kiti kovotojai užr tė
vynės laisvu — atigo ir brendo 
—juodąja duona misdami.

Moterų Kova Už 
Pripažinimą 

i Muzikoje
Rašo NORA GUGIS

(Tęsinys)
KOMPOŽITOklAI NĖ VISUO

MET KOLEGOS

Butų daugiau ne kaip abeju
tiškai Sakyti, kad iš visų šių 
moterų hėbutų nė vienos, ku
rios kuriniai nesiektų aukšto 
maštabo; kurį siekia datigtimoš 
muzika’ės formos supratimu; 
maštabo, kurį siekia datigymos 
vyrŲ kompozitorių kuriniai. 
Klintys, tačiau, gludi kitur. 
Kompozitoriai, moterys ar Vy
rai, nėra, taip pasakius; “vieni 
kitų draugai.” Moterys niekados 
arba labai retai remia Viena ki

etos darbus. O tuo tarpu mote
ris kompozitorė pasitiki, dau-

(Tąsa ant 6-to pusi.)

lUšo M. F. Y-nė
: - » r

šiuo klaušimu dažnai' šeimy
nose diskušdojamU. Vieni tėVai 
linkę leisti vaikučius į mokyk
lą tuoj aus, kaip tik jie yra pri; 
imami, y* ii.tiO metą; kiti 
gi laikosi tos nuomonės, kad 
gaila tokį mažytį leisti, jam 
persUnkU ir neretai pasitaiko, 
kad taip besigailėdami nepaste
bi, kaip prabėga 7 vaikučio am
žiaus metai ir policininkas pa
beldžia į duris, klausdamas, 
kur yra tas vaikas, kuris jau 
turi .eiti į mokyklą.

Bet čia dažnai į pagelbą tė
vams ateina patys vaikai. Jie 
pradeda prašyti 'tėViiš, kad jUoš 
leistų į mokyklą; daugely at
vejų net dattg anksčiau; negu 
juos gali priimti. Tad 'ar gali 
tokiam vaikui mokykla kerikti? 
žinau vaiką, kuris būdamas Vos 
trijų metų Verkė, kad jį leistų 
į mokyklą; Motina negalėdama 
vaiko nuraminti, priėmimo die
ną nuvedė jį,į mokyklą ir kuo
met ten j am paaiškino, kad j is 
dar turi du colius užaugti, kad 
jį galėtų priimtį,. tai jis sutiko 
:su tuo.. Tas pat turėjo būti pa
kartota ir tritąis pietais. Bet 
kas butų galėjęs apsakyti vai
ko džiaugsmąukai galų gale jis 
Sulaukė 5 mėtų ir tapo priim
tas į mokyklą!

į Jis kėlėsi. visa’ valanda anks- 
įčiaiL kad tik nepavėluotų į m<J? 
kyklą. Ateinančiais metais vai
kas tikisi pabaigti pradinę mo
kyklą ir iki. šiol dar nė vieną 
kartą nėra’ pavėlavęs. U.ž .ptirtk- 

(Tąsa dnt 6-to pusk)

Veda Vi Bi

Colorado valstijos moterys 
vetiatičios stovyklose prie ang
lių kasyklų; kuf pra’ėity įvyko 
didelės įtragedijos, suorganizavo 
gerai išlavintą pagelbėjimo sky
rių. šios moterys yra pasireil- 
gdšibs sdtėikti pirmą pagelbą; 
dieną ir naktį sužeistiems dar- 
bifiiiitafrfš if aprūpinti šeimy
nas nelaimei įvykus*

< &1 x.
Mussolini apdoVatioja Italijos 

moteris šd piftigaia tiž gimdy- 
ftią* Viena motiha iiUo kiekvie
nos iš $5 Italijos provincijų 
gavo lifą įlidgais ir gy
vasties apsaugą vertės 1,000 li
rų. Tos 95 motinos pagimdė 
8121 vaikų — ir visi tie vaikai 
gyvi.

gy-

Praeitais metais didžiule mo
terų organizacija išrinko komi
siją iš 15 moterų iš visų nacio- 
ilalių orgaPižacijų po visą Ame
riką. Ta komisija padarė inten
syvią studiją apie karus, — ko
dėl jiė prasideda ir kaip jie iš
vengiami, ir suteikė raportą su • 
rekomendacijomis dėl konstruk- 
tyvio darbo, kas link šio reika
lo 1937 metais.

2 šaukštai
y2 puoduko rūgščios Smeto

nos
1 puodukas vandens
1 šaukštas cukraus
Druskos, pipirų. ,
Gerai išplakit kiaušinį su pie

nu. Apiberkit veršieną su duo
nos trupiniais, paskui įdėkit j 
kiaušinio-pieno mišinį ir vėl į 
auonos trupinius. Kepkit ver
šieną taukuose ar svieste kol 
abi pusės gerai parus. Paskui 
apdengkit ir kepkit ant mažos 
ugnies, kot mėsa Suminkštės.

Išimkit mėsą, sudekit mil
tus ir po truputį pilkit vande
nį, gerai maišykit. Paskui su
dekit druską ir pipirus, o kai 
šutirštės, nuimkit indą nuo Ug- 
nies, šudėkit rūgščią Smetoną, 
getai išmaišyki! ir paduodant 
mėsą į stalą, užpilki! ant mė- 
šo&

Prie mėsos galite paduoti vir
tų bulvių košę arba virtus ma
karonus.

GERIAUSIA 
RUPI IR PLYKYTA 

RUGINĖ DUONA 
ALEKSAS 

BAKERY 
3339 S. Morgan St. 

Phonfe YARDS ?258

| Kumpiai iš Lietuvos |
Nepaprastai Skanus — Tirpsta Burnoj

Kas neragavo MAISTO Bendroves KUMPIŲ; tris ne
žino kaip SkiinŲš tie KUMPIAI yra. Krautuvės guli 
užsisakyti Khnipią, Sūrių; Baravykų, Saldainių ir 

kitų Produktų iš Lietuvos pas

BALTIO IMPORT GOMPANY
805 Wešt 19th Si, Chicago.

’i’blėfofldši HAYrnarket 3555.
Krautuvės, kurios dabar laiko Kumpių iš Lietuvos:

- ,.R v 7K

B. Datlyš-Drangėliene, 
mOji Chičagos Operos artistė 
dainiftinkė< dainavo Vilniuje' 
pėr ftiėhb Vakafą ir Vilniečius 
sužavėjo.

• & & &
. Amerikos moterys pirmą kar
tą pradeda siriozišM. tupintis 
iraito apsaugos reikalais.

T f -n į .. n i <*»■

žino-

:X:

Pirkite savo apielinkės 
v ki-atituvėse

,, BklDGEPORT
J. BALCrftJNAS. 3200 S. LoWe AVe;
A. BUDRIS, 939 W. 33rd St.
A. CIBULSKIS, S30 W. 33rd pi.
P. DOMBRAUSKAS, 858 W. 33rd St.
R. JAŠUTIS, 3308 TVaBdcė S t.
S. A. KANAPĖ, 724 W. 31 St St.
K. KASPAĘUNAS; 3158 S.Union Avė.
s. mielinis, 3404 s. Union Avė.
J. NEDVAR, 3301 Lb*ė Avė.
W. STASULIS. 33Q0 S. Union Avė.
A. UilNEZlS, S. Liilaniea
P. KNABER, 3348 So. Morgan St.

18-th STREET
WM. COTTENS. 1007 S. Haisted St.
K. ir P. IVANAUSKAS, 726 W. 18 St;
j. Kilos, «3b w. Ciiiiferton st.
J. SEįBUTTS. 1840 S. Kaklai St.
P. VIDRA, 1918 Cahdtport Avė.
F. WA1TCHES. 1980 Canhlport Avo.

WEST side
J. ir Ot BERZANSKIS, 2334 S. Hoype
J. 110BRbW0LSKI, 2325 S. Oakley Avė.
M. ir K. KAMINSKAS, 2300 W. 23 St.
M. KARtAVICH, 2201 W. 21«t PI.
P. KRAUJALIS, 2245 Cerniak Rd.

BRlGHTON f* ARK
M. ABARAVJCZ, 4600 S. FairfieM Avh.
R. BALEEKA9, 4554 S. R6ckwMl St.
W. BARTKUS. 4202 S. .Campbell A?e.
J. DRėVINSKI, 2500 W. 45th St.
Ą. DISHIS, 4454 S. Rockwell St.
J. FEROWlCH. 4350 S. Campbell Avė.
J. GABEL, 2421 W. 43rd .£t.
J. JANUSAUSKAS, 4601 S. W*slit>nMw
P. SACHOUSKIS. 4350 S; MH4>lbwoed av.
J. ŽEPALTAS. 4400 S. Wa8htėnavr ate. ------ ---------K

C. RAKUNAS. 2558 W. 69t.h 
Wft. DANTO, 2433 W. 69lh St. 
y. GBŠBLIUNAS. 2519 W. 71 s 
V. GRĖBLIUNAS, 2519 W. 7lst 
J PANKUS, 2543 W. 69įh St. 
PAULINES GROCĖRY & MARKEI 
2420 . W Marąjįętto Rd. ;
A. PROSEVICHIS; 2650 Tlst St. 
A. VESEACKĄS, 2543 . W. 71st St.

T0WN OF LAKE .
JOE’S MEAT MĄftKET. 1814 W. 47 St;

NORTH RlDn
WM. NAUSĖDA, 1645 W. Wabansia av.

st.

st.
st.

MbA Liftt’iOcftfcAM

25c
Greit džiustąs

‘ Nida Liųuid ęžeafn 
Vartojamas, ypatingai 
nąo odos šiurkštumo ir 
skerclėjimo. Vartoj a- 
ittds rahfeonis, kdi iš
traukus iš 'variddflš fdi- 
kfa Uiti laukan. Įtrin
tas j odą, ją sušvelni- 
rfips ir apsadgbs ntio 
škerde jiiti6x ySjb sti- 
pufirtio it saulės jdegi- 
gimo. Išsitepus prieš 
nauderj, pasitar n a u s 
kaiįjo geras pamatas.* 
Vyrai vartokit prieš ir 
po nųsiskutant. .

UI n A ŠVELNINA ik GRAŽINA UI h A III U A ODĄ. JEI DAR NEDA N- |t|||H 
DfiTE—PAMĖGINKITE.

PAVYZDŽIAI—DYKAI!
NIDA VEIDO PUDRĄ (Face Pottdef) .......  50C
NIDA VEIDO DAŽUS (Rouge) ..............    50f
NIDA LUPŲ DAŽUS (Lipstick) ..................... 50ė
Ateikite, rašykite ar skambinkite telefonu rėikalaudami musų išdirbinių. *

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

 ' CH1CAGO, ILLINOIS ’



Moterą
Skyrius

Kvailio Laime
(Tąsa nuo 5-to pusi.)

—Aš tau parodysiu “ryt,”-—, 
sako kvailys ir pa’sispiaudęs 
delnus ėmė kirsti beržą.

Kai tik aplinkui kiek pakir
to, beržas ir pagriuvo, o iš ber
žo vidurio pinigai pabiro. Pa
matė kvailys pinigus ir sako:

—Matai, geruoju tai tu ne
norėjai atiduoti. O -dar butum 
galėjęs stovėti.

Prisisėmę kišenes raudonųjų 
ir parėjo namo.

Parėjęs papylė pinigus 
stalo.

—Iš kur tu tiek pinigų, 
vai? — klausia broliai.

—Ogi už jauti! Dar ir judu 
po tiek galėtumėt gauti.

Nueina jie visi pas beržą. Ir 
broliai labai nustebo, pamatą 
tokią krūvą pinigų. Susisėme 
pinigus ir parėjo namo.

Gudrieji broliai daugiau nesi
juokė iš kvailio- brolio, nes per 
jo kvailystę jie visi pralobo.

a*nt

ga

Moterų Kova už Pri
pažinimų MuzikoJe

j';.,'.......... ..

daug senesnių moterų pionie- 
rių. '

Ne konkurencija su vyrais 
yra pageidaujama, btet proga į- 
rodyti faktą moterų lygybės, 
gal ne su pasaulio didžiausiais 
genijais, bet nors su tais vy
rais, kurie kovoja už pripažini
mą ir hevisuomet su pasiseki
mu.

--------------------------- ;--------— . ■

ŠĮ vakarą Budriko 
programas

šiandien teks išgirsti regu- 
liarį įdomų Budriko radio pro
gramą iš stoties WHFC. nuo 7 
iki 8 vai. vak.

Ypatingai stengsimos nepra
leisti ateinančio Budriko pro-

' (Galas)
(Mintis šiam straipsniui pa

imta iš muzikos žurnalo “Etų- gramo iš stoties WCFL. nuo 7 
de.” —N. G.)

ir

NAUJIENOS, Chirago, K.
!■■■■■■■ ĮRtai.—.. ..I11 1,1 ,1       ....nnn.^.    

Ketvirtadienis, vas. 11, *37
Visoj Amerikoj lietuvių ko-Į Tačiau lenkai i

loilijos žiuri į Chicagą — ką 
Chicaga veikia, kaip Birutė 
gaivina lietuvio sielą. Musų 
Birutė, lietuvių sielos’ gaivin
toja, dirbk, nepailsk! O mes 
iš peties ir širdies remsime, at
silankydami pasiklausyti sielą 
gaivinančių dainelių. Valio 
Birutė!

— Dr. A. L. Graičunas.

Ąleks. Šeikus tebėra 
ligoninėj

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
giau ne kaip bile kita kliasa 
muzikalės profesijos, keno nors 
pagelbos, kaip tai interpretuoti 
tuos kurinius, arba perduoti 
juos savo mokiniams. Net ir pa
prastų skalių ir akordų moki
nime, moterys mokytojos duo
da pirmenybę toms pačioms 
skalėms parašytoms vyro, o ne 
toms, kurios yra moteries pa
rašytos..

Iš prigimties moterys yra 
kuklios ir nedrąsios. Jos yra 
lengvai ir greitai atbaidomos. 
Žinoma, yra kelios, kurios pa
reiškė: “Aš priversiu mane iš
klausyti!” Tokios yra arba pa
čios turtingos arba suranda bu
dus gauti pin gų iš draugų, kad ' 
turėti galimybės duoti savus 
koncertus ir užmokėti už išlei
dimą savo kurinių. Ne visos 
moterys nori maldauti, kad mu
zikalūs draugijos pildytų jų 
veikalus.

Kad tankiai yra daug netei
singumo padaryta, kas liečia 
pasirinkimo vien tiktai įžymių 
kompozitorių vardų, yra patvir
tinta sekamo anekdoto.

Viena pagarsėjusi pianistė 
buvo pakviesta skambinti kon
certe Biemene, Vokietijoje. Bu- 
\o nustatyta, kad ji pildytų, 
tarp kitų dalykų, Brahms’o rap
sodiją B-minor. Del kąžkokįų 
priežasčių, paskutinėj minutoj, 
ši artistė neturėjo noro pildyti 
tą kurinį ir, niekam nesakius, 
išpildė savo pačios kompoziciją, 
taipgi B-minor, vieton progra
moj paminėto Bra'hms’ą B-mi- 
nor kurinio.

Ji sako, kad ir po šiai dienai 
ji turi recenzijas, kuriose krR 
tikai pasakė, kaip nepaprastą! 
gerai ji išpildė tą žavėtiną 
Brahms kurinį, etė. Butų ge
ras pamėginimas turėti progra
mą pilną vyrų kompozitorių 
vardų ir skambinti arba dainuo
ti moterų kurinius vieton jų, 
tiktai pamatyti, ką kritikai ra
šytų ir kas publikai geriausiai 
patiktų. * 11 /d

Bet, rimtai kalbant, jeigu 
moterys kompozitorės nesivie- 
nys visose šalyje, ypatingai vi
suose didesniuose miestuose, ir 
jeigu moterys iš viso nęręiųs 
viena kitos darbuotes, tai daly
kų stovis negalės būti atmaino
mas.

Muzika yra tarptautinė; tu
rėtų būti muzikos festivalai, 
kur jos galėtų pasirodyti su sa
vo geriausiais kuriniais, neuž
mirštant tų moterų, kurios pa
liko mums savo aukščiausiai In
spiracijas, • kaip Clara Schu- 
mann, Fanny Hensel, Ingebprg 
von Bronsart ir šimtai kitų įr IJį

Koks Vaikų Amžius 
Tinkamiausias Mo

kyklą Pradėti?
--------- r---------r-----------

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
tuąlumą yra laimėjęs medalį 
deda pastangas kitą laimėti.

' Aišku, kad mokslo kenksmin
gumas neliečia tokių vaikų, nes 
jie yra pilni energijos ir jeigu 
juos sulaikysi nuo mokyklos, 
tai jie tą energiją gali suaik- 
voti daug blogesniems tikslams, 
kurie gali pakreipti vaiko būdą 
į blogąją pusę; pav. žaidimas 
gatvėje.

Tačiau yra ir tokių vaikų, 
kuriems vistiek kur ir kuomet 
leisi ar visiškai neleisi. Bet ir 
tokiems vaikams nemanau, kad 
mokykla kenktų^ Tuo labiau, 
kad pirmais mokslo metais vai
kučiai daugiau žaidimais uži
mami. Mokomi elgesio ir kiek 
supažindinami su pradžia skai
tymo ir rašto. Lėti vaikučiai, 
lankydami mokyklą įgauna vik
rumo ir dažnai susilygina su 
smarkiaisiais. '

X a

Šiuo klausimu butų naudinga 
išgirsti nuomonė daktarų ir 
mokytojų, nes jiems tie dalykai 
geriau žinomi.

iki 8 vai. Tai bus radio va
landa specialiai pašvęsta Lie
tuvos nepriklausomybės pami
nėjimui. Kalbės Lietuvos 
konsulas Chicagoje Dr. Bagdo
nas, dalyvaus galinga Budri
ke radio orkestrą, žymus dai
nininkai ir Makalai.

Praeitą sekmadienį Būclriko 
radio programas pasižymėjo 
ypatingu sklandumu. Kaip 
muzikaliai numeriai, taip ir 
dueto dainavimas buvo tobu
lai išpildyta. Makalų dramo
je irgi pasireiškia naujų intri
gų ; tatai klausytoj ams suteikę 
daug įdomumo sekti kas to
liau įvyks. Visą tai galėsime 
sužinoti ateinantį sekmadieni 
tuo pačiu laiku.

MOTERYS

Pabandykit iš Lietuvos atvež
tus kumpius. Beve'k kiekviena 
lietuvių groserne juos užlaiko. 
Arba pašaukit BALTIC IM- 
PORT CO. HAYmarket 3555.

. • T ■ ■ .

Paskutiniai marškiniai 
išgelbėjo

? ----------------------- --------- r , '

Reikėsią daryti operaciją, 
gal ir kraujo transfusiją.

Prieš kiek laiko Zarasiškių 
Kliubo sekretorius, Aleksand
ras šaikus, atsigulė apskričio 

Gydytojai ‘ sako,

o

Sekmadieny, vasario 14 die
ną, Lietuvių auditorijoj 7 va
landą vakare Birutės koncer
tas.

Lietuvį, jei nori tikrai gra
žų veikalą matyti ir pasiklau
syti gražių lietuviškų dainų, 
•kurias dainuos Birutes choras, 
tai-nesivėluok pribūti, nes 
septintą valandą prasidės vai
dinimas operetės “Sveikam li
gą neįkalbėsi”. Ir, žiūrėk, at
sivesk savo žmonelę, kurną, 
bičiulį, kaimyną, kad kartu 
galėtumėt pamatyti ir pasige
rėti gražiu vaidinimų ir gra
žiomis dainomis.

ligoninėje. Gydytojui sako, 
kad reikėsią darylį operaciją 
ant vidurių. Be Įo esą rei
kalinga ir kraujo transfųzija.

šiaip ligonis jaučiasi geriau, 
negu pirmiau buvo.

A. šaikus patalpintas 15-tam 
warde. Lovos No. 20-tas.

'Kliubo nariai malonėkite 
drg. šaikų aplankyti.

— Draugas.
- >-—■------- '.."H,

Antroji tautiškų 
šokių švente

Pasisekimas pernai su pirmu 
tautiškų šokių parengimu, 
kurs įvyko Kareivių. Aikštėje 
(Šoldiers Field) Darbo Dienoj, 
paskatino miesto parkų - tary
bą pakartoti šių šokių šven-

Šiemet šis parengimas bus 
liepos mėnesį. Dalyvaus jame 
daugiau tautų', bus ir margu
mo daugiau.

Pernai lietuviai padarė gerą 
įspūdį, pasirodę gyviausia vi' 
šame programe; 76 šokėjai ir 
šokėjos reprezentavo lietuvius.

“ VISIŠKAI NAUJAS IR KITOKS “ 
PATARNAVIMAS!''i''" 

SU WINNER’S GARSIAIS

"INSURED" GLASSES
i . Reg. U. S. Pat.-Office. C; A. 5. No. 75529 ;.;^J .

Tim Lowry, Chicagos prie- ■ 
miesčio Evanstono advokatas, ■ 
jo žmona ir keletas kitų ato- ■ 
stogininkų Floridoj išplaukė ■ 
gazoliniu laivu į juras. Kokių jj 
šimto mylių toly nuo kranto M 

:vo motoras liovėsi veikęs J 
Vėliau subiuro ju‘ros. Bet nie
ko nebuvo galima daryti, kaip 
'■ik laukti pagelbos iš prava
žiuojančių laivų.

Nakties laiku atostogininkai 
degino marškinius suvilgytus 
gazolinu. Jie sudegino kuone 
paskutinius marškinius iki 
juos pastebėjo ir išgelbėjo ta- 
vorįnis laivas San Antonio.

Alyvos sprogimas 
užmušė moteriš
kę, sužeidė vyrą

Sprogimas alyva kūrenamam 
pečiuj, užmušė Mrs. Lillian 
Hęrbert, 62 metų, ir sužeidė 
jos brolj, John Coleman, 60. 
Nelaimė įvyko adresu,. 1427 
Juneway Terrace, Rogers park 
distrikte.

—Apdraustais Akiniais—NUOSTABIAUSIA BET * K ADA UŽ 
AKINIUS DUOTA GARANTIJĄ. Tik pas Winn^r’s perkant

- akinius, išduodama polisas, kurios apdraudžia Lensus nuo 
sudužimo, Ir tai visiškai DYKAI! ' •

SENSACINIAI 
SPECIALUS!

Lengvas Svoris 
Beveik Nematomas

“WEBSTER”
trųmpre- 
gius ar 
tolregius

Viskas su puikiausiais Torio Lehšais ir moksliška valstybės re
gistruoto optikos gydytojo ekzaminaciją, kuris žino tikrą jūsų 
akių vertę. \

VEDĖJAS DR. ALBERT EARL WINNER, O. D.. D. O. S.

Amerikos puikiausi Lensai padaryti patyrusių amatininkų j 
moderniškose musų laboratorijose. __ l

- . ■ ■■ ■ . • . ■ ■ :■................. . ................... .................1

WINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Sfreet, near Kedzie Avė.

Atdara antradieni, ketvirtadieni ir šeštadieni vakarais./ 
Krautuvės didžiuosiuose miestuose.

M - M

■ H ■■ H ■■■■ B ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ H M M 31X
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■ Rakandų kainos kįlą. Sensacinis
B Į atpiginimas kainų pas mus Vasario

mėnesio išpardavime. Pirkit nupi- 
---- - ---- . "---- ~ gintomis kainomis, lengvais išmo

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit ir 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai. 1 \ \

Central District Furniture Company
' ' JOSĘPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, Phone Boulevard 0987
■R**1

ir prusai turėjo- 
didžiausią reprezentaciją.

Taigi šiemet dėkime pastan
gas, kad ir lietuvių butų arti 
trijų šimtų. • Tai atsiekti yra 
gan lengvai* šokių pramokti 
niekas nekaštuoja.

Pamokos yra laikomos pir
madieny nuo 7 iki 10 valandos 
vakaro Fellowship House* sa
lėj,. 831 West 33rd place, 
Bridgeporte;

antradieny'nuo 6 iki 9 va
landos vakare pamokos duo
dama Mark White Sąuare par
ke, prie 30 ir 'Halsted gatvių;

trečiadieny Humboldt par
ke, North, Kedzie ir Califor.- 
nia avenues;

ketvirtadieny Hamilton par
ke, 72-74 ir Normai gatvės, 
Englewood; Z čia atsilanko iš 
Marųūette parko; gal vėliai? 
bus galima sudaryti klasė j r 
Marųuettę ,parke;

penktadieniais mokinama 
Henry Booth House patalpose, 
70Į1 West 14th place, prie 
Union avenue.

Lietuvės ir lietuviai, ragin
kite savo jaunuomenę, berniu
kus ir mergaites, prie šio dar
bo ir lavinimosi; jums jokių 
išlaidų neteks pakelti.

šokių mokytojas yra Vytau
tas Beliajus.

Apdegė lietuvis gazo 
eksplozijoj

9Antradienio, vasario 
nos ‘rytmetį, lietuvis 
kas ruiminghauzės 
4449 So. Halsted Street, nuėjo 
į skiepą 4 pakurstyti boilerį. 
Jam įbrežus degtuką ir priki
šus jį prie boilerio, staiga už
sidegė susidarę ten gazai. Iš
tiko eksplozija, dėl kurios mu
sų tautietis sunkiai nukentė
jo. Apdegė jo abi rankos; su
krėtė ugnis smarkiai' ir jį vi
są.

Taigi mat prie ko neatsar
gumas priveda. Dar laimė, kad 
musų lietuvis išliko gyvas.

— Raulas.

die- 
savinin- 

adresu*

Mėgina likviduoti 
streikų

Midwest Wall Paper kompa
nijos trijose dirbtuvėse Joliet 
mieste, vienoje dirbtuvėje Chi
cago j ir dar vienoje dirbtuvė
je mieste York, Penna., eina 
sėdėjimo streikas. Antradieny, 
vasario ) 9 dieną, kompanijos 
prezidentas ir generalis mene
džeris tarėsi su darbininkų at
stovais dėliai streikierių rei
kalavimų, kurie liečia algas ir 
kolektyves derybas. Jeigu šios 
derybos neprives prie taikos, 
tai darbininkai planuoja kreip
tis į Washingtoną ieškodami 
eisybes.

Pirkite savo apielinkc?
krautuvėse

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV- 
NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formų, prašome praneš
ti mums telefonu.

Pastebėtina, kad veik nėra jo
kios galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mjslių 
kiekiu, ar išanksto nuspėti kiek

kurios krautuves pirkėjai galėtų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
pastangos čia daug padės. Gi 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

Be to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old Gold Cigaretų sto
kos, laikykite pilną jų išteklių.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”
1739 So. Halsted St.

Telefonas CANAL 8500
Chicago, III,

■iii'iim

Lietuviškas Krupnikas
1

Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS
Pagamintos iš Lietuvos atgabentų žiedų ir šaknų—80 Proof < 

PIRKIT NUO. LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI •
i • t • • . . ’ . ;

International Wine&Liquor Co
A : FRANK VIZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470

DAILY BUSINESS OIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS -ALFABETO TVARKOJE

Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbeti musų skaitytojamt susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastu daiktų, intaisiį ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot pašaukite Nainienės, Canal R'OB. ir klauskite Kiznio Patarėjo 
Čia jus gausite informacijų jeigu til iu /bm g d^on

......................................... II

® ANGLYS—COAL Laidotuvių Direktoriai

i JUOZAPAS
U D EIKI

IR TĖVAS
' REPublic 8340

• TAVERNOS
LUCKY INN

i Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, 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

Pocahontas Mine Run
5 tonai ar daugiau $' 

Smulkesni $7.15

Screene^ 
$7.40 tonas 

tonas.
• LIGONINĖS— 

HOSPITALS

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- 
kt| Tel. KEDZIE 3882,

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne 

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tarisilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikais ekzami- 
nacija ir gydymas^ Ligoninės gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel. Lawndale 5727.

stu-

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

CONRAD’S .
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražią 
dovaną. Moderniškų Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Englewood 5883—5840

SIUSKIT HKK
NAUJIENAI
PINIGUS LIETUVON

$

€

Salūtaras Drug & 
Chemical Co.

• ■’ ■'

Salųtaro BIterfs yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo.. Jis žinomas kaino ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133. _

639 West 18th St. 
CHICAGO. ILL.

Happy Hour Tavern
STELLA SHURNAS, Savinink?
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Tel. Weliington 1932
OAKDALE TAVERN

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

I*Degtinė.
CITIZENS BEER. 

1900 OAKDALE AVENUE 
(prie 2900 N. Lincoln St.)

Telefonai visų Departamentų 
HUMBOLDT 1392

STENSON BREWING
COMPANY

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

1753-1759 K. D AMEN AVĖ 
CHICAGO.

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs, Vera Thomas, Sav.
Žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 

muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

OLD STYLE LAGER ALUS 
6511 So. Kedzie Ave^ Chicago, I1L

> • ,
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Amerikos lietuvių
Kongresas rengia 
Vas, 16-to Iškilmes

NAUJIENOS, Chtaigo, I1».

Dariaus-Girėno Dūdų ir Būgnų Skvadronas No. 271

Jos įvyks Chicagos Lietuvių 
Auditorijoję; kalbės P. Qri- 
gą|t&

Vasario 16 d., Amerikos Lie
tuvių Kongresu pąfeaigs ąųkų 
rinkimo vajų, Lietuvos Politi
nių kalinių naudai, taipgi su
rengs dideles iškilmes Lietu- 
Vos peprikĮąusomybės paminė- 
iimiri.

Tos iškilmės įvyks Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3133 
South Halsted Street.

Iškilmėse kalbės ‘-Naujienų’* 
redaktorius, P. Grigaitis. Taip
gi bus ir kiti du kalbėtojai, 
Barratt O’Rąrą, garsus uniji- 
stų advokatas ir L. Pruseika 
arba V. Andrulis iš “Vilnies*’/

Muzikali progrąmą parūpins 
keli chorai ir solistai, kurie 
buvo pakviesti dalyvauti.

Jokia įžanga nebus imamą.
Aukų rinkimo vajiTs prasi

dėjo vasario 1 d. Jį vykina 
Kongreso skyriaus paskirti ko
lonijų veikėjai ir draugijų at
stovai. Rinkimas eina per 
draugijas ir atskirus žmones.

Kongreso 
pirmininku 
droška. Jis 
ro vedėju.

Chicagos skyriaus 
yra drg. J. Kun- 
bus iškilmių vaka-

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

m. ir Ma-

lepių kliubo iždus padidėtų.
Buvo rinktos aukos Liet, 

pelitniems kaliniams, kurie 
kovoja už demokratijos atstei- 
gimą Lietuvoj. Surinkta 
$12,00; iš iždo paaukauta $5.00;. 
viso, sudarytą' $17.00.

Išnešta dvi rezoliucijos — 
prieš gązo ir elektros kompa
nijas,) kurioą stengiasi pakelti 
šaipąs. Revoliucijas valdyba 
pasiųs kur reikalinga.

— J. Į). Ęendokaitis 
kliubo koresp.

Cicerų
Kątąlįkų svętąinęję sumušė 

kątąjikų? ’ įlmptė $ svetainės, 
vįįįitp išvilįR. Tai atsitiko 
pTUČjųsip sekmadįęnip vąkąre 
Šv. Ąptąno ‘ parapijos svetai
ne.

Tos parapijos namų savinin
kų kliuLas turėjo parengimą, 
ųiuziką, prakalbas. Kaip pa
prastai, jie nip^a deklamuoti 
apie vienybę ir gerą veikimą. 
Panašiai jie dektaniavo ir 
sekmadieny.

S. Bakutis, senas vietoš gy
ventojas ir geras parėpi jonas, 
neiškentė ir atsiliepė: Ką jus 
čia akis monijatę, girdi; vie
nybė, kliubas — o kas suardė 
Improvement kliubą, ar ne 
JUS

Kad įšoks “narsieji karžy
giai” prie Sabučio iš vi^ų 
kampų šaukdami: mušti, lau
kan mesti! Sujudimas di
džiausias, ir tą žmogų spardė, 
mušė kas tik norėjo. Na, o 
pąts dvasios tėvas visai ne
matė reikalo Sabutį gelbėti: 
tur būt užmiršo Kristaus pri
sakymą “mylėk artimą savo’*.

Teisinamasi buk Sabutis 
esąs komunistas. Ne, Sabutis 
niekuomet nebuvo komunis
tas,nėra , jis komunistas 
dabar. O jeigu ir butų — 
tai reiškia, kad 
mušti

Atleisk jiems, 
nes jįe nežino ką

iįj . ........... ĮIII. iiįiijiIĮI.I.. H»m     A

CLISSIFIED ADS
Help VVanted—Female

Dąrbininkių ręikia

MERGINĄ lengvam namų darbui, 
prižiūrėti kūdikį, būti. $6.09. Meyer 
5235 North Winthrop, Ravenswood 
7817.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
DARBUI, vąkarais i§eįti, $5; Zand- 
berg, 4870 North California.

PATYRUSI mergina namų dąrbui, 
prižiūrėti 8 metų vaiką, padėtį prie 
virimo, $7, geri namai.
Marcus, 1605 Farwell Avė., Briar- 
gate 1186.

nė 
ar 
jį

Viešpatie, 
daro. •

Paarpijoiias. ,

MERGINA bendram namų darbui 
tiktai, nuolatinis; Kanter. 4325 W. 
15th Street.

MERGINA 20-30 patyrusi 1 metų 
kūdikiui prižiūrėti—mažas apart- 
ment£s, $5—$6. Shęldrake 7721.

REIKIA patyrusios skalbyklos 
darbui—dienomis, $3.00 dienoj, refe- * 
rencas reikalingas, Columbus 1470.

Dariaus-Girėno. Postas yra 
nuveikęs daug didelių darbų. 
Neseniai, kaip suorganizavo 
šis jaunuolių Dūdų ir Būgnų 
kuopa, labai daug darbo buvo 
pašvęsta suorganizuoti 
kelti tam fondą. Apie 

dolerių jau kainavo

ir SU- 
$700.00 
ir

John T. žprio ir pažymoj imųį 
St. Vąlentipe’s dienos.

Į \ Dųdą ir Bugųų kuopą daly- 
vąus ir linksmint .svečius,, 

nariai,
B. Ę. Pietkiewie?-Pirmininkąs 
JoĄn - Yds&ą 
WiUii|<n> Kareiva

daug ųario, MuHicipal Court teisėjo j. S. C|i^

laiko užėmė jaunuolius lavin
ti.

Kuopos bankietas ir šokiai 
įvyks vasario 44 d., Hollywood 
svetainėj, 2417 Węst 43rd St. 
šitas vakaras yra rengiamas 
paminėjimui Lietuvos Nepri
klausomybės, pagerbimui Posto

Skirybps įsakytos
i

Theresą Bopas ys. R. Ropas
Fernard Palis ys. Anna Pa- 

' lis.’

pertrauktas ir išpildytąs muzi
kalia programas. - Pirmiausia 
perstatė padainuoti B. P. J. Ę). 
choro dainininkes, E. Zabukiu- 
,tė įr Ę. Mįlleriutė sųdąinavo

Keistučio Kliubo 
Reikalu

Vas. 7 d. Hollyvvood svet.

Peoples Liquor Store
2646 Wešt 63rd Street

Tel. Republįc 8841 
Didelis pasirinkimas visokios 

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

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui, savas kambarys.—nėra 
skalbimo, $10.00, referencas.

Columbus 1470.

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui, virti — mėgti vaikus, 
būti, $7—$8. Dorchester 9581.KONSTANTAS KIAURAKIS

Mirė vasario 8 d., 1937 m. 
11:15 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo i§ Telšių apskričio, Ja
napolės pąrąp., Eiliotų kaimo.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko dįdęlįąme nuliūdime 

motąją Domicėlę’ po tėvais Ąr- 
laųskąitę, sūnų Vladislovą. 2 

: įįąkt^riš: Aleksandrą ir Feli
ciją, seserį Domicėlę Gudlėikie- 
nę ir jos šeimyną, ir gimines; 
Lietuvoj— 2 seseris: Barborą 
Bumblauskienę ir Veroniką 
Kum.žięnę ir jų šeimynas.

Kūnas pašarvotas 2515 W.
i 45th St.

Laidotuves įvyks penktadie- 
nį, vasario 12 d. Iš namų 8,:30 

i vai ryt° km* atlydėtas į Ne
kalto Prasidėjimo Pan. Švč. 

. Mąr* Parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
p gimines, draugus-ges ir pažy-; 
H^amuss-as -dalyvauti šiose lai

dotuvėse- .NųUudę^ . .
p KpteffirfY^nus,--:TTuklierys, t* 

L, / , , Sesuo ir Gimines. y 
. Laidotuvių ‘ direktorius Lacha- 
, wicz ir Sunai, Tel. Canal 2515.

CLASSIFIEDADS
i—   ... ...... . . !■ ■■■■■■■■ !*

MERGINĄ—ŠVARI, namų dąrbui 
mažam apartmente. Vaikas, geri na
mai, savas kambarys, $5.00 prad-^ 
žiąi. Hollycoųrt 2157.

MERGINA BENDRAM namų dar
bui mažam apartmente, eiti ketvir
tadienį ir kas antrą sekmadienį liuo- 
sa—gera alga. Ilollycourt 6702.,

Financial
Finansai-Paskolos

KOLEKTAV1MAS VISUR.
NĖRA kolekto — nėra mokesnio. 

Randas—notos—algos—skolos—Oro- 
cery Bilos—visų rūšių bįlos—grei
tas patarnavimas.

GĘEAT NORTHERN CRED1T 
SERVICE.

79 West Monroę, Phone State 5922.
B

,-‘įSląųjięRųv Koncerte dalyvauti.
p.ąg. J. Slalorąįtįs užra

šinėjo narius norinčius kalbėti 
bėgančiais Keistučio kliubo 
klausimais. Rast. B. RudgaJ- 
viutė užrašinėje tarimus. Kny
gius M. Kasparaitis išdavė kny- Į 
gąs skaitytojams ir priėmė su
grąžintas. Visi buvo užimti.

Knygų pe^iurėjimo konih. 
sijos vardu raportą pateikė K- 
Budris. Raportas buvo nuo
dugniai ptdrępglas. Pasirodė, 
kad Keistučio kliubo turtas 
siekia w ^iais me- j

________„..t pr(ą/.uiįes sJenks- 
čįo turto dalį vėliaus atgauti. 
Tuomet keliąiį tūksiančiais dp- I

MERGINA BENDRAM namų dar
bui, $9.00, lengvas skalbimas, būti, 
2 suaugę, kųdifcis. Berpstein, 940 
No. East Avė. Oak Park, Village 
5674 R.kiikienė, pianu akompanavo 

Ę. Vajunas, trumpą prakalbą 
pasakė Dr. Strikohs apie svei
katą. Toliaus pasižadėjo tuo 
klausimu pasakyti ilgą kąlbą, 
kaip butii galima daugiąus 
nuo ligij apsisaugoti.

Po to vėl tęsėsi susirinki
mas. Fin. rašt. W,. Sharka su

Mezgimo Dirbtuvės
MERGINA - BENDRAM namų dar

bui, eiti, gera alga. Bąilcy, 708 |hie- 
na Avė.. Bittersweet 8341.

MAINYS naujai naują refrigerato- 
rįų ar plaunamąją mašiną į gerą 
vartotą karą arba parduos pigiai.

t .2641 West 71st Street 
Republic 6051.

~ a vl Farms for Sale
Ūkiai Pardavimui

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F, SELEMONAVICH 
Zfi ŠVETERIŲ K R A U- 

tu v e Atdara ka$ 
DIENĄ —IR VAKA- 

A ’H.- BAIS - ją«SEKMA.. 
Ą t&p ,, DIENIAIS.

* Iv Telefonas
VICTORY 3486.

. 504 WĘST 33-rd STREĘT

ir!įvyko Liet. Keistučio Pašalpos 
Kliubo susirinkimus. Nariij 

m. ir An- dalyvavo gana didelis skait
lius, nes nuo pradžios metų 
nariai daugiausią moka duok
les* taipgi irt sėf^jos1piknikui 
buvo išdalintos visiems drau-

60 m

Charles Bar kas 24 
rion Scott 23 m.

Frederick Schaaf
Venus Robis 33 m.

George Czanko 21
.toinette Staigiu 19 m.

Robert £ SoSe
^Kuchmsky 26 m.

Skiryboms bylos išk.eltos
Vincent Šamas vs. Veronica 

Samus
George Migonis vs. Helen

Migonis

Pirm. J. Kundroška pranešė

si keistutiečiai, nes po. v akly-, 
bos raportų buvo susirinkįmąs

------ ----------- --------- _r_—__
1 ,,'Į-, r ""r

T" .■v’y

Kriaučių Lokalo 269 A. C. W< of A. susirinkimas įvyks penk
tadienį, vasario 12 d., Amalgamated Centro-name, 333 So, 
Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. Nariai malonėkite dalyvauti. 

Valdyba.
Zarasiškių Kliubo susirinkimas Įvyks šįvakar, 8 yaU J- Žukaus

kų name, 2126 So. Halsted Street. Visi.nariai maĮonė^ite 
atsilankyti. V-ba. ' *

į IjrLp sušilę... Jais yra yĄti
Bcl d. ' Varnienei, rodos, tenka skaitomo dnl■?

ilgiausia darbuotis suvedimu 
rąpoųto. Tpdel ji ir negalėjo

GLOBĖ
FURNITURE

CQ, 
10655 So. Michigan 

Avenue
Telefonas PŲLL’UĄN 8.8įU •

FRĄNĘ ČEBAUŠKAŠ
Pęrąįskyrę SU §iuo pasauliu 

sąųeio 31 ųieiią, 8:00' vąl. va
kare, W7 m., ęųląųkęs 4,3 m. 
amžiaus, gimęs Telšių apskr., 
Jądrčijų kuiW‘

Arnėrikoj išgyvęnp ^5 metus.
Vąlįko dideliame nųlįųdime 

brolį Antaną jo šeimyną, 
drąųgųs ir pąžjstąmųs.

ĮCuną^s pąšąrVPtąs. rąpdasi 
Ląchavvičiąųs koplyčioj, 42-44 
Ėast 108- St., Rp,sėląnde.

Laidotuvės įvyk§ penktadie- 
ąį, vasąriO; 12 d., 1:30 po piet 
iŠ koplyčios buą nulydėtas į 
Lietuviu Tąųtišk^ kąpįnes.

Visį Ą. Ą. Frąiik čępąusko 
gįrnipėą,. drąugaį Ir ^ąžįstaini 

! esat nuošįxwai kvię^piį da- 
lyvąuti ląįdotuvėse ię suteikti 
jaųi paskutinį pataxiiavimą ir 
ątsisveikąUW>ą*

Nulipdę liekame” .•,,v . ' ■
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėse pątąynąuja 
’ direktorius Lacnawicz ir

Tel.' CANAL 2515.

sTogdengystė
^Įes dengiame, ir pataisome visokios 
rųšies stogus, taipgi "dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victojy
Vartotp^ABtomobiUįi,

77 AKRAI, MODERNIŠKI NA
MAI, peivytas kelias. Patirkite kai
nas; Earl Gromer, Elgin, III.

laid.
Sunai,

naav

Pirma Lietuviij krautuve Roselande. Pas mus galimą nu
sipirkti pigiau, negu kitoje krautuvėse.

MOORĘ’S GĄS, žinomas kaipo geriaiisios. išdir^ystės pe- , 
čiųs, veriąs $75.(Mk pas mus už .............. ^50 O5
MOORE’S SU GĄĮšU ir ANGLIM1? (ęmubjnation) vertas
$138.00, musų kaina .........................$ 110.00
STUDIO COUC1I gero išdirbimc> ęląUiąį
atrodo, vertas $29.00 kaina .....................

’4.95
’49.9S
’4S.5O

LINGLEUM HUG veriąs $7.05, 
musų tęąiiią —-..... .................................. ....
CROSLEY MAZGOJIMO MAŠINA.
Kaina-$69.54\ miksų kaina .............. .
£ Šmotų Parlor Suilę, vertas $69.0,0, 
m,usų kąįna ................ . . . . . . ......

JUODAME ĄNT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

KAZffllfatAS KETERIS
' Persiskyrė ? su šiųų pasauliu vasario 9 dieną, 4 vai. po piet, 

1937 ip., s^ląukęs pusės aiųžiąąs, giąięs Raseinių apskrity, Pu- 
pMų kąiiue. \ .7ĄL

Amerikoj•'27 "
Paliko, $d&me LĮuJiudimę mylimą motęri Prapcišką, po tė

vais ^ąęųrųbaitę, tris duktęris?. Prancišką, Marijoną ir Broms- 
ląvą, švogęri’Haympųdą Ząrųmbų, ir jo šeimyną ir brolienę Oną 
rį,k¥ąiWW Ir šeimą ir daug ^>1 glmhąų, o Lietuvoje — 
jyii sestįrią:, Bąjrbprą ir Elzbietą. ’ '

Ėųųas. pašarvotas raudasi 4530 So. Paulina St. Telęfonas Ęou- 
levard 8'209.,! x

Vąiįętųvės. įvyks ^štadienį,, vaąarip 13 dieną, 8 vai. ryto iš 
nąmų į §v.’ Kryžiaufį parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu- 
Ijųgoę pąniąlllos ųž velionio sielą, o iš teų bus nulydėtus j šv. 
Kąziiuįęirp feipes.

Visi A. A." KAŽĮMIERO KETERĮO. gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
iąm pągkĮiiįųi pątąrųąyimą ir ąWfev«ikmb!^

Nubudę .liekame:
MOTERIS, DUKTERYS, ŠVOGERIS, BROLIĘNė ĮR KITOS

■ V . 1 ‘ \ GIMINES. . . . '
Laidotuvėse patarnauja Laidotuvių Direktorius J. F. Eudeikis, 

Telęfpnaš YARDS Į741.

PARSIDUODA PIGIAI KARAS 
CHEVROLET Sėdau, 1933 metų, tu
ri radįo, šildytuvą; atrodo kaip 
liaujas ir einą kaip liaujas. Priežas
tis— važįuojų į Lietuvą. Galit matyti 
nuo 5 vai. vakarais, nedėliomis iki 
3 po piet. Adresas, 3429 So. Litu- 
anį.ca Avę., Chicago, 111. Klauskite 
Antanas.
SSSEST . „1.ū"1 H„...'..h!ilL I..... i. ------

tieki Wąnted—Malė
Darbininkų Reikią

/ REIKALINGAS Patyręs darbinin
kas ant ūkės; darbas aut visados.
F. J. Lubinas. 6950 S. Peoria St., 

Tel. Wentworth 4103.

Help Wąnted—
Dart>iniąkię reikia

MERGINA patyrusi Įjęndram na
mų darbui, būti, referencas, vaikas; 
Wexler, 6205 Glenwood, Sheldrake 
0117.

MERGINA ar moteris bendram 
namų darbui, būti, 2 vaikai. Huro- 
witz, 7946 Essex, South Shore 0624.

F. BULAW pas B.
- - - - ------------------------- - -■■■- ________________________--------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------- --------------

MERGINA PATYRUSI bendram 
namų darbui be skalbimo, prižiūrėti 
kūdiki, būti, referencas. Palisade 
1847.

MERGINA NAMU DARBUI be 
skalbimo, padėti prie virimo—kam
barys, vana, $7.00 referencas.

Fąirfax 2532.

—L“ t IRIFIM 171 Ui|py.l'»wyiwi»u —■UI* I

Keat Estate For Sale
>***V>*^’ ***<»^^^w**>FV**>*<I^^W^^^***-^^«*W*^**^**Oi^^^w

DIDELIS BĄRGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų mų^o 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymus. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitųbąr- 
genų.

Z. S. MICKEVICE and CO, 
6816 So. We§tern Avenue 

Hemlock 0800.

PAUL M. SM1TH and COMPĄNY 
Reąl Estatę, Loans and Insurąuęe

Tel. BOULEVARD 2800
Perkam, pąrduodam ir mainom na- 
muą, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
rinąąję rakandas ir auto
mobilius. Taipgi turime daug geru 
n arpų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargęuus; greitas ir teisingas 
patarnavimas- Reikalui priėjus krei
pkitės. '

4631 SQ. ASHLAND AVĖ.-J 
Ofisas 2-os lubos su J. J. Qrish

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŪŠIES ANGLIS

BIG LŲMP .......... - r -
MINĘ BUN STAMBIOS

EGG .....................
NUT‘
SCREENINGS ....

. $6.0,9

$5.75
. $6.00

$6.ob
$4.75

PRISTATYMAS mieste
. PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAĘTl

TON.
TON.
TON.
TON.

. pardavinėja ;

Buickir
Ponti^

AUTOMOBILIUS 
ištaigoj

miLDA AUTO SALES
80.6 West 31st Street
Tel. VICTORY 1696

F. BUUW

NORĖDAMI PIRKTI

Naujų arba mainyti seną.
■ 1 A

1 ' ■ <■

automobili, kreipkitės:

h-IMLI!

MILDA AMT8 SALES 
806 West 31st Street 
Tel, VICTORY 1696

MERGINA PATYRUSI namų dar
bui be virimo ir skalbimo, $8.00, 
gęrį namai. Rogers Park 44?5.

111 ......... . '"UJ 1 | f*.
LOVEIKIS

KVI-pTKĮNINKAS
Gėlės V<«»iuv|ms.' Bąnkiętąuią 

ir Paerąbams
So, Hąlsted SI

lel BOŲlevard 7?U
vi'i i m i ■ ist" gT1'

——;------------*TT I? W"J..

lUrbą FIower Shopne|

!
 Gėlės MylįątįeięĮs—-V estu*

Bankietąųis—Ūąldotuvįhųę—? ■
Pąpuoėimąms.

4180 Archer Avenueflmnc l A1AYETTE 58M |

; g.^'TJ1*11 11... v.",’;'■

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

-PARDUOT
-MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nųpsąvykės kaįims

Neatideliokit

Garsintis 
Naujienose 
Ąp^imoką
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 850Q /

mus duodame gerą UUO|..



. Ketvirtadienis, vas. 11, ’37.t ,,  ...... . ....... Į1*1 - ‘l     -

pusės bus parašyta — “Non 
scholae sėd vifrae dišeimus”. 
Apačioje po statulos papėde 
bus užrašyta — “Rygiškių Jo- 
nas-Jablonskis musų rašomo
sios kalbos tėvas 1830—1930. 
Paminklas taip bus įruoštas 
prie gatves iš gimnazijos par
ko sudarytame pusratyje, ap
tvertame iškilminga tvora' ir ša
limis vartai ėjimui. Taip pa
puošti gimnazijų ir kartu mies
tų sumanė tos pat gimnazijos, 
vadovybė ir pp. mokytojai jie 
šiandiena energingai imasi už 
darbo rinkti aukas ir kitus da
ro žygius, kad sėkmingai tų 
sumanymų artimiausioje atei
tyje įvykdyti. Jau ir patys mo
kytojai iš sų'vo algų yra suau
koję daugiau kaip 3000 litų.

Lietuviams'amerikiečiams ši
tų prakilnų sumanymų reikėtų 
taipgi paremti. Prie Dr. Kudir
kos paminklo Amerikos lietu
viai pris:dėjo su aukomis, ir už 
tai komitetas nekartų nuošir
džiai dėkavojo, o aukautojų 
vardai yra įrašyti į istorijos 
knygų. Prisidekime ir prie šito 
garbingo-darbo kiek kas išgali
me. ‘

Paminklo projekto autorius 
yra' garsus Lietuvos skulpto-- 
rius, K. Grybas, brolis chica- 
giečio-naųjieniečįo J. Grybo, 
2607 West 69th Street. ?.

čikagietis.

Kas pametėt - atsi- 
šaukit!

*■ * -?■ ■ ' ■ ■ ■

Rasta moters paketbukas 
(ridikiulis) trečiadienio ryte 
apie 5 valandų 29-me bloke ant 
Union avenue. Kas pametė, 
malonės kreiptis į “Naujienas”.
...------------------------- ■ ... , — ... ...................... -I. ■ ■— -■

Skelbimai jn aujienose 
duoda nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
vra naudingos.

NAUJIENOS;' Chicago, UI.
- - ............. • 1-^ 1.. IX ...............

Projektas paminklui Rygiš
kių Jono-Jablonskio. Pamink
las bus įruoštas priešais jo 
vardo valstybinę gimnazijų Ma-

Apsivesti Su Mazonaite? Jam Tas Ininin” IAmjm r .. . . _ . ■ Jonui — Jonui JablonskiuiNei | Galvą Neatėjo!
0 ir šimto tūkstančių dolerių visai nemano 

mokėti; kas blogiausia, tai jų neturi
dovanų. Pirko jai laikrodėlį

Melrose parko valdinin
kai susipešėI ii — .. (

Melrose Parko policijos ma
gistratas Louis Senese atėjo į 
savo ofisų antradienio vakare 
ir rado duris užrakintas. O ra
kto hėbu*o. Taigi Senese pa
šaukė kalvį ir liepė numušti 
spynų. Tačiau policijos virši
ninkas Art Leesenberg pareiš
kė magistratui, kad pirm ne- 
gu įeis į ofisų, jis,«Senese, tu
ri pamatyti miestelio preziden
tų Michael Sorvillo. A

Senese, žinoma, jaučiasi įsi
žeidęs šiuo įvykiu. O preziden
tas Sorvillo piškina, ' kad jo 
valdžia uždariusi magistrato 
ofisą tikslu išekzaminuoti ofi
so knygas. Girdi, Melrose Pat* 

e padaroma du kartus dau
giau* areštų, negu Maywood 
miestely; Melrose Parke baus
mės siekiančios 50 nuošimčių 
augščiau, negu Maywoode, ta
čiau Melrose Parko pajamos 
esančios 50 nuošimčių žemes
nės, negu Maywoodo. %
Pinigu dirbimo mašina 

, kaštavo $100,000
Tūlas “daktaras Merhoff” ir 

yponia Morgenstein” papasa
kojo Benjamin Fisbainiui, 1050

Norbh Spaulding avenue, apie 
mašinų, kuri dirba $1,000 bi- • 
las. Mašinos išradėjas rusas 
esąs Vokietijoj, Hitlerio val
džios suimtas. Išradėjui pa- 
liuosuoti reikia $100,000.

Fishbain atidavė “daktarui 
Merhoffui” $100,000 — visus 
pinigus, kuriuos turėjo, nes ti
kėjosi, kad paliuosuotas išra^ 
dejas padirbs kelis kartus dau
giau pinigų. Pasėkos buvo to
kios, kad nežinia kur dingo 
‘^daktaras”, o !su juo 'kartu 
dingo ir pinigai.

New Yorke tapo areštuotas 
Mdx tlenner, kurį Fishbain 
įtaria kaip prigavikų išvylioju- 
lį iš jo pihigus.

>1 • .........
Jūsų Vardas ir 
Adresas

Gražiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8!£ colių ir <

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

• Prisiųskit money orderj 
arba čeki.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS

--Tilt ,~ .

pirko kitokių žibučių. (Tai būt 
ir daugiau pirkęs,, jei Maso
naitė butų prašiusi. Ji visuo
met prašydavo dovanų. Užsi
manys laikrodėlio, ir neduos 
ramybės tol kol nenupirksi.

Kaip Parker su Mazonaite 
susitiko? Ve, štai kaip. Va- 

30 žiųoja jis savo automobiliu 
p Michigan avenue. Sustojo prie 

jtrafiko šviesos ir laukia ža- 
• J lio signalo. Prieina prie jo dvi 

į 100,000 jnrrginos ir paprašė pavėžėti 
Parker, visuomet 

džėntelmonas ir visuomet pa
sirengęs grųžiajai lyčiai patar
nauti, sutinka įr veža mergi
nas šiaurėn. Viena iš jų buvu
si Mazonaite.

Po to prasidėję keturi aud
ringi metai, kurie dabar bai
giasi $100,000 byla.

Parker yra iždininkas fir
mos Standard Electric Manu- 
facturing Company, kuri ran
dasi adresu, 925 Wrightwo6d 
avenue. Jis gyvenų 1625 Ridge 
avenue, Evanstone.

B. Mazonaite yra knygvedė, 
gyvenanti Marųuette Parke, 
ties 6500 South Fairfield avė.

Parker yra divorsuotas. Pa
bandęs šeimyninio gyvenimo 
ant savo kailio, jis “pasiryžęs

j galvą
Nieka-

mokėtinemano 
dolerių, jei

Dabar jų 
kad turės, 
fabrikantas 

;r, kuri 
M a rija 

teisman i 
pažeistų

Apsivesti su Mazonaite, su 
Marija B. Mazonaite?

Jam tokia mintis nei 
v neatėjo. A p 
dos!

Be to, jis
šimto tūkstančių 
pinigus ir turėtų, 
neturi ir nemano,

Taip kalbėjo 
Thomas L. Park< 
melu lietuvaitė,
Mazonaite patraukė 
už suviliojimų. Už 
širdį”, ji ‘ reikalauja 
atlyginimo. Skunde ji tvirtina, j šiaurę.

ji sutiko. Bet per keturis me
tus Parker neprisirengė ves
tuvėms, o ilgainiui visai apie 
savo intencijas užmiršo. O ji, 
mergaitė, laukė, laukė savo 
mylimojo, pražudė savo 
nas dienas...

Bet Parker aiškino, 
nieko panašaus nebuvo, 
mergina jį ir mylėjo, tai jos 
reikalas. Bet, jis netik kad 
neketino jos vesti, bet nei apie 
kokių ten meilę negalvojo.

: Tiesa, jis išvažiuodavo su 
Mazonaite šeštadieniui ir sek
madieniui; lankydavo kabare
tus, teatrus ir alines; dažnai 
apsistodavę viešbučiuose, o 
kartais savo ofise—jei tas bū
davo parankiau. Kartu leidę 
naktis ir įvairiais kitais bu
dais palaikę draugiškus san
tykius. . Taip, atsiminkite, 
draugiškus, grynai draugiškus 
ir padorius' santykius.

Taip, tęsė Parkeris, jis pir
ko jai, Marijai B. Mazonaite!,!

jau-

Parker liudijo Mazonaites 
advokatui Emmet Byrnc. Kar
tu su advokatu ir Parkeriu, 
kambaryje buvo verkšlenanti 
Mazonaite ir jos brolis, Juo
zas Mazonas.

Byla bus svarstoma netoli-

moj ateityje, prieš ( Supcrior 
teismo teisėjų, Paul McWil- 
liams. Mazonaites byla yra pa
skutinė “Suviliojimo” byla 
Illinois valstijoje. Dabar jos 
yra uždraustos. • —R.

riampolėje. Veik d ii kart žmo
gaus ūgio didumo Jablonskio 
bronzinė statutei sėdės milžiniš
kame 8 metrų aukštumo soste, 
kurį puošia viršuje dvi ^išgari
nęs jaunuolių statulos ir vytis 
saulėje. Po zjuom užrašas: 
“Maža! garbė svetimomis kalbo
mis kalbėti — didelė gėda sa
vosios gerai nemokėti”. Užpa
kalyje sosto nuo gimnazijos

SAMDYTOJAI!
SOGIAL SEČURITY AKTAS reikalauja, kad 
kiekvienas Samdytojas laikytų smulkų rekor
dų apie kiekvienų samdomų darbininkų. Mes 
jums galime patarnauti tų rekordų tvarkyme. 
Turime prirengę rekordų knygeles. Jų kaina

TIKTAI 50 CENTŲ

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

Kunigas Į Kalėjimą Už Meiliškus Santykius - Potvyniai Baigiasi

į-M

KUNIGAS Į KALĖJIMĄ 
—Ziono, Illinois bažnyčios 
kunigas F. J. Dake, Mil- 
vvaukėj nuteistas 6 mėn. 
kalėjimo už meiliškus san
tykius su jauna mergaite.

Naujienų-Aeme Photo

AUKŠTI VANDENYS PRIE MEMPHIS — Patvinusi Mississippi upė per kelias

dienas daužė pylimus, kurie saugo Memphis, Tenųessce, bet tos barjcrOs neįstengė 

perlipti, ir miestas išvengė potvynio. Pavojus nebegręsia nei kitiems miestams. Tebė-

ęa1 užlietos kai kurios žemumos Mississippi pakraščiais. Naujieniį-Acme Photo

7 ' GATVIAKARIŲ NELAIMĖ CHICAGOJE — Cermak 
gatvės gatviakaris po nelaimės, kuri įvyko prie State 
gatvės kampo. Į jį įvažiavo kitas gatviakaris. 15 žmonių 
nukentėjo. Naujienų-Tribune Photo

MARDI GRAS KARA
LIENĖ — Jessica \Ving 
.lanvier, karalienė metinių 
New Orleans, Louisiana 
iškilmių, “Mardi Gras”. Ji 
yra duktė vietos teisėjo 
George Janvier.

BIRUTE
VAIDINTOJAI: GENOVAITE GIEDRAITIENE;

ANTANAS KAMINSKAS; PAUI 
MILLER ir BRUNO BRUKNIS.

REŽISORIUS: GENOVAITE GIEDRAITIENE. . 
MUZIKALIS DIREKTORIUS: JONAS BYANSKAS.
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f Ez Sveikam Ligos Neikalbesi
- ANTRA DALIS PROGRAMO:

KONCERTAS IR 19-KOS METŲ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMAS

CHIC. LIETUVIU AUDITORIJOJ
3133 SOUTH HALSTED STREET

S

PO PROGRAMO ŠOKUI. 
JONO BYANSKO MUZIKA. 
---------------------------------- 1—. ..... . ■ (u* .... ...... ..........  ■
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