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Katalikų maistiniu 
kai Meksikoje

Sukilėliai išnaujo bando perkirsti Valen 
ei jos kelią ir apsupti Madridą

KIEK ŠIEMET KAUNE BU 
ŠIĄ ALINIŲ IR RESTO- 

;: • ranų

Kaune yra per 3,000 
dviračiu

BIRŽAI. —- -Gyventojai: Kū
rinys ir Šernas numatė pasta
tyti Paroyėjoje lentpjūvę, šiuo 
metu ieško pirkti tinkamų ma
šinų, kad galėtų jau šį sezonų 
pradėti dirbti.

amunicijos, negi

Pakelti algas iki $6 (dabar 
$5.50) į dieną šiaurinėse val
stijose ir iki $5.60 (dabar 
$5.10) pietinėse valstijose.

Pusantros mokesties už virš
laikį ir dvigubos mokesties už 
iarbą sekmadieniais ir šventa
dieniais.

Minimum 200 dienų darbo į 
metus.

PAROVeJOJE bus lent 
1' • PJUVĖ ,

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

Pasiniaukę, galbūt sniegas; 
šalčiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 34°.

‘ Saulė teka 6:43, leidžiasi 
5:25.

Smarkus Mūšiai 
Už Madridą

sies
fėtų 5, valgyklų 50.

‘į — įstaigų miestas 
tikisi gau-

nors viena?
krisdamas is
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negauna vairų iš : 
dirbtuvės. Pastaroji teisinasi, 
■kad ji negali gaminti vairus 
dėlei stokos elektros pajėgos.

/ LONDONAS, vas. 17. — Pa
tirta, kad Rusija 'pasiūlė An
glijai sušaukti naują didelę lai
vynų konferenciją, kuri nusi
statytų, kiek kuri valstybė ga
li turėti karo laivų ir kokio
mis kanuolėmis juos privalo 
apginkluoti.
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liko išgrieb 
kad kiti aš 

liko nunešti

KAUNAS. — šiais' metais ■v . f '

Kaline, numatoma, busią 4 pir
mos rųšjės restoranai, 30 an
tros rųšies ir 14 trečios rų- 

Alinių numatoma 14, bu- 
Viso iš

WASHINGTON, vas. 17. — 
Prezidentas < Rooseveltas Fili
pinų komisionieriUm paskyrė 
Paul V. MčNutt, buvusį In
dianos gubernatorių.

Jis užims vietą Frank Mur- 
phy, kuris tapo išrinktas Mi- 
chigan gubernatorium.

Japonijos seime vėl 
eina kova su milita- 

ristais

NEW - YORK, vas. 17. — 
United Mine Workers of Am. 
unija pareikalavo 30 vai. dar
bo savaitės ir pakelti algas po 
50c į dieną.

Reikalavimą pasirašė prezi
dentas John L. Lewis, vice
prezidentas Philip Murray, se- 
-kretorius-iždininkas Thomas 
Kennedy, kuris kartu yra ir 
Pennsylvanijos vice-gubernato- 
rium, taipjau 12 distriktų at
stovai, kurie yra atstovauja
mi bendroj angliakasių ir min
kštųjų anglių kasyklų savinin
kų konferencijoj.

Konferencija yra sušaukta 
patiekti naują kontraktą tarp 
angliakasių ir kasyklų, vieton 
bal. 1 d. užsibaigiančio kon-

ardė paspiras pc 
nutruko keltu

vas. Masės medžio ir geležies 
krito į apsaugos tinklą po til
tu, bet tinklas neatlaikė ir vi
si nukrito į jurą.

Tai buvo pirma tokia dide
lė nelaimė statant tą tiltą 
Daug darbininkų .yra nukritę 
nuo tilto, bet juos išgelbėdavc 
tinklas po-tiltu.

Golden Gate tiltas yra ga 
ilgiausias tiltas pasaulyje. J/ 
pravedimas kainuos $35,000,- 
000 ir tiltas bus atidarytas 
ateinantį gegužės mėn.

šių įmonių 
pajamų; mokesčių 
siąs per 100,000 litų, iš tos su* 
mos' per 90,000 litų iš ręsto 
ranų.

VVEIRTON, W. Va., vas. 17 
— Čia Pauline Littleton, 11 
metų pradinės . mokyklos mo- 
kipė, apsivedė su William K 
Smith, 29 m.,, geležies liejik 
los darbininku*.

Valstybės Literatūros 
premija Liudui Dovy

dėnui.
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SAN .FRANCISCO, vas. 17 
— Manoma, 10 darbininkų žu
vo pasiliuosavus medinėms ir 
geležinėms paspiroms milžiniš 
ko Golden Gate tilto ir jiem- 
nukritus iš 200 pėdų augštu- 
mos į San Francisco įlanką 
Nemanoma, kad 
galėjo išsigelbėti, 
tokios augštumos.

Du lavonai jau 
ti, bet manoma, 
tuoni lavonai 
jurą.

Darbininkai 
tiltu, kuomet

SPRINGFIELD, III., vas. 17. 
—- Aiigščiausias teismas pra
dėjo svarstyti , teisėtumą Chi- 
cagos teatruose , darytų “bank 
nights” ir kitokių, panašių lo
terijų. (Bęt nuosprendį teismas 
veikiausia išneš tik balandžio 
'menesį. . \

LONDONAS, vas. 17.—Val
džios ginkląvimos programas 
numato išleisti mažiausia pus- 
aštunto biliono dol. Anglijos 
apsiginklavimui per . ateinan
čius penkis metus. Ant kiek
vieno Anglijos gyventojo — 
moteries, vyro ar vaiko — iš
puls po $168.54.

lėktuvai smarkiai
Taracon, 37 my-

BAISOGALA. — Baisogalos 
valsč., Biliūnų k. Antanas An
čerevičius, apie 20 m. amžiaus 
su Antanu žaromskiu, 12 m. 
amžiaus, 1935 m. birželio 30 
d. buvo nuėję į Dvarelių miš
ką uogauti. Ančerevičius iš 
miško negrįžo, žaromskis aiš
kino, kad Ančerevičius nuėjęs 
su nepažįstamais vyrais. Poli
cija ieškojo, bet nesurado. 1936 
m. gegužės 8 d. žmonės miš
ke, po šakomis rado žmogaus 
lavoną. Iš drabužių pažino, kad 
tai Ančerevičiaus palaikai. Su
imtas žaromskis prisipažino 
nužudęs f ir papasakojo, kad 
ūžėjęs pas Ančerevičius matęs, 
jog Atitariąs turi 45 litus? Su
manęs juos pavogti. Einant į 
mišką **Antanas pinigus padė
jęs j * skrynelę. Miške Ančere
vičius iš savo brauningo šaudęs 
į taikinį. Paskui jis paprašęs 
brauningą. Ančerevičius nu
ėjęs Jkiek toliam žaromskis po
rą šūvių paleidęs į taikinį ir 
kelis šuvius Ančerevičiui į nu
garą. Sužeistas Ančerevičius 
jį r vijęsis 
'žingsnių / dar kelis šuvius pa
leidęs į Ančerevičių. Ta^ kri
tes negyvas. Lavoną nuvilkęs 
į krumus, apkrovęs šakomis 
ir nuėjęs pas Ančerevičius. 
Nanųe buvęs jaunesnis nužu
dyto brolis, Jam pasakęs, kad 
norįs gerti. Kai Ančerevičiu- 
kas nuėjo vandens atnešti, jis 
atidaręs skrynelę ir pagrobęs 
nužudyto 45 litus. v

Ligi teismo A. žaromskis 
laikytas jaunamėČių nusikaltė
lių įstaigoje Kalnaberžėje. 
Kauno apygardos teismas A. 
‘žaromskį nubaudė 12 metų 
sunkiųjų darbų kalėjimo.

nukritę 200 pėdų 
į'jurą

12 m. berniukas nužudė 
suaugusį vyrą

PADUCAH, Ky., vas 
Keturi ugniagesiai liko 
sti sugriuvus sienai laike dide
lio gaisro, gręsusio sunaikinti 
dalį vidUrmieščio šio skaudžiai 
nuo potvynio nukentėjusio mie
sto. Gaisro gesinimą apsunki
no tai, kad miestas ikišiol'ne
turi vandens.

HENDAYE, Francijoj, vas. gręsiantį pavojų ir deda visas 
. — Gautomis necenzuruoto-i pastangas sukilėlius sulaikyti. 

Smarkus mušis eina plačiame 
plote Ta j u na upės klony. Jei 
sukilėliams pasisektų sulaužy
ti lojąlistų linijas ir susijung
ti su šiaurrytine armija, Ma
dridas liktų visai izoliuotas ir 
nebegalėtų si&isiekti su Valen- 
cija. Negalėtų tada gauti nė 
ginklų, nė 
maisto.

Sukilėlių 
bombardavo 
lias į pietryčius nuo Madrido 
ir veik visai miestelį sugrio
vė. Bet atskrido lojalistų lėk
tuvai ir ištikusiame smarkia
me mūšyje ore atmušė sukilė
lius. Sukilėliai prarado du di
delius bombardavimo lėktuvus. 
Bet ir lojalistai prarado du 
lėktuvus.

Sukilėliai jau nuo kurio lai
ko visomis jėgomis bando per
kirsti Valencijos kelią ir ap
supti Madridą. Bet ikišiol su
kilėliams niekur nepasisekč 
prie kelio prisimušti. Bet ka
dangi jų kanuolės jau siekiu 
kelią, tai didysis kelias nebe- 
Naudojamas ir dabar lojalista 
jĮgųdojasi tiįc antraeiliais vieš
keliais. ‘ ‘ 1 -

TAMPICO, Meksikoj
17. —- šiandie atsidarė moky
klos, mokytojams paliovus ke
turių mėnesių streiką, kuris 
kilo dėlei/megavimo algų. Ka
dangi susitrūkdė mokslas, tai 
mokyklos pasiliks atdaros vi
są vasarą. ’ s

“HITLERIS” — KATINAS CHICAGOS 
f

veterinaro, Dr. George Harž gyvulių ligo
ninėje. .Katinui buvo duotas “Hitlerio” 
vardas, nes jis turi ūselius, kurie panašus 
Vokietijos diktatoriaus ūsams.

Naujienų-Tribune Photo

MASKVA, vas. 17. — Pa
tirta, kad didžiausia Rusijos 
automobilių dirbtuvė Molotov, 
kuri turėtų pagaminti po 425 
trokus į dieną, visai nedirba 
jau nuo vasario 13 d., nes ji 

Siverdlovsk

triai kritikuojamas nelygus 
padalinimas valdžios išlaidų 
^tarp armijos, industrijos ir 
agrikultūros.

Laivyno ministeris adm. Yo- 
nai užtikrino seimą, kad Japo
nija neturinti. mierio statytis 
tok fdidelįv laivyną, kokiuos tu
ri pačios didžiosios valstybės.

Karo ministerio gen. Sugiya- 
ma kalba buvo pasitikta labai 
šaltai — visišku tylėjimu.
' Abelnai jaučiama, kad nau
josios valdžios pozicija; yra la
ibai netvirta, prieš ją einant 
dviems stiprioms partijoms. 
Nepasitenkinimas militaristąis 
visoje šalyje nepaprastai, didė- 
'ja, nes ginklavimasis, militari- 

avantiuros gula nepaneša- 
našta ant šalies gyvento- 
puldo pramonę ir skurdi

na visą šalį. Mokesniai yra ne
pakeliami, tuo tarpu gyvento
jų uždarbis ‘yra labai menkas, 
kuomet visą laiką pragyveni
mas gana sparčiai kyla.

McNutt paskirtas 
Filipinų komisio- 

nierium

KAUNAS. - Skaičiuojama, 
kad Kaune yra daugiau kaip 
3,000 dviračių. Viso šiemet jų 
numatoma įregistruoti apie 3,- 
200, registravimo mokesčio ti
kimasi surinkti apie 16,000 li
tų. Lengvųjų automobilių ver
slo reikalams tikimasi užre-

, ' , ■ * ■ 1 . t“ A,' ' '
gistruoti 85, autosunkvežimių 
apie 80, lengvųjų automobiliu 
savo reikalams apie 320, mo
tociklų apie 200. i Viso iš šių 
susisiekimo priemonių regis
travimo mokesčio tikimasi su
rinkti per 90,000 litų.

NEW YORK, vas. 17. — čia 
yra nagrinėjama byla kelių ra- 
kietierių, kurie vyliojo iš res
toranų savininkų pinigjus, pri
žadėdami jiems “apsaugą”. 
Tarp teisiamųjų yra? du advo
katai ir trys restoranų dar
bininkų unijų viršininkai.

Svarbiausias liudytojas yra 
buvęs šaikos kolektorius 
Beitcher.

Dviejų savaičių 
atostogų.

Šie reikalavimai 
tiekti po to kai 
unijų komitetas paskelbė da
bar pradėsiąs smarkiai? orga
nizuoti geležies ir plieno pra
monę, kuri yra tampriai susi
rišusi su anglių kasyklomis. 
Komitetas priminė Pittsbur- 
gho universiteto padarytus ty
rimus, kur tyrinėtojai reko
mendavo pripažinti industrinę 
uniją. ,

' BENTON, Ilk, vas. 17. — 
Kadangi jie nesulaukia čekių 
už savo darbą,. vietos WPA 
grąsina paskelbti sėdėjimo 
streiką. Jie skundžiasi, kad ne
gaudami algos jie negali nu- 
sipirk^i inaisto ir kuro.

BAGDAD, lraq, vas. 17. - 
Pulk. Lindbergh ir jo žmona 
kurie skrido iš Egypto į Bag 
dadą, buvo priversti 
audros nuleisti prie 
šaltinių, 250 mylias į 
nuo Bagdado.

BERLYNAS, vas. 17. — Vo
kietijos naciai be jokio garsi
nimo laikraščiuose^ pradėjo 
naują boikotą įjrieš žydus Po
meranijoj .ir kitose Vokietijos 
dalyse. '

Bet Breslaii naciai susilaukė 
didelio smūgio. Naciai paruo
šė ilgą sąrašą žydų įstaigų ir 
profesionakų, kuriuos “geri” 
vokiečiai turėtų vengti. Bet 
gyventojai panaudojo'tą sąrašą 
kaipo nurodymą kur eiti biz
nio reikalais ir net iš toli vyk
sta pirkti žydų, sankrovose.

BOISE CITY, OKLAHOMA GYVENTOJAI VAIKŠ
ČIOJA, diyba užsidėję ant veidų keistus aparatus. Eu
ropoj, žiponės pratinami dėvėti maska^ apšaugūi’ nuo 
nuodingų dujų karo atvejyje,? bet Oklahomoje — nuo 
dulkių, kurias vėjas nešioja debesimis, j .

.,.i\ . . Naujienų-Ac'me Photo

trakto.
Angliakasiai reikalauja:
30 vai. darbo savaitės, vie

ton dabartinės 35 vai. savai-

TOKIO, va»> 1L..Pūrla
jnente vėl atsinaujino aštri ko 
va su milifarištais, kurie 
liauja didinę Japonijos 
ginklavimą ir diktavę 
valdžiai.

Senas liberalų vadas 
Ozaki aštriai puolė militaristufc 
ir jų imperialistinius siekius, 
pareikšdamas, kad Japonija 
neturi nė tiek žmonių, nė tiek 
turto, kad galėtų konkuruoti 
su tokiomis valstybėmis kaip 
Jungt. Valstijos, Anglija, Bu- 
sija ar Chinija.

Karo ministeris bandė atsa- 
‘kyti į Ozaki kalbą, bet jo kal
ba nebuvo įtikinanti. Bandė 
teisinti ginklavimąsi ir pre
mjeras tuo, kad ginklavimas 
yra reikalingas tiems įvykiams, 
kada nebesiseks diplomatijai.

Didžiūnų bute didelio triuk
šmo sukėlė kalba Kisichi Ko- 
kubo, 72 m., kuris vaizdžiai at
pasakojo kaip jis keli metai at
gal buvo nuožmiai kankinamas 
policijos ir reikalavo panaikin
ti policijos kankinimą kalinių. 
Jis kaltino, kad policija karia 
kalinius už kojų, pilia vandenį 
į nosį, degina ir nemielaširdin- 
gai juos muša.

Kokubo kalba buvo palydė- 
ta4 triukšmingų aplodismentų.

•Vidaus reikalų ministeris 
prižadėjo ateityje ' sustabdyti 
tokį policijos elgesį.

Kritikavimas naujosios vald
žios nesiliauja nė atstovų bu
te, nė didžiūnų bute.

Nors finansų ministeris Yu- 
ki ir buvo palankiai pasitiktas 
parligmento, tečiaus buvo aš-

mis žiniomis, po ilgo neveiki
mo, šiaurinė sukilėlių armija 
pradėjo veržtis linkui Madrido 
iš Siguenza, 77 mylias į šiaur
ryčius nuo Madrido. Tai gali 
būti lemiantis mušis už K Ma
dridą. •

Iš kitos pusės sukilėliai ban
do visiškai apsupti Madridą.

Tad dabartiniuose smarkiuo
se mūšiuose yra sprendžiamas 
sostinės likimas.

Pietinėje Ispanijoje sukilėlių 
'veržimasis apsistojo.

Iš (Barcelonos gauta žinių, 
•kad į ten atplaukė holandų 
prekių laivas su dideliu kiekiu 
Austrijos amunicijos. Ešą at
siųsta 340 vėliausio modelio 
kulkosvaidžių, 20 ambulansų ir 
1,000,000 šovinių.-

Sukilėliai- bando apsupti 
Madridą.

MADRIDAS^ vas. 17. — Su
kilėliai visomis jėgomis bando 
persilaužti per lojalistų linijas 
Tajuna klony Jarama upės sek- 
tore ir susijungti

Rusija siūlo didelę Į10 darbininkų žuvo 
laivynų konfe 

renciją

Nužudęs motiną pa
teko beprotnamio
ROOKiFORD, III., vas. 17.— 

Vincent Yankavich, 30 m., pa
sižymėjęs atletas, liko teismo 
pasiųstas beprotnamin dėl kri
minalinių pamišėlių už nužu
dymą savo motinos. Jis užmu
šė savo motiną Magdalene dul
kių valytojų.

lietuvių literatūrai 
premijuoti komisija, suside
danti iš pirmininko švietimo 
viceministerio p. Masiliūno ir 
narių: p. Čiurlionienės, prof. 
Mykolo Biržiškos, p. Liudo Gi
ros ir p. J. Grušo, savo pasku
tiniame posėdyje/šių metų sau
sio 26 d. nutarė paskirti val
stybinę literatūros premiją — 
5,000 litų ,— rašytojui Liudui 
Dovydėnui už jo romaną “Bro
liai Domeikos”.

Prof. Mykolai Biržiška at
stovavo humanitarinių mokslą, 
fakultetui, p.
p. J. Grušas ■ 
tojų draugijai

PUEiBLAį Meksikoj, vas. 17 
— Federaliniai kareiviai liko 
pasiųsti gaudyti katalikų mai
štininkus Naupal apielinkėj, 
kurie nužudė miesto 
pakorė mokytoją 
miestelyje.-

Maištininkai užpuolė mieste
lį ir pareikalavo, kad vienas 
jų butų paskirtas miestelio me
ro. Atsisakius patenkinti jų 
reikalavimą, maištininkai nu
žudė merą, paskui viešoje aik
štėje pakorė mokytoją 
skleidimą socialistinio
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Prezidento Roosevelto gimtadienis—Gražus kon
certas—SLA 136 kuopos pasilinksminimo va
karėlis—Nori išsisukti—Ketvirtadieni Lietu
vių Kultūros Darželio bazaras.

Tūkstančiai žmonių minėjo 
prezidento Roųsevelto 

gimtadienį

Sausio 30 d. liesto auditorijo
je susirinko tūkstančiai žmonių 
paminėti prezidento Roosevelto 
gimtadienį. Auditorijos durys 
atsidarė .tik 8 vai. vakaro, bet 
jau apie 6 valandą buvo susi
rinkusi didžiausia žmonių mi
nia. Kai atsidarė auditorija, 
tai, kaip bematant, ji ir buvo 
pripildyta. Prisigrūdo apie 10, 
000 žmonių.

Visas išlaidas apmokėjus, 
parengimas davė pelno apie še
šis tūkstančius dolerių. Tie pi
nigai liko paskirti specialiai 
įstaigai, kuri veda kovą su vai
kų paraližium.

Parengime dalyvavo įvairiau
sių pažvalgų žmonės. Pats 
renginio tikslas, o taip 
Roosevelto asmenybė juos 
sus suvienijo.

Sėkmingas koncertas
•Sausio 31 d. Lietuvių sve

tainėje įvyko koncertas p-lės 
Anne želviutės naudai. P-lė 
želviutė lanko Oberlin konser
vatoriją, kurią po dviejų metų 
ji baigs. Konservatorijoje ji yra 
žinoma kaip viena geriausių 
smuikininkių. Kai baigs kon
servatoriją, tai, kiek teko pa
tirti, atidarys savo muzikos 
studiją.

Į koncertą publikos susirin
ko pilna svetainė. Jaunoji smui
kininkė visus žavėjo. Aišku vi
siems buvo, kai • tai tikrai ga
leli tinga muzikė. Galima tikin
tis, jog netrukus lietuviai tikrai 
galės didžiuotis taja gabia lie
tuvaite.

Be p-lės Želviutės, koncertą 
dar pildė “Lyros” choras, p. 
Julius Krasnickas ir p-lė Sofia 
Kane. žodžiu*, koncerto progra
ma buvo įvairi ir tinkamai iš
pildyta.

Ponai želviai ir pati p-lė 
\nne Želviutė, taria didelę ačiū 
publikai, kuri taip gausingai

• irinko ir parėmė koncertą. 
Ateityje p-lė želviutėsžada lie
tuviams patarnauti dalyvauda
ma jų parengimuose. >,

Po koncerto buvo šokiai, šo
kiams griežė AponaiČio orkes
trą. Akompanistėmis buvo Al
dona Wilkelis, Jennet Jankaus
kaitė ir Virginia 
Programos vedėjas 
rus.

raukai, kadangi jis 
sukviesti jaunuolius ir 
jų reikalais rūpinasi.

’ti 
sumainė 
iš viso

Beje, vakarėlyje kalbėjo ir 
p. Chester Zuris, Lietuvių sve
tainės bendrovės pirmininkas. 
Jis yra jaunosios kartos žmo
gus, kuris su lietuvių veikimu 
vis dėlto yra gerai susipažinęs.
Rengiasi vėl biznį atidaryti

Jonas Brazauskas, vietos vei
kėjas, jau ilgoką laiką dirba 
miestui, eidamas svarstyklių 
inspektoriaus pareigas. Tą dar
bą jis gavo tuoj po to, kai 
Burton liko miesto meru iš
rinktas. Mat, p. Brazauskas pu
sėtinai pasidarbavo rinkimų va1-

meru iš-

juję.. \

vesti patvarkymu, __
verstą gazo kompžtaijfiš nupi
ginti gazą. Ekspertų apskai
čiavimas rodo, jog kainos gazui 
yra perdaug aukštos. Girdi,‘jei 
kainos ir butų sumažintos, tai 
kompanijbs vis dėlto dar tu
rėtų gražaus pelno.

East Ohio Ga's kompanija 
visai nenori skaitytis su mies- 

’to taryba. Ji yra pasirengusi 
nepasiduoti, atseit, nehupigin- 

kainas gazui. . '

Vagone surado pusgyvį 
berniuką

GėležinkeĮio stoty prie Sher- 
man Avė. ir East 74th viename 
t^voriniame vagone buvo atras
tas pusgyvis septyniolikos me
tų amžiaus berniukas. Berniu
kas buvo, išbadėjęs ir beveik 
sustingęs nuo šalčio, „ Pasirodė, 
kad tai butą Bernare! Beblet. 

: , ■ ■ ■ • V.. . ?.

Jis pasakojo, kad tame ,'vagone 
išbuvęs ^septynias dienas ir 
septynias naktis.

Buvę taip: į vagoną jis įsė
dęs St. Mary, W. Va., mieste. 
Esą, noiėjęs tik pasižiūrėti, 
kaip vagonas atrodąs. Bet kaž
kas uždaręs duris, ir tokiu bū
du berniukas atsidūręs lyg ir 
kalėjime. Į jo šauksmą niekas 
neatsiliepęs. Tuo tarpu vagoną 

ir nu-

kuris pri- fordo saržentui Matthews. Sar- 
žėnjas sako, • jog Jis nieko hėži- 
nąs aįjię' jokius ’ Liūdi j imus.

Nepatinka sėdėti kalėjime
: Buvęs policijos kapitonas Ca- 

dek, kaip jiaū r^iau,‘ liko nū*- 
baustas katėj imu.jNubaustąs jis 
buvę už palaikymą, santykių su 
rakejieriais ir už kyšių ėmimą.,

Nepatenkintas ta bausmę, jis 
kreipėsi į aukštesnį teismą, reiy 
kaląudamas, kad, jo byla bųtų 
išnaujo sprendžiama. Tačiau 
aukštesnis teismas; atmetė .pa- 
reikšdamas, ’ ka.d žemesniame 
teisme kaltė buvusi visai Aiš
kiai įrodyta. v 1/

Lietuvių Taupymo ir Pa-
‘ ! skolos Draugijos

f susirinkimas
Sausio 28 d. Lietuvių svetai

nėje įvyko Lietuvių Taupymo ir 
Paskolos Draugijos akcininkų 
įįusirinkimas.’ Pirmiausia buvo

(TąŠa ant 3-čio pusi.)

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

Mrs. Anelia K. Jarusz 
/Phyšlcal Therapy 

and Midwife 
6630 So, Westem 
Avė., 2nd floor 
Hemlock 9252.

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu njassage 
electric t r e a t - 
ihent ir magne- 
tic bląnkets ir i?t. 
Moterims ir mer
ginoms patari
mai dovanai.

Ketvirtadienis, vas. 18, W — ■"",l 1 — r*.
s s

Dr. C. J. Šventiškas
DENTISTAS

OFISO VALANDOS: 10 v. r. iki 9 
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

susitarimą.
4300 S. FAIRFIELD AVĖ. 

Telefonas LAFAYETTE 8016

■r. Phone Canal 6122

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir nedek pagal sutartį 
Rez.bb31 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

Pereitą vasarą p. Brazauskas
pą- didžiųjų ežerų parodoje laikė Į pakabinę prie garvežio ir 
pat i alaus biznį. Kiek teko patirti, vežę į Clevelandą. ‘
vi- ■ biznis gana gerai pasisekė. Ki

tą vasarą Jonas , rengiasi iš 
miesto darbo kelis mėnesius 
pasitraukti ir vėl steigti alaus 
biznį ežerų parodoje. Juo la
biau, kad šiais metais paroda 
atsidarys visu mėnesiu anks
čiau, nęgtV pernai*

Linkiu p, Brazauskui ko ge
riausiu pasisekimo.

Lietuvių svetainė sumaž.no 
skolas

Chester Zuris Lietuvių sve-' 
tainės pirmininkas, šiomis die
nomis,, padarė pareiškimą, kad 
per pereitus metus" bendrovė 
atmokėjusi nemažai skolų.

Jei; pareireiljįj ^d^f^nįA^'koopę-. 
radimąsi,'1 tai beAdroVė galės dar 
daugiau skolų atmokėti.

Bandys numažinti kainas 
gazui

Miesto taryba yra pasiryžusi 
sumažinti kainas gazūi. Tiks
liau sakant, ji stengsis $pra-

Kai Clevelande vagonai buvo 
peržiūrimi, tai liko surastas ii 
berniukas. Jis buvo ba'sas ir 
nepaprastai išbadėjęs. Policija 
tuoj jį nugabeno i ligoninę.

Pakliuvo du vyrukai
BEDFORD, O. Du jauni 

'vyrukai sumanė “haikinti” į 
C evėlandą. Paltelyje sutiko au- 
tomobi.istą, kuris t u tiko juos 
pavėžėti. Besikalbant vienas vy
rukas išsitraukė revolveri ii 
pareiškė, kad jis nudėsįąs Bed- 
fordo policijos, seržantą Mat- 
thews už tai,i-kabi tasai savo 
liudijimais prisidėjęs prie j c 
brplio^ngtehi^no. Jo brojis, gir.:

Kai tik automob'list'Js pasie
kė C’evelandą, jis tuoj privažia
vo prie policininko ir pareiš
kė, kad jo “pasažieriąį” esą ne 
kokie paukščiai P^iicininkaš, 
žinoma, vyrukus sulaikė: Apie 
tą įvykį buvo pranešta' ii*. Bed -

5 ' / ... L. ■ , • •« '
■ - ' ■ — 

—'  ...........   1 i , ' 'Hilu.' i.i.i i , i ?

Praturtėjo ir sugedo
Clara Baya kreipėsi i teismą 

dėl skyrybų. Ji'»sako, kad jos 
vyras visai sugedęs po to, kai; 
gavęs .šešis tukstančiuš dolerių 
už sužeidimą. .Pirbtii Visai palio- ’ 
vęs, o gėrti pradėjęs tiesiog ne
žmoniškai. Be to, . pasidaręs ir 
labai didelis peštukas. Mušąs 
ją bent porą kąrtų: per dieną. 
Ir į teismą ji 'atvyko užmuš
tom akim. / \ .

* ’ . ■ ■ . . ■ • »i

Vienrankis vyrais pagavo 
keturis j auiiiis Vagilius
M. Gardner, vienrankis gazo- į ....T ...-.V •

lino stoties laikytojas, spagavo 
keturis jaunus -Vaikėzus, kurie 
nakties metu bandė stotį api
plėšti. Jaunus plėšikus jis atį- 
davė į policijos raukas.

Kai jaunieji nūs kalteliai bu
vo 'ieišiami, tai' G'ardner krei
pėsi į teisėją prašydamas ne
skirti dideles bausmės. • Gird y 
jauni vyrukai 'pasigeria nakti- j 
niūošė klubuose ir 'paskui patys1 
nebežino, ką bedarą. Ręikčtų,— 
pareiškė Gąrdnerį
j a uni em s ber ni ūkam kinius
klubus lankyti, tąsyk ir -nusikal
timai žymiai sumažėtų.

Lietuvos liaudis ir jau
nuomenė nori šviestis, švie
timo tikslui yra įsteigtas 
ir jau 14-ti metai leidžia
mas rimtas mokslo, litera- 
ros ir visuomenės mėne
sinis iliustruotas žurnalas

tULTURAŽu v v

“Kultūrą redaguoja garbės 
prdf. P.' Leonas, bendra
darbiauja įžymiausieji Lie
tuvos mokslininkai, rašy
tojai, veikėjai, todėl “Kul
tūros” turinys yra rimtas 
įdomus ir naudingas.

Pažangieji amerikiečiai 
—išrašykite savo giminėms 
ir pažįstamiems Lietuvoj 
1937 metais žurnalą “Kul
tūrą”, arba išsirašykite jį 
patys, nes “Kultūroj” ra
site daug raštų, kurie 
įdomus perskaityti ir Ame
rikoj gyvenantiems.

Be to, “Kultūros” žur
nalas 1937 met. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
skaitytojams nepaprastai 
vertingą dovaną— dailiai 
iliustruotą įdomų įžymio
jo anglų rašytojo—

BERNARD SHAW ROMANĄ

“JUODA MERGAITE 
IEŠKO DIEVO”.

uždrausti

“Kultūros” metinė kaina 
nepaprastai pigi:

■' Lietuvoj metams tik 16 lit., 
Pusmečiui ... ................ 8 lit.;

Amerikoj metams ....... 4 dol..
Pusmečiui ...................... 2 dol.

Pellington. 
buvo J. Ja-

pasilinksmi-SLA 136 kuopos 
nimo vakaras

Vasario 2 d. Lietuvių svetai
nėje SLA 136 “buvo surengusi 
pasilinksminimo vakarėlį. Buvo 
šokiai, užkandžiai ir šaltas alų* 
tis, kurį padovanojo Stasys 
čerauka, kuopos pirmininkas.

Vakarėlis vyriausia buvo ren
giamas tam, kad kuopai pri
klausantis jaunimas galėtų su-| 
eiti į geresnes pažines bei Šiaip 
pasilinksminti. Atsilankė ne
mažas būrys ir jaunimo drau
gų, kurie dar kubpai nepri
klauso.

Buvo ir trumpų kalbų. Kal
bėjo adv. Frank Odeli, J. Jarus 
ir kuopos pirmininkas čerau-' 
ka. Iš visko galima spręsti, kad ( 
šis vakarėlis padarys pradžią j 
didesniam jaunimo veikimui, i 
Susivienijimo jaunieji nariait 
tuoj išsirinko ir savo valdybą, 
kuri bandys savarankiškai veik
ti. Jei bus reikalas, tai 
nieji suteiks tik tam 
nurodymus.

Tenka pasakyti, jog 
jaunuolių sukvietimas į
yra tikrai geras dalykas. Kre
ditas už tai tenka Stasiui če-

seneš- 
tikrus

toks 
daiktą

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTIV- 
“ 1NINKAMS PRANEŠIMAS

Jeigu jums stokuoja OLD GOLD 
CIGARETŲ Paveiksluotų Mįslių 
ir į Old Gold Cigaretų kontestą 
įstojimo formųj prašome praneš
ti muiiis telefonu. •

Pą.stębėtiha, kad veik nėra jo- 
įkip^^apriįybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekiu, ar išąnksto nuspėti kiek

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

Bę to, leiskite mums priminti 
tai, kad niekuomet krautuvėje 
nebūtų ir Old 
kds, laikykite

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA
LAIDOJIMO ĮSTAIGĄ N

John F. Eudeikis I
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE C 
✓ . * ' . v * ' * ' 4 ’ •'.V. 1 1

PATARNAVIMAS
DIENĄ IR NAKTĮ? ; ; N

Visi Telefonai YARDS 1741-1742 V 
4605-07 So. Hermitage Avė. A 

'* jfAjtrr o_tti -i i a ■ '1 -.y+V4447 South Fairfield Avenue ė
Tel. LAFAYETTE 0727 - •

s ♦ Y x

T- A-r • |koplyčios visose V y
-■—Us- T | Chicagos dalyse '
Klausykite musų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakaraįs, 10:00 
vai. vakaro iš W.H.F.C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Reikalaukite I
Tom Taylor

18 menesių 
senumo.

R....

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINEI

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE NATHAN KANTEK

MUTUAL UQUOR COMPANY
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards .0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

Gold Cigaretų sto- 
pilną jų išteklių,

E N O. S
Chicago, III

Telefonas CANAL 8500
1739 So. Halsted St.

' > --—t-- •

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
; Laidotuvių Direktorių Asociacijos

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

P. J. RIDIKAS
3354 'So. Halsted Street Boulevard 4089
—,1 ....... ..... ........ ...... ........... . ..................... . ...............

I.J.ZOLF ,
1646 West 46th Street Phones Boulevard 5203
... į- . -      i,   „i i, i, ,nį, , in'.. ... ............................. »   i ......

' S. M. SKUDAS
718 AVeąt 18th Street ” Phone Monroe 3377 

■; ... ..., ........7„, ................  O.,)........... .................į,.------- ------

EZERSKIS IR SUNŪS
S. Mięhigah Avė. Tel. Pulhnan 5703

, , LACHAWICZ IR SŪNŪS
2314 We$t 23rd Flace . Plibne Canal 2515

•...............i.įiu'l! ......... .................... ............................................................................................................................................................ .............. ............................................ ......................

S. C. LACHAVICZ
t 108th St. Tel. Pullman 1270 arba Canal 2515

I ui II           I          nIII. uiI.IIHIIĮIMiliuli   — Ii , —noi■ihII,i.|..ih  i.

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituanica Avenue Phone Yards 4138
• . _____ .  ... ... ___ _________ ___ ________ .1 .  .   «

J. LIULEVICIUS
4348 So. California Avenue Phone Lafayette 3572

A. MASALSKIS
lica Avenue Phone Boulevard 4139

A. PETKUS
14J0 South 49th Court Cicero Phone Cicero 2109

Tel. Office Wentworth 6330 
, Rez. Hyde Park 3395

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

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. vak.

K P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearbotn
Kamb. 1431-1484—Tel. Central 4411-2. .ymanuvrc, xpu pietų, o v. v«
Namų! ofisas—3823 So. Halsted St. j išskyrus seredomis ir subatomis. 
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:30

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

. pagal sutartį.

st.

JOSĖPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockvvell £ t 
Telephone: Republic 9723

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

vak. Nedėlioj pagal sutarimą 
Ofiso Tek: Boulevard 7820

Namų Tek: Prospect 1930

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis huo 1 iki 5 vai.

po pietų. Vakarais' huo 7 iki 9 
Rezidencija:

3467 Lowe Avė. Tel. Yards 2510

' Ofiso Tek Virginia 0036 
Residence Tek HEVERLY 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos:

nuo

8939
- Rezidencija

SOUTH CLĄREMONT AVĖ.
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartį

A. A. SLAKIS
.ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 737

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

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue
Namų Tel.: — Hyde Park 3395 s

Clemėnt J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
S-tos lubos Tek ČENtral 1840 

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais i* šeštadieniais po pietų

AKIŲ SPECIALISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Valandos nUo 9 iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

vsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Irmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kręlvos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainoa pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland A v.

Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

k Tek Yards 1829
Pritaiko Akinius

* Kreivas, Akis
ištaiso

Akinių Dirbtuve. , Afifias ir
756 West 35th Street
z kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10 iki 4, nuo 6 iki 
Nedėlioriiis pagal sutartį.

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DENTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

8

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

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

Tel. Seelejr 7330
Namų telefonas> Brunsvrick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 
vai., NedėlidYnis* nuo 10 iki 12 

3343 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1401

Ofiso Tel. Boulevard 5913 ’
DR. BERTASH
756 West 35th St.

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

Nedėliomis nagai sutartį , 
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel. Kenwood 5107

9

Kiti Lietuviai Daktarai

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a.m 
DR. S. NA1KELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija

3335 S0. Halsted St.y
' ""^ItAGOĮ 11X1- " '

DR. A. J. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON 

' Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116 

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

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

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vak: 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.
Tek Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HERZMAN

IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 31 

metus kaipo. patyręs gydytojas chi
rurgas ir „ akušeris.

Gydo staigias, ir chroniškas ; ligas 
vyrų, moterų ir, vaikų pagal nau
jausius metędus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superlor 9454 ar Central 7464
•

Dr. Charles Segal
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų. <

Phone MIDWAY 2880
■ ■■ i,- 1 ■* "iii. ■ ' 11 .i

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

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

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194
Rez. Tel, Drexel 9191

DR. A. A ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir visų 
chroniškų ligų

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

liomis ię^šventadieniais 10-^12 * *
dieną. ' , '

I H H
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CLEVELAND IR OHIO ŽINIOS MOTINOS YRA
ATSAKOMINGOS

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
išduoti visokie raportai, o pas
kui jau eita prię valdybos rin
kimų. Pirmininku liko išrinktas 

■ Dr. J; Vitkus, pirmuoju vice
pirmininku Jonas Zaunis, ant
ruoju vice-pirmininku liko iš
rinktas Jonas Brazauskas, sek
retorium DeRighter, iždininku 
Jonas Urbšaitis ir banko advo
katu Petras Chesnulis.

Valdybos rinkimais kai kurie 
jaučiasi nepatenkinti. O tai dėl 
to, kad jie nepateko j valdybą. 
Tačiau man rodosi, jog naujie
ji valdybos nariai yra' kompe- 
tentiški žmones. Be to, jie turi 
ir patyrimo. Todėl nėra ma
žiausios abejonės, kad lietuvių 
finansiškos įstaigos reikalus jie 
ves tinkamai.

sišką paramą darželiui. Kitaip 
sakant, padėsite atmokėti sko-

Atsisveikino, bet 
neišvažiavo

Prieš keletą savaičių “Dirva” 
surengė * išleistuvių koncertą 
dainininkui Jonui Urbonui, ži
noma, kiekvienas taip ir supra
to, jog po išleistuvių koncerto 
dainininkas apleis Clevelandą. 
Tačiau p. Urbonas vis dar tebė
ra Clevelande ir rengiasi vcT 
daihuoti.

Bazaras
Per tris dienas (vasario 19-, 

20 ir 21) tęsis Lietuvių Kultū
ros Darželio Sąjungos bazaras. 
Visi Clevelando' lietuviai yra 
kviečiami bazarą lankyti, nes 
tuo budu jus suteiksite finan-

Parama darželiui
Vasario 7 d. keli clevelandie- 

čiai buvo nuvažiavę i Youngs- 
town pildyti programo. Mat, 
youngstowniečiai turėjo paren
gimą ir pakvietė clevelandie- 
čius, kad padėtų programą iš
pildyti. Buvo pasakytos Ir pa
triotiškos kalbos. /

Pusė pelno 
buvo paskirta 
tuvių Kultūros

šeima žiuri j Jus, k^cl padStumet 
gydytojui juos sveikais, užlaikyt. 
jus galite daug padėti, kad išvengti 
ligų ir blogus sveikatos stovio,, sau- 
gojant jas nuo paprasto vidurių 
užkietėjimo.

Dažniausiai vidurių užkietėjimas, 
paeina iš netikros dietos — maisto 
štokuojančio “rupumo”. Tas tru-> 
kūmas galima pašalinti taip papras
tai ir‘patogiai. a

Kellogg’s ALL-BRAN tiekių sau
gius budus užkietėjimui išvengti, 
Įdėdamas “rupumą” atgal j dietą. 
Kūne ALL-BRAN sugeria dvigubai 
savo svorio vandeny, sudarydamas 
minkštą masę, kuri švelniai kaip su 
kempine išvalo sistemą.

Kellogg’s ALL-ĘRAN taipgi turį 
vitaminus B ir geležies. Tai yra 
kur kas geriau šeimai vartoti negu 
nuolatos gerti dirbtinas piliules ir 
vaistus.

Du kupini šaukštai dieppj kaipo 
javinis su pienu, arba Smetona,, ar 
pagal receptus gana dėl daugelio 
asmenų. Rimtesniuos< atvejuos tris 
kartus dienoje. '

Parsiduoda visose krautuvėse —? 
ir .Kellogg in Battle, Creek garah- 
tuotas. i ..

organizacijas ir kitokius da-

nuo parengimo < 
Clevelando Lie- 
Darželiui.
—Jonas Jarus.

Dar apie parapijono sumušimą Ciceroj
Švento Antano parapijos sve

tainėje sumušė vietos seną 
gyventoją ir uolą parapijo
ną Stanislovą Bakutį.

Apie Bakučio sumušimą pa
sipylė po Cięero įvairių gan
dų. Taipgi “Naujienose” til
po žinutė vasario 11 dieną. Ir 
visi “tie gandai vieni kitiems 
prieštarauja.

Gerai pažindamas p-ną Ba
kutį ir žinodamas, kad Baku
tis yra sąžiningas, teisingas ir 
visų gerbiamas vietos gyven
tojas, nutariau asmeniškai jį 
atlankyti ir patirti iš paties 
Bakučio apie jo sumušimą. 
Pirmiausia užklausiau:

— Pone Bakutį, už ką tam
stą sumušė?

Bakutis pradėjo man aiškin
ti iš pat pradžios. Pereitą,
girdi, savaitę buvo išdalinti la- kino apie Cicero susitvėrimą,

peliai, kad Šv, Antano para
pijos Rymo katalikų lietuvių 
namų savininkų kliubas vasa
rio 7 dieną parapijos svetai
nėje rengia koncertą, kuriame 
dalyvaus koks ten advokatas, 
Morton High School benas ir 
vietos parapijos choras, o įžan
ga bus nemokama.

Taigi,' kalbėjo Bakutis, tu
rėdamas liuoso laiko nusita
riau nueiti ir pasiklausyti kon
certo ir pagerbti jaunuolius 
arba mokyklos auklėtinius. 
Nuėjau gan anksti, ba skelbi
muose aiškina, kad pradžia 
parengimo bus 6:30 valandą 
vakare.

Kiek pasėdėjau. 'Publikos 
daugiau nebeatsilanko. štai 
niekeno neperstatytas vyras iš
ėjo kalbėti. Savo kalboj aiš-

Nida Laboratorijos 
Kuponai Naujienose

Antanas G. Karkinas, Nida La
boratorijų savininkas

Nuo praeito pirmadienio 
“Naujienose” kiekvieną dieną 
tilps “NIDA LABORATORIES” 
kuponai. Tų kuponų tikslas yra 
už prieinamą (sumažintą) kai
ną išplatinti NIDA LABORA-

TORIES kosmetikus ir kitus 
produktus tarp lietuvių, kad 
juos su tais produktais supažin
dinti. •

Pavyzdžiui, šios dienos ku
pone daromas sekamas pasiūly
mas : NIDA pudras ir NIDA 
dažai lupoms (lipstick), vieno 
dolerio vertės, su kuponu paT- 
siduos tik už 75 centus. ,

NIDA LABORATORIES pro
duktai yra kuo aukščiausios ko
kybės. Moterys, kurios juos 
jau naudoja, tuos kosmetikus 
giria. Svarbiausia tas, kad jie 
nėra kenksmingi sveikatai, ko 
negalima pasakyti apie/ dauge
lio kitų išgarsintų firmų pro

duktus.
P-as Antanas G. Kartahas 

yra' patyręs vaistininkas ir ko
smetikų žinovas, kuris darė iL 
gus bandymus su savo produk
tais, pirm negu juos paleido į 
rinką. . -

Visos moterys naudoja kos
metikus, visoms jų reikia. Tad 
nieko nelaukdamas pasinaudo
kite kupone padarytu pasiūly
mu ir pabandykite lietuviškos 
gamybos pudro ir “lipsticko”.

(Apg.)

Man gyvenant Ciceroj virš 
30 metų, apie tai nebuvo ko 
klausytis. Antra, jaučiaus su- 
viltas. Jau atėjo 9 valanda, o 
tas žmogelis savo kalbos ne
baigia. Koncertui nebėra lai
ko išpildyti, ba jaunimus ne
berimsta, nori šokti.

Aš atsistojęs padariau pas
tabą, kad ta kalba butų trum
pinama ir kad butų kas kita 
veikiama.

Vienas publikoje buvęs ku
nigas pašoko nuo kėdės ir su-’ 
šuko: “Bakutį laukan mestis 
Kitas patvirtino. Vos spėjau 
atsisėsti. Jie man kad smogė 
iš užpakalio, į sprandą, aš ir 
parvirtau kniupščias ant grin
dų. Ant manęs supuolė di
džiausia krūva ir taip manę 
sumušė, kad aš savęs nebeju- 
tau, kai mane pradėjo tempti 
laukan. ;

Pamačiau, kad mane tem
pia du žmonės. Pačiame 
tarpdury dar įgavau j^ įųžpar 
kalio skaudų šriiugf j sprandą. 
Kai kurie vėliau man aiškino, 
kad tą smūgį suteikė vietos 
garbingas biznierius. Kol aiš
kiau ncištirsiu, jį įvardyti ne-' 
noriu. / '

Tai taip mane išmetė iŠ sve
tainės be ploščiaus, be kepu
rės ir be akinių. Stovėdamas 
apsvaigęs mąstau: kas čia su 
manim atsitiko?

Išeina V. ir man sako: Ba
kuti, eik namo. Aš atsakiau: 
čia mano namas —- turėdamas 
omenėje tą faktą, kad klebo
nas visuomet sako, jogei čia 
ne jo nuosavybė, bet parapi
jom]. Už tokį atsakymą jisai; 
kad smogė man į krutinę} tai 
aš ir vėl šalygatvy parpuo
liau, o jisai įbėgo į svetainę.

Puldamas skaudžiai ranką 
užsigavau. Kai atsikėliau, tai 
jaunuoliai išnešė man kepurę 
ir ploščių, o akinių neišnešė. 
Jie mane ir namo parvedė.

Tai matai, kaimyne, už ką 
buvau taip skaudžiai sumuš
tas ir esu visas suplasteriuotas 
ir šlubas. Aš esu vienas iš 
šios parapijos tvėrėjų, mano 
parapijos rbokesčių knygelė 
siekia iki $700. O.kiek aš esu 
išmokėjęs pinigų, kurie kny
gutėj nėra pažymėti! Už tą 
viską su parapijos 25 metų 
jubiliejumi mane garbingai 
“pasveikino”... Ateity nie
kuomet nebetikėsi u, kai 
kunigas sakys, kad čia jūsų 
nuosavybė, o ne mapo. Nes

į tikrenybėj kunigas turėtų sa- 
i kyti, kad jus pastatėte svetai

nę man, 6 daik A
I Bakutis pasakojo toliau.: 
| Antradieny, vasario 9 dieną,

nuėjau balsuoti. Balsavimo 
' patalpose sutikau B. Klausiu 
| jį, už ką mane taip skaudžiai 
. sumušėte. B. atsakė: labai 

męs gailimės tai padarę, mums
I gėda už tai. Bet, girdi, dar 
| gerai, kad tau akių neuždaų- 
. žė. Sakau, kad man visas kū

nas skauda, o jis paaiškino,
kad kūno niekas nemato. Pas
kui paklausiau, kur jie mano 
akinius padėjo. Man atsakė 
mergaitė rado ir klebonui pa

I davė. '

NATJ.TffiNOS, Čhicago, Ui.
—fi. įi, t,, .-,1». .11. I. .. WaįaįiĮ. > »!■ ■< "<*»■*'< i1^

Parėjęs namo /. pa$iųtĮčiąu , pąąąkymąs, , karšta-
sunų pas kleboną; kad aki- galviai ir esat, 
nius parneštų. Sunuš hųęj$? 
paprašė akinių iš kleborio. Klėt 
bonas pasakė, kad dženitotitis 
svetainę šluodamas akinius 
rado. Simus paaiškinti; kad 
ne džehilorius, bet mergutę 
rado. Klebonas sunui pareiš
kė: tai ne jūsų akiniai, aš 
jums ir neduosiu jų. Tėvas 
ląL ateina atsiimti...

Bakutis sako: Jeigu Vaiču- 
nas | trumpą laiką akinių nė4 
grąžins, tai* teks liauji/ąkiiiįaį 
pirkti, bą be akinių aš bega
liu apšeįti, o pas kleboną ųęi- 
siu. Vaičunas galės mano aki
nius nešioti, gal daugiau šyięį 
surno įgys. Man akiniai kaš
tuoja 25 dolerius. ’

Čia suminėtus dalykus gįėr 
dėjau iš paties Bakučio lupų. 
Visą tai patyręs pa^ausiąų: 
Bakutį, gal butų galima tuos 
tamstos paaiškinimus spaudai 
pasiųsti? <

Bakutis atsakė; tik iiiėko 
neiškraipyk ir pasiųsk. Jeigu 
jiems nėra sarmatos į žmogų 
kotavoti, tai man nėra sarma
tos apie tai spaudoje miškiny, 
Tad ir paduodu ištisai Baku
čio kalbą prie trijų Iiudminki];

— Be porteriS

•T)

Draugijos Lietuvos Kareivių 
reikalas stovi kiek rimčiau, į 
tuščius zaunus ririiti vyrai dėk 
mesio nekreipia. Iš spulkos na
mą užsisakė bė jokio triukšmo 
—ne taip, kaip rožiečiai, kūrįų 
komisija iš 12 susitarti nepaje- 
gia. f a " ■
c n?,<■.;• ■ • *■

Uniformos skyriaus Kareivių 
draugystės jjąrėngįmąš buvo 
metikas; Mažai publikos ięatšį-- 
'lankė’ Bet ątši.ląhkiusių yiąij 
Ūpas buvo geras. Qi dėka Da- 
ūąįisko ir Saulio paramos tai 
liks dat doleris kitąs pelno. 1 

■; ■■■ . ->.t i'.r . t

* . - ■ :!
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Antradienio vakare, užgavę* 
nešębuvo’ keletas parerigiinų. 
jautiškos : seserys, Liuosybes 
švętąinčje' turėjo gražios pub- 

' likdą/' ' :

šaųlia-Mįkūlis savo užeigą^ 
Wėst 14 street, turėjo p;Į- 

tiąSvečiai gėrė, valgė

parėjo. pas< motiną. O motina, 
kaipo dievobaiminga moteris, 
dukters nepriėmė. Girdi, išėjai 
už vyro, tąi 4 gyvenk! 

. 1

Jaunoji susirado prieglaudą 
pas seserį. Bažnytininkai deda 
didžiausias pastangas paslėpti į- 
vykį, kad “bedieviai nesužino
tų.” Tuo gi tarpu ką Čia pa
slėpsi? Bažnyčia ar ne bažny
čia -

I NIDA LABORATORIES, .
A. G. KARTANAS, Sav.,
2555 West 69th Street, , .
Chicago, Illinois.

čia įdedu 75 centus už kuriuos prąšąu atsiųsti man 
NlfiA PUDRĄ (Faęe Powder)........ 50 centų vertės 
Varsos: aFlesh; □ Ivory; DPeach; □ Brunette; □ Dark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK ............... 50 centų vertės
Varsos: □ Orange; ORaspberry; □ Strawberry; □ Vivid.

Viso ............„S......  $1.00, bet su šiuo
kuponu, tik už ...............    750
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurh| pageidaujate.)

(Siųskite money orderį ar pašto ženklais. Galima ir pinigus siųsti 
bet už jų saugumą atsakotiiybės NIDA LABORATORIES neima)

VARDAS
ADRESAS

MIESTAS VALSTIJA

8

klojasi taip sklandžiai, kaip 
žmonės norėtų.

—N. Rašėjas.

JUOKAI
' J :AHil» 'V 'į - IĮ IĮ! 11111111 . 'į

Ar tu rašai savo juo
kus?

— Taip.
— Tai esi senesnis, negu at- 

gyvenimas ne 'visuomet rodai

Cicero
Apie viską po truputį

• * . ’ ■ ■ . • . '• ’.U*”"'

Raudonos Rožės l^iubę^iiaSr' 
kutiniamę susirinkime j bųVo 
daug įvairių1 ginčų. Pora drąųį 
gučių taip įsikarščiavo, kad' šą> 
ko: “Jus ir laikraščiuose^ raŠoti 
karštagalviais mus vadinat.” : į.

Mano kaimynas pastebi: t$i

f.

pląįiki kalbama apie muš- 
tyįęs bąžiiytinėjeJ šVėtainėje., S. 
^kųUsriuįkehtejb/; t / \
- taip reikalinga' daryti 

žmonėips ? Š. Bą 
kųįįš mėgią daug' kalbėti, jis y- 
rą pąbr^stas žmogus,/ paprastą! 
it.-, kalbai bjėjaĮigr dėl to reikia

JprU^jūsf mėtą čia, t. y. pas 
?rnų^ V daiiįį; Vestuvių; Vię- 
nos įioroĄ po vės tuvių pas tė
vus apsigyveno, kitos susikūrę 
sąvti atskirą gyvenimą. Bet vie
ną panelė ' ttii iš pirmos nakties

■ ' ■ " ‘t ■ ' ’ ■' • ' ■ < .:

Kelionę j Kauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

I

t HAMBURG-AMERICAN LINE 
ionorth german lloydR

130 W. RANDOLPH ST., CHICAGO

H ANS A • DEUTSCHE AND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 
Bremen ar Hamburgo.

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

Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

BREMEN* EUROPA
Greiti traukiniai, prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Brerterhavene užtikriną patogią 
r \ Kelionę j Kauną.

. COLUMBUS
J .. , ■______________

Barbara Stanwyck sako

su mano gerkle

h■i■A

RKO RADIO PICTURĘS ŽVĄJGŽDfi 
DABAR LOSIANTI FILMOJE 

**THE PLOUGH AND THE STARS*

“Pasirodžius kalbantiems paveikslams, 
mano patyrimas scenoje ant Broadivay 
suteikė man progą f Urnose, Savo 
gerklės priežiūra pasidarė man svarbiu 
dalyku, tad aš persimainiau į Luckies 
----lengvą užsirūkymą. Žinoma aš 
rūkau kartas nuo karto ir kitus cigare- 
tus, bet anksčiau ar vėliau aš grįžtu 
atgal \ prie Luckies. Jie turi didelį 
pasisekimą su mano gerkle ir mano 
skoniu

padalyta savaranidŠkas lyrini 
moterų - Advokatų, 

gydytojų, ;mokslininkų,! ir tt. E tų,-, kurie
pa^akS : dauginu negu 87% pareiškė,
j<>g;‘yp»iOhfor jielabiąuBįąmėgstalengVįUŽsirūkymĮ. 

. ■ T<». patvirtina p-lė Stanwyck
ir taipogi kiti Vįtdnygųjauti ir °Peros
artišUti. Jų įtaisai yra jų turtas. Štai kodėl tiek daug 
jų■ ni|io'Jas;;taipogi galite turėti Luckies - 
.lett^ų.^į^^ųyj^isybžnųbjųįii šiurkščių errinanėių 
priėinaiš^, išvąly|ųišintfino “It’fe Toasted” proceso

Ltckies yra malonfis gerklei.

M'

r .

. PUIKIAUSIAS TABAKAS“" 
“DERLIAUS GRIETINE**%

Lengvas Uzsi rūkymas
“It’s Toasted”-Jusų Gerklės Apsauga

PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
■ . ?' " i . • ■ ’ '.r • - .• . . . ■ - • '
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1.00
mėnesiui .........................75

ir kitur užsieniuose 
(Atpigihtd)

.... ......:...................  $8.00

tJžsalcymd kaina:
Chiėagoje-—pa&ttt:

Metams
Pušėi riietų „.’į........
Trims ’.taSiieŠiams it t • J* 0 4 • < • •
Dviem menesiams ..........
Viėnaift mšnešitil .......u....

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija ................a......

Sakaitei ....
Menesiui ..i.....

Suvienytose Valstijose,
paštu:

Metams ................
Pusei metų ............ ........
Tririiš menesiams ........
Dviems menesiams ....
Vienam
Lietuvoje

Metams
Pusei metų ....................
Trlrtis menešidms ..... ,.......
Pinjgus reikia siųsti pašto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

Ginkluotos intervencijos
Liūdniausias dalykas pasaulio istorijoje per pasku

tinius dvejetą dešimčių metų buvo. įvairių Valstybių 
ginkluotos intervencijos svetimose šalyse. Jų buvo daug 
ir jos padarė be galo daug žalos žmonijai.

Tos ginkluotos intervencijos prasidėjo dar pasaulio 
karui besitęsiant. j

. Pirmiausia — Suomijoje. Kai apie pradžią 1918 m. 
Suomijoje kilo pilietinis karas, tai kontr-rąyoliucionie- 
rių generolas Mannerheim pasikvietė talkon vokiečių 
armiją ir ši, nuvykusi tenai, padėjo reakcijai laimėti 
pergalę. Darbininkų milicija buvo sumušta, tūkstančiai 
socialistų buvo išžudyta, ir Suomijoje įsigalėjo aršiau
sia žmonių priespauda. , ' \

Reikia pastebėti, kad Santarvės valstybės, kurios 
tuomet dar kariavo su Vokietija, netrukdė Vokiečių ge
nerolui von der Golz’ui siausti Suomijoje.

Sekanti intervencija įvyko * Rusijoje., Prancūzų, ang
lų ir net Amerikos kareiviai buvo siunčiami į Rusiją 
kariauti prieš bolševikus ir padėti “baltagvardiečiams”. 
Tam tikslui buvo pavartoti net ir čekoslovakai, pateku
sieji rusų nelaisvėn ir paskui revoliucijos paliUosuoti. 
Santarvės valstybių agentai suorganizavo iš tų Čėkoslo- 
vakų kareivių didelę armiją ir ji ilgą laiką kovojo kar
tu su admirolo Kolčako būriais prieš sovietas.

Toliaus, Rumanija padarė ginkluotą intervenciją 
Vengrijoje, kur neseniai prieš tai buvo susmukusi “so
vietų valdžia” ir, jos vietoje, buvo tik-ką susidariusi 
koalicinė (įvairių partijų)- vyriausybė, kurią rėmė dide
lė dauguma Vengrijos darbininkų ir valstiečių. Rumu
nijos armija, įsiveržusi į Buda-Pestą, tą vyriausybę nu
vertė ir atidavė valdžią į rankas dvarininkų, Jęurie įs
teigė Vengrijoje vieną žiauriausių ir kruviniausių Eu
ropos diktatūrų.

Užgrobimai intervencijos keliu
Kitų intervencijų tikslas buvo ne tiek pakeisti vi- 

dujinę tam tikro krašto tvarką, kiek užgrobti arba api-: 
plėšti patį kraštą. Taip, italų savanoriai, vedami poeto 
D’Annunzio, įsilaužė į Jugoslavijos Uostą Fiume, jį Už
grobė ir “padovanojo” Italijai. .

Lenkų gen. Želigovskis panašiu budu atplėšė nuo 
Lietuvos Vilnių, šitame atsitikime buvo pavartota du ir 
apgaulė, nes Želigovskis skelbėsi neturįs nieko bendro 
su Lenkijos kariuomene- kad jo armija Susidedanti iš 
Vilniaus ir Gardino kilmės “savanorių”, kurie einą “va
duoti savo viengenčius”, — tuo tarpu kai tikrumoje ta 
visa Želigovskijada buvo paties Pilsudskio sUplanUota 
ir jo įsakymu įvykinta.

Dar atviriau pasielgė bolševikų raudonoji armija, 
užkariaudama tris nepriklausomas Kaukazo respublikas 
— Gruziją, AžėrbeidžaDą ir Armėniją. ‘ (

Bolševikai, beje, bandė panašiu budu pasigrobti ir 
Lietuvą — po to, kai iš Lietuvos buvo išvyti vokiečiai 
bermontininkai. Bolševikų raudonosios armijos burius 
vedė į Lietuvą Z., Aleksa-Angarietis. Jiems buvo pasise
kę jau užimti didesnę dali Lietuvos teritorijos, pat, ga
lų gale, jie buvo išvytu -

Paskiausiu laiku tokią grobimo intervenciją padarė 
Japonija Mandžurijoje, kuri tapo atplėšta nuo Kinijos 
ir paversta neva nepriklausoma karalyste Mančukuo, 
bet faktinai prijungta prie Japonijos.

Paslėptos intervencijos
Reikia dar pridurti, kad įvairios valdžios daug kar

tų darė, taip sakant, paslėptas intervencijas.
Užuot atvirai siuntusi į kraštą, kuriame valdžia no

ri padaryti perversmą arba kUitį ji nori pasigrobti, sa
vo armiją arba “savanorius0,' ji siunčia tenai pinigus, 
agentus ir ginklus ir organizuoja savo kareivius iš to 
krašto žmonių, kurie sutinka jai parsiduotu «

Ant šitokios rųšies intervencijų pasirodė esančios 
labai smalsios ypatingai tos valdžios,' kurios geidžia-“va
duoti žmoniją” nuo tbkių arba kitokiį “■ 
bolševikų, fašistų ir nacių valdžios.

Italijos diktatūra ne kartą buVo sugauta šmugeliuo- 
jant ginklus VengrijOn, kurią ji norėjo apginkluoti ir 
užpiUdyti ant Mažosios Antantės valstybių. Bet geriau
sia Mussoliniui pasisekė Austrijoje, kur jo apgiHklUota 
klerikalų milicija “Heimwehr” kartu su valdžios kariuą-

tų darė,

t. y.

<> t.
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PATAISĖ, bet NĖPASI- 
TAISĖ 

’i ' "f * ‘

“Laisves” redakcija pareiš
kia, kad ji nesutinka su turiniu 
rašinio, kuris prieš kiek laiko 
tilpo jos špūltošė (Skaitytojų 
Halsuose) ir kufianiė bttVo biaū 
riai išniekintas P. Grigaitis. Ji w 
sako, kad tas nešvarus rašinys JUS jėgos pagelba Rusijos feVo- 
patėkb' į klaidą naujo
redakcijos darbininko, kuriam 
tekę laikinai pavaduoti pastovų 
skyriaus vedėją. (

Tai gerai, kad “Laisvė” tą 
klaidą pripažino ir bando patai
syti. Bet gaila, kad ji pati ne
sistengia pasitaisyti.

Tame pačiame numeryje, kur 
yra įdėtas tas “L.” redakcijos 
pasiaiškinimas, telpa ir vieno 
P. B. (bene P. BUknio) pasta
bos apie tą patį rašinį, dėl ku
rio redakcija’ pasiaiškino. Tarp 
kitko tenai skaitome:

“Bet kodėl K. Valbnis už
simerkia irz ‘negirdi’ P. Gri
gaičio Šukį, ‘Sovietų Sąjunga 
—Didžiausia nelaimė pasau
liui’?” Musų pabraukta. —

.-t “N.” Red.) '
Grigaitis niekuomet tokio šur

. . . ■ ■ • .

kio neskelbė.
‘‘Laisve” jau buyo “Naujie

nų” redaktoriui pirmiaus ne
teisingai prikišusi tokį “Šukį,“ 
ir “Naujienos” jau seniai nuro
dė, kad tai yra falsifikacija. 
Nes “Naujienose” buvo pava* 
dirita. “nelaimė” nė Šdvietą Są- 
jUftga, bėt nuvertimas ginklu o-

llūčines Vytiaušybės, kurioje da- 
lyv&Vb socialistai ir kurią rentė 
višos Rusijos darbininkų ir val
stiečių tarybos.

Šitą faktą “Naujienos” nuro
dė, protėstuodUrtibs prieš “Lai-' 
švės” iškr^ipiin^ “Naujieną” 
StrUipšiilb žodžiai “LaišVė” tūo- 
met prikando licžu’vį.

Bet dabar, ji ir vėl deda sa
vo benidradajpbio pastabas, ku
riose kartojanla ita pati falsi
fikacija! Kuo šitokį elgesį pa
vadinti ? /

ATSILIEPĖ KITAS MURZIUS

Čikagiškiam komunistų orga
ne vienas asmuo rašo, kad Vo
kietijos naciai paleidę paskalį 
apie buv. sovietų finansininko 
NaVašino mirtį Paryžiuje,

gei jį nužudžiusi Sovietą žval
gyba už jo nukrypimą trockis- 
tą pUsėiU ToljAU jis Ai Sako, kad 
‘‘Naujienos ir, kiti. Sovietų Są
jungos šmeižikai” tuo klausi
mu “pasekė narių ir Trockio' 
propagandą”.

Tenka pastebėti, kad šitas 
murzius iš kojnunistų štabo yra 
pats šmeižikas, nes “Natų ie
nos” niekuomet nesekė nei naA 
ėių, nei Trockio “propagandos”.

žinias apie Na'vašino mirtį 
“NaUjierioš” paėmė iš Anglijos 
Darbo RartijOs Organo', “Daily 
lierald”, kuris eina Londone.

Atrodo, kad tos purvu ir 
krauju pasritivUsios “sdrkės”, 
kurias ruošia- Maskva po vardu 
“bylų prieš trockistus”, veikia, 
kaip drignės, į silpnesnės prak- 
tikudjan&ų! komunistą galvas.

; ■ ...i,

VOLDEMARININKAI NESU
TINKA SU SMETONININKAIS

’ '' ' i

Vasario 14 d. Brooklyno Tau
tininką KliUbaS, kuriam vado
vauja p. p. Vysnius Sagys ir 
dentistas Vencius, minėjo Lie
tuvos nepriklausomybės sukak
tuves kartu su R.-Katalikų Fe
deracija.

Tuo pačiu laiku smetoniškai 
nusiteikusieji tautininkai, ku
rie yra susispietę aplink “Vie
nybę”, turėjo parengimą kitoje

jo- vietoje.
------ ------------------ ----------------------------------------------------------- ---- —-----------------------:-------

Rezoliucijos, priimtos Lietuvos 
Nepriklausomybes iškilmėse
Amerikos Lietuvių Kongreso, Chicagos skyriaus šekretoriuS, 

p-lė E. Mikužiutč, perskaitė žemiau paduotas rezoliucijas Lietu
vos, Nepriklausomybes iškilmėse, kurios įvyko vasario 16 dieną, 
Chicagos Lietuvių Auditorijoje. Iškilmių publika priėmė visas 
tris rezoliucijas vieiibalsiai: / ė

: . .KiT , liY, ' itįi i . ..................- I

APIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ 
• IRLAISVĘr,.-RY . z ...

sįeigtL. sušauktas masinis 
mitingas, Lietuvių Auditori
joje, šiandien, vasario 16 d. 
1937 m., minėdamas Lietu
vos nepriklausomybės devy
nioliktas mėtines sukaktu
ves, sveikina Lietuvos dar
bininkus, valstiečius ir dar
bo inteligentus, kurių sun
kiu darbu ir pastangomis 
buvo iškovota , Lietuvos ne
priklausomybė ; ir
: Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas pripažįsta, jo- 
gėi teisėta santvarka nepri
klausomoje Lietuvoje tegali 
būti ta, duriai pagrindus 
patiesė, arbą iš naujo patie
sė, Vistį Lietuvos žmonių 
dėmokratiniu budu išrinkta 
atstovybė, todėl Amerikos 
lietuviai, kuriems yra bran
gi, jų gimtojo krašto gero
vė, yra kviečiami remti Liėj 
tuvos žmonės jų kovoj prieš

REZOLIUCIJA 
APIE VILNIŲ

Kadangi Vilniuje ir Vil
niaus krašte, kurį Lenkijos 
militaristai neteisėtai oku
pavo, yra nuolatos persekio
jami lietuviai;

Kadangi o pereitų metų 
lapkričio mėn* 25, 26, 27 ir 
28 d. lenkų policija iškrėtė* 
daugelį liętuvių namų Vil
niuje ir. lenkų vyriausybė 
uždarė visą eilę lietuvių 
draugijų, mokyklų ir kito
kių kultūros įstaigų ir tie 
įstaigų uždarinėjimai tęsia
si iki šiol, >— tai

Tebūnie ’ nutarta, kad lie
tuvių masinis mitingas, ku
rį sušaukė į Chicagos Lie
tuvių Auditoriją, Chicagos 
Komitetas Lietuvos Demo
kratinei Tvarkai Atšteigti, 
kuris atstovauja apie 12,000 
lietuvių, priklausančių įvai
rioms draugijoms ir organi
zacijoms, kelia griežčiausią 
protestą.. prieš tokį lenkų 
smurtą Vilniaus krašte,-—ir

Tebūnie nutarta, kad šis 
susirinkimas, kartu SU Lie
tuvos žmonėmis ir musų, 
viengenčiais, gyvenančiais 
Vilniaus krašte, reiškia gi
liausią troškimą, kad tas 
kraštas kaip galint greičiau 
nusikratytų lenkų jungo ir 
susivienytų su laisva, nepri
klausoma Lietuva.

APIE ISPANIJA
»

! Lietuvių • masinis mitin
gas, kurį sušaukė7 į Chica- 
gs Lietuvių Auditoriją Chi
cagos Komitetas Lietuvos 
Demokratinei Tvarkai At- 
stėigtij šiandien, vasario 16 
d., 1937, minėdamas Lietu
vos nepriklausomybės devyr 
nioliktas metines sukaktu- 
ves, siuhčia savo karščiau
sią užuojautą Ispanijos res
publikos teisėtąja! valdžiai 
ir Ispanijos darbo žmonėms, 
kUriė didvyriškai gina de^ 
mokratinę krašto tvarką 
nuo savųjų ir svetimųjų fa
šistų,'ir reiškia viltį, kad 
laisvės ir tiesos jėgos laimės 
pergalę.

ramybės — ir gali jos dėka net įsivelti .į naują didelį • - -.L n. .t , Garsinkite N-nose

Kadangi 1926 m. gruodžio 
mėnesį pikti liaudies prie
šai ginkluota jėga nuvertė 
teisėtąją Lietuvos vyriausy
bę įr paskui išvaikė Lietu
vos žmonių išrinktą seimą, 
sutrempdami savo priesai
ką ir sulaužydami krašto 
konstituciją, kurią buvo pri
ėmęs Lietuvos Steigiamasis 
Sejmas; .

Kadangi konstitucijos nu
statytoji santvarka dar ir 
šiandien Lietuvoje nėta ąt- 
stėigta, bet, vietojo to^ Lie
tuvą valdo uzurpatorių kli
ka, kuri panaikino daugu
mą piliečitĮ teisių, o kitas 
baisiai suvaržė, ir už kiek-* 
vieiią pasipriešinimą šitam 
despotizmui baudžia žmones 
sunkiomis kalėjimo baus
mėmis ir net mirtim — tai

Tebūnie nutarta, kad ChL

tuvą valdo uzw

a

CRgos Koinitėto Lietuvos dabartinę fašistišką tauti- 
Deriicfcatlfiėl ^vabkai At- ninku diktatūrą. _ 

mene padarė valstybės pervefšhią ir sunaikino social
demokratinę Vienos administraciją.

Toje pačioje Austrijoje paskui bandė suorganizuoti 
gihklUDtą “pučą’* Vokietijos hitlerininkai, bet jiems pa
vyko tiktai užmušti klerikališką diktatorių Dollfussą.

Bolševikai darė “pučą” Estijoje, bet nesėkmingai.
- Intėrvertcija Ispanijoje

* •' ' ■*' ,

Dabartiniu • laiku Uitlėrifc ir Mussblirii vykina inter
venciją, Ispanijoje^. Pradžioje taz intervencija buvo slap
ta — Roma ir Berlynas apginklavo, Ispanijos fašistus, 
kad jiė galėtų “išvaduoti tautą” nūb teisėtos valdžios, 
feėt kai Ispanijos fašistai, pasirodė. per Silpni sunkušti 
respublikas gynėjus, tai fašistai ir naciai ėmė sįųsti Is
panijon savo, armijas, kaip “savanorius”. Tokiu budu 
paslėpta intervencija ilgainiui pavirto beveik atviru 
ginkluotu įsiveržimu.

Tos visos intervencijos, ar jos reiškiasi vienoje, ar 
kitDje foTmojėj yra pasaulio karo vaisius. Nors karas 
sustojo jau 191fe m. lapkričio mėnesį, bet pasaulyje te
bėra daug žmonių, kurie taikūs, nenori. Savo troškimus 
jie rtikisi greičiau ir tikriau pasiekti ginklo pagelba.

Kol ta intervencijų liga nepraeis, pasaulis neturės a L *  1 i —i _ . i. • • ii • • i • i i •
karą.

1P. CHRUŠČIOVAS

Paslaptis
Išverto K. AUGURAS

raujas
ROMANAS

(Tęsinys)
paklau-—Kas gi daryti? 

siau aš tyliai.
—Palaukite! Jus dar heviską 

žinote*.. Ar girdėjote jus apie 
anglų kapitono Ftoney žuvimą?; 
Api6 tą stebėtiną Froriey, ktirį 
nužudė čekistai, įsibriovę j An
glį jos pasiuntinybę ?

—^Truputį girdėjau.
—Niekingiausia istorija! Tai 

buvo žmogus... Kito tokio nesu- 
fksitelY x

Aš glėbnai tariau:
—Gal papasakosite?
—Daug laiko užimtų... ir ko

kie čia pasakojimai! Visi mes 
ilgai negalėjome suprasti, kaip 
jį pagavo. O dabar nebegali jau 
būti, jokių abejonių.

Aš nekantriai sušukau:
—Koks čia reikalas?
Ir tilo j pajutau, kad visai be 

jokio reikalo statau klausimą.
Ne galvojimu, ne širdimi, o 

viso kūno oda, plaukais ir negu 
galais tą minutę pajutau, kas 
atsitiko su nelaiminguoju ir 
nuostabiu anglų kapitonu Fro- 
ney, su tuo herojišku kovoto
ju, kuris visais budais kovojo 
prieš bolševikus.

—O dalykas tas, kad ji išdavė 
tas pat Vartaševskis. Dviejų 
nuomonių negalėjo būti.

Kaip keista! Kokia nesupran
tama jėga kartais gludi žodyje! 
Juk aš dabar pats labai gerai 
žinojau kadaise buvusio mano 
labai artimo draugo nusikalti
mą. Taip, buvusio draugo, kuris 
dabar liko nepakenčiamas prie
šas. žinojau! Bet LeontjevaS 
garsiai ištarė du žodžius:

—Vartaševskis — išdavikas!
Mano viduje ‘staiga viskas 

lyg nutruko ir sustingo. Norė
jau dejuoti, rėkti, voliotis ant 
<žemės, atsistoti ant keturių ir

utgzti. Tą norą aš jaučiau tik
rai aštriai. Tatai aš ir dabar 
puikiausiai atsimenu: taip, no
rėjau atsistoti ant keturių, 
griaužti žemę ir staugti.

Pasijutau visai bejėgis. Turė
jau įtempti raumenis, kad pro 
surakintus dantis galėčiau pra- 
košti:

—Kas gi daryli?
Leontjevas paėmė mane už 

rankos, pasikėlė nuo suolelio ii 
- tarsi tuo pačiu metu pakėlė ma

ne. Mes žengėme kelis žings
nius. Tvirtai suspaudęs mano 
alkūnę, jis visai ramiai, nieke 
nereiškiančiu balsu pratarė:

—Pribaigti!
Dar kartą mes apėjome ma

žą, apskritą Puškino skverą 
“Pale Rojai” raudonas pastatas 
lėtai praslinko pro mano beveik 
nieko nematančias akis. Kadai 
se aš čia gyvenau. Kartą čii 
pas mane atvyko Marija D?a'- 
man. Kodėl ji tai padare? Ik 
šiol man, tai buvo mįslė — ta1 
vakaras su vynu, tos malonu 
mo valandos, tie nepakartoj am 
prisipažinimo žodžiai, kadang 
meilės žodžiai nepasikartoja, i 
tas mano sapnas niekuomet ne 
pasikartojo ir dabar jau niekuo 
met nepasikartos.

Viskas apsinhogino šiurkš 
čiai, biauriai, įžūliai: ji tiesioj 
svarstė ir bandė išspręsti—ka 
iš musų naudingesnis, aš a 
jis, Michail Zverevas ar Kons 
tautinas. Vartaševskis? Tai ii 
viskas... Ak! Ak!

Aš atsisveikinau su Leontje 
vu.

Pasišalindamas jis tarė:
—Tik nealideliokite! Kas nu 

spręsta — turi būti greit ir į 
vykdinta.

(Bus daugiau)
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TAUPYKITE PINIGUS 
TEN, KUR GAUNATE—* ,0

ŠI SPULKA‘YRA NARYS FEDERAL HOME LOAN BANK. 
PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
AND SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET
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VISIŠKAI NAUJAS IR KITOKS 
PATARNAVIMAS!

SU WINNER’S GARSIAIS -
INSURED GLASSES

U. S. Office C * 5 ’J- ’r>52«

■—Apdraustais Akiniais—NUOSTABIAUSIA BET KADA t/Ž 
AKINIUS DUOTA GARANTIJA. Tik pas Winhet’s perkant 
akinius, išduodama polisas, kurios apdraudžia LfertsUS ItUO 
sudužimo. Ir tai visiškai DYKAI!

1

Už 
t r u m p re
gius ar* 
tolregius®

SENSACINIAI - 
SPECIALUS!

, ■ ■ • 'V'' ’■ ' ■'

Lengvas Svoris
Beveik .Nematomas

“WEBSTER”
Viskas su puikiausiais Toric Lensais ir moksliška valstybes re
gistruoto optikos gydytojo ekzaminacija, kuris žino tikrą jūsų 
akiu vertę. (

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

Amerikos puikiausi Lensai padaryti patyrusių amatininkų 
moderniškose musų laboratorijose.

VVINNER OPTICAL CO.
3206 W. 63rd Street, near Kedzie Avė.

Atdara antradienį, ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais. 
Krautuves didžiuosiuose miestuose.

it, x-;..t,:..



Ketvirtadienis, vas. 18, ’S7
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NAUJIENOS, ChlCagO, I1L
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mOTEHU SKVHIUS
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Moterys, remkit šį 
musų Skyrių!

Jau beveik du mėnesiai, 
kaip šis Moterų Skyrius ei
na Naujienose.

Iš atsiliepimų, kuriuos 
gauname, išrodo, kad jam 
lemta gyvuoti ir augti. Re
dakcija kasdien gauna vis 
daugiau raštų, taip kad juos 
visus į vienų puslapį sunku 
ir sudėti* Jeigu kuri mote
ris netuojau pamato savo 
straipsnį Skyriuje, prašome 
nepykti. Dabar turime tiek 
raštų, kad net kelis pusla
pius (galėtumėm išleisti.

Bet nesustoki! rašiusios, 
nes savaitės greitai praei
na..*

Parašykit iš savo apielin- 
kės moterų veikimo. Pra- 
neškit kas daroma vietoje; 
aprašykit apie veiklesnių 
moterų atsieki mus ir prog
resų. Raginkit ąavo drauges 
ir pažįstamas skaityti ir 
sekti musų skyrių. Tas, ku
rios neskaito, paraginkit už
sirašyti “Naujienas.” Pada
rykite tai tuojau. Atsimin
kit, tai jūsų skyrius. Jus ga
lite jj ištobulinti ir suteikti 
daug naudos musų lietu
vėms moterims.

Džiaugsmo ir liude 
šio ašaros

Sveikinu su “Moterų Sky
rium,” kuri skaitau su didžiau
siu malonumu, šita dalis laik
raščio mano akim žiūrint, “laik
raščio žvaigždė,” kuri švies y- 
patingai mums, dahgiau gyve
nimo nuskriaustoms, moterims. 
Koks butų triumfas, kad mes 
kasdien tokį puslapį šio sky
riaus turėtumėm! Tikėkite man, 
kad man džiaugsmo ir drauge- 
liūdesio ašaros ‘rieda, skaitant 
tas skyrius: džiaugsmo, kad 
yra tokių geri} moterų, kurios 
paaukoja laiko ir‘pasidalira su 
mumis savo žiniomis, o liūdna, 
kad aš bejėgė ir negaliu joms 
stoti j talką įpinti savo ranką 
Į jų šį “laurų vainiką.”

P. Jurgelioniene, paspauskite 
jautriai rankas moterims su ku
riomis tenka asmeniškai susieit 
su mano linkėjimais ištvermės 
ir pasekmihgoą kloties.

—S. Butkienė.
Toronto, Canada.
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Sekmadienį Ją Pagerbs

Rašo VAleriia Krachas

šį sekmadienį, vasario 21 d.,
įvyks pagerbimo vakarienė pagerbi
mui M. Dundulienės, vaidintojos, 
scenos veikalų rašytojos ir visuome
nės darbuotojos.

Vakarienę rengia Lietuvių Mote
rų Draugija “Apšvieta”, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 31^3, South 
Halsted Street.

Drg. Dundulienė yra viena iŠ se
niausių “Apšvietos” narių: Ji įsto
jo draugijon 1911 metais ir tėbepri- 
guli po šiai dienai. Laike vakarie
nės p. A. Miščiukaitienė kalbės apie 
jos gyvenimą ir darbus. Programe 
dalyvaus drg. M. Jtirgelidniene, N. 
Gugienė. Jos pasakys po trumpą 
kalbą. Muzikalį vakarienės progra
mą išpildys pp. A. Zabukienė, M. 
Schultz, Ernestas Miščiukaitis, EI-

Julia Zymontieitė-žemaitė
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Kaip turi moteris užsilaikyti laike pašto 
jimo, kad laimingai pagimdyti gyvą, švei 

ką kūdikį ir kad pati motina sveika 
pasiliktų?

MAISTAS
Prisiuntė O. Višniauskienė.

Sriuba iš 
Likusių Kaulų

s.K. Kriščiuniutė, 
E. Miščiukaitėj 

p-lė

vina Zabukaitė, 
A. Aleksiumutė, 
Ruth ih Rudolph Sinkučiai, 
Seleckiutė.

Tvarkos vedėja bus A. Jonikienė. 
Svečiams bus paruošta skani vaka
rienė. Įžangos bilietai yra po- 50 
centų iš anksto, o 60 centų prid 
durų. Bilietus galima įsigyti “Nau
jienose” . pas M. Baronaitę, Dr. A. 
Jarush, 6630 South Westdrh avė.; 
ir pas visas “Apšvietietes”. Kvie
čiame visus M. DUrtdulienėš draugus 
ir pažįstamus atsilankyti šį sek
madienį į vakarienę. Iš Hart, 
Michigan prižadėjo atvažitioi ir pati 
jubiliantė.
Lietuvių Moterų Dr-jos “Apšvieta” 

Rengimo Komisija.

Prakilni Meilė
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širdingai sveeikinU Moterų 
Skyriaus sumanytojas ir linkiu 
jomsi spėkų ir ištvermės jį ves
ti tokioj tvarkoj, kaip jis kad 
dabar vedamas — įdomiai ir 
pamokinančiai. Taipgi raginu 
kitas lietuves moteris rašyti į 
šį puikų skyrių. Tos, kurios ne
gali pačios rašyti, tegul ragina 
ki|as moteris skaityti šį įdomų 
Moterų Skyrių. Tai tikrA mo
kykla toms moterims, kurios 
neturi progos skaityti svetimą 
spaudą. ... v

-^OlgU V5ršhiaUskiehČ.
39Š6 S. Rockvvell St.
Chicago, III.

Jeigu negali užmigai 
nors naktį, įsigerk šilto 
arba šilto vandens.

—o—
Tomatės - pomidorai lengvai 

galima nulupti, jei paitrinsi juos
su atbula peilio puse.. Sis bu- ja Vandutė savo sūrių, 
das yra geresnis Už plikjnimą. Jokūbui nelabai tepatinka

kurią 
pieno

(Tąsa) ’ ‘ .
Reikia lovos, reikia pataly

nės, reikia visų drabužių, apa
tinių ir viršutinių. Apiplyšęs ne
vaikščios, sarmata Burbams. 
Paėmę valką, turi žmoniškai ap
rengti.

Jokūbas užsimokėjo ir įstatė 
Aliošą į gimnaziją kaipo savo 
sūnų. Reikia knygų, teikia ba
tų, kepurės... čia rublis, čia dri, 
trys, — lekia ir lekia ant Alio- 

[ šos išlaidų dyidešimtimis rUb- 
! iliai. Jokūbas krapštosi tik pa
kaušį, o Vandutė džiaugiasi:

—Kubai, Kubai! Turime sU- 
ną... Tuoj pabaigs gin^iazijąj 
išleisim Universitetą... toks ga
bus, toks graŽUs Vaikas. Pfa- 

I kilnioje dvasioje, išatiklėsim, iš^ 
trauksim iškelsim jį iš gyveni* 
mo purvų, padarysim prakilniu 
veikėju.

Jokūbas raukosi. Alioša kalba 
tik rusiškai, visi namiškiai, ar 
kas svetimas pasitaiko, Visi dėl 
jo turi rusiškai kalbėti. Čia ir
gi Vandutė išteisina:

—šiaip ar taip, — šako4 —• 
Onutei ( reikalinga rusų kalba, 

. kitaip nesimokinš, visi mokslai 
ir gimnazijoje tik rusą kalbo
je... Papratus namie ^rusiškai, 
bus lengviau ir mokintis...

Vandutė Aliošą myli, pėni 
kuo beįmano, kur geriausius 
kąsnelius jam kiša.;, girdi:

—Reikia gerai penėti, Užba- 
dėjęs, toks sudžiūvęs, išblyš
kęs, nabagėlis vaikas, reikia ait- 
gaivįnti..- O myluoja, o bučiuo-

toks elgimosi Vandutės, bet... ji 
taip'nori, jai smagu... tegul' 
sau... s. (

Susirgo Alioša, daktaras lie* 
pČ lovoje gulėti. Ne ant juoko- 
Vandute susirūpino. Sėdi pritei- 
sėdusi prie Aliošos lovos ir sa
vo d'a'rbą apleidžia, ligonį tik 
daboja, rūpinasi tik klausinėja!

—Ar gerai tau gulėti?... Ma- 
no brangusis! Gal <tu ko Valgys 
tum?... Gal vyno išgertum?..; 
Gal nori ko nupirkti f Laikas 
jau vaistus paimti...

Alioša vaipysis, nenorės vais
tų gferti, Vandutė myluos, bu
čiuos, maldaus, kad gertų, lyg 
mažą vaiką bovys.

Vakarais iki išnakčių sėdės 
prie jo lovos,, šiiekesis, pasakos, 
kartais skaitys balsu, maž per 
naktis.

—Vandute, širdele, tu jau
—- parspes Jo- 

Ko taip vargsti be

Tarp kitų gfožio patarimų, 
negali likti nepamiršta ypatinj 
ga svarba kasdienihės maudy* 
nės. Norėdamos gerai atrodyti; 
pradėkime nuodugniausiu šva
rumu. Nešvarus kūnas sudaro 
visokius nemalonius kVApus.

, Kartaiš iš nfežinojimo, kartais 
Ir iŠ apsileidiiho, bet niekuomet 
nemanykite, kad nešvarumas 
paliks nepastebėtas. Dažnas 
maudymasis priduoda kunO o- 
dai didesnį Veiklumą ir norma- 
liškesnę cirkuliaciją.

Pažymėtina, ' kad Vandenio 
temperatūra turi būti Jtuno Šil* 
čio. Niekuomet nėšimaudykit 
perdaug kAr|t^mė vandenyje.

SVar’bu žinot muilo turinį, 
nes tiktai panašiu biidti gAlima 
apsaugoti odos minkštumą ir 
švelnumą. Žiemos metu patariu 
vartoti muilą turintį glicerinoš, 
sėlenos (bran) arba aVižinį 
muilą (oatmeal: soap) išbaltini* 
mui odos ir suminkštinimui van
denio* Pasiųkit maišelį iš retos 
drobės, į vidų įdėkit viėiiį puo
duką avižą (oatiheal), vieną di
delį šaukštą sutrintų nrgdolų 
(almond meal), Vieną mažą 
šaukštą Bicąrbonate of Soda* 
Įmetusios maišelį j Uiaudynę ge
rai išmirkykit ir paskui visą 
kūną ištrinkit.

j ‘ ‘

perdaug perdedi, 
kubas.
miego? Bene jis mažas vaikaš 
ar marinamas... j

- K u būti, K u būti! AiJ tu šir
dies neturi ? — teisinasi Vandu
tė, — kaip galima šaltai jį ap
leisti, toks heląimingas, nesvei
kus, telkia' jį žiūrėti... Juk už 
savo vaiką priėmėm, reikia gari 
lėtis..., ligoje..* *

Vandutė per naktis Aliošą 
daboja; Juk ubas per naktis ra- 
Šb, pagėlbiniriko nebeturi, o 
darbą reikia atlikti. Vietoje pa
togumo ir pagelbos nuo Alibšoš, 
daug nesmagumo ir darbo na-daug nesmagumo ir darbo 
muose; t

(Bus daugiau)

ELEGANTIŠKUMAS

Gydytojas gali maždaug nu- 
štatyti gimdymo laiką, žinant/ 
kada buvo pasuįctihė mėriesinė, 
reikia prie to dadė'ti 7 dienas ir 

‘ skaičiuot 3 menesius atgal. Paj 
vyzdin — jei paskutinė mėnesi
ne buvo biržėlio5 lo d., — rei
kia prie to pridėt 7 dienas, kas 
sudaro 17 dieną biržėHo. Skaito 
liuojaiit 3 mėnesius atgal —- 
gimdymo diena įvyks 17 dieną 
kovo iriėhėsid. Jei bus žinoma, 
dlėna užmazgos — 273 dienas 
užtrunka iki gimdymo laiko.

ftądahgi yra svarbu, kad nėš
čia moteris valgytų gerą, tinka
mą maistą; tokiai moterei nėra 
pro šalį žinoti šį bei tą apie 
maištą, ypač iš ko susideda ir 
kokią naudą kilnu! neša.

Kūdikis, kuris vystosi moti
no š iščiujė ar gimdoj, yra “pa- 
razitas” — jis paima* iš motinos 
kraują tiktai tą; kas jam nau
dinga ir reikitlihga vystymuisi. 
Jei nėščia moteris savo krauju* 
je turi užtektinai tinkamo mai
sto vystančiam gemalui, tai nėš
tumo apsunkiriimas kuo mažiau
sia pakenks motinai. Jei butf 
trukumas; gemrilas ims maistą 
Iš motinos audinių, kalkės iš 
kaulų, dėl ko nėščios moterys 
dažnai skundžiasi nesveikais

Rašo Paryžietė
Dažnai tenka matyti tikrai 

elegantiškai apsirengusią mote* 
riškę nemalonioj padėty, kada 
ji, reikalui esdnt, atidaro šaVo 
madingą ridikįulį ir negali grei
tai susirasti savo bilieto arba 
pinigų. Kodėl?

Jeigu galėtum tos moters ri- 
dikiulio vidų pamatyti, tai grei
tai atrastum atsakymą, tam 
kiaušiniui. Tenai raštdtti di
džiausią netvarką, mišinį įvai
rią nępritaikiiitų tualeto prie* 
dų, popiergalių, paišelio galą, 
špilkų ir t.t. Pamačius tą be
tvarkę, žinotum, kodėl tą mote
riškė negalėjo greitai surasti 
to, ko ji ieškojo rausdrimosi per 
ridikitiiio įitaipą tirštumą* var^ 
giai surastum priežastį atleisti 
jai už jos apsileidimą. ’

Taigi, pirmas žingsnis prie 
gražaus ridikiulio užlaikyriio y- 
ra nuolatine tVarka; pritaikinta 
tualeto priedai: šukės, dėžutė 
pudrai ir t.t., šilkinė mašnele 
špilkoms ir įvairių smulkmenų,; 
ądbs mašnelė smulkiems pink 
garns, adrešą knygutė šit pai
šeliu ir dėžutė su Vizitinėmis' 
kortelėmis. ■:

: v ... • X

Kaip svarbu yra kiekvienai ; 
moterei savo ridikuly Visuomet 
turėti kokią nors indentifikaci-i 

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Sudekit kaulus į puodą, užpilklt 
karšto vandens, 
nuimkit putas, 
pelių, svogūnų.
Įeit supiaustytų bulvių, vieną nedi
delę gdlvą kopūstų (supiaUstykit j 
ketvirtainius šmotus). Pridabokit, kad 
kopūstai nesuviAj. Pridėkit jau- 

gana

Duokit užvirti ir 
Įdėkit pipirų, la- 
Kalp pavirs, jdė-Rdšo DR. ALDONA ŠLUPAS ♦ ' • 

- > »,i n i rd; i *

dantimis dėlei trukumo kalkių. 
Į Nėščiai moterei maistas turi 
būti įvairus, kad gautų užtek
tinai baltymo, riebalų, cukro- 
miltinį-krakmolinį valgį, mine
ralų, kaip geležies; kalkių, fos
foro, lodino ir įvairių vitami
nų. Maisto turėtų būti pakan
kamai, kad sustiprinti nėščią 
moterį; bet po draug, kad iš to 
hesusirinktų perdaug riebumą 
audimuose. Baltymo maistas y- 
rą mėsa, kiaušiniai, žuvis, p'e* 
nas, kviečiai, žirniai; pupos.

Baltymas pristato medžiagos 
atitaisyti nusidėvėjusius kūno 
audinius ir dalinai duoda ener
gijos. Cukro-miltinis - krakmo
linis maistas (carbohydrate) y- 

pienas, javai, bulvės , ry
žiai, medus, cukrus. Sviestas, 
grietinė, riebi mėsa, tūriai su
sidaro iš riebumų.

* Cukro - miltinis - krakmolinis 
maistas ir riebumai gamina e- 
nergiją, panašiai, kaip kuras 
pečiuje; iš( kurio gauname stip
rumą, 'veiklumą ir energiją.

Mineralai reikalingi tvėrimui 
kaulų, dantų ir drauge su m e-, 
sa duoda stiprų, sveiką kraują, kepti’’ pridėkit "bulvių k" jei^'kam 
Mineralai palaiko kraują geram 
stovy, taip pat užlaiko odą, 
plaukus, akis sveikai, net su
stiprina , atsparumą prieš ligas.

(Tąsa ant 6-to jiusl.)

Moterims Žinotina
Dr. Jdhanha Baltrušaitiene

Pirmutinė saVistovė šalis, ku- tik atmetė jų reikalavimą, 
ri suteikė moterims lygybės 
teises, buvo Naujoji Zelandija.

1869 rtletkiš,' Marija Millar. 
pirmutinė pakėlė savo balsą' už 
lygias ^teises, atsišaukdama J jjg jį0 iaik0 kai kurių 

buvo apribuotos. ,
Agitacijai nesiliaujant, 

buvo

kopūstai nesuvitlų. 
tienos, jeigu neturėtumėte 
kaulų.

Aviena Totoriškai ....
Paimkit avienos iŠ bile kurios da

lies. Nupiausykit nuo kaulų ir sU- 
' mafkit, sykiu pridėkit riebalus nuo 
avienos, kad mėsa butų riebi. Ant 
Svaro ttlėšos paimkit didelį šaukštą 
virtų ryžių, pipirų pagal skonies, 
druskos ir viską gerai iŠmaiŠykit ir 
suvyniokit j kopūstų lapus. Su
dekit į puodą, užpildyk tomečių ir 
truputį vandens. Galima virti ant 
pečiaus arba po pečiaus. Iš liku
sių kaulų galima išvirti sriubą su 
bulvėm ir morkom.

Kepta Aviena 
Kaip Stirniena

Paimkit avieną nuo kulšies 
peties ir su mediniu kociolu 
išmuškit ir nušutinkit karštu 
deniu su
druska ir padėkit j Šalj, kad pasto
vėtų kokj pusvalandį.
Sudekit j storą geležinį indą, ap- 
dėkit svogunaiš, pridėkit lapelių, 
pipirų, morkvų ir truputį selerių. 
Apipilkit vandeniu ir kepkit po pe
čiaus, nuolat aplaistykit. Baigiant

arba 
gerai 
van- 

actti. Paskui ištrinkit

tinka galit pridėti rūgščios Smeto
nos, bus skaniau.

SKANIOS, švelnios, tinkamai iš
virtos daržovės yra svarbiausia kiek 
vienų pietų dalim. Naujas daržoves, 
šviežios ir trupios, gerai išvirtos su 
sviestu, druska ir pipirais, yra ska
niausias kąsnis ir ne abejonės Svei
kiausias. Laike kiekvienų pietų rei
kia pagaminti dviejų rūšių daržo
ves neįskaitant bulves. Pamainant 
daržoves, galima jas tinkamai su
maišyti, kad ne padarius vienas ir 
tas pačias kasdien.

Šviežias daržoves reikia pradėti 
virti verdančiam vandenyj, kas rei
škia, kad vandenį reikia pirmiausia 

,užvirti, o paskui jau dėti nuvalytas 
daržoves. Puodą kuriam verdamos

Nors 1878 metais atmetė su- 
fragizmo bilių ir 1879 m. visai 
jo nekliudė, vistik tais metais daržovės nėreikia apdengti, tas pa- 

1 suteikė sufragizmą visiems vy- laikys daržovių spalvą.
i tams virš 21 metų amžiaus. pU^J“sk’u ^žovėm 

v/rtiš. Ta's atsišarikimaš sukėlė 
ilgas ir svarbias diskusijas Vi.- 
ŠOje Šrityjė. Iš toš mažos }>ra- 
džldš' kilo niotėrų sufra^izmo metais moterims 
kiatišimas. Jis privedė netik dalyvauti balsavimuose savival-

Uilrio Įvedimo' moterų tei-’^ių arba* apskričių. Partiją 
šių, bet per- j Aš ir prie kitą di- koalicijai valdant šalį 1887 me
delių pasaulinių refofmą. Pir- Stiftagizmo bilius tapo 
miAUšia buvo suteikta* Naujo- dviem skaitymais priimtas sei- 
jdj Zelandijoj moterims 1877 Komitete mirė,
metais mokyklų klausimuose »puo tarpu 1885 metais' išori- 
balsaVimo teiste, ir teisė joms diai Sllanvėtė “Krikščionių Mo- 
mOkykloše vadovauti.^ Vėliau, ^tų Blaivybės Unija,” kuri už 
18V8 blėtAiš, jos įnešė sufra- įtiksią priėmė įgijimą moterims 
gizmo klausimą į seimą, reika* * pilny teisių. Jos tai pradėjo su- 
iaud‘a*mos įstatymiškos lygybės pgžiildindamos visuomenę su 
Boferims mokesčių mokėtojom, pamatais to reikalavimo, ir ve 
Nors tuomet N. Z. seime pro- gyVy agitaciją už tą refor- 
gresyviai turėjo didžiumą, vis- (Tąsa ant 6-to pusi.)

teises

1886 
leista

Tuo tarpu 1885 metais' išori-

ir ve-

Druską reikia dėti tik nuimant 
i nuo ugnies, 

maždaug U šaukštuko druskos, ant 
kiekvienos kvortos vandens. Tas pa
gelbės palaikyti naudingus minera
lus ir nešutvirtins cellulošė.

Vanduo, kuriam daržovės buvo 
verdamos, jokiu budu nereikia iš
pilti, o galima išvirti sriubą, ypa
tingai tinkamas, yra vanduo, kuria
me virė saldus kopūstai. Iš jo gali
ma Išvirti labai skanią totnatų sriu
bą.

Geriausia daržovės virti tyrame 
vandenyj paskui apdėti šviežiu švie
stu—ir paduoti stalan.

GERIAUSIA 
RUPI IR PLYKYTA 

RUGINĖ DUONA 
ALEKSA’S 

BAKERY 
3339 S. Morgan St 

Phone YARDS 7258(Tąsa ant 6-to pusi.)

NIDA LIQUID CREAM 

25c
Greit džiuštąš 

nelimpąs
Nida, Liųuid Creafti 
vartojamas ypatingai 
hito odos šiurkštumo ir 
Skferdejittto. Vartoja
mas rankoms, kai iš
traukus iš vandens rei
kia eiti laukan. Įtrin
tas i odą, ją Štišvelni- 
nifts ir apsaugos huo 
skeMejiino, vėjo su- 
putimo ir saules jdegi- 

■ gimo. Išsitepus prieš 
j prihdęrj, pašitkl n a U s 

9 kaipo gęras pamatas. 
9 Vyrai vartoki t prieš ir 

po nusiskutapt.
P- ' -'-—I*1 1 J ,1 ■■■! n L .

llinil ŠVELNINA IR GRAŽINA l||nA NlUn ODA. JEI DAR NEBAN- R UJA 
DfiTE—PAMĖGINKITE.

PAVYZDŽIAI—DYKAI 1
NIDA VEIDO PUDRA (Face Powder) ....... 50c
NIDA VEIDO DAŽUS (Rouge) ........... . 50č
NIDA LUPŲ DAŽUS (Lipstick) ................   50c
Attikite, rašykite ar skambinkite telefonu reikalaudami mušti išdirbinių.

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

CHICAGO, ILLINOIS : ' •'



NAUJIENOS, Chicago, <
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Diena Iš Dienos
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Moterų Skyrius
TIKRAS ELEGANTIŠKUMAS £a Pgyfg Įn(|

Ketvirtądięnis, vas.

Išvyko j Talką Loja- 
listams

Trys Chicagos lietuviai jau
nuoliai dabar randasi Ispani
joje, kur nuvyko pagelbėti lo- 
jalistams kovoti su sukilėliais.

Tie jaunuoliai yra, Bunni 
Sovetskis, Antanas Litvinas ir 
Antanas Rutkauskas,* Dr. A. 
Rutkausko sūnūs.

Jie išsėdo Havre uoste, 
Francijoje, o iš ten gelžkeliu 
nuvyko Barcėlonon. Pakol kas 
žinių apie save iš Ispanijos 
jie nedavė.

Antanas Rutkauskas buvo 
“Makalų” radio vaizdo “Myko
las Makalas”. Kurie klausosi 
to vaizdo * sekmadienio vaka
rais, gal pastebėjo, kad kartu 

, su Rutkausku Ispanijon išvy
ko ir 
torius

Moterims Žinotina

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
jos kortelę, niekas negali žino
ti. O kas geriau, kaip asmeniškai 
Vizitinė kortelė, kurios naudoji
mas netik vizitų ir tolygybės

MIRe AUGUSTINAS 
JANKAUSKAS ‘

>
P-as Jos. Buceta praneša 

mums,/kad vasario 11 d. mirė 
A ii A*i'i ri « Tn n*i t n Ir n

MUSŲ SKAITYTOJAI

Mykolas? “Makalų” au- 
yra Kl. Jurgelonis.

*
pasidėjo “Tėvas ir 

Sūnūs?”
Ketvirtadienio vakarais -Buc 

driko radio programe pasiro
dydavo du filozofai “Tėvas ir 
Sūnūs”? Kur jie pasidėjo? Ne
begirdėti.

Kur

Jaunutis Sūnūs Gerai 
Laikosi

ir Ona Spogiąi, 8146 
avenue negali* atsi
jų džiaugsmo kalti-

sutikimo amžius (kriminalio, 
(kodekso) pakelta lyg 14—15-v- 
16 metų;

sutvarkytos darbo sąlygos ir 
valandos pardavėjų krautuvėse.

1895 m. Legalizuoti, regist
ruoti, prižiūrėti auklėjamus vai
kus;

gyvulių apsaugajt
uždraudimas už skolas arba 

mortgedžius parduoti gyvena
mą butą; 1 ’ , •

įvedimas^ mokyklas amatų ir 
technikos pamokų;

registracija tarnauto jų.
1896 m. Profesionalė teisė 

moterims advokatūroj ;■
teisė moterei reikalauti per

skyrų nuo žiauraus vyro.
1898 m. Senatvės pensijos 65 

metų vyrams ir moterims 18 
svarų i metus (vėliau 20 sva-

reikalams, bet ir siunčiant kar- Augustinas Jankauskas. Mirė 
tu su dovanomis, arba vartoji- jis staigi, bedirbdamas prie 
mas kaipo pakvietimo, yra vi- mašinos, 
sur priimtas. Vizitinė kortelė 
yra viena iš tų reikmenų, be 
kurios- kiekviena moteriškė ne
turėtų būti.

Atmink, kad tikras elegantiš
kumas nėra tiktai paviršutin's. 
Ridikiulį, kaip ir kitus dalykus, 
privalotnė užlaikyti taip gra-^j 
žiai, viduj e, k;ai p lauko pusė j e3^ 

——---------- parašydavo ir žinučių iš vietos

. Mirties priežastis — 
širdies liga.

Velionis Jankauskas buvo ge
rai žinomas ir kai kuriems chi- 
cagiečiams, nes gyveną Chica- 
goje per daugelį metų. Jis bu
vo geras naujienietis, — “Nau
jienas” skaitė nuo pat to laiko, 
kaip tik jos pradėjo eiti. Išvykęs 
į La' Porte, j's kartkartėmis

l
(Skaitytojai kviečiami rašyti j šj 

nuomonę 
trum-

skyrių. Paduokite savo 
įvairiais klausimais. Rašykite 
pai kaip galima).

APYSAKA PATINKA, BET 
NORI IR MĮSLIŲ

linio padėti.
Buvęs Kalinys,

Chicago,

DĖL PAVEIKSLŲ
“NAUJIENOSE”

svėrė 9 svarus

užlaiko “Saddle 
ties 4129 .South

Petras 
Merrill 
džiaugti, 
ninkas kartais naktimis užrė
kia, kelia “alasą”, bet Spogiai 
to nepaiso. “Alasininkas” yra 
jų mažytis sūnūs, Leonardas 
Charles, kuris gimė prieš ke
lias savaites. Atsikraustęs į šį 
pasaulį per Illinois Central li
goninę, sūnūs 
ir 3 uncijas.

P. Spogis 
Horse Livery”
Emerald avėnue.

*

Išrinktas Sekretorium
- A / '

“Chicago Daily Times” re
dakcijos tarnautojai susiorga
nizavo į laikraštininkų unijos, 
Chicago Newspaper Guild sky
rių. Jo sekretorium išrinktas 
lietuvis Viktoras Sholis. . Jis 
yra to dienraščio politiniu ra
šytoju.

*
Parvyko Pas Tėvus
Trumpų laikų atgal su vo

devilio artistų trupe Chicagon 
parvyko Vįctor Vincėnt-Vikto- 
ras Mišeika, SLA. darbuotojo, 
V. Mišeikos ir p. Mišeikienės 
supus.

Jis važinėja po Ameriką su 
“Sylvia Manon and Company” 
trupe ir vaidino Chjcagos 
RjK.O. teatre, “Palace”.

V. Mišeika yra apkeliavęs vi
sų Ameriką. Didžiųjų potvy
nių metu jis vaidino su tru
pe, Floridoje.

P-ai Mišeikai gyvena adre
su, 1748 W. 86th Street.

*
G r e e n Turės Stiprios 

Lietuviškos Konku
rencijos

Išmestas iš angliakasių uni
jos, Darbo Federacijos prezi
dentas William Green žada per
sikelti į Chicago muzikų fe
deracijų, kaipo pianistas. Ne
žinia kokie yra Mr. Greeno mu- 
zikališki gabumai. Bet jis tdr 
rėš stiprios lietuviškos konku
rencijos. Unijoj priklauso 
smuikininkas Mikas Petruševi
čius, pianistas Jonas Byanskas, 

, Elena Pečiukaitis ir daugelis 
kitų muzikų. Jauniausias na
rys turbut yra Jurgis Stepona
vičius, “Naujos Gadynės” cho
ro ir Stephens' Revelers šokių 
orkestro vedėjas. Jo orkestrą 
dabar yra unijinė ir turi di
deli pasisekimų.

Trumpų laikų atgal J. Stepo
navičius vedė Antoinette Man- 
kiutę- Ji tarnauja Mandel Bro
thers krautuvėje.

(Tąsa nuo 5-to pusi.) 
mą. Nuo 1890 metų susibūrė, 
susiorganizavo- būriai moterų po 
visokiais vardais, stumdamos 
sufragizmo klausimą pirmyn.

1891 metais padavė parla
mentui peticiją su 10,000 para
šų. 1892 metais padavė antrą 
peticiją/ su 20,000 parašų. 1893 
getais padavė trečią peticiją 
su 31,000 parašų.

, ■< i >- ...

1890 metais progresyviai pra
dėjo. valdyti šalį. 1891 m. kon- 
servatyvas John. Hali pasiūlė 
sufragizmo bilių. Bilius parem
tas dviems skaitymais tapo pri
imtas ir premjero nepaisant 
Kabineto susikirtimo tame klau
sime.

Vėliau pasirodė, kad žemes
nysis butas perleido bilių, ma
nydamas, kad' augštesnysis at
mes jį dviem balsais; bet kad 
spaudimas iš lauko; ir pačiame 
bute buyo toks galingas, jie 
neišdrįso tai padaryti; sutiko 
perleisti įstatymą sąlyga, kad 
moters balsuos ne tiesiog, bet 
laiškais.

Valdžia nesutiko su tąja są- \ 
lyga. ,

Tuo tarpu numirė premjeras, 
sufragizmui prielankus. Jo vie
tą užėmė Seddon, antisufragis- 
tas.

Abi partijos manė, kad mote
rų balsai sutvirtins svaigalų 
uždraudimą (prohibiciją). O 
gink dieve nuo tokios nelaimės! 
Sufragizmo klausimas buvo iš-' 
spręstas netikėtu budu. Ėjo 
partijų kova. Valdžios opozici
ja, norėdama premjerą diskre
dituoti, balsavo už moterų su
fragizmo bilių ir priėmė dviejų 
balsų dauguma rugsėjo 19 d. 
1893 metais.

Tai pasekmė vienos moteries 
balso, pakelto prieš didžiausią 
pasaulyje neteisybę.

Bus pravartu kada nors pa
rašyti apie erškėčiuotus kelius, 
kuriais Marijai Millar teko ke
liauti savo darbe. Dabar dirs- 
tel-ėkime, ką Naujosios Zelandi
jos moters veikė su tuo iško
votu balsu.

Reformas, kurias išreikalavo 
moters Naujojoj Zelandijoj:

1893 m. kontrolė svaiginančių 
gėrimų;
•. Kūdikių apsaugojimas, prie
glaudų prižiūrėjimas.

1894 m. Moterų teisė prie są- 
vojjįfto, uždarbio ir tt.

Apsaugą jaunuolių nuo 
nelninkų, gemblerių;

lygi atsakomybė tėvo ir

mo-

mo-

nusižengimo aktas už pava
dinimą -(be įrodymo) paleistu

me; J '' . .
lygios perskyrų teisės;'
jaunuoliams būtinas atlygi

nimas už darbą.
1900 m*, testamentą suardyti, 

kuomet tėvas /arba motina ap
lenkia vaikus;

darbininkams mokestis, kuo
met susižeidžia prie darbo;

legalizuoti susituokimas 
mirusio vyro broliu;

uždraudimas opiumo; )
priverstinas mokslas tarpe 7 

iki 14 metų amžiaus, taipgi ak
liems ir kurtiems. '

1903 m. Atleidimas pirmu 
kartu nusikaltusiems.

1904 m. Mokinimas akušeri
ja; ; -**' " •

užlaikymas neturtingų šeimy- 
r.ų.

1905 m. Sulyginta vyrų ir 
moterų mokytojų -algos ir va
dovystė.
' 1906 m. Registracija ir prie
žiūra privačių ligoninių;

jaunuoliams neparduoti gink- 
ii: ' • a

nusikaltusius jaunuolius tei
sti skirtingu laiku nuo suaugu
sių; '■"

nuolatinių girtuoklių apsauga 
ir prieglauda, taipgi prostitu
tėms. v .

1907’ m. Maisto ,ir vaistų sau
gumo įstatymas. -

•>1911 m. Apsauga ir priežiūra 
protu sergančiųjų;

pensijos našlėms, jei kurios 
augina vaikus mažiau 14 me
tų;

tarnautojams kompensacija.

SU

lietuvių gyvenimo.
‘ * . ■

Velionis nebtivor dar labai se
nas žmogus; šiaip jis atrodė ga
na Stiprūs,v todėl jo mirtis 
tikrai netikėtas dalykas.

(Tąsa nuo.. 5-to pusi.)
Mineralai randasi daržovėse, 
Vaisiuose. Kalkes randame pie
ne, sūriuose, pupose, žirniuose,’ 
kalafioruose, špinake, apelsi
nuose, figuose. Geležies randa
me mėsoj, kepenyse, austruose 
(oysters), špinake, kiaušiniuo
se, bulvėse, žirniuose, pomido
ruose, žuvyje, salotose, džiovin
tose Alyvose, žemuogėse. lodo 
randama vėžiuose, žuvyse, ypač 
lašišoj (salmon), austruose ir

Sveikata

NAUJAS KULTŪROS 
. NUMERIS

lodina apsaugoja motiną ir 
vaiką nuo padidėjusio “goit- 
ro.” Vitaminai yra’ reikalingi 
kunh vystimui ir gal būt nuo 
petsileidimų — jų randasi mė
soj/ kiaušiniuose, kviečiuose, 
daržovėse, vaisiuose, žuvies rie
baluose, (cod jiver oil).

Taigi matome, kad iš viršmi- 
nėtų rūšių maisto galima išsi
rinkti skaniatiSiuš ir pavalgyti 
su apetitu.. < ■ ?. L

*(Bus daugiau)

Plaunant*/ jiiodus šilkinius 
drabužius/ juo^* perplaunant į 
vandenį reikia .j;ęįęti biskį acto. 
Tada drabužiai’* Mrodys daug 
gra/ž^sm, neš J nebeliks , muilo 
žymių.

*' V .5 •

STOKITE Į OLD 
GOLD KONTESTĄ 

$200,000 LAIMĖ-t 
JIMAMS .

1,000 Piniginių Laimėjimų 
v išdalinta laimėtojams

bus

. * štai kontestas, kurio jus senai 
laukiate. Tai kontestas per kūrj 
jus galite išlošti laimę ir praturtėti 
visam amžiui. s Yra 1,000 piniginių 
laimėjimų sumoje $20Q,000. Jus 
galite išlošti vieną iš jų. Old Gold, 
gal būt, išlaimės jums laimę. Įšto- 

, kitę tuoj, dabar. Kontestas tik da
bar prasideda ir susideda iš Pa
veiksluotų Mįslių sprendimų. Nuei
kite pas cigaretų dyleri ir papra- 

Z>1. ....... šykite oficialių Old Gold Paveiks-
1912 m. Ciyilė metrikacija ir luotų Mjslių, DYKAI, kartu su tai- 

Sekite in- 
u 

nė-
ne 

lai- 
to-

visa eilė nuo tada išleistų pa- syklėmis ir detalėmis, 
- strukcijas atydžiai. svarumas

2 j. čia nė^a nė friksų 
skurdo ir gaudymų. Tik jūsų gabumas 

i,, mes. Skaitykite Naujienas dėl 
i limesnių pranešimų.

tįnos vaikams, vedus ar-ne ve- tvarkymų,‘dėl kurių stokos bu- Skaito
dus; ■ davo daugiau vargo

registracija (civilė metrikaci- neteisybių.
ja); ' ------ ----- -------------

Ruošia Dvarą Vasarai
Stambus pramoninkas Chi- 

cągoje, L. Radkins-Radziuky- 
nas, 8153 S. St. Lawrence av., 
nupirko dvarų netoli Plano, III. 
Stato naujus triobėsius, re
montuoja senuosius.

.Ten žada apsigyventi, jeigu 
ne visam laikui, tai bent pa
vasario ir vasaros sezonui. '

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

TRINER’S ELI2CIR ■
OF BITTER WINE A

Nebūkit
Nevirškinimo

\ ■ < ■ ■ f>‘ .

Vergais

PRASYK SAMPELIO DYKAI 
Trlner’s . Bltter Wine Co.
544 8. Wells St., Chicago, Iii. 
Prielųsk
Vardas

___ _ ___  Chicago, Iii.
man sainpeų dykai

....... -—'-r—————------

Adresas
Visose 

Vaistinėse

įj \b y Rakandų kainos kįla. Sensacinis
atpiginimas kainų pas mus Vasario 
mėnesio išpardavime.. Pirkit nupi
gintomis kainomis, lengvais išmo- 

Užganedinimas garantuotas arba pinigai grąžinami. Atsilankykit irkėjimais
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

Central District Furniture Company
t z JOSEPH JOZAITIS, Mgr.

3621-23-25 So. Halsted Street, \ Phone Boulevardx0987

-
GERB. REDAKCIJA:

Noriu pasakyti, kad apysaka, ku
ri dabar eina “Naujienose”, “Pas
laptis ir Kraujas” man labai patin
ka. žinau, kad ir daugelis kitų 
žmonių ją noriai skaito.

j
Kaip pastebėjau, dabar “Naujie

nos” vis įveda naujų dalykų. . Ar 
ne butų gerai j vesti ir mjslių ir už-, 
davinių skyrių ir už jų išsprendimą 
duoti kokias- nors dovanas. Man 
atrodo, kad žmones labai mėgsta 
mjsles.

Kaz. Draugelis, 
į Chicago
(Ką kiti apie tai mano? ■

kad
pa-

GERB, REDAKCIJA:
Reikia pasveikinti Tamstos, 

dabar dedate tiek daug gražių 
veikslų iš viso pasaulio. Man la
bai patiko apie Ispaniją apie auto
mobilių streiką, ir paveikslai ' apie 
chicagiečius. žinios man net įdo
mesnės skaityti, kai jos su pa
veikslais. ' .

“N„” Skaitytojas,
Chicago, III.

111.
Red.)

GINA “PAROLIAUS” 
KALINIUS

(gruodžio mėh). 
' Jau atėjo!

Turinys:
Prof. V. Čepinskio, “Autori

tetas ir Laišvoji Minti$ Mok
sle’’; Prpf. P. Leonas, “Istori
nė Žmoniškumo Etikos ir Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ker
nius,- “Vincas Krevė-Tautosa- 
kininkas”; H. Lukauskaitė, 
“Draugams”; “žygis į Hima
lajus.”

Galima gauti “Naujienose”.
45 centai numeris. t

GERB. Naujienų įkaityto-'' 
jos ir skaitytojai prašomi 
pirkinių reikalais eiti i tas 
krautuves, kurios skelbiasi 

^Naujienose.

vi- 
yra 
žo-

GERB. REDAKCIJA:

Atrodo, kad jus norite paversti 
“Naujienas” kokiu <fmagazynu”. Vi
sur pridedate paveikslų: ant pas
kutinio puslapio, ant pirmo ir po 
kelis vidujiniuose puslapiuose. Greit 
nebus ko skaityti. Duokit dau
giau raštų.

B. Rakauskas, 
Chicago, 111.

. (Skaitytojais Ką jus apie tai 
manote? — lied.)

i -----------

GERB. REDAKCIJA:
Visi angliški laikraščiai pilni 

šokių raštų apie žmonės, kurie 
paleisti iš kalėjimo po garbės
džiu (“paroliuoti”). Aš irgi esu pa- 
roliuotas. Man atrodo, kad tie 
laikraščiai, o kartais ir “Naujienos” 
bereikalingai ant tų kalinių užsi
puola. Jie ne visada yrą kalti, jei 
išėję iš kalėjimo jie papildo pirkta- 
.darystę.

Aš patyriau ant savo kailio, kad, 
kaip išėjau iš kalėjimo tai visi ma
ne pirštais badė. Sakė, “tu kali
nys’ tu ‘dželbirdas’.” “Jeigu nuei
davo darbo gauti ir ten sužinodavo, 
kad aš buvau kalėjime, tai tuoj at
sakydavo, o jeigu jau dirbau, tai 
prašalindavo iš darbo. Buvusiam 
kaliniui niekas nenori duoti užsi
dirbti, niekas nenori priglausti. O 
kalinas visgi yra žmogus ir jis nori 
valgyti. Jeigu niekur negauna dar
bo, o kenčia badų, tai ką jis darys? 
Eina plėšti.

Tiek daug piktadarysčių nebūtų, 
jeigu žmones suprastų buvusio ka-

NORI EILIŲ!

GERB. REDAKCIJA: 
“Naujienose’1 

lutę Kasdien”, 
bar pasidėjo?

ėjo skyrius “Po Ei-
Kur tos eilės da-

C. K. Braze, 
Kenosha, Wis.

NORI ŠVIESŲ

GERB. REDAKCIJA:

Ar ‘Naujienos” negalėtų ką 
padaryti, kad miestas įvestų “Traf- 
fic” šviesas prie 18-tos ir Halsted 
gatvės, kur randasi “Naujienų” na
mas. Kai nori pereiti iš vienos 
pusės j kitą, tai turi laukti pusę 
valandos. Reikia automobilius su
stabdyti, kad i jie duotų progą žmo
gui pereiti.

—18-tos Apielinkes Gyventojas.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytų receptų—80 Proof

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
; FRANK VtZGARD, Savininkas

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
TIK l TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE. «MES

DAILY BUSINESS BIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS ALFABETO TVARKOJE

$is skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaityto jam f susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

- ‘ - f. ' » .

Laidotuvių Direktoriai
JUOZAPAS

VDEIKI
IR TĖVAS 

REPublic 8340

CONRAD’S
PHOTOGRAFAS

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

Tel. Englewood 5883—5840

Pocahontas Mine Run Screened
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.
Lunip $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings '$4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND ...................   $8.60
ILLINOIS LUMP  ......  $6.40
FRANKLIN WASH NUT ... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

• LIGONINĖS- 
HOSPITALS

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminųoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligonines gydy
mas arba namuose. Raudongyslės 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins. z

DOUGLA0 PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel., Lawndale 5727.

• TAVERNOS

Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 

Tavern Pale Beer' 
3106 SOUTH HALSTED STRĘET 

Puikiausi degtinė ir vynai.
, Telefonas Victory 7523 

CHICAGO, ILL.

• restaurAntai
Uiiiversal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tel. Victory 9670.

Salutaras' Drug & 
Chemical Co.

Salutaro B>teris yra vienas iš ge
riausių Bitėnų ką šiandien randas’ 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge 
ra gyduolė dėl viduriu ar -kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamai? 
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.

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

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

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

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

į ........... .... ... —.............. „ x . . ■ ■ ■■ .
,-:A I . » ■

Tel. Hemlock 5421 
AW COM ON INN TAVERN 

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

muziką šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINE^-ALUS 

HEILEMAN*S old STYLE lager 
ALUS ■

6511 So. Kedzie Ave^ Chicago, 111.



Ketvirtadieniu

Didelis Gaisras Town-of 
Lake

TUVAITfiS PAĖMĖ 
LEIDIMUS VE

DYBOMS

Užpuolė narkotikų 
'' • sandėli. ' CLASSIFIED ADS I CLASSIFIED ADS. !

....iRMnuiy'j, ' įir • - f n iii ai i -i—ii—■ ar

Sudegė V. Bachinskas Furniture krautuvė
TOWN OF LAKE. — Vakar gatve buvo nutrauktas kelioms 

po pietų Town of Lake apielin- 
kėje kilo didelis gaisras.

Iš nežinomos priežasties užsi
degė V. Bachinskas Furniture 
krautuvė adresu 1701 W. 47th 
Street. -

Gaisras kilo krautuvės vidu
je. Porai valandų praėjus nuo 
pirmųjų degimo žymių, krau
tuvė tebeliepsnojo visu smar
kumu. Atrodė, jog reikės gais
rininkams kelias valandas ko
voti pirm negu jiems pasiseks 
liepsnas suvaldyti.

Gesinimo darbą ypatingai 
trukdė tiršti durnai, kurie buvo 
užpildę krautuvę ir kamuolia s 
veržėsi laukan.

Ugniagesiai suvažiavo į gais
ro yietą su visais moderniškais 
įrengimais. Kadangi nuo durnų 
•apie krautuvę buvo taip tamsu, 
kaip naktį, tai reikėjo atgaben
ti ir didžiulius gaisro departa
mento švyturius, kurių šviesa 
yra labai stipri.

Gatviakarių susisiekimas 47

valandoms. Aplinkiniais keliais 
turėjo važiuoti ir automobiliai, 
kurių judėjimas 47-ta gatve 
yra didelis.

Nors tikra gaisro priežastis 
nepaaiškės • kol ugniagesių de
partamentas nepadarys tyrinė
jimo, bet spėjama, kad jis ga
lėjo prasidėti znuo “boilerio”.

Gaisro nuostoliai krautuvės 
savininkams didžiausi. Apskai
čiuojama, kad sudegė tūkstan
čių dolerių vertės baldų ir kito
kių naminių reikmenų.

Ar krautuvės prekės 
apdraustos nežinia.

Krautuvės namas yra 
aukšto, statytas iš plytų,
mininius namus pasisekė nuo 
liepsnų išgelbėti,

V, Bachinskas, krautuvės sa
vininkas, yra gerai žinomas vie-' 
tos lietuviams.

Gaisras prasidėjo apie ketvir
tą valandą po pietų. Nelaimin
gų. įvykių šią žinią rašant ne
buvo. —R.

John Sosniak 25 m. ir NeĮIie 
Statkus 21 m,

Philip Coufloliąe. 42 m. ir Bes- 
sie Zakas-^25 m.
-r. WilĮiam Krumpos 26 m 
Marion Katėjka 25 m.

- Skirybos įsakytos
;■ - ' . • ' J. ' ■

Ahna Kaminsky vs. Joseph 
Kaminsky

Helen B. Cadis vs. S. Cadis.

Policijos sk vadas
'kratą adresu 1636 
Street. Čia rado apie 
rų narkotikų. Tačiau 
nebuvo nasruose kai 
įsiveržt vidun.

padarė 
Addison 

100 sva- 
žmonių 

kai policija
'<■ ? ' 1 ■'

DIDfcLlS BARGENAS
PARSIDUODA 6 kambarių naujas 

muro bungalovv 2 karų garažas, šil
tu vąndeniu šildomas, randasi Mar- 
ųuette Parko ap: 
Vaičaitis, Republic!

apielinkėj. šaukite
8619.

ir

Kvotimai Valdžios
Darbams

buvo

vieno
Kai-

Kongvesmanas A. '• J. Sabath 
iraneša apie sekamus Jungti
nių Valstijų civilės tarnybos 
kvotimus valdžios darbams': •

' RADIO INSPECTOR, Fede- 
ral Communications Commis- 

$2,000 a year.
BILLINGi - BOOK- 

MACHINE OPER- 
$1,440 ą year.

Aplikacijų blankas galima 
gauti pas distrįkto direktorių 
naujajame pašto trobėsy Chi- 
cagoj. Jos tuTi, būti išpildytos 
iki kovo mėnesio 8 dienos.

INCOME TAKSUS ir SOCIAL 
SECURITY RAPORTUS

• prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų

J.P. Varkala
Valstijos Registruotas Auditorius
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358
Teikia informacijas ir užveda 

systemas /
...................   ' N ' '1 >1 ■ UI' .

sion.
JUNIOR 

KEEPIbjTG 
ATOR

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios

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

Mezgimo Dirbtuves
_______ Knit.ting Mills

THE BRIDGEPORT 
KNITTING MILLS

F. SELEMONAVICH 
SVETERIŲ KRAUPŲJĮ TUVĖ ATDARA KAS 
DIENĄ —IR VAKA- 

\ * 1 RAIS IR SEKMA-
\ DIENIAIS.

* J Telefonas
VICTORY 3486.

504 WEST 33-rd STREET

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

MERGINA 25 IKI 35; galinti at- z 
likti visą namų ruošos darbą, gera 
virėja; nėra skalbimo sunkaus valy
mo darbo; savas kambarys, vana, 
$9. Franklin 4566.

REIKALINGA MERGINA NAMŲ 
darbui. Alga kaip susitarsime.

4254 So. Ashland Avė.

STOGDENGYSTĖ
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rųšies stogus,z taipgi dirbame blėties 
darbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4965

MERGINA NAMŲ DARBUI, 2 
suaugę, 1 vaikas, savas kambarys. 
$8——$10. Austin 9430.

REIKALINGA VEITERKA—geros 
valandos—nedaliomis ir šventadie
niais dirbti nereikia. Mokestis $8.00 
į sayaitę; patyrimas nereikalingas. 
Jeigu gabi mergaitė išmokysime.

Bernice’s Lunch Room. 
506 West .Pershing Rd.

^AntintfiQ kad $7,o00 yra nepaprastai di- uiicagos lepumas del_g ir bereikalingos išlaidos 
Meras i mokyklai, ir buvo kilęs suma-

—-------- nymas parduoti mokyklos tro
besį už $6,000.

Garretto majoravimo laiku 
išleista įsakymas, kurs draudę 
versti mėšlą ir išmatas ežero 
ir Chicagos upės pakrantėse. 
Be to, įsakyta kartas nuo kar
to išvežti šiukš^s ir išmatas, 
kurios susikraudavo ties vadi- 
įamais rezidenciniais namais.

Chicagos septintas meras bu
vo Augustus Garrett. Jis buvo 
gimęs New Yorke 1801 metais, 
čia ir jaunatvės dienas pra
leido. Paaugęs, gyveno Cincin- 
nati mieste ir vėliau New Or- 
leans mieste. Abiejuose šiuose 
miestuose Garrett turėjo užsi
ėmimą kaip aukcionierius.

Chicagon Garrett atvyko vi
sai subankrutavęs. . Atvykęs 
čia, jis irgi ėmėsi aukcionie- 
riaus u«žsiėmimo ir susilaukė 
pasisekimo bizny.

' - L *r fv-’

1840 metais jis tapo išrink
tas miesto aldermanu vieniems 
metams. 1843 metais kovo 7 
dieną Garret tapo išrinktas 
septintu Chicagos meru. Mero 
pareigas jis ėjo 1845 metais— 
tai buvo devinto Chicagos me
ro terminas.

Rinkimų vajuje 1843 metais 
kandidatas ' GaTrett prižadėjo 
sumažinti taksus. Nuo to laiko 
visi kandidatai į Chicagos me
rus prižada balsuotojams ir 
piliečiams sumažinti taksus.

Laike mero Garretto admi
nistracijos pirmą kartą Chica
gos istorijoj buvo išgabenta iš 
Chicagos j užsienį mėsa.

Mėro Garretto administraci
jos laiku taipgi Chicagoj buvo 
atspausdinta pirma knyga, bu<- 
tent City Directory of Chicago, 
1844.

1845 metais pastatyta pir
moji viešoji mokykla • Chica’- 
goj. Jos pastatymas kaštavo 
$7,500. Anuo laiku atrodė,

' Dar vieną svarbų įsakymą 
išleido Garretto administraci
ja: uždraudė savininkams leis
ti kiaules miesto gatvėmis bė- 
‘cnrJr W W W f

Meras Garrett' . mirė 1848 
metuose. *

Oak Forest, Illinois
Padėka

Įdomi Filmą

Pastaruojux laiku tapo išleista 
nauja filmą, kuri yra pavadin
ta “Today’s įSocial Frontiers”. 

1 Filmą yra siūloma vartoti 2, 
' >00 teatrų Illinois, Indiana ir 
Wisconsin valstijose1. Ji aiškiną 
apdraudos nuo nedarbo patvar
kymų reikšmę Socialio Sąugū- 
Tno Akte. Jos rodymas teatruo
se prasidėjo šių savaitę.

LUCILLE JANULIONIS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Vasario, 16-tą dieną, 1(1:45 v. 
ryto, 1937 m., sulaukus 17 m. 
amžiąus, gimus ■ PittsbUrgh, 
Pa. Sausio 25-tą, 1920.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Marcellą (po tėvais 

z Kąval), tėvą Juozapą, seserį 
. Mįllie, dėdę Joną ir Zofiją 

Grigaliūnus ir šeimyną, krikš
to tėvelius Joną ir Oną Ber
žėnus, cįbces Magdaleną ir 
Juozapą Kazlauskius, Marijoną 
jr Juozapą Malonius ir šeijny- ‘ 
na, dėdę, Joną Baltrėną ir ki
tas gimines, ~

Kūnas pašarvotas 4359 So. 
Rockwėll Street. ’

Laidotuves; įvyks šeštadienį, - 
Vasario 20-tą d., 1-mą valandą 
po pietų iš namų bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visi A. A. Lucille Janušo
nis giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečih- 
mi dalvvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisVėikinimą.

Nubudę li^kjąme,

Tėvai, sesuo, krikšto tėvai, 
dėdės, ciocė^ ir giminės.

Patarnauja laid. dir. A. Masal
skis, Tel. Uoj41evard 4139.

METINES MIRTIES
KOLEKTAVIMAS VISUR

NĖRA kolekto— nėra mokesnio. 
Randus—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monrpe, Phone

REIKALINGA MERGINA arba 
moteris, pagelbėti i restaurantą — 
gera mokestis ir pragyvenimas.

• šaukite ALBany 1213.

r* ^METINĖS MIRTIE^ 
SUKAKTUVĖS

VINCENTAS STUKAs

MICHAEL 
GEDMIN

Mirė tragingai vasario 18 d. 
1936 in. Palaidotas Tautiškose 
kapinėse. Mano brangus sūne
li, tu stovi nyanb akyse kaip 
gyvas, tik negirdžiu tavo mei
lių žodelių, nėra žodžių ku
riais butų galima išreikšti ko
kią: didelę žaizdą palikai ma
no širdyje. Mes tave, brangus 
sūneli, niekuomet neužmirši
me pakol gyvi busime.

Liekam labai nuliūdę:
Motina, Brolis Edvard, 
Broliene Lily ir Patėvis 
Gedminai.

/ J

Ilsėkis brangus mano sūneli, 
Lauk musu ateinant. ‘

' • .. . I »

?„ ■ 11 į trr i d -

bilos—grei-

CREDIT

State 69Ž2.

REIKALINGA PATYRUSI VEI- 
TERKA, nuolatinis darbas. Mokes
tis gera. 3206 So. Halsted Street.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1000.00 iki $5,000.00.

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chieago, IU. < .... ..
Viyį JĮ . . .. . ........................... n.!!■■»*.......... ...

Personai
Asmenų Ieško

JAUNA MERGINA PAJYRUSI 
5 mėnesių kūdikiui prižiūrėti ir len
gvam namų darbui. Valandos nuo 4 
ikf 10 p. p. $3.00 savaitėj. 1714 W. 
46th 'St. ^-ras' 'aukštas rytų pusėj.

IEŠKAU GERO VYRO, kuris my
lėtų gyventi ant farmos. Esu našlė, 
turiu 80 akrų farmą ir būdinkųs. 
Butų geistina, kad vyras turėtų nors 
$500 pinigų. Atsišaukite T. Baltru- 
šienė, 827 West 33rd Place., Chica- 
go, Illinois. ,

Furnfture & teturės
, Rakandaf-Jtaisai

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui
Nematytomis kainomis — Prieina

momis išlygomis.
$100 Importuoti ir Amerikoniški 

kaurai  .......... $15—$20—$25
$150 Amer. Orient kaurai $30—$35
$135 gražus, nauji parlor

setai  ........... ?.............. $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertes 4 kamb- įrengimas

de luxe ......  K. $175
Atdara vak. iki 9—Nedėlioj iki 5 v. v. 

RAPP STORAGE FURNITURE 
' 5746 So. Ashland Avė.

REIKIA LEMPŲ ŠILKINIŲ ŠEI- 
DŲ dirbėjų. Tiktai patyrusių. Taipgi 
natauos norinčių dirbti. King Mfg. 
Co., 1516 So. Wabash Avė.

MERGINA PATYRUSI BEND- 
RAM napių darbui be skalbimo — 1 
vaikas, geri namai, būti. $7.00.

Rogers Park 0392.
K---------------------------------- ....... , .... , - -------

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, vaikai, mielas kambarys, ge
ri namai, nėra skalbimo, dentisto 
namais $5—$6. Wellingtx)n 0867.

Miscellancous
_____Įvairus____

REIKALINGAS DIDELIS RES- 
TAURANTO gesipis pečius. Kas tu- 
rite atsišaukite Albany 1213.

Eurnisbed Rooms ,
PRIIMSIU MOTERĮ arba VYRĄ 

su vaikais į butą. Esu viena. Rašy- 
kite 1739 So. Halsted St., Box 568.

Karins for Sale
Ūkiai Pardavimui

Aš Juozas Magevičia gyvenu* 
šioj prieglaudoj.* Per ilgus me
tus manęs čia niekas neaplan
kė. Dabar betgi noriu tarti 
širdingą ačiū per “Naujienas” 
mano brangiems giminaičiams, 
p-niai Magdalenai Džianivienei 
ir dukterims, o taipgi žentui, 
kurie gyvena adresu 7312 So. 
,Maplewood avenue, Chicagoje. 
Jie mane aplankė vasario 14 
dieną ir apdovanojo. Laba j yra 
mums vargšams malonu su
laukti lankytojų. Dar kartą 
tariu jiems, ačiū. ,f

Juozas Mageyich, 
Institu’tion, Ward 40, 

Ook Forest, III.

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
18 dieną vasario mėn„ 1936 
m., „sulaukęs 48 m. amžiaus, 
gimęs Genčių kaime, Kretin
gos • parapijoj, j-“'

4 ♦ . ■ 1* f , .

Paliko dideliame nubudime 
moterį .Mortą, sūnų, Vytautą, 
dukterį Birutę, o Lietuvoje tė
vą, brolj ir seserį, brolį Anta
ną ir broli Kanadoje. ’

Mės Tave Musų brangusis 
p vyre- ir tėveli, niekuomet ne

užmiršime. Tu pas mus jau 
nebesugrįši, bet mes anksčiaus 

,ar vėliaus pas Tave ateisime.
Lauk mus ateinant!

Nuliūdę
Moteris.

liekame. , i*
sunūs, duktė ir

ir giminės.
’ * . ■ *• '

310 So. Elmvvood,
. Waukegan III.

SUSIRINKIMAI 1
Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos mėnesine susirinkimas 

įvyks vasario 19 d. Liuosybės svetąinėj, 7:30 Vai. vak. VD 
si nariai kviečiami dalyvauti susirinkime; užs;nąokėti mė
nesinius mokesčius, taipgi yra svarbių reikalų aptarti, 

„ J. Cinikas, sekr.
. Humboldt Park Lietuvių Politikos Kliubo suVririkimas įvyks 

vas. 18 d., 8 vai. vak. Almira Simons svet.,. 1040 Nbrth 
Hancock St., Chįcago. —Valdyba.

PARENGIMAI
-------- —? -

M. Dundulienei, veikalų rašėjai ir visuomenės darbuotojai pa
gerbti rengia Liet. Moterų Dr-ją Apšviela vakarienę, pro
gramą ir* šokius nedėlioj, vasario 21 dieną, ChicagA Liet 
Audi'srijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 6 vaL vak. Įžanga 
iš kalno 50c., prie durų 60c.. Kviečia skaitlingai atsilankyti

Ą. <!' + - A.
• . AGNĖS VAŠKIS ....

' (pq tėvais Vaičaitis)
j. .' r ■ : ‘k: '■ . ' ' ’ ■ r " V;

Mirė vasario 17 d,, 1937 m., 
3 vai. ryto, 'sulaukus 26 metų 
amžiaus, kilo iš Suvalkų rėd., 
Kaimelio parap.

Amerikoj išgyveno 24 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

vyrą KaziinieX3» tėvą Jurgį Vai
čaitį, motiną Antaniną, po tė-'/ 
vais Onusaitė, 2 brolius: An
taną ir Juozapą, seserį Oną ir 
švogerf Zigmontą Kundrotus, 
dėdę prąnęiškų Oriusaitį ir jo 
žmoną Aleksandrą, uošvienė 

-PetrOųęlę Vaškienę (ir šypger- 
ką Mortą, ir gimines, draugus

* ir* pažįstamus; o Lietuvoje bo-x 
biitę lėvą Onusaitienę, dėdę 
Joną Onųsaitį ir tetą Oną 
OJiš.

Kūnas, pašarvotas 3126 So, 
. Union Avė. Laidotuvės įyyks 
šeštadienį, vasario 20 d. Iš*na
mų 9 vai. ryto bus atlydėta į' 
šv. Jurgio pąrap. bažnyčią, 
Byidgeport, kurioj įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyras. Tėvai, Brb- . 
liai, Sesuo, švogeris, Dčęle, 
Uošviene, švogerka ir Gini.

Jlengejos Skudas MONroe 3377

GERKIT Tik gerą ALŲ 
^mbvos/(? 

O ' 'o- . ' -1- ‘j •

SOUTH SIDE BREWING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšięs pro
duktų. ‘ -
Urmo (Wbdlesale) kainomis pri 
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi 
suomei kreipkitės pas NORK 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą, >

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

L. M. NORKUS
Res. HEMLOCK 6240

T
ibmwih 11 ------ -—-■ ■:
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ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupyki! 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor sampelių.

Turime, greitai išparduoti, kad padaryti 
daugiaus vietos ęįėl naujo stako.

Ilgai nelaukite, nes bus greitai parduota, o 
dabar yra. visko pasirinkimui: '
PEČIU, RADIOS, SKALBIMO MAŠINŲ, 

PARLOR IR DINING ROOM SETŲ, 
STUDIO COUCHES, MATRASŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ FURNITURE 00.
10655 SO. MICHIGAN AVENUE

■ Telefonas Pullman 8820 
Duodame ant Lengvų Išmokėjimų.

Visi Naipų Savininkai Prisirašykite Prie 
BR1GHT0N PARK LANDLORDS 

BUREAU ASSOCIATION
B. R. 1>1ETKIEWICZ, managor

. Chicago

Įgl— I ■! III !«■ ■ I B ■ ■■ į ljllIIIMIŲ. MIII —

Business Cha neės
Pardavimui Bizniai

NAŠLĖ PARDUODA CIGARŲ, 
cigaretų ir ice cream krautuvę su 
namu ar be namo arba išmainys į 
privatinį namą. 1609 So. Halsted 
Street.

, PARSIDUODA NEWSTAND — 
PARSIDUODA NEWSTAND biz

niavęs kryžkelis, be skolų $87 savai
tėj. Kreipkitės 85th ir Archer South

ČIA LAIMĖ PADAROMA į trum
pą laiką — grosernės ir mėsos niar- 
ketas arti Maręuette Parko. Einan
tis biznis, stąkas, fikčeriai. Budni
kas—kaip norima. Kreiptis
2532 W. 63rd St. Hemlock 8300.

Help Wanted—Female
Darbininkių reiki p

MERGINA PATYRUSI namų dar
bui, geri namai, mažas apartmen
tas, nėra skalbimo ir virimo, $5.00.

Irving 8793.

MOTERIS 'VIDURAMŽĖ NAMŲ 
darbui prižiūrėti vaikus. Geri namai 
Privatus kambarys. $5.00.

, Graceland 1062

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui be skalbimo ir virimo. Geri 
namai, mažas apartmentas. $5.00.

Bittersvveet 3872.
------- i———.—........... ......

MOTERIS ŠVARIAM NAMŲ dar
bui, 1 suaugęs, nėra sunkaus valy
mosi ar skalbimo. Juniper 4Ž86.

MERGINA bendram namų darbui, 
20—40, geri namai, savas kambarys, 
nėra virimo ir skalbimo.

Donine, Rogers Park 2877.
—■ ■■ > .. ...... .... .IT.------------------------------------------;-----------------------------------------------------------l

Siunčiam GMea Telerrmna I 
Psaaullo Dalia 

LOVEIKIS 
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietam* 
ir Pagrabams

3310 So. Halsted St
Tel. BOUlevnrd 73U

Urba. Flower Shoppe
Gėlės Mylintiems—Vestuvėms— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 581)0

M. B E R T A S H 
Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ ŠPEČIALYBĖ.: 
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

TtiO DIDUMO ię vertes, £era žeme 
ir budinkai, prieinamos kainos, Ma- 
son County agrikultūros centras va
karinėj Michigano daly.

Phone 9 F 4, FREESOIL, ■ ' 
H. L. DARR, REALTOR, FREESOIL.

Real EsUte For S?>ie '
* DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukštų muro 

namas 5 ir 6 kambarių. Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $8750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitų bar- 
genų.

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

Hemlock 0800.

TIKRAS BARGENAS
PARSIDUODA dviejų pagyvenimų 

po 5 kambarius naujas, muro na
mas,- 2-jų kąru garažas. Randasi^ 
Marųuette Park apylinkėj. Dėl susi
žinojimo šaukite po 6 valandos va- , 
kare Republic 8619.

NORIM PIRKTI vieno arba dvįejų • 
pagyvenimų, medinį arba mūrinį na
mą, bile kur bile gera vieta ir ne 
perbrangiai. Galime apmokėti visą 
cash. Agentai ne atsišaukite, tik sa
vininkas. Kreipkis tiktai laišku, 
1739 So. Halsted St., Box 569.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP ................... $6.00
MINE RUN STAMBIOS

..........,...................  $5.75
EGG ...................7....... * $6.00
NUT ...........................  $6.00
SCREENINGS ............. $4.75 TON.

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NAKTĮ
Tel. KEDZIE 3882

TON.

TON. • 
TON.
TON.

DABAR LAIKAS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT
—MAINYT
Pavasaris nebetoli. 
Nuosavybės kainos 
kjfa.
Neatideliokit.

Garsintis.
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prieinamos. Už pakartoji
mus duodame ger< nuo- ‘ 
laida.
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Nėščia Moteriškė Žu
vo, Keli Sužeisti Au

to Nelaimėje
Viena mašina pašlyd) ir įiaža- 
vo į antrą, lietuvio automobilį

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

Viena iš sužeistųjų, nėščia 
moteriškė vakar numirė.

Ji buvo Mrs. Anita Davies, 
6719 S. Lincoln avenue. Ji va
žiavo kartu su vyru John Dzu- 
bin, valdomam' automobilyje. 
Paslydęs ant ledo, tas automo
bilis įvažiavo į kitą mašiną, 
kurią valdė lietuvis, Viktoras 
Kavįs, 6902 Š. Wabash avė.

NAUJIENOS;Chicago,Ill.
9»Am—wy—i mhi iiįii ■nn—^įhA^ 'į.... ĮĮr<nJį‘i>Vili?i(ilį< u MM.wh»n> Vm*

Pr’e 67th ir Ashland avenue 
sekmadienį vakare įvyko auto
mobilių nelaimė, kurioje ke’i 
keleiviai buvo sužeisti.

Pirkite savo apielinkė 
krautuvėse

Kas Atradote Gaidas 
Auditorijoje?

Svarbu — prašom sugrąžinti 
savininkui

“Nau-Jurgis SUponavUmc, 
jos Gadynes” choro vedėjas 
praneša, kad Chicagos Lietuvių 
Auditorijoje laike Lietuvos Ne
priklausomybės iškilmių jis pa
miršo 20 lapų gaidų rankraštį.

. .

Asmuo, kuris tas gaidas at- 
radoj prašomas jas sugrąžinti 
savininkui. Jos būtinai reikalin
gas Puškino, iškilmėms, kurios 
įvyks šios savaites pabaigoje 
Chicago Orchestra Ilaū. J. Ste- 

ponavičiaūs adresas yra 4138*/2
'L-U r' ' ■

Archer ayenųe, o telefonas, La- 
fayette 5279< . '

Likviduotas joliet 
“Sėdinčiųjų” 

Streikas
šiandien pasirašys sutartį 

dafbdDviais
SU

. Ketvirtadienis, vas/18, ^7
Darbininkų atstovai pareiškė, 

kad šiandien bus pasirašyta’ su
tartis su darbdaviais. Jie laimė
jo algų pakėlimą ir geresnes 
darbo sąlygas.

United Wallpaper Mills ga
mina' išmušalus sienoms ir turi 
dirbtuves Joliele, Chicagoje ir 

i York, Pennsj Ivanijoje.
''“Sėdėjimo”, streikas Joliet ir 

Chicagos United Wallpaper 
Mills, • Ine., dirbtuvėse vakar■* . - ’’ ''' ■f ' *

(arsinkitės “N-nose * būvą likviduotas.
1 r- ■ . *

Policininko pati užmušė 
žmogų

Sausio 18 dieną automobilis 
užmušė advokatą Chatroop ties 
namais 1809 North Park avė. 
Automobilis 
ny, vasario 
Alice Kelly 

įjos stotį ir
I operavo automobilį, kurs - už-

, mušė advokatą. Moteriškė yra
Remklte savo apithnkes policininko Edwardo J. Kelly

biznierius žmona.

pabėgo. Antradie- 
16 dieną, p-nia 

atsilankė į polici- 
pareiškė, kad ji

Policisto Toth Užmušėjai Teisme - Vizitas Pas Dentistą
■Maria

i

iii

PRAŽUVO

’TJ f®

fe

riai 
kur jie teisiami 
mirties bausmės. Abu užlaikė

IŠDAVĖ ŽMOGŽUDĘ — 
Dorothy Bireli, chicagictė, 
kurios liudymai apie auto
mobilio nelaimę,'kurioj žu
vo vienas Henry Chatroop, 
išdavė policijai žmogžudę, 
policisto Kelly žmoną.

Daktaras pasodina mus 
kėdėj ir apsiginklavęs pa
vojingai atrodančiais grąž
tais ir replėmis, atidaro

a—Chicagoje dabar vyk
sta Anierikos Dentistu Sa- r v c

jungos ' konvencija, kurioj 
buvo demonstruojami įvai
rus nauji metodai dantų 
taisymui ir prižiūrėjimui. 
Kadangi susiinteresavimas 
dantimis dabar labai dide
lis, sudėkime ir mes vizitą 
į dentisto ofisą ir pažiūrė
kime kas ten darosi.

EKS-KARALIUS PARDUODA BUMUS — Iš oro

TEISIAMI UŽ POLICISTO NUŽUDYMĄ — Town of Lake Chicagos piktada- 
Frank Whyte (kairėj) ir Stanley Mu rawski teisėjo John Prystalski kambaryje, 

už policisto, Michael Toth nužudymą. Jiems reikalaujama 
anglių sandėlį Town of Lake, prie 47tos ir Damcn 

Naujienų-Tribune Photo

.TOLICISTO NAŠLĖ TEISME — Nužudyto policisto, 
M. Toth našlę, Ęlsie Toth su seserimi, Mrs. John Maly
klausosi lindynių teisme, kur teisiami jos vyro žmog 
žudžiai. Vakar prasidėjo liudymai. Džiurė bylos nagri

universiteto studentas, 
Thorwald Christensen, iš 
Maywoodo, kuris nežinia 
kur pražuvo. Spėjama, kad 
jis kur nors slankioja, ne-

SAULĖTOJ CALIFORNIJOJE — Po 36 valandas užtrukusių liūčių, vanduo už
liejo 40 kvartalų Vcnice, Cal., mieste. Vanduo pakilo taip smarkiai, kad gyventojai 
nespėjo išgelbėti nei turto. Paveikslas duoda suprasti su kuo saulėtos CaliforAijos 

gyventojai susidūrė: . . ' ' . Naujienų-Acme Photo.
tekęs atminties.

S'.U

..

NAUJI TANKAI AMERIKOS ARMIJAI — Fort 
George Meade, Maryland valstijoje, armija demonstra
vo naujo tipo tankus “M2a2”. Panašiais tankais bus 
aprūpinti visi sunkiosios artilerijos pulkai.

Naujienų-Ačme Photo

>:į

trauktas vaizdas Sandringham rūmų, Anglijoje, kurie 
priklauso .eks-karaliui, Edvardui VIII. Rumus nori nu
pirkti jo motina ir brolis, karalius George VI. Edvardas 
žada atvykti Amerikon.

c.—Įdeda dantin grąžtą, 
prijungtą prie elektros, ir 
pradeda skylę valyti.

d.-—Padaręs c e m e n t o, 
kaučuko ar kitokios med
žiagos mišinį, juo užpildo 
išpuvusią vietą.

MRS. QUIN O’BRIEN TEISME— Marguerite Eustice O’Brien (kailiniam palte), 
apsupta smalsių žiūrovų miesto teisme. Ji yra žmona miesto, advokato Q. O’Brien, 
kuris nori perskyrų. Jis buvęs nuvestas prie altoriaus per prievartą.

........ v \ Naujienų-Tribiine Photo

NENORĖJO ŽMONOS — 
Walter Rhodes, Iowa smu
klininkas, kuris originaliu 
budu nusikratė žmonos, įsi
mylėjęs į kitą moteriškę, 
žmonai davė šauti revolve

riu, į kurį pridėjo dinamito.

e.—Kai pabaigia, ir mi
šinys sukietėja, turime at
naujintą sveiką dantį. 
“Plomba” laikysis dantyje 

: ■- •' • *1 , /

per ilgą laiką.
N-Tribune Photo.
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Madrido Lojalistai
Pradėjo Ofensyvą

Labai smarkus mu
sys eina už Valen

cijos kelią

Smarkus mūšiai ore 
Madrido apielinkėj

ELEKTROS KĖDE CHICAGOS KALĖJIME

Bet sukilėliai yra atmušami. 
Kitose Madrido apielinkėse 
lojalistai paėjo priekyn. ,

Lojalistai pradėjo smarkų ofen
zyvą, kurįo daviniai nėra aiš
kus. 7 sukilėlių lėktuvai nu
šauti.

MADRIDAS, vas: 18. — Vy
riausias lojalistų • komanduoto- 
jas Madrido fronte gen. Miaja 
jau nebesitenkina vien gyni- 
musi, et pradėjo smarkų ofen
zyvą prieš sukilėlius Jarama 
klony, Ištiko labai smarkus 
hfhšis, kokio nebuvo nuo Jara

is

ma musių pradžios. Mūšio da
viniai nėra aiškus, abiems pu
sėms skelbiantį pergales. Bet 
nuostoliai abiejų pusių buvo 
dideli. Sukilėliai susilaukė pa- 
gelbos iš- -Portugalijos ir Andu- 
luzijos frontų.

Lojalistai tebelaiko kelius į 
Valenciją, kuriais nuolatos pri
statoma ginklų ir maisto.

Bet tuos kelius ban^o bom
barduoti sukilėlių lėktuvai. Tad 
ore nuolatos įvyksta smarkių 
mūšių, kuriuose šiandie liko 
nušauti septyni šukilėlių ir ke-

MADRIDAS, vas. 18. -v Su
kilėliai padarė * nepaprastai 
smarkią ataką ąnt lojalistų li
nijų palei Jarama upę, į pie
tus nup Madrido. Puolimas 
prasidėjo vėlai ryte, padedant 
17 tankų, artilerijai, kulkos
vaidininkų kuopoms ir maVrų 
kavalerijai.

Valdžios pranešimas sako,; 
kad sukilėliai liko atmušti su 
nėbfipmtar dideliais...nUoštpi
liais ir kad lojalistai tebevaldo 
Levante vieškelį į Valenciją. j

čia eina lemiantis mušis, su-! 
kilėliams visomis jėgomis ban-. 
dant perkirsti Valencijos ke-' 
lią, visai apsupti sostinę ir ta
da priversti ją pasiduoti. Bet 
sukilėliai ikišiol, nežiūrint su
trauktų didelių jėgų ir jau ke
lintą dieną einančią smarkių įturi lojalistų lėktuvai, 
mūšių, prie to svarbaus kelio 
neįstengė prieiti.

Sukilėliams puolant Valenci
jos kelią, lojaTTStm’^’darė*'ata
kas kitose Madridą ąpielinkė- 
se ir eina priekyn Usefra Cara- 
banchel sektore, į piėti/3 nuo 
Madrido, kur lojalistai aplaike 
svarbių laimėjimų.

žinios iš fronto praneša, kad 
lojalistai paėjo priekyn Alde- 
huela, Perales dėl Rio, Vacia- 
madrid apielnikėse ir Manza- 
nares upės pakrantėse.

• Sukilėlių lėktuvai pirmą kar
tą nuo sausio 6 d. bombarda
vo ir patį Madridą, užmušdami 
19 žmonių ir 73 sužeisdami.

Moterys darbininkės 
paskelbė sėdėjimo 

streiką
Moterys laiko . dvi dirbtuves

i ■ 

Detroite — cigarų dirbtuvę 
ir kepyklą.

Francijos karinome 
nė saugos Ispani

jos sieną

uždarymui Is- 
po šeštadienio

valandų. 
dirbtuvių 

o kita ---
PARYŽIUS, vas. 18. — Ka

binetas užgyrė administraty- 
ves priemones 
panijos sienos
vidurnakčio visiems Ispanijos 
civilio karo savanoriams.

2,000 kareivių bus pastaty
ti saugoti sieną nuo Hendaye 
iki Vendres porto ir daboti, 
•kad jokie savanoriai neįvažiuo
tų į Ispaniją po šeštadienio. 
Bet pasiliks atdara Francijos 
siena karo tremtiniams ir ki
tiems ispanams.

Ne tik savanoriai nebus pra
leidžiami, bet bus uždraustas 
net ir viešas rinkimas aukų 
Ispanijos

(Daug 
/Francijoj 
'tremtinių'
lų ir rusų — yra išvykę i Is
paniją padėti lojalistams. Bet 
nemažai yra išvykusių ir Fran
cijos fašistų padėti sukilė
liams) .

karui.
franeuzų ir kitų 
gyvenančių politinių

— ypač vokiečių, ita-

Ine. cigar 
apie

ELEKTROS KĖDĖ COOK APSKRIČIO KALĖJIME, CHICAGOJE, KUR KAIP 
šįryt turėję mirti negras Rufo Swain ir Joseph Rappaport. Vienas užmušė mote- t 
rįškę, antras buvusį kolegąr-narkotikų pardavinėtoją. Naiijienų-Trįbune Photo.

Sėdėjimo streikas 
North Chicago 

liejikloje
Kompanija išgavo* injunetioną 

prieš štreikierius, bet strei’ 
kieriai vistiek atsisako ap
leisti dirbtuves. /

Rusijoje suimta Zi- 
novįevo sesuo į

.MASKVA, vas. 18. — Tę
siant trockininkų medžioklę, 
liko suimta T>onia Zaks, sesuo 
sušaudytojo GrigOriį Zindvjev, 
buvusio Komunistų Internacio
nalo pirmininko.

Naujas susikirtimas 
tarp darbininkų ir 

General Motors
Abi pusės kaltina laužymą su

tarties. Kompanija , organi
zuoja mušeikas. -

Lietuvos Naujienos
Mirė šimtametė senutė

MARIJAMPOLĖ—šiomis die
nomis Marijampolėje numirė 
104 metų senutė Akėląitienė. 
Ji dalį savo ilgo amžiaus pra
leido kaime, savo ukyj dirb
dama sunkius darbus, bet pa
čią senatvę, apie 40 metų, gy
veno mieste, gyvendama iš tos 
rentos, kurią gavo, užrašiusi 
savo ūkį augintiniui. Senutė 
buvo visą laiką stipia', linksma, 
mėgo juokauti ir pasakoti apie 
praeitus laikus, kuriuos ji ge
nai atsiminė. Būdama labai ge
ros atminties, ji žinojo daugy
bę / dainų, pasakų, patarlių ir 
kt. Nors senutė pergyveno sa
vo augintinį ir savo meto gl

uminės, nors ji giminių kartai 
buvo svetima, į kapus ją paly
dėjo didelė minia žmonių, ypač 
sęnukių ir senukų . . .

Grįžta iš Bir-Bid 
Žano

žydų. Daugumas išvyku- 
atsisakė Lietuvos piliety- 
Bet atsirado nemaža ir to- 
kurie Bir-Bidžaną pasiekė

14 metų mergaitė 
apsivedė su negru

WAUKEGAN, III., į vas. 18. 
— Lake kauntės šerifas Doo- 
little šiandie įteikė kopijas in- 
junetiono Fansteel Metallurgi- 
cal Gorp. iš North Chicago 
Junctiofh streikieriams, kurie 
laiko užėmę dvi ttfš kompani
jos . dirbtuves. Bet 
streikieris neišėjo 
Ves.

šerifas atvažiavo
t u vės ir , pasibarškino į duris. 
Atsidavė mažas langelis.

“Kas nori, dabar gali išeiti 
nenusikalsdamas prieš injunc* 
tioną”, paskelbė šerifas. Bet

Prezidentas siūlo 
įvesti derliaus 

apdraudą

WAiSHINGTON, vas 
Prezidentas Rooseveltąs, kuris 
nesenai pasiuntė kongręsui pa
šildymą kovoti sausras, dat>ar 
pasiuntė kęngfesui naują spe
ciali pranešimą, ragindamas 
kongresą įvesti derliaus ap
draudą ir laikymą^ grudų' at
sargoje, kad iš tos atsargos 
butų galima pasiimti grudų,

nė vienas neišėjo. Tada šeri-kada būna menkesnis derlius.

nė vienas 
iš dirbtu-

prie dirb-

strei

f 3

DETROIT, Mich., vas. 18.— 
Keli šimtai moterų darbinin
kių paskelbė sėdėjimo streiką 
dviejose dirbtuvėse, reikalau
damos pakėlimo algų ir su
trumpinimo darbo 
Viena iš užimtųjų 
yra cigarų dirbtuvė, 
kepykla. <

W ebster-Fisenlohn
rų dirbtuvėj streikuoja 
500 moterų ir 30 vyrų. 

' Farm Crest kepykloj 
kuoja apie 600 darbininkų,, bet
dirbtuvėj pasiliko apie 110 mo
terų ir 40 vyrų, kurie laiko 
dirbtuvę užimtą. Ten darbinin
kai reikalauja pakelti algas po 

‘10c į vai., nes dabar moterys 
uždirba 30-35c į vai., o vyrai 
— 40-4 5c.

Policija saugo abi dirbtuves,1 
bet nebando trukdyti streikie- 

■'riams.

šeši jurininkai žuvo 
eksplozijoj ant 

karo laivo

A

18.

iORFIta

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

Apsiniaukę, 
sniegas; maža permaina tem 
peraturoje.

Vakar 2 vai.
ratura Chicagoje buvo

gal lietus ar

po piet tempė- 
41°.

WASHINGTON, vas. 18. — 
Karo - laivyno departamento 
gautomis žiniomis, šeši juri
ninkai likę? užmigti ir 10 su- 

; žeisti eksplodavus penkių co- 
• lių kanudlei ant karo laivo 
Wyoming, Jcuris dalyvavo ma
nevruose prie San elemente 
salos, Pačifiko >vandenyne.

Wyoming yra vienas iš se
niausių karo laivų. Jo įgula su
sideda iš 1,900 jurininkų. Po 
ištikusios nelaimės laivas tuo
jau® išplaukė į laivyno bazę 
prie San Fedro, Cal.

tas perskaitė' yinj unetioną ir 
kopijas įteikė . įvardytiems 
'streikieriams. <

“Ar , tai viskas, ką jus turi
te* pasakyti?” paklausė vienas 
;treikierių.

“Taip”, atsakė šerifas.
Langelis užsidarė. šerifas 

dar pastovėjo prie dirbtuvės, 
bet kad niekas nebojo jo per
skaityto injunetiono ir nėjo iš 
dirbtuvės, taii ir jis nuvažiavo 
pasitarti su kompanijos virši
ninkais. \

Apie 150 streikierių laiko 
užėmę dvi dirbtuves. Jie pa
siuntė namo moteris darbinin
kes ir foremanus. Maištą pri
statyti sėdintiems streikie
riams nekliudoma. Kompanija 
gamina niekusias automobilių 
dalis. Streikieriai - reikalauja 
pripažinti industrinę geležies 
ir plieno darbininkų uniją. :

Kompanija išgavo prieš 
streikierius inj unctiorią, nes 
dirbtuvėj esą; brangių metalų 
ir mašinų. Nors streikieriai ir 
atsisako klausyti teismo įsa
kymo,. bet šerifas/giriasi vis
tiek išvarysiąs streikierius, 
tik kompanija įsakys tai 
daryti.

Dulkių audros
GUYMON, Okla., vas. 18.— 

čia jau trečią dieną siaučia 
smarkios dulkių audros. Per 
tirštas dulkes nieko nematyti, 
gatvėse ir dienos metu dega 
šviesos, bet ir jos mažai pa
deda. Važinėjimas automobi
liais visai apsistojo. ?

Prezidentas pasiūlė .įvesti 
derliaus apdraudą persiųsda- 
mas kongresui raportą specia- 
lio komiteto, kuris studijavo 
derliaus apdraudą.

Nežiūrint teismo, 
sali s susilauks 
Naujos Dalybos

jei 
pa-

WASHINiGTON, vas. 18. — 
Prezidentas RooseveFtas pasi
šaukė būrį nepatenkintų jo 
veikimu senatorių, ypač tų, 
kurie priešinasi reformavimui 
au'gščiausiojo teismo ir parei
škė jiems, kad Amerikos žmo
nės rinkimuose pareikalavo 
Naujosios Dalybos legislatyvio 
programų, nežiūrint ar jis yra 
konstitucinis, ar ne. Ir tas 
programas bus Įvykintas. Bet 
kad teismas negalėtų jo su
trukdyti ir kad šalis susilauk
tų Naujos Dalybos nežiūrint 
teismo, tai reikia bu linai teis
mą padidinti iki 15 narių. '
' Prezidento nusistatymu, A- 
merikos žmones užgyre Nau
josios Dalybos ė'kbnominį ir 
socialį programą, tik teismas 
bando jį sūtrukdyti labai siūti- 

ąiškinimu; koristitucijos. 
Bet tas programas nėra prie
šingas konstitucijai, jei ją su- 
ftaikinti su laiko dvasia ir li- 
berališkiaū ją aiškinti. Todėl ir 
reikalingas yra liberališkesnis 
teismas. Ir čia nebus * daroma 
jokių kompromisų.

DETROIT, Mich., vas.
Naujį nesusipratimai 
tarp darbininkų ir General Mo
tors, vieni kitiems pradėjus 
kaltinti laužymu nesenai pa
darytos sutarties, kuri užbai
gė ilgai užsitęsusį milžiniško
se General Motors ■ dirbtuvė- 
se. . į- # ■ ■■■ <.•’

Unijos atstovai kaltina, kad 
dešimt uriijištų liko pašalinta 
iš. darbo Flint, Mich., taipgi 
kad daugelis unijos narių ki
tose dirbtuvėse yra perkeliami 
iš senųjų darbų ir pristatomi 
prie naujų darbų.

Taipjau kaltinama, kad kom-’ 
panija iš savo darbininkų or- 
gąnizimja mušeikas — “sar- 
^us’\ kuriuos apginkluoja. ,ir 
paskui daugiąu moka neva už 
'“sąugojimą” .dirbtuvių. Tą pri- 
pažfno ir General Motors vice
prezidentas Knudsen,

• I

Gienerąl Motors iš savo pu
sės kaltina, kad unija organi
zuojanti darbininkus dirbtu
vėse, kas yra uždrausta sutar
ties. Unija pasižadėjo paliauti 
tai dariusi, jei tikrai buvotai 
daroma. t

šiąip General Motors dery
bos su unija einančios gana 
palankiai ir tikimąsi pasiekti 
susitaikynio' ir kitais ginčija
mais klausimais — dėl algų, 
darbo valandų ir darbo sąly-

18.— 
iškilo

Teismas neleido pa
kelti gaso kainas 

Chicagoje

SEATTLE, Wash., vas. 18. 
— Didelio triukšmo čia sukė
lė 14 metų baltos mergaitės 
Delta Palmer apsivedimas su 
38 metų negru John Lee Me- 
nefield.

Policija areštavo jaunaved
žius ir nuotakos tėvus iki bus 
ištirtas merginos amžius. Tė
vai sako, kad ji yra 18 metų,

SPRINiGFIELD, III., vas. 18. 
— Valstijos augščiausi^s'" tais- 
mašneleido Chicagos ’ gaso 
kompanijai tuojaus pakelti ga
so kainą Chicagoje, kaip /to 
prašė kompanija, kuri nori, pa
kelti kainas 15 nuOš. '

■j. /■ ■ ■ ų '

į Tečiaųs teismas sutiko svar
styti ; kompanijos reikalavimą 
vėliau. Illinois prekybos komi
sija, l^uri kontroliuej a visup-

nors mokyklos rekordai “Spauda, 
ją esant tik 14 metų. Tečiatis;
Wash. valstijos įstatyčiai ’ne^ 
draudžia vedybų su negrais ir( 
leidžia 14 metų merginai ap
sivesti, jei tėvai leidžia.
- O tėvai remia mergaitę, nes 
pasak jų, vedybose svarbiau
sias dalykas ne rasė, o mei
lė.

KAUNAS. — Iš Lietuvos į 
Bir-Bidžaną yra išvykę apie 
500 
šių 
bes. 
kių,
kaip turistai ir ten apsigyve
no.

Į Bir-Bidžaną daugiausia esą 
emigravusių iš Lenkijos ir Lie
tuvos.

Paskutiniuoju metu Bir-Bid
žano emigrantams užėjusios 
sunkios dienos: daugumas Bir- 
Bidžano emigrantų pasidarė 
trockistais, tai vyriausybė pra
dėjus juos persekioti. Keturi 
Bir-Bidžano emigrantai jau esą 
nuteisti nuo 10 iki 15 metų ka
lėjimo; net pats Bir-Bidžano 
ciko pirm, suimtas ir busiąs 
teisiamas.; .kaikas Bir-Bidžano 
gyventojų esą ištremiami į Si
birą.

• Be to, valdžios organai pra
dėję tikrinti dokumentus ir ne 
SSSR piliečiams pasiūlę Bir- 
Bidžaną apleisti. Keturi žydai 
šiomis dienomis iš Bir-Bidža
no sugrįžo į Kauną, 14 žmonių 
dar esą kelyje į Lietuvą. Tai 
tie, kurie nėra išsižadėję Lie
tuvos pilietybės. Priėmusieji 
SSSR pilietybę į Lietuvą ne
gali sugrįžti. Sugrįžusieji pa
sakoja, kad jei ne politinė prie- 

‘"'L tai šiaip gyvenimas 
Bįr-Bidžane esąs neblogas.

Mato Bagdono byla

Vokietija protestuo
ja Rusijos areštavi

mą 38 vokiečių
BERLYNAS, vas. 18. — Vo

kietijos ambasadorius Rusijo
je grafaš von der Schulenburg 
įteikė Rusijos užsienio reika
lų ministerijai “rimtą” protes
tą prieš laikymą kalėjime 33 
vokiečių, nepaskelbiant prieš 
juos jokio kaltinimo.

-Jis taipjau pareikalavo tei
sės ambasados atstovui pasi
matyti su kaliniais.

Vokiečiai buvo daugiausia 
suimti lapkr. ir gruodžio mėn. 
Tarp suimtųjų ^yra nacių, bet 
nemažai yra ir komunsitų. Kuo 
jie kaltinami, ikišiol nepasise
kė patirti. .
* Tai buvo jau trečias Vokie
tijos protestas Rusijai dėl su
imtųjų vokiečių'.

Bandys grąžinti na
mo. bedarbius niek- 
’ sikiečius

MEXięo CITY, vas. 18. — 
Dedama pastangų grąžinti na
mo 2,000,009 meksikiečių, kd- 
rie dabar yr^ be darbo Jungt. 
Valstijose. ' .

Dalas meksikiečių prekybos 
butas bąndo gauti ir preziden
to' Cardenas paramą grąžini
me tų meksikiečių bedarbių at
gal į Meksiką.

To buto atstovas sako, kad 
menės aptarnavimo įmones, ^a- daugiausia meksikiečių bedar- 
so kainą pakeiti neleido, tad bių yra Texas, Californijoj, 
kompanija dabar teismais bari- Arizonoj, New Mexico, Chica- 
do išgauti į kainų pakėlimą. go, Detroite ir New Yorke.do išgauti kainų pakėlimą.

KAUNAS—Sausio 13 d. 
Kauno apygardos teismas 
sprendė buV. “Lietuvos” re
daktoriaus Mato Bagdono bylą, 
kaltinamo pasisavinus valsty
bės iždo pinigų 34 tukst. 809 
■lt.

M. Bagdonas pripažintas kal
tu ir nubaustas 
kalėjimo, be to, 
dui iš Bagdono 
tukst. 800 lt.

6 mėn. papr. 
valstybės iž- 
atiteista 31

Biržų muziejaus veikla
BIRŽAL — Biržų apskr. ir 

miesto muziejus per 1936 m. 
padidino eksponatų kiekį, Per 
1936 m. buvo nupirkta 83 eksp. 
už 407 lt. 50 et. Daugiausia 
pirkta istorijos skyriui 74 ek
sp. Aukomis surinkta 281 ek
sp. Daugiausia aukota liaudies 
meno skyr. — 108 eksp., ar- 
cheologjios skyr. — 38 eksp. 
ir t.t.

Per 1936 m. muziejų aplan
kė 114,560 asmenų, jų tarpe 10 
ekskursijų iš 330 asmenų.
' Muziejų aptarnauja vienas 
apskr. valdybos samdomas as
muo, kurą, šviesą ir 
muziejui duoda Biržų 
dyba.

j>a talpas
m. vai-

LIETU-VILNIAUS KRAŠTO
VIAI BAIGĘ AUKŠTĄJĮ 

MOKSLĄ
VILNIUS—Praeito mėųesio 

pabaigoje Vytauto Didžiojo 
gimnazijos buvusi f/abiturientė 
J. Kazlauskaitė Krokuvos uni
versitete baigė laikyti egzami
nus ir gavo diplomą fizinio 
auklėjimo mokytojos teisėms. 
Ji dabar ir yra priimta fizinio 
auklėjimo mokytoja Vytauto 
Didžiojo gimnazijon.

Vilniaus universiteto gamtos 
matematikos fakultetą baigė ir 
gavo | inžinieriaus - agronomo 
laipsnį lietuvis V. Karosas.



1S DETROITO PADANGES
DETROITĄ APLANKIUS

nurodė priežastis, dėlei kurių 
jo srovė pirmeshiuose panašiuo
se parengimuose nedalyvauda
vo. Nupiešė blogumus ir vąr- 
gųs diktatorių* valdomose šaly
se ir ragino padėti ■ Lietuvos 
Žmonėms diktatoriaus nusikra
tyti. Aplamai kąlbą buY<> neblo
ga*. Vienas ša'ia manęs sėd n- 
tis kląusytojąs ^tuht^čjęs man 
į pašonę sąkp: -‘Jęįpu pridėtų 
dąr įr Rūsį ją, tai įįųitų yįsai 
teisingai.“

Detroitas gal yra antra ar 
trečia lietuvių gausingumu ko
lonija, kur esti susispietę apie 
30,000 lietuvių.

Vieningai veikdami jie galė
tų didelius darbus nuveikti.

Vasario 14 dieną apie 18 
draugijų surangė Lietuvos ne- 
priklausomybę^ paminėjimą; 
Kalbėtojais buvo pakviesti iš 
Chicagos Dr. Montyięląs, p. Lię-' 
tuvos demokratijai ginti ko-* 
mitetas prisiuntė sekretorių 
Jonikį. *

Žinodamas, kad bus skąitlip- 
gas susirinkimas, sumaniau ir 
aš .nuvažiuoti, kąd turėčiau 
progos arčiau susipažinti su 
Detroito veikėjais^ jų veikimu 
ir apskritai patirti jų gyveni
mo sąlygas.

šeštadienį, vasario 13 d.t 5:33* l * vai. vakaro jau buvome Detroi
te. Stotyje mus pasitiko drau
gė Kemešlenė ir d g. J.' Pilka. 
Kai pailsėjome porą vąlandl^ 
tai draugė K e m e ši en ė pakvietę 
pas ponus Dęrmaičius. Pasiro
do, kad Dermaič ų sūnus v?dą 
Detroito Dailės chorą ir ąkoip- 
panuoja dainininkams Dąil^s 
choro rąęH° programuose.

Ponia Dermaitienė mus ma
loniai pasitiko ir perstatė jąu 
ten esančius svečius. Ten rą- 
dome gana d‘de’į burcĮj v'etipįų 
Detroito veikėjų įr prie skąnįų’ 
užkandžių įvyko nuoširdus pa
sikalbėjimas apie bėgančius rei
kalus, būtent, Kovą su automo
bilių' magnatais ir aplamai ąpie 
rbtin’mą kultuves larp? Det
roito lietuvių, praųgė Kemešie- 
nė paaiškino, kad š s susirinki
mas yra sušauktas tam, kąd 
apkalbėtų kokiu budu gąlima 
butų Detroite prąpatinti MNaUr 
jienas” ir įste’gti jose DėtYoTto 
skyrių. Mat, numatoma, kad 
tuo atveju patekmingiau ąp- 
švietos darbas butų galinga 
skleisti. Pristatoma senas Det
roito darbuotojas J. Besasparis 
pasakyti keletą žodžių ir užim
ti toastmasterio vietą.

Po visapusiško apkalboj ^n)O; 
sumanyta išrinkti komitetas iš Į 
kelių asmenų, kurie rūpintųsi 
suteikti žinučių iš Detroito lie
tuvių gyvenimo. Todėl “Naujiem 
nose“ turės būti įvestas Detroi- 
toi skyrius kiekvieną penktadie
ni. Z--’*

Į komitetą įėjp: J. Ęesaspa- 
ris (pirmininkas), drg. Kemę- 
šienė (sekretorė), draugus 
Kaušius, jauną, gabi Dailės Ra
telio Kadio programo vedėja 
panelė Masalskyte, drąugas 
Kuleišis ir jo sūnūs Vy^aųtąs, 
J. Shįmanskis, F. pilis ir po
nia Dilienė, drangas Strazdas 
ir dąr keletas kįtų. Butų gre
tina, kad ir kiti Petrpito lie
tuviai, kurie šiame susirinki
me ir nedalyvavo, paąiątengtų 
Detroito skyrių padaryti gyvą 
ir įvairų. Tą gali padarytį pa
duodant žinutes draugui J. 
Besaspariui adresu: L1740 
Beacher Avė., arba drąųgęr 
Kemėšienei, 2041 — 23rd St.

----------Q---------- v ,

Vas rįo 14 dieną buvo pami
nėtą 19 metų Lietuvos nepri
klausomybės sukaktis, žmogių 
buvo susirinkę 400 ar 500. Š’.s 
parengimas buvo rengiamas 
bendrai apie 18 Detroito drau
gijų. Rengėjai sakė, kad jie ti
kėjosi daug daugiau publikos, ' 
bet dėl blogo , oro daugelis susi-| 
laikė. Toje pat Svetainėje prieš- 
savaitę buvo surengęs vakarą- 
Dailės choras, kuris sutraukė 
apie 800 publikos.

Bacevičius vedė tvąrką. Rei
kią pąsakyti, kad tai yrą data 
nesenas ir energingas žmogus. 
Tvarką jis vedė gilia gyvai.

Pirmiausia byvo pristatytas 
iš Chicagqs dęmokrątįjąi giiitį 
komiteto narvu Jonikas kutas

Po; jo kąlkįejp pr. Montvidaš 
apie 45 pum ląiko ąr nupiešė 
Lietuvos nepriklausomybės Reik
šmę iš vicų pusių, nepąsigąilė- 
darpas dąbąrtinęį važiai kar
čių pipirų už. pąnęigimą Lietu
vos ŽHiųųįV Pąr kalbė
jo ten vietiniai veikėjai, Jącio-

nįs. ir Pąntp, pasakydami po 
keletą žodžių.

Po prakalbų buvo suvaidinta 
'vieno veiksmo komedija “Ant 
rytojaus po perverspio”, Salto 
dar neseniai ten vietinio para, 
syta. Jeigu Lutų išnąe^tj Kai 
kurie nevykę išsireiškimai, o: 
pridėta daugiau artistams vei- 
kimd, tai butų npbioga komedi
ja. .

ląbai sųiągfl mipažiuti w Įtet-

jau tą -vąišili, — tąj bę galo!
■ Ąpie T? vąląpdą mvms. pyiąi- 

ėįp geisti W iOK 
jome oO OKipąsfdp, Prifflgfts 
j, pilKa if Rooią 
ipųs ąų^ffląĮtįlip Į^yežitią 
gęj|K«Į|ip, stotį, iš KWT 
ats.įtYeiKi^i f U ■ Mtr°.$ečiąi?i iri

/Ą. KypHPV^i.HĄ-

ne nežinojo. O kai 'vėliau paity- 
' re apie tai, tąsyk ir kilų skan
dalas. Mat, žmona įskundė savo 
vyrą. Klubas, 'žiiioma, įųrfjjo 
skundą svarstyti ir paskirti ko
misiją, kuri galėtų tinkamiau 
visą reikalą ištįsti. f "

Komisija per kiek ląJ^o tyri
nėjo tą. ^įįąnęįaįą ir raportavo 
sųsirinįiiphb h^d atvejų iš 
tiesų vyro pasielgtą taip., kaip 

rinkimas komisijos raportą pri- 
ėnąę, be^ yįs^ r^kąlą pavedė 
'Spręsti metiniam narių susirin- 
><iixiui, nes to reįhaiaują įstatai.

Metinis mitingas padarai ta- 
rįmą^ kad vyęąs pašalpą gava i 
neteisėtai įr pareikalavo ją (tĮbj 
dol.) g rąžin t i. Už ta taraną bal- i 
sąyp. įęveik yįąį nariai, išęuiąšr 
tik Wįs,' kurie prgąn’zącįjos! 
gerove -

^Įetipis feahojo
t^ p^įą iš tb;
nąrU ųet^aetaį painiu pašalpą. 
Dabar tjęmą komisijos nariams 
tenka

Iš DETROITO KOLONUOS
, ■ . J i .

Lietuviu Pįlięf’m^o, 'Pąšąįpos. Ęįubę įstątąi ntįsako, kąd t^e
Kbik.ls turi nemalonumu sų kai nariai, kurie vienokiu ar kito- 

kųrįaįs nariais kiu t>udu patys sau ligą pasi
daro, negali pašalpos gaut’. Tie 
patvarkymai- paliečia' tarta tik
ras ligas, ap'e kurias nėra rei
kalo nė kalkėti.

Kai. kada pasitaiko, jog vy
rąs reikalauja pašalpas už žmo-

To-

7

Detroito lietuvių koloniją yra 
pusėtinai • didelė. TaČiąu negali
mą pasakyti, kąd lietuvių vei
kimas butą labai gyvas. Blogas 
reikalai dar yrą ir. tas, jog at
sirandą veikėjų, kurie nelabai
teisybes tesilaiko. Vadinasi, jie nos ligą ąrba priešingai, 
nepaisp kitų, o žįuri tik, kad kia s atvejais pašalpos būdavo, 
jlepis butų naudą. Ir kądą t okįe išmokame s, nes nieko blogo ne- 
žmo.iįės įsigauna į organUacijąs buvo manoma. Vadinasi, neinu 
ir fen prądeda savotiškai veik- vo tikimasi/ kad čia' gali pasj- 
ti, tąį išeina ųei šis, nei tas. reikšti prigavyste. Vienok atsį- 
Pirnrausia nukenčia organika- tiko tai, ko nebuvo laukiama, 
eija, o vėlihu ir tarp narių ky
la visokių nesusipratimų.

Štai dabar k lubas turi; puąėtį- 
ną skanda iųką, kurio pradžia 

Lietuvių Pilietinimo Pašalpos J buvo . maždaug v tokią: vienas 
Klubas, tūr bu*t, stambiausia narys suinane iškolektųo.ti pa- 
Pętroita lietuvių organizacija.'šalpą již. savo žmoną. Jis ją 
& kadangi turi daug narių, tai užmąldavo tuo metu, kata toji 
tarp tų narių pasitaiko ir v‘so-‘ gyveno visai kįtoję vieloje, ti
kiu žmonių. Atseit, tokių žmo- ■ k’yje. Bet tai nekliudė vyrui 
nių, kurie jokiomis priemonė • pristatyti daktaro paKudijimą 
mis nesivaržo, kad tik ga’ėtų 
pašalpas išgauti. Aišku, kad pą. r ' 
taip, darydami jie nuskriaudžią žmoną' ąpie užipaldąvimą ir 
Organizaciją. ■naaalTVvcs IznlaUlatzima nin. Vi i Air c

ir už žmųną išĮępleHtųoti pašai-

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA Y
LAIDOJIMO IŠTAIGA Q

John F. Eudeikis k
LĄIDOTUVIŲ DIREKTORIUS •, tA

AMBULANCE 
. PATARNAVIMAS' '' 
DIENĄ IR NAKTJ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
46O5rO7 So, Heųnitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue > ’

Tel, ŲĄFAYETTE 0727 Z 
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Klausykite įpufiu Lįetuvąkų raęįfo programų Pirmadienio vakarais, 10:06 
vai., vakaro iš W.H.F..ę. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. Šaltimieras.
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Reikalaukite DEGTINES
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Įykai jokioje organizacijoje nėr 
gali būti toleruojami. Klubas 
irgi bus priverstas ląbai griež
tai ųųsistatyti, kąęl ateityje 
daugiau tokių skandalų nębeį- 
vyktų.

Jonas Naujokas.

' (Daugiau Detroito žinių
v 3-čįam pusi.)

$n^ jo^ P^ęjų jųpą V^Mi 
btupipiijistis iv Ir tai
viešai per spaudų!

Tąi jąų pęrdąu^ tpli eipą^,. 
Pirmiausia visokie šmeižikai tu
ri atsibūti, ' ’buv# 
daugumos kliibd
Antrą, pa viuta'4's W
rys nėra Bimbos ‘ sekėjas f

§tąį pfiėį Kiele l^įlęo iyyko 
Detroįtp. ĄĮepo Rądip Draugijos 
pąrepgimąs, kuriame ir ^• tu
rėjau progos dalyvauti. Vos tik 
Rengiau į vidų, kąip Ištepėjau 
pr’e sienos prispirtą minėtus 
komięįjps. narį K. Mikas jį ka
mavo ir sake- grūmojančią kaĮ- 
bą. Girdi, aš padalysiu iri tą ir 
dar kitką, jeigu iš to nario bus, 
b^udama i pdšą|į^|į|škpti.: Jįą 
tįeli Jsįkąrščįąv^i jog prisiminė 
apie įgismą. '

Kaip sau norite, bet (tokie da-

Tom Taylor |^M|I
18 menesių ■

senumo . I
1

o
GALIMA GAUTI VISOSE H

TAVERNOSE NATDAN KANTER S

MUTUAL LIQUOR COMPANY I
4707 SOUTH HALSTED STREET

Visi Telefonai Yards 0801 ■
VIĘNINTEIJS DISTRIBUTORIUS ■

PAŽANGIEJI 
AMERIKIEČIAI!

biętuvo^ liąądis ir jau- 
nuo.menė norį kviestis. Švie
timo tikslui yra įsteigtas 
ir jau t4-ti mętai ląidžia- 
ųiąs yiųita? rįipk^lo,, litera
tą įę vi&ųpmęnes piene- 

> sįnis įlįųstrųotas žųpalas

KUl/HJRA
t. ' <

ęląrbUūją įžy^ąjįsiejį Lie
tuvos mokslininkai, rašy
toją}, yęikęjąi, todėl “Kul- 

turinys yra rimtas 
įdpmąs ir naudingąs.

Pąžąngįęjį ąftęyilęiečiai 
—įrašykite sąvę gnrųnėms 
į? pąžjstąmiems Lietuvoj 
1037 niėtąįs žurnalą “Kul- 
tųrą”, ataką išsirašykite jį 
patys, neš “Kultųroj” ra
site daug tąStų, kurie 
įdomus perskaitytį ir Ame
rikai gyvenantiems.

' Be to, “Kųltųros” žur
nalas lh?7 iųet. duoda sa
vo pilnai užsimokėjusiems 
įkaitytpjams perprastai 
vertingą dovaną— dailiai 

- 'X iliustruotą įdęmų įžymio
jo anglų pašytojo—

PERNAįRD SHAW ROMANĄ 

J UODĄ MERGAITĖ '<
IE$KO DIEVO”..

“Kultųrps” ųiętįnę kaina 
nępaprastai pigi:

Lietuvoj ipętaita8 1G
Pusmečiui *1  ........   8 lit.;
Amerikoj metams ........ 4 dol., 
Pųsipečįui. ......... v...... ..... 2 dol.

Adresas:
ŽURNALAS “KULTŪRA”, 

Šiauliai, Tilžės g. 153, Lietuva

Ar-, " . .... . .

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NINKAMS PRANEŠIMAS

‘ ’ • • . ', J '

Jeigu jumą stpkųpją QLP Gpup 
CJGARĘTŲ Payęikslųptų 
ir į O.ld Gold Cigarętų kontestą 
istojįiųp fprmų, pfąšopiė praneš
ti mums telefonu.

Eąętękętiną; kajL^ęik nęrą jo
kios .galimybės ifirąm.uves aprū
pinti 'pilnu .^avi^kslubtų Mjslįų 
kiekių/ ąr įšhnkstč nųąpėti Akiek

A ’ 'a- L ■2."
• a - N A-IT J T
1739 So. Halsted St.

7 V ' Telefonas CANAL 8500

M ■ L ** ».

kųjios krautuves pirkėjai galėjų 
jų pareikalauti. Todėl jūsų pačių 
Pastangos čia daug padės. Gį 
mes. gavę iš jūsų pareikalavimą, 
pdsistengsime juos pasiųsti sų 
speęiąHų pąsJĮų.

' Be to, JeisKite mums priminti 
tąi, kad niekuomet krautuvėje 
nębųių ir Qld Gold Cigarętų sto-

1 kos, laikykite pilną jų išteklių.

E N O S
Chicago, 111.

■ m ■ Iim m ■     i »

Laidotuvių Direktoriai

Nariai Chicagos, Cicero Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių ĄsociaCjjos

AMBULAHęJ! PATARNAVIMĄS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Vijose Miesto Daįyą^

P.J.RIPĮKĄS
3354 So, HąlstęU Sįtrpet __Bpu|evąrd 4089

I, J. ZOLP
1646 West 46th Street________ PRones Boulevard 5203

S, M, SKUDAS ..."
718 Wst 18th Street Phone Monroe 3377

EZĖĘSKĮS IR SŪNUS
10734 S. Michįgąn Ąvė. Tel. Pūlinian 5703 '
r——v-;,.. r.!":1'.i":1-'     . ■ ■ ■-------------- -

LibHAWięz® WNŲŠ';;
2314 Węšt 23rd Placc / Phone Canal 2515

'U., UAV P1 7-rrrr-v. - V-

ę, MCHAviėz
42-44 Eąšt lOSįh SJ. TcĮ. Pullman 1270 Urba Canal 2515

• S. P. MAŽEIKA
3319 Lįtuanica Avenue Phone Yards 1138
— Wi'i ■ ' l'n—k

J. ČIULEVIČIUS
43.48 Sp. ęąlifprnią Avenue > • ’ 

....... Mi I I|<J miirii.i. ! . o.lį ■ ■ I į»u i ■ '■ •

A. MĄSĄLSKĮS
3307 Lituanięa Avenue

■ -r**- ■■ —..

A. PETKUS '
1410 South 49įh Coiirt Cicero Phone Cicero 2109
..... ... _

• Phone Lafayette 3572

} PjVfoe Bopjcyąrd 4139

Mrs. Aneha K. Jarusz J)r C. J. Svencisfa
P1^j,C Mi&y rL - ■ — DENTlšrAŠ. * “

OFISO . VALANDOS: 10 v. r. Iki6630 So.. Węėtern v 
. Avė., 2n4 flopr 

HemlocK 9252
Patarnauju prie ' 

gimdymb hamuo-' 
se ar ligoninėse, 
duodu jųąssage 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tįę blankais ir tt. 
Moteriąisųir mer
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2
Namų ofisąs—3323 So. Halsted St.
Valandos vakarais nao 6 iki 8:30-

1 Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

p.ągąl sutartį.

JOSĘPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Resi 6515 So. Įtock^eĮl 3$. 
Telephone: Kępublic 9723

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Yeda bylas visuose teismuose 
v Bridgeportb ofisas:

3241 S. Halsted St. Tel. Calumet 7262
Ofiso vai; dienomis nuo 1 iki 5*vąl.

po pietų. Vakarais nuo 7 ikį 9 
Rezidencija:

3407 l<Qwe Avė. Tel. Vardą 2510

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington St
Room 787

Vai. 9 ryte iki 5 vai. vakare 
Ofiso Tęį. Centrą! 4490

Gvv. vieta: 6733 Crandon Avenue
Namų Tel,: — Hyde Park 3395

ValC vakaro, . Trefc ir sekm. pag
* - t • susitarimą.

, 4300 S. FAIRFIELD AVĖ.
. Tropas EĄĮrAYETTE 8(U6

Phone Canal 6122
DR. S. B1E2IS

GI urmus IR CHIRURGAI
2291 West 22nd Stre<

Valandos: nųp 1—3 ii 'į—8 
Seifeuomis ir neaėl. pagal sutari 
Kez.bObl So. Califotnia A venų

Telefonas Ke^ublic 786U

Tęk Office VVent^orth 6330 
Rez. Byde Park 3395

Dr,. Susanąą Slak
Motęry ir yąjkų ligų gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietų, 7—8 v. 1 
išskyrus seredoųuą ir subątorpii

dr/strikolįs
Gydytųjas ir Chirurg:
Ofisas įHi SO. ASHLAND Al
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 ii 

vak. Nedėlioj pagal sutarimą
Ofiso Tek: Boulevard 7820

Nąinų Teį.: Prospect 1930

Ofiso Tel. Virginia 0036
Residence Tek HEVERLY 824

DR. T. DI NDI 1.
GYDYTOJAS IR CHIRURGE 

4157 ARCHER AVENUE 
Ofiso vąjanduZ:

nųp. 2—4 ir, nųą 6—8 vai. yake 
Rezidencija i

8939 SOUTH UGAREMpNT A1 
Valandoj—9—10 Ą. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEU
UENTISTAS

4645 So. Ashland Av
arti 4.7th Street

Valandos nuo 9 iki 8 vakart 
Seredęj pagal sutartį

Clement J. Svį!ow
ADVOKATAS

33 HP. LA SALLĘ STREET 
5-tos lubas . Tel. CENt^Į UH6 

Marouette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN A VE.

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ix šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI

DR. VAITUSH, OPT.
.lietuvis

Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

ųsti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, ątitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
Itamųose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos’nuo 10 iki 8 v. Ne
kėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Dąųgely at^itiVįtFU akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av* 

Phope Bųulevard 7589

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Tel. Yąrds Į829 
Pritaiko Akinius 

. Kreivas Akią 
' ištaiso

Afisas ir Akinių Dirbtuve 
756 ^Vest 35th Street 

i kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 16 iki 4, nuo 6 iki

Nedėliotais pagal sutartį.
8

Kiti lietuviai. Daktarai

Tel. Boulevard 59Į14 Dieną ir N 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, m 
iki 8:30 v. Nedėk duq 10 iki 12 
DK. S. NAIKEL

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 
Ofisas ir Rezidencija

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIK
Į WHYWnAN-iSDRGEON ' 
i Office 4070 Archer<( Ąvenųe 

. Tel. Virginia 1116
Valąndos: l—~8j 7—8:30 p.j

Office & Residęnce 2519 W. 43n 
Tel. Ląfayette 3051

Valandos: 9—10 ryto, 5*—6 p 
Kasdien,' išskyrus seredą.

Sękmądięnj susitarus

DR. A. J. Shimk 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ 

Vai.: nuo k iki 4 v. p. p. ir nu 
iki 9 v. valę. Trečiadieniais

Sekmadieniąis susitarus 
OFISAS IR REZIDENCIJA 

43Q0 So. Fairfield Ą 
Tek Lafayette 8016

KITATAUČIAI
DR. HĘRZMA?

iš Husuos
c.erai lietuviams ' fiąotnaą nei 

metus kaipo patyręs gyaytpįaą 
vargas ir akušeris.

Gydo stalgias įr chroniškas 
vyrų, mųteyų ir vaikų pagal . 
j n usius metbdus X-Bay ir kit< 
filektfoą priefąi^?’

pfisas.įr Lab.qrąptrija; .< 
1034 W. ifcth St., netflji Morgai 

Valandos uuh 10—1‘2 pietų i 
nuo 0 iki 7:3Q . vąl.. vakaro 

TeU Canal 3110
Režidehcijos telefonai^ 

Sųpęnor 0454 ąr . Centrą! 74

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IR DANTISTAI 

Amęrikąs Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel/ Seeley 7330
Namu telęfonaą ĮJfunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS 
. GYDYTpJĄS IR CHIRURGAS 

Vaįandos 2 iki 4 įr nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis nuo 10 iki 12 

33.43 South Hąlsted St.
Tel. Bouįęvąyd 140Į

Ofiso Tel- Boulevard 5913

756 West 35th St,
Cor. of 35th and Halsted Sts.

Ofiso valandos ^lUo 1-3 nuo 6:30-8:30 
' Nedelipnns .sutarti 
R v z. 4916 SO. MTCHtGAN BLVD.

Dr. Charles Seg
■ OFISAS 

4729 Sq< Ashland A 
2-rps lubos 

CHICAGČ, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. rytą, nuo 2 
vai. po pietų ir nuų 7 iki 8:£0 
yakaro. Nedeliomis nuo 10 ik 
vąląndai dieną.

Phone MIDWAY 2880

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kali
463Į SOUJH,ASHLAND A V 

Ofiso valandos:
Nuo 10 iki 12 dieną, 2 iki 8 po ] 

7 iki 8 vai. Nedėta nuo 10 iki 
Rez. Telephone PLA^A 240!

Ofiso Tel.' Dorchester 5194 
Ręz. Tek JDrexel 9191

DR. A. A. ROTI
Rusas Gydytoja? ir ęhfriirgą 

lUoterįš’kų, Vyriškų, Vaikų Ir i 
chroniškų ligų

Ofisas 6850 Stony Isfand Av< 
VąląndiĮs: 2—Į 7-9 v?L ut >i 

« honiis ir šventadieniais 1&—1



■U n tanas

K. Rodavičienė

PERSONAI COAL SERVICEMontreal, Kanada

JUOKAI
daū

Rekomenduojamas Kaino Skilvio Vaistas

Neimkit

Adresas

Kvapsnio
saules-isdžiovinti tabako

ir Graikijoj

SIUS

KVAPSNIS

LENGVUMAS

SKONIS

Copyright 1937, Liggett 8c Mkers Tobacco Co,

Visose 
Vaistinėse

elephone 
FRANKU N6400

VIDUKMIESTYJ PAS 
Triangle News Company 

MICHIGAN & GRISWALD

TRINER'S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Penktadienis, vas. 19, 1937

Iš Detroito 
Padangės

gavo 
kitur 
“dra- 
buvo

mą per „telefoną, 
pardavėja atsako 
rašo jūsų užsakymus ir seka jųOs iki kuro 
pristatymo, kad užtikrinti visišką rūšies 
ir patarnavimo patenkinimą. Ji pasilaikys 
jūsų reikalavimų rekordus ir, norint, pa
siųs ekspertą patarnautoją, kad patikrinti 
jūsų furnace ir rekomenduoti tikrą mierą 
ir kuro rūšį, arba padėti jums išspręsti 
jusu kuro problemas.

COAL- COKg “ ICĘ 
BU1LD1NG MATĘRIAL

“Naujienų” gavimu keb 
jau nebeturiu. Nuėjęs

Musų asmeninis patarnavimas padaro 
jums taip lengviu anglių ar koksų pirki- 

Mandagi, suprantanti 
jūsų pašaukimus* iŠ-

perkant anglis 
nepanieginate? Jus, taipgi, pa

Koltai jStrutnilo , Svetainės 
nebuvo, tai Roselando lietuviai 
savo parengimus turėdavo J. 
Stančiko svetainėje.

Lietuvių Laisvamanių Etinės 
Kultūros 2 kuopos prakalbos 
įvyks vasario 20 d.

Musų kaimynai raciniečiai va- 
sario J4 d. turės šaunų paren
gimą, kuris prasidės 3 vai. po 
pietų. Įžanga tik 25c. Kurie tik 
turėsite progos, tai būtinai va
žiuokime j savo kaimynų paren
gimą. Raciniečiai mus visada 
nuoširdžiai pasitinka. O be to, 
glaudesni santykiai su kaimy
nais palaikyti visada apsimoka.

Tūkstančiai kostumerių yra pripažinę 
musų Personai Service patogiausią ir pa- 
tenkinančiausią pagelbą 
Kodėl jus 
mėgsite.

‘ Buvusi iStrumilo svetainė ta
po rakandų sandėliu. Lietu
viams kalbama •- svetainė buvo 
priprasta, tačiau šiomis dieno
mis ji liko parenduota Prim- 
rose krautuvai kaip sandėlis.

Kodėl aptingo musų korės 
pondentaf?—Bonusai darbi
ninkams. — Ačiū visietns 

lankytojams.

Senieji metai man tikrai ne
buvo laimingi. Net šventes teko 
ligoninėj praleisti. Trijų mėne-

Nevirškinimo
Vergais V

Kaip ir kitur, tai ir pas mus 
darbininkai prieš Kalėdas 
bonusų. Vienur mažiau, 
daugiau. Vadinamosios 
taunės” darbininkai gal 
laimingiausi: kai kurie jų bo- 
nusus gavo net iki trijų šimtų 
dolerių. Bonusų didumas pri
klausė nuo to, kaip senai dar
bininkai dirba ir kokį darbą jie 
dirba.

Dirbtuvės savininkas pareiš
kė, kad jis pats savo laiku bu
vęs darbininkas ir todėl supran
tąs darbininkų būklę.

Lietuvių Laisvamanių Etinės’ 
Kultūros Draugijos 2 kuopos 
pirmos prakalbos įvyks šešta
dienį, vasario 20 d., 7:30 vak., 
Rusų Darbininkų svetainėje, 
9219 Russell St., arti Westmin- 
ster. šį kartą kalbės patys de- 
trortiečiai, būtent, Dr. M. D. 
Palevičius ir A. M. Metelionis. 
Jų kalbų tema bus: Mokslas, 
laisvamanybė ir religija.

Laisvamanių kuopa kviečia 
visus detroitiečius atvykti j 
šias svarbias prakalbas. Abu 
kalbėtojai — Dr. Palevičius ir 
A. M. Metelionis — yra gerai 
susipažinę su laisvamanybės 
klausimu, todėl nėra abejonės, 
kad jų kalbos bus įdomios.

Įžanga nemokamai.
Detroito lietuviai padarė ge

rą pradžią, įsteigdami laisvama
nių 2 kuopą. Dabar reikia sten
gtis tą kuopą auginti. Todėl vi
sų kuopos narių pareiga yra 
pasirūpinti, kad rengiamos pra
kalbos butų ko sėkmingiausios. 

—M. Kemešienė.

’ Roselando lietuviai dabar tu- 
’rcs ieškoti kįtos svetainėj pą» 
rengimams. Tur būt jiems tekis 
ruošti parengimai Stančiko

SVARBIOS PRA
KALBOS

. — Jurgis nesimokins 
giau pianą skambinti.

— Kodėl?
— Todėl, kad jo pirštai to

ki purvini, jogei negalima juos

PatikętinaB linimentas, 
palengvina gėlimus Ir 
ataušinus nuo IStampy- 

mų Ir išsinarinimų.
PAIN-EXPELLER 
vaisbaženklis Inkras 
žinomas vaistinėse. >

Springfieldo ir apylinkės lie- Gegužio 2 d 
tuviams noriu priminti, kad 
mes turime'nemažą lietuviškų 
knygų/knygyną, kurio vieta1 yra 
Monroe ič 4. Vadinasi, ten, kur 
SLA'158 ir 275 kuopos laiko 
savo susirinkimus. Knygos yra 
išduodamos 
pirmuosius 
Iš knygyno paimtą knygą gali
ma laikyti per visą mėnesį. Ta
čiau jei žmogus ‘ pei* tą laiką 
knygos neperskaito, jtai jis gali 
dar visam mėnesiui atnaujinti.

Knygyne yra apie 600 kn'y- 
gų, — moksliško ir kitokio tu
rinio. Vadinasi, ąpysakų, istoriš
kų veikalų, poezijos ir t. t. Be 
to, turime užsakę ir naUjai iš
leistų Lietuvoje knygų. Tokiu 
budu kiekvienas, kuris tik mėg
sta skaityti, musų knygyne ga
li pasirinkti visokių knygų.

Šia proga aš tad ir nąriu vi
siems vietos ir apylinkės lietu
viams priminti, kad jie naudo
tųsi musų .knygynu. Čia kny
gos yra’ sukrautos tam, kad jas 
skaitytų.

Jurgis Stankevičius, sekr.
hunų 
paštą atitaisiau klaidą ir dabar 
laikraštį gaunu reguliariškai. Ir 
turiu pasakyti, jog dabar daug 
smagiau- jaučiuosi, kai parėjęs 
iš darbo jau randu laikrašti, 
žinoma, vakare skaitome na
miškiai,— tad laikraštis eina 
iš rankų į rankas. To negana: 
ryto metą laikrašti nusineša 
į dirbtuvę savo draugui. Pastai 
rasis savo keliu laikraštį dar 
duoda kitam skaityti, žodžiu, 
“Naujienos” ' eina iš rankų į 
rankas,>kol nuplyšta.

Savo kolonijos lietuviams aš 
patarčiau labiau “Naujienomis” 
susidomėti, nes tai yra tinka
miausias laikraštis.

J. Daugėla.
PRAŠYK SĄMPĘLIO DYKAI 

Trinerte Bittęr Wine Co.
644 S. U’ellij Si., Chlcago, III. 
Prisiųsk ntiąįti Bąjppeli dykai
Vardas ....................... —.--------—-

Matau reikalą Jruputį iš
barti musų korespondentus, 
kad jie jau visai sutingo ir 
beveik nieko neberašo. Ir tai 
jau per paskutinius kelis mė
nesius. O tuo tarpu negalima 
pasakyti, kad musų kolonijo
je veikimas butų visai apsnū
dęs. Turime ir paręngimų ir 
šiaip nemažai veikiame.

Pernai musų kolonijos kores
pondentai Irovo tikrai įsisiūba
vę rašyti. Per kai kurį laiką tu- 

-rėjome net savo skyrių. Dau
giausia rašydavo p. H. Laba
nauskas, kuris surinkdavo įdo
mių žinučių iš vietos lietuvių 
gyvenimo. Dabar p. Labanausko 
kaip ir nebėra. Nejaugi tai 
“stono” permainymo pasėka?

Žmonės sakydavo: kai apsive- 
da, tai ir dingsta. Vadinasi, nei 
su draugais nebesueina, nei 
šiaip nebeveikia. Atrodo, kad 
tas posakis iš dalies yra teisin
gas. Bent su kaikuriais žmonė
mis, kurie apsiveda, taip atsi
tinka.

Kiek žinau, buvo įsismaginęs 
rašyti ir p. J. Martinas. Rašy
davo jis, ir apie jį rašydavo. 
Rašydavo apie tai, ką jis vei
kia ir kokius sumanymus turi. 
Dabar tyla ir toje srityje: nei 
jis nieko neberašo, nei apie jį 
nieks nė gu-gu. •

Kas gi pasidarė? Nejaugi p. 
Martinas visiškai paliovė veikęs 
miesto reikalais?

Kaip ten bebūtų, o vis dėlto 
negerai, kada/ visi taip susting
sta ir nieko neberašo. Neprane
ša net apie tokius įvykius, ku
rie yįetos lietuviams yra tikrai 
svaraus. Pavyzdžiui,. ąpię; pa- 
rengimus ir jų pasisekimą.

Prieš kiek laiko mes turėjo-

kuriuos jūs pa- & įį
Jūs randate juos į Chesterfields

Sutartis pasirašyta7 keturiems, svetainėje, 205 Kast 114 str 
metams

šių būvyje teko net dvi^sunkias 
operacijas pakelti. Dabar jau 
baigiu sveikti, nors vis dar te
besi jaučiu silpna.

šia proga noriu tarti širdįn- 
giausį ačiū visoms dcaįigėms ir 
draugams, kurie mane lankė li
goninėje. Dėkinga1 esu draugei 
Walienei, kuri lankė mane ope
racijos dienoje, tik nesmagu, 
kad ją migdomieji vaistai tiek 
paveikė, jog ji turėjo sirgti. Di
delį ačiū draugams Basčiams uį 
gražinus gėles ir suteikimą pa
galbos Vežant iš ligoninės, žo
džiu, ačiū visiems ir visoms, ku-

I

rie ligos mętu mane apdovanojo 
ir šiaip visokiais budais ramino.

Tų visų geradarių aš neuž
miršiu ir stengsiuosi įrodyti, 
jog aš įvertinu tai, ką jie man 
padarė. j

KORESPONDENCIJOS
*11 I ■ ■■ I.....

SLA 139 kp. komisija ir K. 
Pažarskis susitarė bendrai su- 

kiekvieno mėnesio rengti gražų vakarą. Kuo^a 
tris sekmadienius, turės suvaidinti komediją “ti

kimo Bausmė”, o K Pažarskis 
išdildys koncertinę programo 
!dalį. Kalbamas parengimas yra 
rengiamas 2 d. Gegužės ĮJ. 
Stančiko svetainėj.;

Kitas draugijas tą • dieną 
'prašome nieko ‘nerengti Rose- 
lande, kad nepakenkti kalba
mam parengimui. .

Lietuviškų knygų reikalu SLA 139 kp. ir Kazio Pažars- 
------------------------- i kio Bendras Parengimas Įvyks 

Strumilo Svetain- 
nė I^renduota 4 < Metams San
dėliui. Lietuviai Turi Ieškoti 
Kitos Svetainės Parengimams

me net du parengimus. Vieną 
surengė SLA 212 kuopa, o kitą 
Lietuvių Balso Draugija. Jeigu 
spręsti iš pelno, tai draugijos 
parengimas buvo sėkmingas, 
nes liko apie 48 doleriai. Tuo 
tarpu kuopa turėjo apie penkis 
dolerius pelno. Tačiau pelnas 
nevisada gali būti tinkamas

♦

mastas pasisekimui matuoti. O 
juo labiau, kada parengimai pa
čioje esmėje skiriasi.

Susivienijimo kuopa ėmė vie
ną dolerį įrangos. Bet už tą do
lerį atvykusieji ne tik buvo pa
linksminti, pavaišinti, o ir išsi
gerti gavo. Aišku, kad taip da
lykams esant didelio pelno ne
buvo galima tikėtis.

Vietos lietuviai ‘‘Naujienas 
skaito su didžiausiu 

pamėgimu

NAUJIENOS, Chlcago, Rl.

Reik gerų daigtų pagaminti geruo- 
daigtus ... ir nėr apsirikimo kaslink 

puikios kokybės šitų brangių turkiškų ta
bakų Chesterfield cigaretuose.

... šitie yra kvepiantieji lapai, kurie padaro 
Chesterfields žymiausiu cigaretu.

DETROITIEČIAI!
“NAUJIENAS” 
NUSIPIRKSIT

Sekamose Vietose
M. BALCHUNAS, 
1308 Westminster.
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jo įsitikinimu, jeigu Vokietijoje susidarytų social
demokratų ir kdfnuhištų partijų bendras frontas, tai iš 
to butų naudą tiktai Hitleriui, nes tuomet jo demago
giškam riksmui apie “komųhilftid pavojiįn būtų daugiau 
pagrindoi , z ~ . į

Sollmann sako, kad miliūnai ūkininkų, smulkių biz
nierių iri inteligėntų Vokietijoje jau ^ra skaudžiai nusi
vylę “hačiafš>> iri tolyn jų nusivylimas darosi vis didės- 
nis. JO surinktomis informacij'Oniiš, taripė 60 ir 70 nuo
šimčių Vokietijos gyventojų šiandie yra nusistatę prieš 
hitlerįzmą.

&et miliohai Hitlerio priešlį nehori nė girdėti apie; 
tpkią tvarką, kokią Rusijoje įvedė bolševikai. Jie grei- 
čiau šutiktįį k^šti “hūCių” diktatūih, fiėgū _ dėtis šū ko- 
mūnistais, kurie stengiasi įpiršti rninioms bolševikiškus 
sovietus. 1

Taigi vienintelis būdas sėkmingai kovoti prieš mit- 
lerizmą, tai sudaryti platų dehiokratinį žtnonių frontą 
Vokietijoje, į kurį įeitų Visos politinės sroves, stojan
čios be jokių išsisukinėjimų už dėinofcratiją. Vokietijos 
socialdemokratai darbuojasi, kad toks frontas putų su4- 
darytaši ' ■

Jaine galės dalyvauti ir komunistai, kurie atsisa
kys hūo ‘diktatūros principo. /

PROGRESSIVE MINERS 0F AMERICA 
ANGLIAKASIU UNIJOS KONVENCIJA

VašAriė 15 d. /Giiliėšpie; IlL^-Skebai iš kitur atvežti užėmė 
tniėstęlyje įvyko algų, ttuftipes- 
hių darbo Valandų ir geresnių 
dh'rbo sąlygų aptarimui kon- 
Veficija. DAbaftihė Algų sutar
tis pasibaigia šių metų kovo 
fnėnesio 31 dieną. Darant haU- darbo, 
ją šti mainų 'ponais sutartį bus 
feikalaujama btiiiilai 6 valandų 
darbo dienos,^ didesnių algų ir 
geresnių darbo sąlygų, šiandie
niniai uždarbiai jpfiė dabartinio 
brangaus pragyvėnimo Sahglia-. 
kasini darbininkui rtoli neužtek- 
tini. Daugelis ahgĮiakaisių,' ypač 
Springfield, III., nepadarė per; 
dieną nėi po 3 dolerius. Ir kiek 
geriau dirbama per metus tikj 
kokius 2—3 mėnesius žiemos 
metu. Kaip tik atšyli; 'daūgelf 
angliakasyklų suvis uždaro. O 
katros ir leidžiama dirbti, tai’ 
dirba po dieną-dvi per savaitę. 
Turtingesnės , irt i didesnės kom
panijos kuone 'visur susideda 
mašinas šūviams skyles gręžti 
ir anglis krauti, ir vis darbinin
kų skaičius sumažinama. Nete
kę darbo, jau kito niekur ne
gauna. Ir taip vis auga bėdar-. 
bių ilgesnės eilės milionais skai- 
toirtos. P '

Senoji uniją, United Miners 
of America šaukią naująją uni
ją P. M. A. grįžti ii* susivieny
ti. Sako, susivienijus bus leng
viau! kOVotį, nės šūsivieniję bu- 
siiiie tvirtesni. Jie ligi yra nu
sistatę reikalauti darbo dienos 
6 valahdų iri didešmų algų.

KAd suskaldymas Organizaci
jos savo unijos — ytą tikra 
dąrbinihkams nelAiniėį tai visi 
šiandie jau atjaučia ir • mato. 
Bet kad yra padarytoš per 
skAudžios ir didėlės žaizdos 
naujai P. M. A. uhijAi pėr sehb- 
šios V. M. W. A. ponūs, tai ir
gi nelengva užgydyti;

Daug kraiijb pralieta, turto 
suiiąikihta ir į kalėjimus prog
resyvių ant ilgų metų įbiesta’. 
O Užmušta apie 20 žmonių. 
Daugelis bylų ir dabar dar teis
muose guli iri laukia sAVo eilės. 
O kaltinamieji progresyViAi po 
$10,000 priversti bbhdsus užsi- 
statyti. šioje žiauriėjb kovoje 
nukėntėjo vien progrėsyviai, 
nes senosios unijos U. M. W., 
A. Viršihihkų pusę Visuomet riė?; 
mė ir valdžia Iri teismAi ir ang
lių, stambiosios kdmhanŲbš. įC į 

kietijos sdcialdėmokriatų partija, socialistų partija iri! y Seniau illipoiš valstijoje bu-j nftvi 1 š* 
yo pravestas įstatymas heyAj 
ąpsaugojantiš angliakasius nūo 
įVežimb škebų iš kituri, pęs; 
kiekvienas angliakAsis turėjo 
turėti tam tikrą mainierio cer* 
tifikatą. O kad gauti Minėrs 
Cėrtificate, reikėjo per 2 meJ 
tus po kįto turinčio Miners ėęr- 
tifikatą globą (priežiūra) mai- 
nose išdirbti; Šis įstatymas su
laužytai Skebų Ir mušeikų iš 
visos Amerikos ■ buvo privežta 
Ir užimta vietos gyventojų dar
bai. Daugelis turėjo įsigiję na- 
meliuš. Mokėjo Už j Uos teksūš-

_ Subscription Kates:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 W year in Chicago 
8c per copy.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
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Liberalų opozicija
Pasiprtešihimas Roosevelto pasiūlytai 'federalihių 

teismų reformai eina ne tik iš konservatorių, Prieš ją 
kovoja ir daugelis liberalų, kurie uoliai rėmė (ir dar 
teberemia) “liaunąją dūlybą”. Spauda skelbia kasdien 
vis dOglaU iri daugiati tokių libeltalų varidų. ' i

Prezidentę sumanymą viešai nupeikė Montanos še-1 
natorius Wheeler, Californijos senatorius Johnsoū, 
Idaho senatorius Borah, Washmgtoūo senatorius BoAė, 
Nebraškos 'senatorius Noriris. Sakoma/, kad ir Norith 
Dakotos senatorius Nye ketinąs išeiti prieš teisėjų skai
čiaus didinimą. Tuomet iš visos pažangiųjų senatorių 
grupės bepaliks ištikimas Ruošė veltui tik Wisconsiho 
senatorius La Follette. •

Tai daro prezidento padėtį Šitame klausime Vis 
keblesnę ir keblesnę. Butų skaudus smūgis jo prestyžUi, 
jeigu jisai pralaimėtų — praėjus vos keliems mėnesiams 
po rinkimų, kuriuose RoošeVėltaš gaVo tokią milžinišką 
daugumą balsų!

Aišku, kad priezidentas padarė stambią klaidą, ka
da jisai ruošė savo teismo perorganizavimo planą, hė- 
pasitardamas su įvairių kongreso grupių vadais.

Atsišaukimai į Vokietijos žmones
Vokietijoje pastaruoju laikų pasklido tūkstančiai 

lapelių su atsišaukimais, kurie įspėja Vokietijos žmo
nes prieš fašistų a'vafiliūrą Jspanijoje. Vieną atsišauki
mą parašė garsusis vokiečių rašytojas Hėihrich Mahn, 
kuris šiandie gyvena, kaip tremtinis, užsienyje.

Londono “Daily Ėerald” korespondentas Vokietijo
je,* kuris gavo vieną to atsišaukimo kopiją, paduoda jo 
turinį. Paminėtasai rašytojas įspėja Vokietijos darbi
ninkus, ūkininkus ir kareivius, kad jie priešintųsi Hit
leriui, kuris siunčia ginklus ir vyrius į Ispaniją padėti 
generolui Franco kariauti prieš Ispanijos žmones.

Antras atsišaukimas, kurį matė tas pats korespbn- 
Ispanijos motinų balsas į Vokietijos modentas, tai

tinas. Jame sakomu:
“Vokietijos mūtinos, jųš tūritė hėleistij kad ju- 

. sų sūnus būtų slaptai šmūgeliuūjhmi į mūsų myli
mą kraštą žudyti apkasuose musų sunūs arba pa
tiems teitai būti žūdofhiėiiiš.

“Padėkite mutas, Vokietijos motinos! Pakelki
te savo balsų ir šaukite: ^Gana to kraujo liejimo. 
Gana aukų šitame kare ~ tiek ispanų, tiek Vokie-i 
čių?
Nežiūrint visų savo pastahgų, Gestapo (slaptoji 

Hitlerio policija) negalėjo hei sustabdyti šitų atsišauki
mų platinimą,, nei susekti asmenis, kurie juos skleidžia.

Tuo tarpu tie lapeliai iššaukia vis daugiau ir dau
giau nerimo Vokietijos žmohyse. Dideliame Pareinės 
mieste Duesseldorfe neseniai įvyko riaušės gatvėje, kai 
susirinko minia žmonių ir ėmė šaukti : “Grąžinkite mū
sų sūnūs iš IspAriiijos!^ Policija išvaikė’ ir sūėmė; 
daug žmohių. ’ į

Eina gandai, kad panašių demonstracijų buvo taip 
pat Berlyne, Muenchene ir kituose miestuose.

Tai pirmas kartas pėr visus ketverius iiitlerto vieš
patavimo metus, kad Vokietijoje ima reikštis teks atvL 
ras pasipriešinimas valdžiai; z

Dėl “bendro fr(mW’ Vokietijoje
Neseniai btivo pasirodžiusi spaudoje žinia, kad Vo-

jų darbus ir gavo apsaugą nuo i 
vietos valdžios ir policijos. Vie-į 
tiniai gyventojai buvo šaudomi, 
ir užmušami ir taip dar dauge
lio jau 4 mėtai kaip būna be- 

Kadangi dėl Šios žiau-i 
rios tarpUsavės koVos visokias 
priemones vartojo viėb Lewiso 
•Šalįiiihkai; tai progrėsyViąi ne-i 
gali jiems padarytų skriaudų 
užmiršti ir hera lengvą jaš sa-; 
vo neprieteliams atleisti. Lewis 
nors yra ir gabus agitatorius, 
bet perdaug žiaurus ir diktato-; 
riško pobūdžio. U. M. W. A. 
unijos viršininkai daugiausia, 
yra tik paskirti, o ne rinkti. 
O haujoje P. M. A. unijoje 
tvarkomAši kuo demokratiš
kiausiu budu. Net ir viršininkai! 
yra renkami vien dviejų metų 
terminui. Išbuvę du metus ir 
grįžta atgal į kasyklą^ prie sa
vo prip^ašto darbo. Po kitų 
dviejų metų, jeigu pasirodo sa
vo unijai viršininkaudamas tin
kamai tarnavo, tai ir vėl gali’ 
būti perstatuuia’s ir išrinktas : 
VirŠihihkus;

P. M. of .Am. unija turi 35,- 
000 narių. Sakoma, senoji unija 
U. M. W. of A. turi nuošimčių 
90, o naujoji P. M. of A. — 10. 
Didelė nelygybė.

Gali būt; kad bėgantis laikai 
užgydys padarytas tarpusaVės 
koVos žaizdas ir yėl tarpe ang
liakasių vieiiybė įVykš. O 
vienybėje yra galybė.

tik

Senosios unijos U. M. W. of>
’ '........X ' Viš-Am. delegatai Vasario 10 d 

vyko į Wa’shington, D; G., Tai-, 
kyti sa’vo tokią pat naują algų 
apkalbėjimui konvenciją.
Appalachian konvencija anglia
kasių briAšidėjh NeNv Yėrkė vA-: 
sario 17 d. -^Ainis.

Pirma savo žentą pa 
vaišino, o paskui 

? ! užmušė

Penktadienis, vas. 19$ 1937

Tik aš nedrįsad apie tAi galvo
ti.

komunistų partija pasiritę šūthrtį bendromis jėgomis; 
kovoti prieš nacių diktatūrą ir tuo tikslu sudarė bendrą 
komitšt^. t \ J

Pasiteiravus apie tai, paaiškėjo, kad šita bendro.’ 
fronto’1 sutartis liečia tik tiiažas grupes emigrantų, gy
venančių Paryžiuje. Masinis 4aftįihiiikų judėjimas Včh-i 
kietijoje neturi su ja nieko bendri©; ‘.

Vokietijos socialdemokratų įgaliotinis W. Sollmann, 
kuris neseniai atvyko j Jungtines Valstijas daryti pra
nešimus apie padėtį Vokietijoje, pareiškė, kai Vokieti
jos ^socialdemokratų partijos centras, kurie dabar yra 
Prahoje (Čekoslovakijoje), aukšeiaus paminėtoje sūta'i’- 
tyje itMalyvavo. L \ : a’ 1

' KAUNAS—Vilijampolės ' gy
ventojas Ant. Buividas iš Alh’ė-j 
rikos gaudavo piųįgų iri dėlto; 
įnėgdaVę išgerti. BuiVidO žino-i 
hį pyko iri nešugyvenoj 
su vyru. Už girtuokliavimą py
ko Ant žehto ir uošvis VI. Alėk-;

. PrAŠj usi '■ pąVAsĄriį1
Aleknavičius šventė savo na
mo įkih’tuveš. į balių pasikvies■ 
tė iri savo žentą Buividą. Vaiši-i 
hos,, linksminos, gėrė, b įsigė-! 
rę pradėjo ginčytis, bartis ir 
pagalia u muštis. Aleknavičius 
sugriebęs kuplų smarkiai davė; 
savo žeiltUi .į galvą, kad lužd; 
žento galvos. kautas, ir 
gobinėje mirė*

jis Ii-'

>kauno apyg. teisinas Alek-Į 
navičių nubaudė 4 met. sunk, 
darbų kalėjimo, o Apel. rūmai 
sausio 11 d. Aleknavičiui bdus- 
mę/sUmažiuoikiS-mčtų.

navįČių nubaudė 4 riiet.

Cimpinę j a, lazdele tai'škina į 
vieškėlio akmenis aklas senelis 
elgeta šepeliotas, slankioja po 1 
Viduklės/apylinkę, rankioja p'a'sį 
ūkininkus'duonos riekes iri vi-į 
suomet šypsosi. Niekas niekuo-1 
met nematė to Aklo elgetos su
sikrimtusio, rugojančio. Apako 
jis dar jaunas būdamas ir šian
dien kAd ir sukako- jam 84 me-į 
tai, jis nėra matęs ir nežirio 
kaip atrodo jo sunaUs žmona,' 
marti, pas kurią jis priglaudžia 
savo senus kaulus. |

„Ištisas istorijas apie tą sene^ 
lį galima girdėti, žinofha^ tų 
kraštų knygnešys Bikinas pri-: 
kalbėjo akląjį nešioti iš Prūsų1 
knygas.

—Kad gi ai kelid nerasiu, 
iš pradžių dvejojo šapelio tas.

—-Aš busiu tavo lydovas. Ve
džiosiu tave, kaip aklų elgėtą, 
o tu teribpje vietoje duonos 
neši knygas.

—Sutiko Šapeliotas ir ištisiis 
metus knygnešio darbą dirbo.

Ale kiek vargo būdavo, —
pasakoja užkalbintas senėlis.-^-T | kare. Ir iš tiesų mus suartino 
Kol dar dviese vaikščiodavom, ne tik draugiškumas, bet ir 
tai nieko. Pats Bikinas su Mar- kraujas...
tynu Jankum susikalbėdavo, Paskui tarpe musų atsistojo 
pats pinigus mokėdavo ir l$ny- ta moteris. Dabar atsistojo tas 
gas bei laikraščius parinkdavo, baisumas.
Bet po p"enkerių metų bendro Aš* ėjau, ir dabar aš žinojau, 
darbo, jį žandArai pačiupo. Sep- kur einu ir kokiam reikalui, 
tynis mėnesius iškalintas Ra- Nebejaučiau jokios baimės, kad 
šeiniuose Bikinas buvo išvežtas kas mane pažins. Jeigu tą mo- 
į Arichaftgelską ir ten išbuvo mentą visi čekistai butų pasta- 
penkerids metus. tyti ant kojų gaudyti mane, tai
.—Tai kaip gi tamsta vieiiasĮir tuo atveju aš nebūčiau pa

likęs knygas platindavai?
—Oi, sunku, sunku buvo

Kas aklam patikės? Iš pradžių I Girioje buvo nyku ■r *• I •
Prūsuose man nė knygų neno
rėjo duoti. Vieną "kąrtą, sako, 
atėjai, o Įritą kartą ir neberasi.
Be to, kaip gi knygas išplatin-1 Viskas manyje buvo įtempta: . 
si? Nuėjau pas Martyną Jam rankų ir kojų raumenys^ ner-^ 
kų, Verkdamas prašiau; davė, vai-, galvojimas. Tų minutę ma-. 
Pinigų nepaėmė. Tik žiūrėk, ny j e siautė šaltis ir ugnis.
kad neprigautų, tarė išeinant. —Kad tik Kirilą surasčiau!

Kas jaJŪ žia .žemaitį, kad ir Nuo to viskas priklauso...
aklų prigaus. Mano pirštai taip —Jus klausiate, kas per vie-į 
puikiai pripratę pinigus atskir- nas tas Kirilas ? Kirilas, tai — 
ti, kad kitas nemokantis taip musų organizacijos narys, ula- 
greit nesuskaičiuos. O tikrus, nų rotmistras. Puikiausias jo- 
dofus lietuvius aš iš balso pa-pikas! Kadaise buvo vienatinis 
žiiidaVAu. Apsinakvoju-, būdavo, arklidės savįninkas. Pas mus 
ir jei tik vyras pernelyg plo- j Viši Žibėjo, kad jis visada pasi- 
n'yČiu balsu kalba ir dar po tru- rengęs ffeternauti ir juo galima 
pūtį kosti, tokiam nerodyda- pasitikėti.
vau knygų. Apgaus, arba dar —Kad tik jį surasčiau!
blogiau išdubs. Dėl ko gi? O dėl Aš įėjamį tramvajų ir priva
lo, kAi lokiė vyrfti yra blogi žia’vau Kamennostroevską gat- 
žmonės. Moterys taip pat..,» Ta
čiau moterų reikią saugotiš tik; 
tų, khrids •pėrdA'tig j Ali eteriai 
nušneka... 'Nežinau, gal mokslin
čiai kitaip pasakoja, bet mane 
gyvėnimas tik taip priamokė.
Gerieji žmonės manęs neskriau
sdavo. Patys ir knygas pasi
rinkdavo ir pinigus sumokėda
vo. jei kliris truputį ir mėgino, 
tai mano pirštai iš 'viršelio, ar 
popierio^viršaus knygas iŽskir- 

' 'dhyd.
—Ar ilė 

čiupo?
—Visaip 

suareštavo 
kinų, rusai truputį įtAriė ir rha- 
ne. Einu kartų hetoli RAseifiių; 
o maftė štriaŽhikaš ir cApt Už 
kat^euljos. ^Kūri lieteviškos 
knygos?” ’O man širdis ir drė- 
M. \ Turiu šešias maldaknyges, 
♦keletą kalehdorių ir dari kaž ko
kių Storių kdygų.

“Aš gi ‘aklas, sakaU, kuriems- 
galams man khygoS”. Sulaikė,; 
YiėVidonas, iškrėtė ir viską su-' 
rado. O kas čia, A? žinome mėš; 
tokius, šaukė riusas ir nuvedė 
mAnė pas spraūhinką. 

. • “iteš tau tas knygas davė?”
kiaUsi’a rustus, turi būt, -is- 

praUiimko baisas.
^Niekd nežinau. Aš priašAu 

duonoš. Gąl koks piktus žmd- ( 
gUs bėreikalihgų daiktų iri įme
tė...” Naktį šaltojoj išlaikę, pa-' 
leido.

“Mi dar kUrtą pagausim, tai; 
sutehdyšim” — tarė išleisdami.,

—Nieko nebojau, — pasako
ja toliau aklas knygnešys. —!

(Tęsinys)
Tų minutę aš atsiminiau 

Kristaus žodžius, kuriuos jts ta
ri? Jodai: .

-M£ą dArai; daryk greit.
Bet aš iri pats supratau, kad- 

vilkinti negalimA. Kažkoks slo
gutis inane kankine. Tai, ką: aš 
dt įsau tik priteisti, pasirodė bai
si, nenuginčijama tiesa... Tas 

i Žmogus, kurį aš mylėjau labiau mas, tos besikeliančios 
nėi brol|t gerbiau labiau nei -
vą, — buvo išdavikas! Jis iš
davinėjo, nurodinėjo žmones, 
kurių vienminčiu jis skaitosi. 
Taip, išdavinėjo žmones, kurie, 
skaitė jį savo draugu, kurie juo; 
visiškai pasitikėjo! ,

I Tų drąsų, tvirtą, azartišką, I «t M*’ , . ’ .
dvidešimt trijų metų VartašeV- 
skį aš nešiojau savo širdyje,) 
kaip pavyzdį pasiaukojimo ir 
pamėgdžioj imo. ’ Reikėjo jam, 

Į tarti tik vieną žodį, kad aš be 
jokio svyravimo bučiau miręs I

i
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greitinęs savo žingsnius. Min-; 
tys sukosi apie vieną dalyką.

bet širdis
stūmė į priešakį:

—Greičiau! Greičiau!
Aš ėjau tarsi miegodamas.

kaitą rusai ir liepa

būdavo... Mat, 
mano palydovą, Bi-U u

Paskui paklausė:
—kur pristatyti ?
—Kad ir čia.
—Kurią valandą i
—Vakarė. ViertUbliktą.
Aš niekur nenorėjau eiti. Ko

kia baisi diena!.-.. Tas pabėgi- 
} taisos, 

slidus stogai; visa ta ekvilibris
tika, balausiravimas, kažkoks 
beprotiškas avantiūrizmas... Tai 
buvo panašu j amerikonišką fil
mą. Paskui jaudinantis pašne- 
kesiš su Leontjevu.

Kaip sunku! Kaip skaudu! 
Kaip Šilta ir baisu!

—Aš pasiliksiu pas. tave, — 
'tariau aš Kirilui. —Aš neturiu 
kur eiti...

—Na, ką, prašali. Pailsėk! 
Jei išalksi, maistas aivoje spin
toje. Tik štai kas': jei j-au at
vykai, tai neišeik! Bėt geriau
siai aš tave užrakinsiu ir tu sė
dėk čia, kol grisiu.

Aš pasilikau vienas.
Tik išvargę žmonės supranta, 

■koks yra malonumas, pasilikti 
vienui vienam tarp keturių sie
nų. Aš atsiguliau-. Tačiau mie
goti nesinorėjo.

Aš atsikėliau ir pradėjau 
vaikščioti po kambarį. Galva 
buvo karšta, šokinėjantys ir 
trukčiojantys nervai įsisiūbavo. 
Aš tiesiog bėgau, šokati, Skri
dau.

Po minutės aš phgavati save, 
jog garsiai kalbu. Ir iš tiesų aš 
kalbėjau.

Taip, nužudyti VartašėVški 
man vis dar atrodė, didžiausiu 
nusikaltimu. Tą momęptą aš 
negalėjau sau . tą « žudymą įsi
vaizduoti. Atrodė, jog paskuti
nį momentą aš neišlaikysiu ir 
mano rankos nusileis..-.

...štai jau aš atkreipiau re
volverį, bet jis pažvelgė į mane 
savo aiškiu, šiltu, taip gerai pa
žįstamu žvilgsniu... Ar drįsiu 
aš? x

Aš vis ėjau prie grafino ir 
gėriau vandenį', o po to žings
niavau iŠ kampo į kampą. Pa
galiau, nuvargau.'

Abiem rankom suspaudęs gal
vą, aš kritau j lovą!

—Reikia užmiršti! Bandysiu 
užmigti!

Vienuoliktą valandą grįžo Ki
rilas.

—Arklys jau paruoštas,-^ta
rė jis, įgriudamas į vidų.

Apsirengęs jis buvo šauniais 
vežiko drabužiais. x

Jis pasitaisė sėdynėje, užse
gė prijuostę, išskyrė vadeles. 
Po to jis pasilenkė į priekį. Ar
klys pasileido bėgti visu smar
kumu. , /

Mažas vežimukas smarkiai ri
tosi nelygiu gatvių grindiniu, 
šokinėdamas į visas puses. Mes 
tylėjome. Minčių nebuvo! Nie
ko nebuvo! Aš važiavau, kaip 
tuščias. Kartais man rodėsi, kad 
aš nevažiuoju, be( mane veža.

Tyli, nebylė naktis, tylus, ne
byli škas dangus užgulė Petro
gradą. Staiga pranyko grindi
nys. Mes važiavome negrįsto
mis gatvėmis.

— Privažiuojame, — burbte
lėjo atmetęs galvą Kirilas.

(Bus daugiau)

I

vę. Kirilas buvo namie. Neįsi- 
.gilindamas į smulkmenas, aš 
■įya’pasakojau jam, kas reikės pa
daryti.

Kirilas visai nemisistebėjo.
Jis sėdėjo ties veidrodžiu ir 

skutosi. Raudonas, tvirtas, rau
meningas veidas juostomis lais- 
vinosi nuo baltų muilo putų. 
Su .atsidėjimu ir ramiai trauk
damas ^britvą per veidą, jis ta
rė:

Ir man lyg tatai atrodė...

Čia ne jūsų žemė, maniau. Jei 
jus ft'iį knygų bijote, tai maty
ti, kad jose apie jūsų darbelius 
rAšonia. Ir nešiojau knygas vi
są laiką, kol rusai leido lietu- 
ViaiUš spaudą... Visuomet buda- 
VaU linksmas, kai; tarbon man 
įmfesdaVo stoi’ą knygą. “Ot čia 
tai gudriis daiktas”, — many
davau visiiOUiet ir tokias neš
davau kiebbhahis, žinoma, lie
tu viainš.' Daug dar man žmo
nės skolingi paliko. Jei dabar 
galėčiau juos pažinti, pamatyti 
— skaudžiai pabarčiau. —Tsb.

-i—
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Lietuvos Nepriklausomy

Afttradi'ėny, vasario 16 'die
ną, LhfcdgOs lietuvių auditori
joj suteigia Lietuvos nepri
klausomybės 19 metų paminė
jimas. .. •

Rengė paminėjimą Ameri-( 
kos Lietuvių Kongreso Čhica- 
goš įkyrius, kurį sudaro pa
žangiosios Ghieagos lietuvių 
draugijos, kliubai, kuopos.

Programas susidėjo iš kal
bų it 'daitfų. fciainavo keturi; 
chofai, buteht Pirmyn, Lietu- 
viį Vytų, Naujosios Gadynės 
ir Laisvės Karklių choras.

Minėjimas Lietuvos nepri- 
klausomybės atidaryta Lietu- neprikUu^mybeL’
yos himno — Lietuva, Tėvynė 
Musų -r- dainavimu. Tukstan- 

, tinė žmonių minia atsistojo 
kaip vidhas žmėgūs.

Kalbėtojai buvo trys — 
“Naujienų” redaktorius R. 
tiMgaitis, adv. Barratt O’Hara 
ir “Vilnies” redakcijos štabo 
narys L. 'Pruseika. Pirminin- 
kavo drg. Ku^droška.

Pirmas kalbėjo drg. Grigai-, 
tis. Jo kalbos ėsmė buvo 
tokia: Nepriklausomybės Lie
tuvai troško, už nėpriklauso- 
myb'ę kovojo ir ją iškovojo, 
viSų pirina Lietuvos liaudis, 
darbininkai ir ūkininkai. Lie
tuvos ponija — dvarponiai, 
kunigai ir buržuazija — už: 
LTėtiivos nepriklausomybę nc- 
kOVo, jos iielrOŠkos dagi jai 
n’ėprftarė.

Lietuvos socialdemokratai, 
t. y. Lietuvoš dArbininkų par
tija, iškėlė demokratiškos Lie-' 
tdvos respublikos reikalavimą 
jau 1896 metuose — keturios 
dešimtys vieni metai atgal. 
Vėliau kart kartėmis šį reika
lavimą pareiškė įvairiuose su- 
VažiA’vi mirose, seimuose, raš
tuose, mitinguose. Pritarimo 
Lietuvos nepriklausomybei ro
dė ir tie Lietuvos islūoksniai, 

• kuriuos -šiandie reprezentuoja 
valstiečiai liaudininkai.'

Tačiau kunigai, bajorai, Lie
tuvos buržuazija nuo laikų 
prijungimo Lietuvos prie Len
kijos persiėmė lenkų, o vėliau 
dalinai tusų kultūra ir reika
lo nepriklausomos Lietuvos 
nematė. Daugiau net: cita
tomis iš tokių kunigų šulų 
raštų, kaip Tumo ir Jakšto, ir 
suminėdamas kitus Lietuvos 
gyvenimo įvykius drg. Grigai
tis įYbdė, kad Lietuvos kuni
gai, dvarponiai ir būfžuaži£a 
buvo priešingi Lietuvos nepri- 
kratisomybėi, 
silikli caro 
ažuot turėti

kad nore] 6 pa- 
“burdirtgieriai”, 
nepriklausomą

i "r".
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apie lietuvių troškimui lais
vės. Tarp kitko pažymėjo, 
kad demokratinės Lietuvos 
respublikos laikais 192Ž me
tais Lietuvoj buvo išleisti įsta
tymai liečiu darbo sąlygas, ku- 
riė paslVodė Amerikoj tik riuo 
1^34 metų ir kuriuos Amerika 
ir visas pasaulis priėmė kaipo, 
prėzidento Roosevelto “New 
Dėal”.

L. Pruseika pakartojo drg. 
Grigaičio mintis, kad Lietuvos 
kunigija, dvarininkai ir bur
žuazija neprisidėjo į)riė ne
priklausomybės iškovojimo 
Lietuvai, kad buvo priešingi

• Na, o to* 
liau p. Pruseika rėkldmavo 
Rusiją, jdoinus buvo jo pa
sakymas, kūd Lusija leistų s 
jos sudėtinėms dalims pasi
traukti iš Sovietų Sąjungos. 
Bet kažin ką “draugas” Stali-' 
naS pasakytų, jei pavyzdžiui. 
Kaukazas arba Ukraina suma
nytų išeiti iš jo globos?

Padėka priklauso chorams,; 
kurie pamargino Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo 
programą, 
rahčios

Chicagoš, skyrių turėtų at- 
* minti Šiuos chorus ir remti 

juos. Jie eihą su demokra
tiškąja Apierikoš lietuvių yi- 
sitomenėš 'dalimi; '

Aukų Lietuvos politiniams* 
kaliniams surinktą apie $120. 
Dar priddota keletas desetkų 
dolerių aukų surinktų įvyku- 
riame praėjusį sekmadienį 
“Vilnies” koncerte.

Žmonių dalyvavo tūt būt

Gary, Ind.
.~—T H. J

Gary Lietuvių Kultūros Drau
gija kitą sekinMIenį, vasario 
21 d„ rengia šaunų vakarą.— 
Cbicagiėčiai suvaidins “Gy
vieji nabašnihkai”.

Gary > Lietuvių Kultūros ; 
Draugija, kuriai priklauso Chi- 
cagos Lietuvių ■ Draugijos na- 

v , v., v v_ „v r^» vakario 21 d. rengia šau- .
virš tukstanties nejlriklauso-! niJ vakarą. Lūs pastatyta sce- 

< t /i— V1 i t'', n mi v*i o Ii o Sirfi'A'lz'o'-imybes minėjime; Išneštos trys 
rezoliucijos, kurios talpinama 
atskirai. — X.

P-

Mirė dėl pasiutusio 
šuns įkandimo

. , t

Berwyn ligoninėje mirė
nia Vera Godker 56 metų, 7242 
6Šrd place. Ji mirė dėl to, kad 
ją įkando jos pačios šuo, kai 
pasiuto./ ‘

Prašo $40,000,000 
Chicagai

Meras Kelly pranešė spau
di, kad jis prašė prezidėntą 
Roose veltą paskirti Ghicagai 
$40,000,000. Tie pinigai būtų5

Draugijdš guda- ėję požeminių kelių konstruk- 
Kongres-o cijai Cldeagoje.

f:

g
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No. 4283 MAŽYTEI SESYTEI Su
knelė. Sukirptos mieros, 2, 4, 6, 
8 ir 10 metų mergaitėms, šešių me
tų mergaitei reikia 2% yardų 36 to
lių materijos.

gn ■o

No. 4254 PATOGI IR ARTISTIŠ- 
KAI PASIŪTA suknelė. Tinka iš 
Storesnės šilkinės arba vilnonės hia-į 
terijos. Sukirptos mieros 14, 16, 18, 
20. taipgi 32, 34, 36, 38, 40 ir 42 
dolių per krutinę.
1.i.i*i.i..»rim....' I I -Į .Iii ' I .I..... I Ir

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

čia -Įdedu 15 'Centą ir prašau

at^rųštl. triąn pavyzdį No...............

fibros ......per kritinę

¥:

it?

4283

caras neteko sO-Kai Rusijos 
sto ir kai jau pasirodė, kad 
nebėra “burdo”, tik tuomet 
Lietuvos ponija paskelbė ša-, 
lies nepriklausomybę. Las- 
kėlbė ją iš bėdos. Ir dar dau
giau: Net paskelbus Lietu
vos nepriklausomybę, kunigi
jai ir buržuazijai 'ne'į)Hklau-; 
somybė htrodė prlkli. Ir ve, 
vos pusei nietų praslinkus po 
paškelbimo Lietuvos nepri-
klatisomybes, kunigai nutarė 
įrtfsodint lietuviams ant spran
do Vokietijos princą Urachą, 
kaip karalių. Net ir poterius 
jau buvo išmokinę jį lietuviš
kai kalbėti.

Bet nelaimė ištiko vėl kuni
gus ir jų bendrus. Tuo laiku 
susmuko kaizerio sostas: ku
nigai neteko paramos, neteko 
talkos šiai naštai ant valstie
čio spfan'dd uždėti iš prūsų 
pusės, o vieni nepajėgė. Kas 
beliko Lietuvos ponijai, ir pir-, 
nron galvon kUnl^atils 'daryti? 
Niekas kitas neliko, kaip tik 
priimti lyepriklattsomą, demo
kratiškai tvArk'omą Lietuvos 
respubtiką ir sukandus dantis 
lattkti progos ją šū’trėmti. Jie 
tai ir padarė, karininkų pagel- 
bą nuvertę teisėtą šalies val
džią;

Ahtlas kalbėtojas buvo p/ 
Bafrati O’Tara. Jis yra airis, 
liberalas žmogus. Kalbėjo

Norint gauti vieną ar dau- . 
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą blan
kui^ arba priduoti pavyzdžio 
numerį pažymėti mierą ir aiš
kiai parašyti savo vardą pa
vardę ir alarfesą. KiekvietiU įa- 
vyžJdžio kaina 15 centų. Gali
te pasiųsti pinigus arba pAš- 
to ženkleliais kartu su užsaky
mu. Laiškus reikia Adresuoti: 
Naujienos Pattė’rh Dept., 1739 
Š6. Halsted Stų Ghicagb, III. I

(Vardas ir pavardė) ♦

(Adresas)

/

noje “Gyvieji habašhiūkai”, 
kuriūbs suvaidins žymus Chica- 
gos vaidylos. : Būtent, * dramos 
tėvas” Vaiteliubas, p-ia Petro
nėlė Millerienė, kuri p. Budrikp 
radio programjoe vaidina Ma- 
kalienės rolę, ir kiti. Kalbės V. 
R. Ambrose iš Chicagoš.

Vakaras įvyks Saxson Hali, 
1625 West 15 Avė. Pradžia 5 
vai. vakaro.

Rengimo komisijos nariai — ‘ 
A. Steponaitis,v Št. Misevičius 
ir J. A. Grakey — jau turėjo 
keletą bendrų pasikalbėjimų šū: 
Chicagoš LietŪvių Draugijos 
viršininkais. Turiu pasakyti,. 
kAd jau viskas sutarta ir su
tvarkyta? Dabar mums tik be
reikia laukti sekmadienio, ka
da atvyks chicagieČiai progra
mos pildyti. • Tą pačia proga 
kviečiame ir kaitnynihių mies
tų (Indiana Harbor, Kast Chi
cago ir Calumet City) lietųviūs 
-atsilankyti į musų parengimą.

-Šiomis dienomis musų miesto 
Lietuvių Kultūros Draugijos 
kohkūrsahtai turėjo pasikalbė
jimą, kaip butų galima daugiau 
narių gauti ir išpildyti kvotą. 
PasitArime dalyvavo Chėštet 
Prokurotas, Jr., A. Steponaitis, 
,įr J. A. Grakey. Jie taip pat 
pasikvietė į. talką Purvinį, John 
ir St. Kučhs, bei kitus, kurie 
pasižadėjo padėti kontestan- 
tamš. Nėra abejonės, kad ir ki
ti draugijos nariai padės mums 
įtraukti daugįąu narių į orga
nizaciją. t '

■ ’ i ‘ ;i j v/; '■ .

Beje, tenkk pažymėti tas 
faktas, kadi jau? atsirado, žmo
nių, kurie "visais būdais j nori 
pak enk t i •’; IJ ėt n vi ų KlilturoS 
Draugijai.s Iš ' pasalų jie leidžia 
visokius gandus ir 'paskalas bei 
stengiasi juodinti organizaciją.

Tikrai šlykštus žmonės yra. 
tie liėžuVinihkai, kurie pliauš
kia visokius niekus, su jokiais 
faktais 'nesiskaitydami. . Musų 
Lietuvių Kultūros Draugija' 
niekam, rodoši, ant “komo” ne
lipa. Apie ją spiečiasi tokie 
žmonės, kurie maiio, kad kultū
ras srityje daug kas dar gali
ma nuveikti. Maža' to, tie žmo
nės mano, jog reikia palaikyti 
glaudžius santykius ir šū kitų 
kolonijų lietuviais. Kai kultūros 
skyriai susitvarkys, tai ateity
je iš to galės būti didelė nau
dą- //

. Taigi, dar kartą kviečiame 
višūs vietos ir apylinkės lietu-1 
Viūš atvykti vasario 21 d. į 
musų parengimą. Mums vi
siems tikrai bus įdomu pama-1' 
ty ti pūsiŽymėj hs-iUš 
vaidintojus, 1 kurie 
j Uokingą kbmedi j ą, 
nabašninkai”? —J. A

Cicero
P-nas Antąnas Miliauskas ir 

žmona Iiraėjilsį' sekmadienį au
tomobiliu išvažiavo į Floridą. 
Gal apie Velykas sugrįš namd. 
Namus prižiūrėti paliko Mi
liauskų sūnūs, kūris mokinasi, 
advokatūros.

& «
Joė Dangis, ramūs vietos ■ pi

lietis, priklaūSąs SLA ir Karei
vių Draugijai, pastaruoju laiku4 
turėjo išvykti į ligoninę. Dan
gio šeimininkė, p-nia Kaka- 
naūskienė, pati nesvėikauja. 
Ji yrą išvykus į Hot Spnings, 
Ark. Namai pasiliko kaip ii\ 
tušti. Pats Joe Kakaiiauskas,; 
kurs dirba prie taisymo namų, 
sako, kad jam nėra laiko sirgti.

Aš tikiu, kad pavasariui 
atėjus visi susirinks ir vėl 
smagiai ir linksmai gj’vens. To 
jiems ir veliju.

Chicagės 
suvadins 
“Gyyieji 

Grakey.

4

jį atlankyti Hines Hospitai, Draugystės nariai^ dalyvaukite 
kambarys 318 D, nuo 2 iki 4i skaitlingai susirinkime if pa- . 
valandos dienomis kate ahtra- 
dienis, ketvirtadienis ir sek* 
madieniš.

Važiuoti j Hines ligoninę ga
lima 12 gatve, išvažiuoti už 
Forest Parko, ten pamatysite 
didelį ligoninę. Kitų ligoninių 
ten nėra.

duokite naudingų organizacijai 
sumčthyftių. žinokite, kad šie 
metai yra musų draugystės ju
biliejiniai metai. —KPD.

Mirė žymus uni- 
jistas

' * *

Kultūros Draugija,
Lietuvių ,, Draugijos ______ ,
turės 'mėnesinį sutrinkimą šį dėl širdies 
penktadienį vakafl, vasario savo namuose

Benjamin W. Miller, Daify 
Employees Union lokalo 54 pre
zidentas, šiomis dienomis mi* 

i atakos staigiai 
savo namuose Oak Parke. Jis 

19 d. Susirinkimas įvyks Lhio- buvo aktyvus unijistas ilgą 
sybės svetainėje. Po susirinki-: laiką. jr ėjo lokalo 754 prezi- 
mo -įdomus programas. Visi’aent0 pareigas nuo 1921 me
hariai ' kviečiami atsilankyti. Į lų. Mirė sulaukęs 63 metų am- 
Prašomi ir kiti atsilankyti ir žiaus.
įstoti į draugiją. Tapo palaidotas bažnytilie-

* * . * . mis žr masoninėmis apeigomis
Draugystė Lietuvos Kareivių kapinėse, prie Big Foot Pri

turės mėnesinį susirinkimą a-.fie, Illinois, 
teinantį sekmadienį, vasariu

' 21 dreną^ Liūosybės svetainėje, lingas būrys unijų lyderių ir 
Joe Dargio draugai galite Susirinkimas įvyks popiet.velionies draugų.

įstoti į draugiją.

Chicagoš 
skyrius,1

Laidotuvėse dalyvavo skait-

UNIVERSAL
★ F O O D STORES ★•*. -u., ,»■  \ ' •  ■ * - y . < _ .

KOOPEKAUIJOS SANDELIS. 3150 WEST oi-bl SiKEET. TėL. PkUsPeGT ’22ė'l

IŠPARDAVIMAS!
Penktadienį - Šeštadienį, Vasario 19 ir 20, 1937

Ckmpbellš TOMAČIŲ

SRIUBA CUKRUS
lO'/a UNC.
KENAI už 21c

TYRAS GRANULIUOTAS

io sv. r- 4
MAIš. n 1P

AUDEKLO V |y

i

town crier miltai
24 švarų maišelis 91 «t
S svarų maišelis 21 ę

COMET RYŽIAI 2 sv. pak. 19c
HONG KONG BEAN SPROUTS

1 3 No. 2 kenai 230
HONG KONG BEAD MOLĄSAS

i ; v' f'3 5 uncijų džiarai 230 
HONG KONG CHOP ŠUEY SOUCE

3 3 uncijų buteliai 230

Paul Schulze Biscuit Company

JUODŲ WALNUT JUMBLE 1 7ft
liUKIAl ...................   ..... svaras
STREAMLINE ASSORTMENT 23c

UNIVERSAL PYČIAI (piau- g 8 unc. 17cstytos ar pusCs) ........... kenai ’ ,
. SILVER SKILLET Corn 9 Nr. 1 OE*> 

Beef Hash ...... ,........   6 keliai C5,U

UNIVERSAL RAUDONOS ' . 1 1 „ 
KIDNEY PUPOS

GLADIATOR SARDINKOS g kenai 15č 
(ohvų aliejuij) ..... U

JEk-SERT (Rinkt, 
skonių) .......... ......

keliai

Nr. 2

3 Pakel. 13c

GKEEN GIANT

ŽIRNIAI
2 No. 30$ 

kenai

Kellogg’s ALL-BRAN p maži pak. 23č 
Medinis maišymui šaukštas DYKAI

1937 RINCO ....... g dideli pakeliai 39c
mažas pakelis 8c

LIFEBOUY 'sveikatds muilas po .... 6c
CLIMALENE 10c pakcl. 19c
1c išpardavimas .......

“SALADA” ARBATA

U sv. mieros M sv. mieros 9c

UNIVERSAL Noodles 1 sv. paki., 14c
EVERBEST Grape Jani g unc. dž. 9c
UNIVERSAL Pork & g Jiimhs kenai 196
BEANS ........................................................M

PUIKUS baltinti razinkai į> sv. 21c
TEXAS besėkliai Grapefruits už I5č

PAMATYKITE MUSŲ MĖSOS DEPARTAMENTĄ DĖL MUSŲ SPPClALS

VERŠIENQS .. DEŠROS 
MINCE RAM 

salam! COTTE / 
SPINAKŲ LOAT

JŪSŲ PASIRINKIMAS-
' 23c J...

• » , «

SriEFORD SMETONA' 
TEPAMAS SURIS

2 unc. stiklinės 350

Kalifornijos NAVAL
GRANDŽIAI didelios 

mieros 350 ^uz*
TExAs KOPŪSTAI

3 SY. 100
» ... >« « t •

Floridos TANGĖRINĖS , 190 tuz.

Puikus Delicious 
OBUOLIAI

3 «v. 23<
i :. , ._r-. . . ■

SURIŠ PAKELIUOS
2 4 Ane. pakel. 190 •

ARR0W PEANUT Bultcr 16 unc. dž. 150 Kalifornijos SLYVAI 30/40 mieros 150 sv-

>u

i

PETER PEN

(Miestas ir valstija)
) .. ............. i»udiii7<iį»i'ihl Ii Ui Mrtiimi

D.

-R**-7

3O&

Pirkite savo apielink
. krautuvėse

we Tlb^E

IN4

INDY
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Diena Iš Dienos PIRMYN
SHARPS and FLATS

“Emigracija” Į Pietus
Pirmosios lietuvių kolonijos 

Chicagoje buvo Northsidė ir 
14-tos ir Halsted gatvių apie- 
linkės.

Metams slenkant, - prasidėjo 
lietuvių “emigracija” į pietus. 
Northsidės kolonija ėmė nyk
ti, susitraukė 14-ta ir Halsted, 
apielinkė. Vėliau atsirado 18- 
ta ir Halsted apielinkė, Bridge- 
portas, Atlantic ir Town of 
Lake.

Praturtėję,' žmonės migravo 
toliau j pietus ir pietvakarius. 
Atsirado kolonijos, Brighton 
Parkas, Marquette Parkas, 
Marąuette Manor, Chicago 
Lawn. • k

Pamažu pradeda kurtis nau
ja lietuvių kolonija Brainerd 
distrikte, kuris randasi apie 
Ashland avenue, į pietus nuo 
79th.

Ten nuo seniau gyvena “Nau
jienų” redakcijos narys, K. 
Baronas su • šeimyna, adresu, 
8605 So. Marshfield avenue. 
Vėliau apsigyveno V. Mišeikai. 
Keletu metų tam atgal namų 
ties, 8342 South Marshfield 
avenue nupirko Dr. G. I. Blo- 
žis stf šeimyna. Lietuvis biz
nierius p. Bartkus prieš trum
pų laiką tame distrikte atida
rė krautuvę, “Archer Food 
Stores”. Ji randasi prie 87th ir 
Wood.

First the “Acquaintance 
Dance*’, then the “Hard Times 
Party dance” and now the 
third and the biggest Pirniyn’s 
Valentine Sočiai”. s

Ali of ’Pirmyn’s followcrs 
will remembey the first two 
as the gayest informal affairs 
of the season. Hęld in a ho- 
mey atmosphere and filled 
with the welcome and chėeri- I K
ness not found in the large 
gatherings, tliey provided 
pleasant evenings to those 
vvho attended them.

Hoping to top the fun had 
at the other two, the sočiai 
chairlady and her committee 
have planned many new and 
entertaining features not gen- 
erally found in such gather- 
ings. Among them will be the 
“Quest For Hearts,” Elcction 
of “Miss Valentine” /and 
“Hearts In Waltz Time”.

The “Quest for hearts” will 
provide a worth while priz.es 
to those, upon wliom Lady 
Luck will flash her smile of 
success, 
ment to

Some 
happily
Miss Valentine, 
Hearts”.
won*t be you? Ali you gals 
slioiild be down and see if 
You can’t be the one to rule 
for an evening. Don’t miss it.

As this is a night of roman- 
ce, SOFT dreamy» music will 
hold sway. Onhj siueet siving 
and positively no others will 
be heard during the dances 
called “Hearts In Waltz time” 
This is also a tip to you peop- 
le who have a hard time with 
you one and only — bring 
them down and charm their 
under the haunting strains of 
Sweet Music by Georgie and 
his boys.

Ali this awaits vou Sunday, 
Feb. 21 a t Neffas’ Hali 2435 
So. Leavitt St., for the one 
jirice of 35c.

So, ~be present and forget 
worry while the Queen of 
Hearts acts for...*.

— (Dan Cupid.^

kas, prideriamas patarnavimas, 
sąžine ir patyrimas. Tie daly
kai neįvyksta su z viena diena, 
vienok, bizniui tai labai daug 
reiškia. z

Tūkstančiai, kurie perka iš 
Midwest Stores tuos dalykus 
žino. Jie netik yra gerai įsiti
kinę, kad čia parsiduoda pui
kiausi kokybe, bet jie per savo 
asmeninius ryšius praktiškai 
gavo patirti Midwest krautuves 
patikiamą patarnavimą ir pa
tyrimą. ’ -

Kainos čia žemose Prekės čia 
žemiausiomis kainomis. Patar
navimas visuomet ganėtinai 
patikiamas. Todęl, visai su
prantama kodėl Midwest Stores 
'vertybės yra geriausios.

LSkelb.

NAUJIENOJ Chicago, K.
...’* ■ ■

Svarbios prakalbos Prakalbas rengia Cook kaun- 
tės socialistų partija. Įžanga 
25 centai asmeniui.

šeštadieny, kovo 6 dieną, 8:30 
valandą vakare įvyksta išleis
tuvių bankietas važiuojantiems 
i Ispaniją liuosnoriams. šis pa
rengimas bus . salėj Cafe Id- 
rott, 3206 f Wilton „avenue. 

Bus diskusuojami klausimai ' įranga tik 25 centai asmeniui.

šiandien, penktadieny, vasa
riu 19, 8 valandą vakare Ash
land auditorijoj, pHe Van Bu< 
rėn ir Ashland gatvių, įvyksta 
svarbios prakalbos.-.

Prakalbų tema: “Labor on 
the March”.

santykių tarp Amerikos Darbo 
Federacijos ir Komiteto Indus
triniam ’ Organizavimui, klau
simai liečią organizacinį dar- 
bininkų vajų plieno, automobi
lių ir gumos pramonėše, sėdė
jimo streikus,- etc.

Svarbiausieji kalbėtojai: Ge- 
npra Johnson,
moterų pagelbinęs brigados va
dovė; B. J. Widick, gumos dar
bininkų žurnalo redaktorius;

Rengia Cook kauntes socialis' 
tų partija.

GALIMA IŠLOŠTI 
$100,000 OLD GOLD 

KONTESTE
Mieli Nusitarkite tuoj, pat įstoti į šį 

kontestą ir laimėkite prizą

OLD GOLD CIGARETAI duoda

Iš “Birutes”
vakarą “Birutės” Choro'šį _ 

dainininkai renkasi į “Sanda
ros” svet., 814 W. 33rd St., 
vai. vakaro. Visi choro nariai 
privalo būti pamokose, nės yra 
svarbių reikalų dėl aptarimo. 
Nauji dainininkai gali dabar

Vincent R." Dunn, . Minneapolis jums laimėti viso amžiaus 
>.• 4. ' Sis kontestas susidaro išgeneralio stre'iko 1934 metų 

vadas, ir Frank Tragėr, Socia
listų partijos nacionalis sekre
torius.

prie “Birutes” prisidėti ir vei
kti meno srityje.

— Valdyba.

MUSŲ SKAITYTOJAI
PATARIA, KANADIETĖM 
UŽRAŠYTI “N.”

and fun and excite- 
the ręst.
lucky giri will smile 
because she will be 

“Queen pf
Are you sure it

ŠTAI KUR TIKRAI

Žemos Kainos!
IŠPARDAVIMAS—Petnyčioj ir Subatoj,' VASARIO-FEB. 19 ir 20

Paveiksluotų Mįslių sprendimų. Nu
eikite pas savo cigarų dylerį ir pa
prašykite Oficialių OLD GOLD Pa
veiksluotų Mįsliųi DYKAI kartu su 
tą kontestą liečiančiomis, taisyklė
mis. Yrą 1,000 piniginių laimėji
mų sumoje $200,000, Nėra čia jo
kių triksų ne gaudymų. Tikai jūsų 
gabumas laimės, Kontestas tik 
prasideda. Labiau—Sušvelnintas 
Old Golds duoda jums progą pasi
daryti turtingais visam amžiui. Seki
te instrukcijas atidžiai. Skaitykite 
Naujienas dėl tolimesnių pranešimų.

Sk.

GERB* REDAKCIJA;/
Pataria užsirašyti Montrealietėms 

moterims “Naujienas”. Tuomet ne
reiks eiti pas kitas drauges kląus- 
tis kaip reikia daryt “avieną” ar 
“jautieną” ar kitokius valgius, taip 
ir moterų papuošalus. Tuomet lauk
sit “Naujienų” kas rytas kaip ge
ros draugės, ateinant į namus. 
Jus žinosite naujienas, o labiausiai 
ką moterys veikia Amerikoj ir Ka
nadoj. Aš neapsilenksiu padėkojus 
gerbiamai Redakcijai už man pri
siųstą dovaną—Termometrą. Tariu 
širdingai ačiū. Dar prašyčiau, kad 
.man prisiusite porą Lietuvos žem- 
lapių. Man gimusiai Anglijoj nėra 
daug žinoma ta Lietuva, dėlto norė
čiau pamatyti iš žemlapio kur koks 
kraštas randasi, Kanadoj negaliu 
gauti tokių žemlapių kokių man te
ko matyti Jungtinėse Valstijose.

Nauja Naujienų skaitytoja,
Anna Vilkaitis, 

Montreal, Canada.

NAUJAS KULTŪROS 
NUMERIS 

(gruodžio mėn). 
Jau atėjo! .

(Gandai, kad Vitkauskas užvedęs 
bylą ir reikalaująs $25,000 nuostolių 
iš žmonos tėvų vaikščioja kelintą 
mėnesj. JBet tokios bylos nėra nei 
viename Chicagos teisme. Kai byla 
bus Užvesta, “Naujienos” apie tai 
praneš skaitytojams.—Red.) 
--------------- i--------------------- - ___

SERGA PRANAS
ŠIMKUS

ęrighton Park—Jau bus apie 
savaitę laiko, kai susirgo Pra
nas Shimkus (Simkevic) 4314 
Archer avenue, kurs užlaikė 
tavernos biznį. Kadangi šimku's 
yra buvęs Jungtinių Valstijų 
kariuomenėj, tai ir šiandie 
randasi Edward Ui nes ligoni
nėje. '

Pažinties draugai prašomi jį 
aplankyti. —Senas Petras

Nuo seniau Brainerd distrik
te' gyvena pp. Ivaškevičiai, 
8410 S. Justine St., Kaulakiai, 
Digriai (prie 87th ir Wood 
sts.), p. Rukštelienė, 8558 So. 
Winchester avė., F. Balis, 1610 
West 82nd Street, K. Yurevi- 
čius, 8714 South Winchester 
avenue, Sirvydai, 8630 S. Jus
tine Street. Kiek toliau, j pie
tus, ties 10540 Longwood Drive 
rezidenciją turi J. J. Ėlias, Siu
vusio U'niversal State Banko 
viršininkas. Netoliese gyvena 
Strumilai, PajauSkpi, Stankū
nai ir keletas kitų šeimynų.

Daugelis lietuvių turi nusi
pirkę namus Brainerd apielin
kė j e, bet juose negyvena.

*

Nauja Dainininkė
1933 metai ši mergina bu

vo Lietuvių Pasaulinės Paro
dos Dienos karalaitės svitos 
narė. Per kurį laiką apie ją ne
buvo girdėti. Bet neseniai ji 
ir vėl pasirodė prieš publiką, 
šį kartą dainininkės rolėje. Ji 
yra narė Northsidės operos 
mėgėjų grupės. Toji panelė, 
yra Adele Rakauskas, 6400 So. 
Maryland avenue. *

*

Eina Gandai...
Vos Dr. J. C. Svenciskas, 

jaunas dentistas, spėjo atida
ryti ofisą Brighton Parke, tuoj 
apie jį paplito gandai. Jie pa
liečia jo “stono” permainą. Sa
ko, kad netrukus Dr. Svencis- 
kįas maršuos prie altoriaus.

* f

Grįžo Iš Lietuvos
Populiarieji biznieriai, Vin

cas ir Kotryna Stulpinai prieš 
pereitas Kalėdas buvo išvykę 

‘Lietuvon praleisti žiemines 
atostogas. Dabar grįžę atgal pa
sakoja savo kostumeriams ten 
įgytus įspūdžius. Turėję gerus 
laikus. Didelių permainų nepa
stebėję. Mat, pp. Stulpinai bu
vo aplankę Lietuvą -prieš tai. 
V. Stulpinas iš profesijos yra 
vaistininkas, gi ponia Stulpi
nienė yra lakūno S. Dariaus 
sesutė. Ji užlaiko dvi valgyk
las vardu, Jucius Sisters, ties 
1608 West 47th Street ir 3241 
So. Halsted Street.

R.

Kaip patirti vertybė
Perkant mėginti surasti ge- 1 

riausią vertybę yra natūralus 
dalykas. Tačiau yra klaida, ku
ri gal ir per dažnai apsireišę 
kia pas kai ką, kad ima spręs
ti daikto vertę iš jo ’kaįnos.

Štai pavyzdys, šeimininkė 
nuėjusi į krautuvę pasirenka 
iš tūkstančių dalyką patį ge- 
riausį pagal savo išmanymą, 
bet ar tai ištikrųjų yra geriau
sias, pasakyti, visgi, dar ji ne
gali. Ji nėra tikra, kad tas 
daiktas yra tikrai vertas to pi
nigo, kurį ji už tai sumokė
ja , ’ I

Todėl, pirm, viso ko, visuo
met reikia žiūrėti produkto. 
Maistas yra rūšiuojamas pa
gal savo kokybę. Faktas, kad Į 
geriausias kokybės maistas da
ro geriausią vertybę. Iš to
kios prekės pasidaro ir gar
džiausi valgiai ir beto, maištin
giausi—tai yra svarbu. Tada 
tik ateina kainos klausimas. į 

ačiau pačiu svarbiausiu daik 
tu yra krautuvė ir prekybinin

Remkite tuos, kurie 
garsinasi

“C & H” ARBA “DOMINO”

CANE CUKRUS H 26c
■X •• /

“MIDWEST” PUIKIAUSI GOLDEN SANTOS
TT A 17 A KASDIEN ŠVIEŽIAI (SVARO 4 Q.
KAVA SPRAGINTA MAIŠELIS I o w

“Midvvest” De Luxe KAVA sv. ken. 27c..........     —' '     ”"w
“SALADA” BR0WN LABEL _
JUODA ARBATA PAK? 9c 17c
SWISS FOOD 'DRINK
OVALTINE KENAI1 53c :iMAŽI PA r

714 um pak. 12c

“MIDWEST” TYRIAUSI .
ŽEMUOGIŲ PREZERVAI ....... sv. dž. 19c
“DROMEDARY”
DATES be pits
.............   .1.................. -U■<■■ ■ ..... lt W j

“JUSTICE” PRIRENGTI ŠPAGETAI, ŽIRNIAI IR gUS ‘
MORKOS; RED BEANS, ŽIRNIAI, LIMA BEANS,
RAIKYTOS MORKOS; MAIŠYTOS DARŽOVĖS,
9 UNCIJŲ KENAI ..... ........................... ..... .........4.

“MIDWEST” PUIKIOS CALIFORNIJOS
A I RIEKUTĖS AR PUSĖS Dideli 'žyi' kenai

TYROS DARŽOVĖS . SVAROUSPRY” SHORTENING 3 ,sv. ke'nai 61c KEN.fc 8 . G---------------------.------ i------------ —-................ —--------------- r 
“PILLSBURY’S” KĖKSŲ MILTAI. ....... „---- r. pak. 26^,
“PILLSBURY’S’* BLYNELIŲ MILTAI 20 unc. pak. 10^
PUIKUS COTTAGE CHEESE (Varškė) .... 2 sv., 17$
BISMARCK SILKES - 5 unc. dž. 2 už 19c 
JONATHAN OBUOLIAI 4 sv. 25c
GRAPEFRUIT ™ . DI°.teL.1 3 už 11C

ŠVIEŽI ŠPINAKAI Texas
KOPŪSTAI Nauji, Texas .. 
“CAMAY” MUILAS .. .. . .

4 sv. 25c
.....c,.-., sv. 3c
—. ,4 šm. 25c

DIDELI 4
PAKELIAI C ■ V“OXYDOL”i 9c

“BURNISHINE” Niekei Polish % paintės ken. 9^

Prof. V. Čepinskio, “Autori
tetas ir Laisvoji Mintis Mok- 

>sle”; Prof. P. Leonas, “Istori
ne Žmoniškumo Etikos ir Tei
sės Evoliucija”; Robert Frost, 
“Samdinio Mirtis”; J. Ker
nius, “Vincas Krevė-Tautosa- 
kininkas”; H. Lukauskaitė, 

. “Draugams”; “žygis į Hima
lajus.”,

Galima gauti “Naujienose”.
•45 centai numeris.

DĖKOJA “NAUJIENOMS”
GERB. REDAKCIJA:

Mes, Evanauskai, esam dėkingi už 
tai, ką jus rašėte apie musų sūnų. 
Jus jam gelbstite ir skatinate dirb
ti. Jus labai gražiai apie jį atsilie
pėte.

Pp. George Evanauskai,
3950 Archer Avenue,

Chicago.
(Charles Evanauskas yra jaunasis 

karikatūristas, apie kurį “Naujie
nos” rašė pereitą savaitę).

NORI ŽINOTI, KODĖL “NAUJIE
NOS” NERAŠO.

GERB. REDAKCIJA:
yisi žmonės jau kalba apie didelę 

bylą, kurią poetas Arėjas Vitkauskas 
užvedė prieš savo žmoną, Bernice 
Balickas-Vitkauskienę. O “Naujie
nos” nieko iki šiol apie tai nerašė. 
Kiti laikraščiai žinias jau turėjo. 
Kodėl “Naujienos” apie tai nieko 
nesako ?

Skaitytojas,
Chicago.

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

- ■

Federalio Teatro Naujas 
Veikalas

Vasario 19 dieną, šį penkta
dienį, prasideda vaidinimas fe
deralio teatro naujo veikalo 
“The Good Old Summertime” 
Blackstone teatre. Tai yra kp- 
medija. Parašė ją Martin Fla- 
'vin. Aktoriai yra: Thelma 
Marsh, Lester Podewell, Ted 
Johnson, Victor Sutherland, 
Glen Ęeveridge, Myrtle Brig- 
den, George Dayton, Albert 
Tegner, Bessie Tibbels. ir James 
Rice. Flavin yra taipgi auto- 

I rius pirmiau statyto veikalo 
“Broken Dishes”.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi 

“NAUJIENOSE”

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

PIRKIT NUO LIETUVIO—TIK PAS MUS GALITE GAUTI

International Wine&Liquor Co
. FRANK VIZGARD, Savininkas "

4611 So. Ashland Avenue, Phone Boulevard 0470
MES PARDUODAME TIK Į TAVERNOS. TEN IR REIKALAUKITE.

'<* v y.

DAILY BUSINESS DIRECTORY
\ . ■ • • • .

> KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musą skaitytojamr susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairią paprastą ir nepaprastų daiktą, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančią čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškotų pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informaciją, jeigu tik ją bus galima gauti.

2 pak.
• ANGLYS—CO AL

“BRILLO” Akiminiumo Valymui ...
■j g IŠPARDAVIME STIKLINIS INDAS VAISIAMS UŽ j g SU 

KONCENTRUOTAS ABU O m 
0UVO MĖLYNAS PAKELIS 9' UŽ ■ V

$100 PINIGAIS KAS SAVAITĘ DYKAI! 
TIK TAUPYKIT MUSŲ KUPONUS!

A FIRK NUO fMlDVVESfl NES PIClAu

>!

3621-23-25 So. Halsted Street,

kėjimais. Užganėdinimas garantuotas arba pinigai grąžinami 
sužinokit apie musų kainas pirmiausiai.

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31 st Street

■ Rakandų kainos kįla. Sensacinis 
J) X ^Piginimas kainų pas mus Vasario 

• ' mėnesio išp'ardavime. Pirkit nupi-
......... ................ —......    ! • gintomis kainomis, lengvais išmo- 

Atsilankykit ir
« L.

Central District Furniture Company
JOSEPII JOZAITIS, Mgr.

Phone Boulevard 0987
■j >

Laidotuvių Direktoriai

s£.l£lJG Avr 
TKL. MMJZMC r MOX

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

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

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

Pocahonias Mine Rųn Šcreened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

_____ Smulkesni $7.15 tonas.
Lump $6.00, Pea Coal Nut $5.00, 
Mine Run $5.75, Egg $6.00, Screen- 
ings $4.75. Pristatome mieste ir j 
priemiesčius. Pašaukit dieną ar na
ktį Tel. KEDZIE 3882.

LIGONINES— 
HOSPITALS

ANGLYS! ANGLYS!
NEGIRDĖTAI NUPIGINTOMIS 

KAINOMIS
POCAHONTAS Mine Run 4 tonai 
ar daugiau $7.00 už toną. Kitos ang
lys už toną:

BLACK BAND ...................... $8.60
ILLINOIS LUMP ............... $6.40
FRANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite' LAFAYETTE 8980

Oksas Express 4405 S. Fairfield Avė.

, SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentrški gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima tansilus. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikalė 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.

• TAVERNOS___
Happy Hour Tavern 
STELLA SHURNAS, Savininke 
Tavern Pale Beer 

3106 SOUTH HALSTED STREET 
i Puikiausi degtinė ir vynai.

Telefonas Victory 7523 
CHICAGO, ILL.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl viduriu ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodama? 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės 
Reikalaukite visi ir visados Šaluta- 
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1188.

Tel. Wellington 1932 
OAKDALE TAVERN 

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

—Degtinė. 
CITIZENS BEER.

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

Tel. Hemlock 5421
AW COM ON INN TAVERN 

Mrs. Vera Thomąs, Sav. 
žuvis penktadieniais—užkandžiai ir 

muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAGER

priz.es


1937

MUZIKOS ŽINIOS
Rašo — NORA

Mažiau kP.mpeticijos, dau
giau kooperacijos, št^ai 
kas yrą nųizikai reika- 
Mpgą . . .

------ O-—X-

Birutės Vakaro 
Impresijos

Jeigu rezultatai praeito sek
madienio Birutės parengimo— 
gabumai ir nuoširdus darbas 
iš pusės birutiečių ir svečių 
artistų ir entusiastiškas priė
mimas ir begalo draugiškas 

• ūpas iš pusės dailės mylėtojų 
ir jos rėmėjip tos skaitmenip- 
gąi susy-inkusios. publikos pa
sigėrėti birptiečių pastangoms 
ir duoti jiepąs pądrąsinimo to-, 
lesniam darbui — yra reikš
minga žymė ir lemia Birutes 
ir kitų panašių kultūros orga
nizacijų ateitį, tai yra džiugi
nantis reiškinys. Ateityje Bi7 
rutej yra leipta atlikti dar di
desnius darbus, negu buvo at
liktieji praeityje^ nes čia gi
męs jaunimas ateina 
prie daug palankesnių sąlygų, 
sų didesąiu prisirengimų. Tik 
reikia tikėtis, kąd tas jauni
mas įvertina idealą, kuris yra 
Birutės paniąte, ir turės pasi
šventimo ir ištvęrmės, kaip 
kad turėjo, jo pirmtakunai, ku
rie nuoširdžiai ugdė ir saugiai, 
globojo tą idealą. Nemanau, 
kad atsiras bent vienas bięu- 
tiętįs, kuris apgailestautų lai
ką ir pastangas padėtas Biru
tės darbuotėje. Atsimini
mai tų laikų yra brangus kiek
vienam, ir apgailestaujam <tik 
neturėję galimybės daugiau 
prisidėti prie to darbo, kuris 
yra taip gražus ir visiems 
naudingas.

Visi buvome susidomėję šiuo 
Birutės parengimu, kadangi 
visas jis buvo rankose musų 

gimusių
«>

jaunųjų, Amerikoje 
menininkų.

'f, ’ ------o—44- --
Jaanuiu Talentą 
Pąsiaękimąs

Rrogrąmąs buvo dviejųRrOgrąnąas buvo dviejų da
lių: mu?ikalė komedija “Svei
kam Mgps Neįkaibėsi’’ (muzi
ką įžymaus frųncuzų kpmpo- 
^iioriąųs (Mfepbaclfo.) ir kon
certai •' ' \

West Sidę. — Sękm$$ęių, vasario 2Į d-, 1 po pi6lų Pft- 
prągtpj v.įetpj jvyks svarbus ^rąugįjps “l/įetuyos Ųkįnjų- 
kon mėnesius sųsįrįnkimas. Bus d^ug ręįkąlų sy^typfl$j. 
Išgirsime raportą iš 30 metų ^ųkaktųyių p,ąniiRėjiipąQ. Visi 
nariai iy narės būtinai atsilankykime j sųsiriųkįmą. Atsi
likę sų pnokesčiąis prašomi užsimokėti. z

J. Žukauskas, pirm., Ievą Lukošiūtė, fįp. rast.
12 Wardo Amerikos Lietuvių Piliečių Politiškas ir Pą$elpįnis 

ĮCIiubas laikys mėnesinį susirinkimą sekiųadięĮij, vą^ąyip 
21 d. 1 vai. popiet Jlollywood svet, 2417 W. 43 St.

/ . Paul J. Petraitis, rašt..
Vilniui Vaduoti Sąjungos visų skyrių valdybų sųsįTinkiųias' *. > *■ * v'' *’ ’ ' ' ' ' '

įyyks vasario 22 d. 7:30 vai. vą'kare, šv. Jųrgjo pąr-. mo
kyklos kambary. Ne vien skyrių yąldybois y£ą kyi£ČiaPW,

. bet ir šiaip visuomenes veikėjai, kuriems tik yųpi Vilnjąus 
ątyądavimo klausimas. Be to, turime svąrbiy reikalų pąsį- 
tarimui. lįviečia V. S-gos valdyba.

Cicero Lietuvių Kultūros Draugijos pienelius sųąjrinkipia3 
jvyks vasario 19 d. Liuosybės svetąinęj, 7:30 Vai. yak- Vj- 
sj nariai kviečiąmi dalyvauti susiriųkiw \ užsimokėti mė" 
nesimuš mokesčius, taipgi yra svarbių, reikalų aptarti-.

į,

PARENGIMAI
<■■■ '-ii- . i •

M- Rųųdųlieųei, veikalų rąšėjai ir visuomenės darbuotųjąi pą- 
gęrbti reųgią Liet; Moterų D r-j a Apšvieta vakarienę, pro
gramą ir šokius nedalioj, vasario 21 dieną, Chicago Liet. 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Pradžia 6 vai. vak. Įžanga 
iš kalno 50c., prie durų 60c. Kviečia skaitlingai atsilankyti 

« • : , ’ ' ' ■ ' ' ‘ ■ ■■ -t

Rengėjos.

Tikrai kulturiųgai ir toli nu
žengusiai dainininkei Genovai
tei Gįedraitienei eina didelė 
dalis kredito už pasisekimą 
prograųip pirmosios dalies. 
Apart vaidiųimp syąrbiaųsios 
Ągųtęs roles, ji bsuyp atsako- 
mingą už veikalo režisūrą. 
Ponią Giedraitienę puikiai 
mokėjo veikąlą išanalizuoti, 
įvertinti ir, pati turėdama ak- 
toriąus tąlento ir gabumo, su
gebėję kitus įkvėpti. Pati bū
dama žąvėtjpp ir mąlonąus 
halso valdovė parodė taipgi 
interpretatyvį tikrumą, stebė
tiną! malonų realumą, pąturą- 
liškumą ekspresijos, gestų ir 
vaidybos meniškumą. Ji pui
kiai sukorė šią rolę.

Ągutės numylėtinį, Jpųųką, 
Yaįdmp, Ąrdąųas Kaminskas. 
Šis dainininkas su kiekvienu 
pasirodymu scenoje įgyją dL 

dirbti dęsnį skaičių adrpiratorių. Ka
minsko tenoras, yra švelnus, 
tyras ir metališkąi skambus. 
Jo dainavimas lengvas ir lais
vas. Ponios Giedraitienės ir 
Kaminsko balsai tikrai gražiai 
parmPP>?upjasi, taip kad klau
sytį jųdviejų duęto pačioj 
pradžioje ŠiP Yeikąlp buvp tik
rus malonumas. Turiu pridė
ti dar, kad Kaminskas šį kar
tą buvo daug liuosenis savo 
vaidinime — reiškia vis daro 
pažangą.

——o-----
f • •

Spektaklio 
Siurprizas

Nė vienas spektaklis neapsi
eina be siurprizų, ir šį kartą 
toji rolė teko musų gerąm 
birųtięčiui ir nęųuilsįtąnęiąm 
dailės darbuotojui ir rėmėjui, 
P. Mileriui. Charakteringoj 
Simo, Ągutės godaus kaimy
no, rolėje, kuri ^ikąląvą.. PC 
vien gero vaidininko, b,et kąr- 
tu ir •iįąinąvnnp! ir tfet šnHi- 
mq, I\Įiįleris, maloniai nustebi
no niųs visus. ^ą|pinąi jo di
delis pxisjnįįmąs prie dailės, 
dėiRėsis gereąpiąis pasąųlĮųląls 
vaidiniRiais, mųzjkąlląis vęi- 
kająįą, etc. lę ąDęipąs sekintas 
dailės ęige$ nenuėjo yeįtųi.

Ikft šiol mes žinojome vien 
musų visų mylimą Petronėlę 
Milerienę kaipo gabią vąldin- 
toją, dabar jau turime pripa
žinti artistiškų gabumų ir jos 
vyrui.

p,ąug kredito prikląų^p vai
dintojui Bruno Bruknis- 
Brooks, Jokūbo (Simo sunaus) 
rolėje. Jis šią “nępilnąme- 
čia ąunaus” rplę mokėjo tin- 
kamai suvaidinti tąip, kadi jo 
scenos su savo tėyu Šinju (Mi
lerių) iššaukė daug pasigerė
jimo ir publikos ąplodisrųeiltų.

Kąip jau iš praeities žinonąė, 
ten kur Jonas Byanskas daly
vauja kaipo mokytojas, vedė
jas, solistas ar a'kompanistąs, 
tai dalykas muzikaliai bus 
“perfect’-. Taip ir šiame ąt-c 
vėjyje buvo.- P-s Byanskaą 
prirengė veikalo muzikalę. pu
sę ir joje atspindėjo suprati-; 
mas ir įvertinimas autoriaus, 
reikalavimų ir gabumas ir rū
pestingumas prireilgime jų 
publikai.

Publika karštai plojo išpil
dytoj ams ir kėlė ovacijas re- 
žisorei ir artistei p. Gied
raitienei ir muzikaliam direk? 
(orįųl p. Byąnskui. Ir Jie to 
visp tiarai ųžsipelųę. P-ųiąi 
.Gįedrąitieųei dar buyo įteikta • 
plūstąs rą'ųdonų rožių.

. —r-p-----  .. ‘
Birutė Dainos 
Skleidėja

Antra, dalis programo buvę; 
koncertinė. Solistai, apaęt 
Antanę Kaminsko, buvo, dąr 
Kazys Pažerskįs, > baritohas, 
kuris ięgį yra mums' gerą! ži-. 
nomasį ir įpėgįąmas daininin
kas. Abudu dainininkai bu
vo priversti padąipuoti ir 
“enęore”, gražiai išpildžius 
programe pažymėjus kurinius. 
Musų Ona Biežienė, per dau
gelį metų gera birutietę, kaip 
visuomet simpatingai išpildė 
solo su choru Stasio Šimkaus 
dainoje “šermukšnėlė”.

Birutės choras, Jonui Byan- 
skui vadovaujant, išpildė įdo
mų, nelengva ir gerai paruoš
tą programą, .susidedantį iš 
šinikąųs., S;ąrpąiiaųs, Ęarnavi- 
čiąųs^ Bąųąlčio Ir kį$įm inusus 
kompOzįtprių kųriplųt Moterų 
choras ypątiųgąį ąrŲ$tj<kąi su“ 
daįųavo dąiPąs iš įLąrriavi- 
čiąus (ųieros “Gražina” ir Bi- 
i?et p.perpą ^ęąrųieų”, Jaipgi 
leųgvesųio tlpp, bet labąi me- 
llpdlngą Sąrpaliąųs kurinį 
‘'^ąlunio BųrĮgą”. yįsįą$ cho- 

e$ke$Įrąi ąkoinpąųųojant, 
išpildė vąlcą iš p^erdS “čigo
ną Įląrpnąs” (Strąųss’o muzi
ką) Ir ‘‘Lietuviais esame mes 
gimę” (Šimkaus).

Tęųką tik pakartoti tai, ką 
ųesykį pąąteDejąą praeityje, 
kąd p-. Byąnskp vedaptas Bi- 
rutes eporas yra ąilgšiai me- 
lOas ęlnirąs, turi grąžai iš- 
iąviųtų ypątipgąi mo
tery sekcijoj, puikiai skamba, 
tiksliai inlonųųja ir turi įvai
rią išrąišką- Koncerto visu
ma paliko gražaus įspudžio. 
Žodžiu, kiekviena jo daina 
puvo gyvą! nupieštas paveiks
iąs, kuris paliko klausytojų 
atmintyje kaip malonumas ir 
džiaugsmas ateities pasigėrėji
mui.

Sveikinimai ^irutei jos vi- 
sąpųslškąni pąsisekimo praei
tą sekmadienį. Linkėjimai 
jąųųlmųl vkegęresijio ir dides- 
ųlp pąąlsękimp JM kultūros 
dait>ųotėje ateityje.

Vestom ir Povanos
* f ■ t—r-——t-r

Šiomis, dienomis apsivedė 
Juozas Kąžįniieraitis, vyresny
sis sųnųs pp. Kazimieraičių, 
Joniškiečių kliųbp nuoširdžių 
dar^Uptojų-f

Jaunasis
dą tilę! 23

Kazimieraitis yra 
metų, tačiau turi 

darbą kaip-* šoferis privačioj 
turčių šeimynoj. Jaunasis Ka
zimieraitis ir pats turi auto
mobilį ir savo žmoną kas vaka
ras payežioja ir jiedu leidžia 
-ųedąųs mėnesį.

P-le Adelė Kazimieraičiutė, 
pamapiusi kM brolis rengiasi 
apsivestį, nupifkp tęvų namui 
dailią flooj’ lempą ir valgomo-

MAZONAITES $100,000 BYLA DĖL SUVI 
LKUIMO LIKVIDUOTA

CLASSIFIE.D APS. ]

Susitaikiusi su neištikimuoju sužieduoti 
niu už $3,000

. ■ ' I . / ■' * ' 4

Marija 
B. Mązpnąitė, 6500 South Fair- 
fįeld ąvenuet dątoąi laimėjo. 
Ji norėjo $100,000, bet gavo 
ąpie $ą$Q0^ yięnok ii jaučia
mi patenkintą* /

Jai šjr$S nebeskaudės, ji, 
dąhar tą nedorą TJip- 

mąą t. pątkerį, kurią papra
šęs jos rankoj neprįsirengė 
vestuvėms per keturis metus.

Išlaukusi tokį ilgą laiką, 
Mažonąitė nuėjo tęisman ir 
paprašė teisėjo priteisti Par
kerį sumokėti jai $100,000 už 
suviliojimą. Lipdymai, advp- 
katų strategiški mąnevr'avi- 
mai užsitęsė porą metų. Bylą 
nepriėjo prie svarstymo, ir 
jau nebe prieis. Mazonaitė su
sitaikė su Parkerių i$ tęismo. 
Ji sutikusi priimti nuo neišti- 
kimojo* Sužieduotinio $3,00Q at
lyginimo už visas jai padary
tas skriaudas.

Mazonaitė yra knygvedė. 
Thomas L. Parker, 53 metų 
diyorsuotąs vyras, yra iždinin
kas Stapdard Eelectric Manu- 
fącturing Gompany, ir gyveųą

63 Metą Senutė Nusi 
žudė Pabugusi De

portacijos
Iššoko per langą, į stabus

Vakar anksti rytų 63 metų 
senutė, Auna Burilhardt iš- 
šoĮępzpęr langą antros eilės 
viešbutyj, 607 N. Clark st., ir 
užsimušė. Jos .rūbuose buvo 
įsiūta $Į,36iiL pipigąis.

Iš raštelio, kurį senelė pali
ko, pasirodo, kad ji nusižudė, 
manydama, jog valdžia ją de
portuos Qfen$įjo.n, is kur ji 
atvaž|ąyq. . ,

Pradėjo sėdėjimo strei
ką Nęirth

• ' ’ h Y’zy!' ■

150 (ląrDiiiinkų, 
r'anstpel Meljllųrg'icaį £!ęfpp.r{i- 
tięn,
ny, YSSftdei IT $fųa. 
sčdėjijpifj’ 4ię m š^i-
ninkąį
Organi^'vįpdoi ir 
kad priRflžįpttj įų
uniją. '

dirbtuvė įf gį«žk^ jįftg,: 
Korpprąpį jąs
reiškę, KrpMS j W 
mą Waųkepne prašydami a»- 
grąžiųti jiems ją ftąyąstj, Ki- 
taip sąkąnt, išvyti strelkicriųs 
iš dirbtuvės pągelhą indžienkše- 
no.

Kovą dėl fondu Chką- 
parkams

, ' Į t.'" .

Chįcągoą parkų tarybą 
šo, kad Illinois valstijos 
la'tura ■ ųždėjų tąksųs 
$9,000,0,00 pąrkų siątęmes reį- 
kalaiųą. Tąjų prąšyųĮdl pą^- 
dė le^ąlątųvpj stlpni epezjęlją. 
Legisjątų^s yę^ąųją
detaijų irody^y, Mip 
tvarkų 
tą ir kaip ji skiriamus pa r- 
kams < y

J?' kambario rakandų setą, ak - 
somų ąppiuštpnjis kėdėmis- 
P-lė Adelė yrą dąr jątiRR,. W 
čiau turi ir ®ąvo uždar
bio sntą’ųp^įs jąų pąpųoįe tę
vų nąiųųg. g.
' /?1" * ..'•‘■y: t M ii...   ■ ■ -r —-

■■‘f!

pra- 
legis-
O

.J'.... ■' ' /

Viši Namu $ąYįhįnkąį Prisįrašyįsite Prie 
BRIGHTON PARK LANDLORDS

BUREAU ASSOCIATION
B. R. PIETKIEWICZ, manager 

Chicago2608 West 47th Street

Evąnstone. Jis prisipažino pa
laikęs artimą “kompaniją” su 
Įįetuvaite ir kartu su ja lankęs 
viešbučius, kabaretus, o jei 
tai būdavo parankiau, išva
žiuodavęs sąvaites galui i? į 
provinciją. —R.

CLASSIFIED ADS

barnis for bale 
Ūkiai Pardavimui

105 AKRŲ FARMA parsiduoda 
La- Porte, Indianą. Gera vieta, gera 
žeme. D.ąįią cash—likusi lengvais iš
mokėjimais. Del infdrmhcijų pama
tyti John Woyak, 5012 Su. Marsh- 
fi^ių Ąyęuųe. v

"COAL
GARANTUOTOS ANGLYS Už MA

ŽIAUS PINIGŲ. 
Poęąhontąs M*ne Ęun stambios 
Reguliariai $Š.5O vertės tiktai $7.25

‘ Pocahoptas , Lump or >Ugg, 
Reguliariai $11.50, vertės, .... $8.75 
Geriausios Indiana Mine Run $5.25, 
Egg ar Lump, reguliariai $8.00 ver
tėj, už ............ ..............  k„ $5.75
Screęnįngs ar Stoker ...........  $4.60

Greitas pristatymas visur.
SUPER COĄL CŲMPANY 

Tel. DEArborn 6264.

Help VV^nted—Malė 
Darbininkų įteikia

. REIKIA JANITORIAUS pagęlbi- 
ninko, kreiptis 4939 Broadvvąy, už
pakaly. i

REIKIA JAUNŲ VYRO siųgelio 
kaipo keįksų kepėjo pągelbininkp. 
11749 So. Michiga’n ‘ Avė.

REIKALINGAS DARBININKAS 
dirbti į taverną. Turi mokėti anglų 
kalbą. 1519, Eąst 6.3r,d Street.

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokiosY ’ rūtįęs gėripių. ".... .  ”

Kas ateis-su šiuo apgarsinimų, 
nusipirks ^Įiųįąąalė kąinomįs?

INCO1UE TAKSUS i? SOCIAL 
SĘėŲRI t Y RAPORTUS 

pasitaikant; prie valdžias 
reikaįriviim|

J. P. Varkala
Valstijas Ręgistrųętas Auditorius
3241 So, Rąlstęd St

- Phonę pĄįĮĮMĘT 7358
, Teisią iųfįrtnąpiįąs ir užvedą 

Syątęiiias
, j7ci.'|l:sry?

LŲPĮbb? JĮANŲbJONĮS
Persiskyrė sų šiuo pasauliu 

Vasario 16-tą dieną, 10:45 v, 
ryto, 1937 m., sulaukus 17 m. 
amžiaus, gųnus Pittsbųrgh, 
Pa. Sausio Ž5-tą, 1920.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Mąr?eUą (po tėvais 
Kavai), tėvą Juozapą, seserf 
Millie, " dėdę Joną ii? Zofiją 
Grigaliūnus ir šeimyną, krikš
to tėvelius Joną ir Oną Ber- 
ženuą, cioces Magdaleną ir 
Juozapą Kazlauskius, Marijoną

Juozapą Mab.nibs ir šeimy- 
. ųą; dėdę Joną Bąltrąųą ir ki 
tąjį ginilųęs.

ĮCųnąs pąšąryotąs 4359 S?

Vą^ąpo Įįfcia (Į., 1-nįą valandą

pįs ^gjjpinės, draugai ir ‘ pažįs 
tunu esat nuoširdžiai kviečią 
mj dalyvauti laidotose ir Sį|- 
teiktijąį paskutini PUtarpąvi 
mą Jr ątsįsveikipinią.

Nuliūdęliekame,

. Tėyąį, sęsųo. krikšto, tėyąį, 
dėdes,; ęįocės ir gilinės. .

patąrpąųją jąid. dir. A. Mąs,ąL

-■ ?! !■■■!■ J LZ1 ?1'»   ■ W."1 ■■1 "r T ' "'"T", ■ . /p.

Prie

Mezgimo Dirbtuves 
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT
KNITTING MILLS

* F. SEŲEtyONAVIGH 
SVETERIŲ KRAU
TUVĖ ATDĄRA KAS 
DIENA — IR VAKA
RAIS IR 'SEKMA- 
” DIENIAIS.

Telefonas
' VICTORY 3486.
504 WEST 33-rd STREET

STOODENėrYSTfi
Mes dengiame ir pfataisonie visokios 
rųšies stogus, taipgi dirbame blėties 
ęįąrbus. Lengvos išlygos, jei pagei
daujama. i

BRIDGEPORT ROOFING CO.
W6 So, ĘąlstęJ Stjeęt 

Tel. Victory 4965

" " “4 ’ Fiąąnįiąl r
Finansai-Paskolos

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto — nėra mokesnio. 

Randois—notos—algos—skolos—Grp- 
cery Bilos—visų rūšių bilps—grei
tas patarnavimas.

GRĖAT NČRTHERN CREDIT 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone State 5922.

REIKALINGA PINIGŲ ant mor- 
gičių nuo $1696.00 iki $5,000.60.

Prąpeškitą Lįthųąniart Bųilding 
and Lpan Asspęįątion, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III.'

* * *■

Fiiriūture & Fixtures 
Rąkandą|-Įtais<i

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

VeL BOULEVARP 2800
Perkąm, parduodam ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname narnąs, rakandus ir auto- 
mpbilius. Taipgi turime daug gerų 
nartių pardavimui arba mainyitiui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas

$25,000 Naujų Rakandų Pardavimui patarnavimas. Reikalui prięjus krei- 
Nematytpmis kairiomis — Prieina- AVr

iriomis išlygomis. ^tiLAND AVĖ.
$100 Importuoti ir Amerikoniški Ofisas 2-ros lubas su J. J. Gpsh 

kaurai ...... ........ $15—-$^6—$25
$150 Amer. Orient kaurai $3Q—$35 
$135 gražus, nauji parlor 

setai  .. ................ . $39—$49
$375 vertės 3 kamb. įrengimas $125 
$600 vertės 4 kamb. įrengimas 

de luxe .. ......   $175
Atdara vak- iki 9,—Nedėlįoj iki 5 v. v.

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So, Ashland Avė.

Business nęėš
Pardavimui Bi/.nisi

NAŠLĖ PARDUODA' CIGARŲ, 
cigaretų ir ice cream krautuvę su 
namu ar be namo arba išmainys j 
privatinį namą. 1609 Sg. Halgted 
Street.

ČIA LAIMĖ PADAROMA į trum
pą ląiką — grpsęrnės ir ipšSPS pąar- 
ketąs ąrti Maraųėtte parko. Einąh- 
tis biznis, stakas, fikčeriai. Bųdin- 
kas—kaip ųoripia. Kreiptis

Ž532 W. 68rd St. Hemlobk 83Q0.

PARGENĄS parsiduoda Cicęroj— 
saliųno barai gerai atrodo, parduo
siu įĮę|)rąngjai. Savinipkąs 1444 So. 
51 st Avenue.

PARDAVIMUI GROSĘRNĖ ir 
RŲ$ERNĖ, biznis išdirbtas, getoję 
viętpje. Pąrdųasių pigiai: su namu 
ąr be nęnąų, ųes savininkas turi du 
biznįus. 246 So. 13th Avę., Maywooą, 
Illinoją

PĄRSįDUO.pA Taverną — nąuji 
fikčerifti, prieinama kąiha.

, • 2640 West 69th St.
■'v ĮJitųatiM W»nfe4 ? '™

PĄINTER IR PAPER RANGĖR 
ieško ’ darbo. Galiu ir kitus darbus 
ąflikti prie pagrąžinimo namų.

joseph Augaitis,
160Š So. 50th Avępųę. 

Tel. Cicero 64$.

Personai 
Akmenų Ięško

PAIEŠKAU GYVENIMO draugo 
pusamžių. Esu pąš|ė tųrtiųga. Meld
žiu kreiptis laišku. 1739 Šo. Halsted 
St.-, Box 570.

Draugą! R Įty, Prasąią?

BB. Ž. TAVLRN 
42Į3 $p. CąmplįU Ąve. 

BURLINGTON BEER 
Užkandžiai kamieną, 6 Fįeh EfY 

*■' ' 'čią.
■............... ■ ■ ..te — ■

'■rrffOT ...

3X18 So.. Haluted
M BpfflęvM

Gelęs MylintĮemą—Vestuvenjąrr?
Banketams—Laidotuvėms—

.1 T.

Naujienose 
Apsimoka

Pristato j Valgyklas Visokios rū
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĘ 
3239 So. Halsted St 

Tel. VICTORY 2031-2

Help Wąnted—Female
■ Darbininkių reikia

MERGINA NAMŲ DARBUI, 2 
suaugę. 1' vaikas, savas kambarys, 
$8—$10. Austin 9480.

JAUNA MERGINA PATYRUSI 
5 mėnesių kūdikiui prižiūrėti ir len- 
gvąm namų darbui. Valandos nuo 4. 
iki 10 p. p. $3.00 savaitėj. 1714 W. 
46th St 2-ras aukštas rytų pusėj.

REIKIA LEMPŲ ŠILKINIŲ š£I
DŲ dirbėjų. Tiktai* patyrusių. Taipgi

1516 So. Wabash Avė.
namuos norinčių dirbti. King Mfg. 
Co

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, mokykliniam vaikui prižiū
rėti—gęri nąmai, būti, $6—$7.

Butterfield 4880.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui bę skalbimo, ir virląio. Geri 
namai, mažas apartnientas. $5.00.

Butterfield 3872.

Furnished Rooms

PRIIMSIU MOTERĮ arba VYRĄ 
su vaikais į butą. Esu vieną. Rašy
kite 1739 Sp. Halsted St., Box 568.

Real Estate For Salę

PARDAVIMUI arba MAINYMUI 
netoli Marųuętte Varko, 6* kamba
rių nąmas, įainą $2,700, įmokėti 
$500, kitus l^aip rendą. 50 akęrių 
farma netoli Chicagos, geri trobe
siai ir mašinos. Kaina $3,500.

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 S. Kedzie Avė. Tel. Groveuill 
0306. >

PERKAM, PARDUODAM, MAI
NOM NAMUS, farmas, lotus, mor- 
gičius, visokius biznius Amerikoj ar 
Lietuvoj. Kas ką turite parduoti ar
ba norite pigiai pirkti, kreipkitės 
ypatiškai ar laišku pas:

C. P. SUROMSKIS and CO., 
6551 So. Kedzie Avenue

Tel. Grovehill 0366.

DIDELIS BARGENAS
PĄRSIPUO.DA 6 kambarių naujas 

mųęp Į3ungąįow 2 karų garažas, šil
tą vandeniu Šilddiąaą, randasi Mar- 
ųuettė Parko apielinkėj. šaukite 
Vaičaitis, ’Republię 8610.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda dviejų aukotų muro 

namas 5 ir 6 ^amlamą! Furnace 
apšildymas. Parsiduoda už $3750. 
Taipgi didelis pasirinkimas kitu bąr-

Z. S. MJCKEV1CE and CO. 
6816 So. Western Ąvenue 

Hemlock 0800. • 

. TIKRAS RARGENAS 
pARSJDppDA dvįęjų pągyveiiiipų 

pp 5 kambarius naujas, niuro na- 
inąs, 2-jų karų garažas. Randasi 
Marųuęttę Bark apylinkėj. Dčl susi
žinojimo šaukite pp 6 valandos va- 
kąrę Republic 8619.

NORIM PIRKTI vieno arbą dviejų 
pagyvępimy, ipędlnj ąrbą iriuppj na- 
tųą, bile kur bilę gerą yįetą ir pe 
perbrangiai. Galime apmokėti visą 
ęąšh. Agęptaį ne atsišaukite, tik sa
vininkas. Kreipkis tiktai laišku, 
1739, Sq. Halsted St., Bqx 569.

ANGLYS! ANGLYS!
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES ANGLIS

BIG LUMP .......... ........ $6.00
MINE RUN STAMBIOS 

... ............  ........ $5.75 
EGG ................. .............. $6.00
NUT .....     $6.00
SCREENINGS -....... ..$4.75

PRISTATYMAS MIESTE IR
PRIEMIESČIUOSE

PĄŠĄURITE DIENĄ AR NAKTĮ

JON.

TON. 
TON. 
TON. 
TON.

PABĄR LAIKĄS
Pagarsint Farmas

—PARDUOT
—

P-avąsąris nefcpfoli.
Nuosavybę ^ąinos
kil«- •

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
pripipapi0«. UŽ ’j^kąrtoji- 
mus dųodų^e gęrą 
1«id>.

... -4_ y ' u t «
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Suradę Nepaduotą J 
Ewaldo Turto

Vakar federaliame teisme įvyko antra 
bankroto peticijos svarstymo sesija

Prieš federalio teismo pa
skirtą tarpininką vakar rytą 
įvyko antroji sesija, pašvęsta 
svarstymui. J. P. Ewaldo ir jo 
žmonos bankroto peticijų.

- Ewaldafr pasidavė bankrotui 
gruodžio mėnesį, pereitais me
tais, paduodami $22,227 skolų, 
o $5,579 turto. (J. P. Ewal- 
das yra “Keistučio’* ir “Lith- 
uania Homestead” “spulkų” 
sekretorius, bet bankroto rei
kalas su “spulkomis” neturi 
nieko bendro. Tai yra grynai 
Ewaldų asmeniškas reikalas.)'

Vakarykščioje j 
aiškėjo, kad Ewaldai 
bent , atrodo, kad jie 
mažą!/turto, kurio 
originaleje bankroto 
je. »

Vakar Ewaldai įteikė patai
sytą peticiją. Bet kreditorių 
advokatai mano pravesti tyri
nėjimą, kad galutinai nustaty
ti ar pataisytos peticijos tur
tų sąrašas yra pilnas.

Svarstyme paaiškėjo,

3610 Emerald avenue.
Advokatai toliau surado, kad 

Ewaldai turi piano ir kitų 
smulkių daiktų, kurie nefigu- 
ravę originaleje peticijoje.

Tolimesnis svarstymas 
dėtas kovo 2 d.

į kapin,es lydėjo didelė eilę 
automobilių.

Kapinėse kalbėjo dabartinis 
Zarasiškių Kliubo pirmininkas, 
James Tarulis.

Nuo giminių, VZ. Kliubo ir 
draugų buvo atsiųsta dahg vai
nikų ir gėlių. ■•<:/

Laidotuvėse gražiai patarna
vo p. Lachawicziaus - sunai.'

— Draugas. ’

1 Hitleris Ruošiasi
A

■

» rn '

?

ati-

“Žaibo Karui■h

Vokietijos social-demokratų lyderio, 
WiIIįelmj'Sollmaniioj kalba Chicago j

sesijoje pa- 
turj, ar 

turi, ne- 
nepadavę 
peticijo-

Trečiadieny palaido
tas Aleksandras 
C Shaikus

Palaidotas Tautiškose kapinė
se! dalyvavo skaitlinga mi
nia.

Apkaltino K e t u r i s 
Žymius Advokatus 

“Ambulansu” 
Vaikymu

Teismas 
b ė n

pu traukė dlsa kam. y- 
tris kitus asmenis. :•

kad 
Ėwaldai turi apie $1,200 ke
liomis bankų sąskaitomis*, Vie
na tų sąskaitų buvo vedama 
vardu organizacijos, 
Owriėrs Association”, kuri pri
klauso J.

Be to, 
zijų prie 
resais:

6910 South Parnell avenue; 
3636 South Lowe avenue, ir

Realty

P. Ewąldui.
Ewaldai turį preten- 
namų sekamais ad-

Praeitą trečiadienį, vas. 17 
d., 1:30 vai. po pietų į Lacha- 
wicziaus koplyčią susirinko 
skaitlinga minia žmonių atsi
sveikinti su* drg. Aleksandru 
Shaikum, kuris mirė po ope
racijos apskričio ligoninėje.

Koplyčioje kalbėjo atstovas 
iš Woodmans’ draugijos. Trys 
tos draugijos nariai, kuriai pri
klausė velionis A. Shaikus,- at
liko atsisveikinimo ceremoni
jas suplodami delnais. Paskui 
gražią kalbą pasakė buvęs Za- 
rasiškių Kliubo pirmininkas— 
dail. Mikas Šileikis.

Cook 
vakar 
prieš septynis chicagiečius už 
“ambulansų vaikymą.”

Tarp apkaltintų yra keturi 
žymus advokatai. Vienas iš 
apkaltintųjų, adv. Murphy O. 
Tatc yra skaitomas turtin
giausiu Chicagos advokatu. Jis 
užsiima išimtinai sužeidimų 
bylomis.

Kiti trys apkaltinti advoka
tai yra, Drake Berg, George 
M. Wclsh ir Leon M. Tarpcy.

išnešė ‘apkaltinimus

Filipinų Prezidentas 
Chicagoje

Vakar pro* Chicago prava
žiavo Manucl Quęzon, Filipi
nų salų prezidentas. Jis vykšr*

Grabą nešė Zarasiškių Kliu- 
bo nariai. Mat, velionis buvo 
kliubo narys ir sekretorius.

Trečiadienį Vakare Chica- 
goje kalbėjo AVilhelin Soll
man, buvęs Vokietijos Reich
stago atštby^s ir teisingumo 
ministeris Weiniaro respubli
kos kabinete. ’

' ' ''■■"'"i

Jis pareiškę, kąil Hitlerio 
politikos tikslas yra pasiruoš
ti karui. Hitleris žino, kad jo
kiomis koncesijomis su demo
kratinėmis valstybėmis taikos 
nebus, galima padaryti. Jo pa
siruošimas karui sulaikyti ga
li tiktai demokratiniu šalin 
jėga. /:

Kas tas “Žaibo” karas?
Kalbėtojas pareiškė, kad 

Hitleris ruošiasi “Žaibo” ka
rui—urnai užpuls silpnesniuo
sius kaimynus, kaip Čekoslo
vakiją, Jugoslaviją ir Rumu
niją. Tose šalyse ras užtekti- 

alie-

cjal-D.emokratų Federacijos 
Chicagos skyrius, žmonių su
sirinko apie trys šimtai.

Sollman kalbėjo angliškai. 
Jis buvo išrinktas į reichsta
gą aštuonis kartus. Koelne re
dagavo social-demokratų laik
raštį. Hitleriui- įsigalėjus, jis 
buvo areštuotas ir kankina
mas. Bet jam pasisekė pabėg
ti į Saar cįistriktą. Ten Soli
niai! taipgi redagavo social
demokratų laikrašti, per kurį 
kovojo, kad Saaro žmones 
paliktų gyventi Tautų Sąjun
gos globoje, tol, kol Vokietijoj 
nebus atsteigta, demokratinė 
tvarka.

2. Sovietų valdžios * kova 
prieš demokratiją;

3„ Skilimas, įvykęs karo lai
ku darbininkų judėjime.

Vokietijos koncentracijos 
stotyse dabar yra apie 200,000 
Hitlerio priešų. Kalėjimuose 
yra kita tiek. Jis suminėjo vi
są eilę žmonių, kuriuos as
meniškai pažįsta — buvusius 
parlamento atstovus, rašyto
jus, profesionalus, etc. —ku
riuos Hitlerio valdžia areštavo 
ir nukankino ligi mirties.

Jo žiniomis, Hitleris kas me
nesį nuteikia, daugybę valdžios 
priešų į kalėjimą. Jų baus
mes sudėjus į daiktą susida
ro 8,(KM) metų kalėjime. Tai 
tik vičnam menesiui.

Tie faktai, pastebėjo 'kalbė
tojas, parodo kokia yra dide
lė opozicija Hitlerio valdžiai. 
Daugiausiai baudžiama žmo-

Penktadienis, vas. 19,-1937
■

leriztno. • Sollmann atsakė, 
kad turės įvykti žmonių revo
liucija. Kada ta revolhicija 
įvyks •—jis neapsiimu prana
šauti. Nepasitenkinimas ir ne
pasitikėjimas valdžia auga. 
Revoliucija turės įvykti anks- 
čiaus ar vėliau?. Bet kalbėto
jui atrodo, kad greičiau įvyks 
karas, kuriame Hitleris bus 
sutriuškintas.

Nėra “Bendro Fronto?*
Užklaustas ar > .Vokietijoje 

yra bendras frontas^ Sollmann 
atsakė, kad emigrantų grupėse, 
Paryžiuje, buvo toks bendras 
frontas, bet jis neturi
bendro su darbininkų judėji
mu Vokietijoje. .—R.

nieko

Goodyear kompanijos 
darbininkai strei

kuoja

nai maisto, medžiagos, 
jaus karą tęsti/ ar tada puls 
sovietų Rusiją. /%/

, ' ' '/■ J, ' ■' ■ "

Bet Sollmann mano
Hitleris ilgo karė tęsti negalės, 
tik keletą mėnesių. Jo armi
ja ir'valdžia greit pairtų, nes 
Vokietija yra, silpna finansi
niai ir visiškai izoluota. Hitle-< 
rio viltis yra tik “Žaibo” kare.

AVilhelm Sollman kalbėjo

kad

G G A y •/

ta Washingtonan pasitarti su Chicagos Great Northern teat- 
Rooscveltu prekybos rei'ka-? ;rel-prie Jackson ir Dearborn 
lais. i gatvių. Prakalbas surengė So-

Dabartiniu laiku Sollman 
su žmona gyvena Luksembur- 
go kunigaikštijoje. Prieš porą 
metų jis pažadėjo draugams 
išmokti anglų kalbą ir supa
žindinti Amerikos gyventojus 
su žmonių padėtimi Vokieti
joje.

Sollman yra vienas iš svar- 
blausių vadų Vokietijos dar
bininkų judėjime.
Kodėl buvo nuversta Wei ma

ro respublika?
Jisai pasakojo kodėl buvo 

nuversta Weimaro respubli
ka. Tam buvo trys priežastys:

1. Bjaurios Versailles taikos 
sąlygos;

niiną. Paprastai bausmė už 
tai yra 15 metų kalėjime. Opo
zicija Hitlerio valdžiai yra di
delė, bet ji neturi progos pa
sireikšti. Visas veikimas slap
tas. Daugiausiai veikia maži 
būriai, kuriuos sudaro šeši- 
septyni žmonės. Tie žmonės 
vienas kito nepažįsta, kad ne
būtų progos provokatoriams.
Gyvenimas — juo tolyn, tuo

labai 
žinios

Gyvenimas Vokietijoje, juo 
tolyn, tuo eina blogyn, nežiū
rint to, kad algos nenumuš
tos. Bet dabar viskas 
pabrangę. Statistikos
parodo, kad masės gyvenimas, 
palyginus su respublikos lai
kais, dabar apie 50%—60% 
pablogėjęs.

Iš publikos kalbėtojas bu
vo užklaustas,, kaip Vokietijos 
gyventojai nusikratys nuo hit-

NELAIMINGAS TILTAS — Golden Gate tiltas San Francisco mieste, Californi- 
joje, nuo kurio nukrito 10 darbininkų. Visi žuvo juros įlankoje, per kurią tasai, il- 

kito yra 4,200 pėdų.
Naujienų-Acme Photo

PRISIPAŽINO UŽMUŠUSI ŽMOGŲ — Chicagos po- 
licisto, Edward Kelly, žmona Alice, teisme pasirašo “iš
pažintį”. Ji mirtinai suvažinėjo žmogų ir bandė pabėg
ti iš nelaimės vietos. ___ j.

PASKIRTAS KOMI S 10- 
nierium — Buvęs Indiana 
gub.1 P. V. McNutt, paskir
tas Filipinų komisionierium

Naujienų-Acme Photo

200 PĖDŲ IKI VANDENS — Nuo San Francisco 
Golden Gate tilto trauktas vaizdas, parodąs kabelius, 
nuo kurių nukrito 10 darbininkų ir žuvo juroje.

Naujienų-Acme Photo

& Rubber 
darbininkų 

17, nedirbo 
Kompanijos 

dirbtuvėse adresu 407 East 25 
Street darbihinkai ilgi yra pa
skelbę sėdėjimo streiką.

Goodyear Tire 
kompanijos šimtas 
trečiadienį, vasario 
jau trečią dieną.

Atėmė iš dainų rašyto
jo $3,500

Asmuo pasivadinęs E. L. 
Brady;patelefonavo dainų ra
šytojui Ray Hibbeler’ui 45 me
tų, 2157 N’orth Avenrs avenue, 
kad norįs su- - juo. pasimatyti. 
Pasisakė, kad jis, Brady, irgi 
esąs dainų rašytojas. Kai Hib- 
beler atsilankė i vidurmiesčio 
viešbuti, iš kur jis gavo pašau
kimą, tai menamo “Brady” 
kambary jam buvo padarytas 
holdapas. Penki piktadariai at
ėmė iš jo $3,500.

NULIŪDĘS VYRAS — Poličistas Ędward Kelly, tei
sme, kur jo žmona, Alice Kelly buvo apkaltinta žmo
gaus užmušimu. Kaltinamoji žmona sėdi užpakalyje.

CHICAGOJE — Garsioji ledžingininkė, Sonja He- 
nie, kuri iki sekmadienio vakaro dalyvaus “ledo kar- 
hivale”, Chicagos Stadione. Paskutiniu laiku ji paliko, 
ir kino-artiste. Naujienų-Acme Photo

KINIETIŠKA “š P U R 
galka” — Chicagon atga
bentas Kinijos senovės lie
kana. Mergina viršuj dėvi 
marškinius, kuriuos seno
vės mokinys naudojo už 
“špUrgalką” moky kloję. 
Ant jų-turėjo susirašęs at
sakymus kvotimams.

gos advokatas, Henry L< 
Cliatroop, kurį automobi
liu užmušė Chicagos poli- 
cisto, E. Kelly žmona.




