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3. — Or- (savo organizacijas septyniose1 
aplaikė 

pergalę, 
General

NEW YORK, kovo 
ganizuoti darbininkai 
dar vienų svarbia 
elektros trustui —;
Electric Co. — sutikus pradė
ti derybas su elektros ir radio 
darbininkų unija, kuri priklau
so industrinių unijų organiza
cijai.

Unijos prezidentas James 
B. Carey sako, kad derybos su 
General Electric Co. prasidės 
kovo 15 d. ir eisis dėl unijos 
reikalavimo pakelti algas 10 
nuoš. visose kompanijos dirb
tuvėse. Pasak jo, unija turi

Kompanijos prezidentas Ge- 
rard 8wope sako, kad unijos 
viršininkai paprašė generalinės 
konferencijos ir ji įvyks kovo 
15 d. Derybos -su unijos loka- 
lais buvo vedamos Lynn, Mass.; 
per kelis 
mėnesius 
vyriausioj

metus, o prieš kelis 
prasidėj o derybos ir 

dirbtuvėj* Scenecta-

PITTSBURGH, PA. — Streiką paskelbė 100 aklų 
darbininkų, Pennsylvania Association for Blind dirbtu- 

• vėje.' Jie pina krepšius, daro šluotas, šepečius, ctc.
N (tu jien u-A cme P h oi o

Nauji užsienio reik, 
ministeriai Japoni

joj ir Chinijoj
*
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Senatas priėmė nau 
ją neutraliteto 

įstatymus

Industrinės unijos 
pradės smarkų dar

bininkų organiza-
/ vimą

Darbininkų tarybos
Chryslerio dirbtuvė

se rezignavo

Pareikalaus derybų su kitomis 
geležies ir plieno kompani
jomis. z

PITTSĘURGH, Pa., kąvo 3. 
•—i- Industrinės unijos, sulau
žius- plienogeležies kompa
nijų užsispirlrrių nuvesti joRių 
derybų su “pašalinėmis” uni
jomis ir padarius kontraktą 
su Carnegie-Illinois Steel Co., 
— pirmą kontraktą su unija 
visoj plieno trusto, United 
States Steel Corp. istorijoj,— 
ruošiasi pradėti dar smarkes
nį plieno ir geležies darbinin
kų organizavimų.

Jos taipgi pareikalaus dery
bų su kitomis geležies kompa
nijomis. Nemanoma dabar tu
rėti didelių keblumų su plie
no trustui, United States Steel 
Corp., priklausančiomis kom
panijomis, bet visgi bus daug 
keblumų su įvairiomis nepri
klausomomis kompanijomis.

Čia suvažiavo 40 organizato
rių ir išdirbo planus suorgani
zavimui .į 3 ar 4 ateinančius 
mėnesius visų 550,000 geležies 
pramonėje dirbančių darbinin
kų.
• Unijai laimėjus pirmųjų per
galę darbininkai suskato orga
nizuotis ir unijos raštinės ne
spėja pildyti naujų narių ap
likacijas.

Jos pasitraukė palikdamos au
tomobilių darbininkų unijų 
atstovauti visus darbinin
kus.

DETROIT, Mich., kovo 3.— 
Automobilių darbininkų Unija 
paskelbėj kad ^dauguma darbi
ninkų atstovų Čiirysler dirb
tuvių taryboj,’ kuri buvo pri
pažinta vienintele darbininkų 
atstove derybose s n kompani
ja, rezignavo iš savo vietų. Jų 
rezignacija įeina 
jaus. *

Pasak unijos, 
kurie atstovavo 9 
nuo 1933 m., rezignavo reika
laujant patiems Chrysler dar
bininkams, kurie nenori, kad 
taryba kliudytų prasidedan
čioms unijos deryboms su kom
panija. Darbininkus dabar at
stovaus vien automobilių dar- 

’bininkų unija, kuri šiandie 
pradeda derybas su Chrysler 
viršininkais.

TOKIO, kovo 3. — Premie- 
ras Hayashi užsienio reikalų 
ministeriu paskyrė Naotake 
Šato, 'buvusį Japonijos amba-> 
sadorių Paryžiuje.

NANKING, kovo 3. — Cen- 
tralinė politinė taryba priėmė 
rezignacijų užsienio reikalų 
ministerio geri. Chang Chun. 
Jo vieton tapo paskirtas buvęs 
Chinijos premieras Wang 
Chung-hui, buvęs teisėjas in
ternacionalinio teismo.
- ■ • • -r - : - ■« -2 _ V ■ A. Jc * ■ < ■

jei

galia tuo

tie atstovai, 
darbininkus

Laimėjo sėdėjimo 
streiką

. DETROIT, Mich 
Motor Products ' Corp., 
3,500 darbininkų buvo 
bę sėdėjimo streikų, 
priimti atgal į darbų 
pašalintus darbininkus
jaus pradėti derybas su unija. 
Streikas užsibaigė.

kovo 3.— 
kurios 

paskel- 
sutiko 

keturis 
ir tuo-

Chicago iš algų pa- Murray Corp. of Am
kėlimo pelnys 

$20,000,000
CHICAGO. — Apskaičiuoja

ma, kad pakėlimas algų gele
žies ir plieno pramonėje atneš 
Chicagos apielinkei dar apie 

• $20,000,000 į metus.
T

tORR iii

ŠPRINGFIELD, III., kovo 3. 
— Valstijos atstovų butas at
metė gubernatoriaus Hornėr 
pasiūlymų apdėtis prekių tak
sais visuomenės aptarnavimo 
įmones — gasą, elektrų ir t.p. 
Tos kompanijos mokėjo tak
sus, bet teismas panaikino, ka
dangi nuo tųksų buvo paliuo^ 
suotos industrijos. Bet atei
nančių /savaitę vėl bandys tų 
bilių pravesti.

WASHINGTON, kovo 3. — 
Senatas Šiandie* 62 balsais 
prieš 6 priėmė naują neutra
liteto bilių, kuris siekiasi iš
laikyti Amerikos neutralitetą,' 
jei ištiktų Europoj ar kur ki
tur naujas I karas.

Amerika sutinka atsižadėti 
jurų laisvės. Bet sutinka par
davinėti tariau j ąnčioms ša
lims ginklus ir amuniciją,
jos už tas karo reikmenis ap
mokės grynais pinigais ir pa- 
čios s^ivo laivais jris^ išsiga
bens iš- Amerikos.'

Dabar bilius pasiųstas atsto
vų butui svarstyti.

ST. PAi/l, Minu., kovo 3.
. Grand ,jury apkaltino dyi 

teatrų korporacijas ir penkis 
asmenis už operavimą loterijų 
— “bankų nakčįų” teatruo
se; . ». V!/

PANEVĖŽYS. — 1936 
tais Panevėžio apygardoje že
mės tvarkymo darbai ėjo to
kiu pat* tempu, kaip ir 1935 
metais. Panevėžio ir Rokiškio 
apskrityse išsiskirstyta 89 kai
triai, 15313 ha ploto, kuris pri
klauso 1563 savininkams, skly
pų padaryta 2148. Kaimų iš
skirstymas ėjo didesniu tem
pu, negu 1935 metais ir negu 
buvo numatyta išskirstyti. 
(1936 metams buvo numatyta 
išskirstyti apie 60 kaimų). 
Dari liko neišskirstytą 382 
kaimai 46298 ha ploto. 1936 
m. išskirstytų kaimų ūkio dy
dis siekia 9,1 ha.

Panevėžio ir Rokiškio ap
skrityje padalintas 31 bendrai 
valdomas ūkis 1429 ha ploto. 
Ūkiai priklausė 78 savinin
kams. Po padalinimo padaryta 
98 sklypai.

Išparceliuota dvarų žemės 
bendro ploto 2730 ha. Suda
ryta 111 sklypų. Likviduota 
Servitutų: Panevėžio apskr. 22 
ha, Rokiškio apskr. 142 ha 
ploto.
' Prie darbų dirbo 24 mati
ninkai.

Manoma, kad po 3—4 me
tų neišskirstytų kaimų tvarky
mas bus galutinai baigtas.

Miesto taryba nutarė įvesti 
laisnius tų biznių, kuriems 
ikišiol laisnių nereikėdavo.

CHICAGO. — Kad nors kiek 
padidinti miesto pajamas, mie
sto taryba nutarė apdėti spe
cialiais taksais cigaretus ii* 
kosmetikus, taipgi įvesti Idis- 

kurių 
jokių

pradė- 
užlai-

niuš tiems bizniams, iš 
ikišiol nereikalaudavo 
laisnių.

Be to miesto taryba 
jo rūpintis nusikratyti
kymu policijos, kuri tvarko ju
dėjimą (traffic police) ir tos 
policijos užlaikymą užkarti 
valstijai.

I

Dėl uždedamų taksų turės 
žymiai pakilti cigaretų kaina, 
nors ir dabar cigaretų parda
vėjai turi mokėti miestui spe
cialius brangius laisnius.
* Bet tą miesto tarybos nu
tarimų turės dar patvirtinti 
valstijos legislatura.

Įdūkę italai išsker
dė 6,000 ethiopų 

Addis Ababoj
Dėl mestos į vice-karalių bom

bos italų fašistai per tris 
dienas skerdė ethiopus.

PARYŽIUS, kovo 3. —Gau-

Meilės tragėdija ■

LOJALISTAI ĮSI 
VERŽĖ Į TO

LEDO
Smarkus mušis eina prie 

Jarama upės.

MADRIDAS, kovo 3.—Laik
raštis Claridad paskelbė, kad 
lojalistai įsiveržė į Toledo, ku
rį sukilėliai paėmė rūgs. 27 d. 
ir kur yra garsioji Alcazar 
tvirtovė. Pasak laikraščio, lo
jalistai įsiveržė į Toledo, 40 
mylių į pietus nuo Madrido, 
ne tiek tikslu užimti patį mie
stą, kiek tikslu sutrukdyti su
kilėlių siuntimą sustiprinimų, j 
Talavera frontų.

Palei Jarama upę vėl prasi
dėjo smarkus mušis, sukilė
liams dideliais tankais puolus 
lojalistų pozicijas, 
liai tuo neatsiekė, 
siaučia.

Dar nėfa aišku,
tik pripuolamas sukilėlių smar
kus puolimas, ar pradžia nau
jo didelio mūšio už Valencijos 
kėlių.

Oviedo mieste lojalistai 
smarkiai bombarduoja, sukilė
lius ir tankais ardo paskutines 
jų pozicijas. Bet nors sukilė
liai yra apsupti ir jie iš nie
kur negali gauti pagelbos, te- 
čiaus gynasi labai atkakliai.

Bet sukilk
Mušis tebe-

ar tai buvo

36,573 žmonės už-
tomis smulkmeniškomis ^irji^ _ s* mušti automo 
s<
mis ąpie Ąddis Ababoj įvyku-

COUDERSPORT, Pa., kovo 
3. — George Brehmer užtikęs 
savo žmonų su kitu vyru1, nu
šovė ne tik savo žmoną ir jos 
meilužį, bet ir pats nusišovė.

ROCKWELL CITY, la., 
vo 3. — Goldie Prichard, 
m., motina trijų vaikų ir 
vyras Carl liko apkaltinti
apiplėšimų ir nuožmų nukan
kinimų ūkininko John Parker, 
82 metų.

ko- 
27 

jos 
už

' ELGIN, III., kovo 3.—Elgin 
i.Watch Co. paskelbė, kad ji da
linsis pelnu su darbininkais. 
Jei kompanija uždirbs iki $1,- 
000,000 į metus, tai darbinin
kai gaus 5 nuoŠ., o jei uždirbs 
$1,900,000, tai darbininkams 
dups 15 nuoš.

LA PORTETlndT kovo 2. — 
Mrs. Anna Hood, 59 m., iš 
Niles, Mich., ir jos sūnūs Cal
vin, 13 m., likb užmušti jų au
tomobiliui įvažiavus į troką. 
Jos vyras ir trys sunai liko 
sunkiai sužeisti.

TRAKAI. — Neseniai Kruo
nio valse., Manko viškių km. 
gyventojas Žukauskas įsimy
lėjo kaimyno dukterį, tačiau 
merginos tėvai dukterį pradė
jo saugoti, ries nenorėjo leis
ti už ' kataliko, patys būdami 
stačiatikiai. Tada mergina pa
bėgo nuo tėvų ir apsigyveno 
pas mylimąjį. Mėnesį laiko pa
gyvenus, grįžo atgal pas tė
vus ir pareikalavo palaimini
mo. Tėvai buvo priversti su
tikti. Įvyko jungtuvės. Jauno
ji pora buvo laiminga, tačiau 
jaunoji susirgo apkrečiamąja 
liga ir nuvežta į Kauną, čia 
mirė. Žukauskas po laidotuvių 
keletą dienų vaikščiojo šventa
dieniais rūbais ir sakėsi, jog 
reikės mirti, tačiau kaimynai 
į tai -rimtai nežiūrėjo. Vieną 
vakarų — ■ tačiau Žukauskas 
nusirengė neva gulti ir iš me
džioklinio šautuvo nusišovė.

Griuvėsiai po Katastrofos South Chicago j e

ku
riai dirba 6,500 darbininkų ir 
kurios dirbtuvėse- taipjau išti- 

i ko sėdėjimo streikas, irgi su
tiko tuojaus pradėti derybas 
su automobilių darbininkų uni
ja.

Sėdėjimo streikas Zenith 
Cąrburetor Co., kuriai dirba 
750 darbininkų, tebesitęsia.

7 žmonės žuvo kai- 
no nuslinkime

to
Chicagai ir apielinkei fede-' 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Galbūt tarpais lietusbiskį 
šilčiau.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicago j e buvo 56°.

Saule teka 6:22, leidžiasi 
5:42.

POLSON, Mont., kovo 3.— 
Septyni žmonės liko užmušti 
ir trys sunkiai sužeisti nuslin
kus akmenims iš kalnų prie 
Polson tvenkinio.

Trys liko sužeisti antrame 
nuslinkime, kai jie skubėjo 
gelbėti pirmo nuslinkimo už
griautuosius žmones. z

PO SPROGIMO CARNĖGIE-ILLINOIS STEEL Dir
btuvėje, South Chicagoje, iš vieno pastato paliko tik 
krūva sunarpliotų, susukinėtų gelžgalių ir plytų. Dar 
nežinia iš ko sprogimas kilo.

Naujienų-Tribune Photo

Už VEŽĖJO 6 LT. 3 METAI 
KALĖJIMO v

KAUNAS.,— Kilęs iš Vei
verių, gyvenus Kaune * Juozas 
Matulionis, statybos meisteris, 
pernai būdamas įsigėręs, Šan
čiuose paėmė vežikų, kad jį 
nuvežtų į Ą. Panemunę. Suta
rė Sumokėti 3 lt. Nuvažiavus 
i Panemunę, Gailutes g. 8a, 
reikalavo įvažiuoti į kiemų, o 
kieme išsitraukė peilį ir, juo 
grasindamas,. reikalavo • atiduo
di pinigus. /Vežėjas turėjo 6 
litus ir atidavė.

Matulionis pirmadienį Kau
no apygardos teisme aiškino
si, kad vežėjui tik nesumokė
jęs, bėt iš jo pinigų nereika
lavęs ir neatėmęs. Kadangi 
Matulionis jau yra baustas už 
vogimą, tai šį kartą nubaus
tas trejais metais sunkiųjų

jų dienų nacių gaujų siauti
mo liko išžudyta apie 6,000 
ethiopų.

Skerdynė prasidėjo vas. 19 
d. po metimo rankinės grana
tos į Italijos, vice-karalių Ethio- 
pijoj maršalą Graziani, kuri 
lengvai sužeidė • patį maršalą, 
taipjau kita generolą ir kop
tų vyskupų.

Tuoj ipo metimo bombos li
ko paleistos ginkluotos fašistų 
gaujos, kurios ėmė skersti gy
ventojus “su neaprašomu nuož
mumu”.

Pirmiausių liko išžudyti apie 
maršalų stovėję ethiopai, o po 
to prasidėjo žudymas ir visų 
kitų ethiopų, kuriuos tik fa
šistai kur užtikdavo. Vieni fa
šistų vaigščiojo gatvėmis ir 
žudė pasipainiojusius jiems 
vyrus, moteris ir vaikus. Ki
ti gi pradėjo deginti ethiopų 
bakūžes ir žudyti iš degančių 
bakužių bėgančius žmones.

Tokis fašistų “civilizavimas” 
ethiopų tęsėsi per tris dienas. 
Po to tapo areštuota dar 2,000 
ethioipų^ kurių irgi dauguma 
liko sušaudyti. Tokiu budu dėl 
vieno maršalo ir generolo su
žeidimo italai 
ethiopų.

(Italijos valdžios atstovas 
sako, kųd ši žinia buk esanti 
“labai perdėta”, bet paties Ryt
ino žinios pripažino, kad liko 
sušaudyta keli šimtai suimtų

WASHINGTON, kovo 3. — 
Pataisytos statistikos biuro 
skaitlinės rodo, kad pereitais 
metais nelaimėse su automobi
liais liko užmušti 36,573 
nes, arba 550 daugiau, 
žuvo 1935 m. \

Labiausia nelaimės su
Californi- 

3,090 žmo- 
žuvo Los

Nelaimės

mobiliais padidėjo 
joj. Ten užmušta 
nių. Trečdalis jų 
Angeles mieste.
New Yorke betgi sumažėjo.

išžudė 6,000

Streikuoja kojinių 
-darbininkės

zmc- 
negu

auto-

CHLOROFORMU NUMARI- - 
NO MERGINĄ

CHARLOTTESVILLE, Va., 
kovo 3. — Cleo Sprouse, 18 
metų high school mokinė, pir
madienio vakare išvažiavo pa
sivažinėti su nežinomu vyru ir 
nebegryžo. Vėliau jų rasta ne
gyvų prie Virginia universite
to ' sodno, numarintų chlorofor
mu. Jos drabužiai bu*vo sudra
skyti, bet ji nebuvo išgėdinta. 
Suimtas įtariamas vietos den- 
tistas, Dr. Miller, pas kurį ji 
lankėsi dienos laiku ir kurio 
chloroformu ji buvo numarin
ta.

NEW YORK, kovo 3. — 
Angliakasių unijos ir kasyklų 
savininkų konferencija dėl al
gų ir darbo valandų liko nu
traukta iki kovo 9 d.

COLUMBUS, Ind., kovo 2. 
— Mrs. Louis ^Collis, 14 me
tų moteris, pagimdė 10 svarų 
sūnų.

READING, Pa., kovo 3. — I 
šioj kauntėj streikuoja apie1 
5,000 kojinių darbininkių. Dėl 
streiko buvo priverstos užsi
daryti 13 dirbtuvių. Bet vie
na dirbtuvė Robesonia prie
miesty bandė operuoti su 
streiklaužių pagelba. Minia už
puolė dirbtuvę ir jų apmėtė 
akmenimis. Po to dirbtuvė sku
biai užsidarė.

PILDOME
1936
INCOME TAX
BLANKAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

Ofisas atdaras nuo 8 iki
8 kasdien. Nedėlioj nuo
9 iki 1 vai. popiet.
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Šiurpi žmogžudystė, —r Mirimai; Miesto paja
mos ir išlaidos. — Plėšimai. Lietuvos ne
priklausomybės minėjimas. — Karščiuotis 

' nesveika. — Rado pasikorusį žmogų. •

Aštunta auka
šiomis dienomis ir vėl musų 

mieste kilo didžiausias sujudi
mas: surado moters kūną be 
galvos. Kaip laikraščiai rašo, 
tai esąs kažkokio lytiško pami
šėlio darbas. Per paskutinius, 
trejus metus panašios rūšies 
žmogžudysčių jau padaryta aš
tuonetas. Beveik kiekvienu aU 
veju vis trūksta galvos ir kū
no dalių. Be to, tos baisios 
žmogžudystės vis papildomos 
vienoje miesto dalyje. Kadangi 
jos visos yra panašios viena j

tai tegul tuoj praneša policijai. 
Tuo budu ir biznieriai išvengs 
nemalonumų ir policijai bus 
lengviau tovoti su piktadariais.

vos valdžios atstovą kalbant iš
girsti. Juo labiau, kad tasai at
stovas dar visai neseniai iš 
Lietuvos yra atvykęs. /

Dienos metu p. Budrys su 
keliais vietos žmonėmis aplan
kė Lietuvos Kultūros Darželį, o 
apie 6 vai. vakarieniavo viešbu
tyje. Toje vakarienėje dalyvavo 
ir būrelis vietos biznierių. Apie 
pušį aštuntos programa prasi
dėjo Lietuvių svetainėje. Pro
gramai vadovavo adv. P, čes- 
nulis, kuris 'pasakė ir įžanginę 
kalbą. Po to ponią Bukauskie
nė sudainavo pora dainelių, 
kurios publikai vidutiniškai paL

Reikalauja net šimto tuks- tiko. Ilgai nedelsęs, adv. česmr
tantių dolerių už vyro 

paviliojimą
PARMA, O. — Frances W. 

McMichel iškėlė bylą net trims 
moterims ir reika'auja iš jų 
šimto tūkstančių atlyginimo. 
Visas jas ji kaltina tuo, kad 
jos, esą, paviliojusios jos vyrą. 
Kaltinamos yra ponia Schin- 
man, jos duktė ir jos marti.

kitą, tai yra rimto -pagrindo | ,jos vjsos paviliojusios jos
manyti, kad tai vieno ir to pa-, 
ties išsigimėlio darbas.

I

Po kiekvienos tokios šiurpios 
žmogžudystės vis kyla didžiau
sias sujudimas. Visa’ miesto po
licija pastatoma ant kojų. Ta
čiau nieko iš to neišeina: nusi
kaltėlis nesurandamas, o žmog
žudystė neišaiškinama. Sujud
inąs policijoje šj kartą irgi la
bai didelis. Ne tik sujudo poli
cija, bet ir federalė valdžia, ku
ri stengsis nusikaltimą išaiš
kinti.

Mirė Andriulienė ir Grigas
Pr‘eš kiek laiko mirė Veroni

ka Andriulienė, kuri buvo 58 
metų amžiaus. Amerikoje ji iš
gyveno 24 metus, o iš jų Cleve- 
lande — 18 metų. Paliko vyrą, 
du sūnūs ir tris dukteris. Lai* v 
dujanc patarmvo De!a Joku- 
bauskienė, laidotuvių direkto
rė.

Neseniai mirė U’ J.onai^ Gri
gas, 45 ‘ metų amžiaus (6515 
Wade Park Avė.). JisTuvo^gi
męs Ihiladelphijoje. Clevelande 
jis raikė bznj. Paiko žmoną 
Heeną.

Laidojant patarnavo N. Wil- 
kclis, laidotuvių direktorius.

Svarbus pasitarimas
■*

Majoras Burton ir visų de
partamentų direktoriai laiko 
svarbų posėdį finansų reikalais. 
Jie svarstė pająmų ir išlaidų 
klausimą. Buvo manyta, kad 
šiais metais 
kiek sumažės, 
pasirodė visai 
laidos ne tik 
veikiausiai jos

lis keliais žodžiąiš jirisitatė ir 
atvykusį svečią. Visiems, žino
mas buvo įdomu išgirsti, ką pa
sakys svečias. Tačiau teko nu
sivilti: matyti, Svečias buvo l‘aL 
bai nuvargęs iš kelionės, ar ;kaš 
kita su juo buvo, nes kalbėti 
jam nesisekė.

• / s h : • ■■ ■ ■ i . v c'

Pradėjo jis kalbėti apie tą 
laiką, kada , L;e .uyos žmonės 
pasiryžo savarankišku ' gyveni
mu gyventi, atšeit, nepriklau
somybės deklaraciją paskelbė. 
Pagyrė Lietuvos kareivius: girį 
di, keli Lietuvos kareiviai bu*- 
vę tokie smarkus, k&d jie pa
jėgę visus priešus išvaikyti. 
Paskui kalbėjo a’pie Lietuvos, 
sviestą. Esą, svetimšaliai kal
bą, jog Lietuvoje tiek daug 
sviesto yra, jog su juo žmonės 
ratus tepa. Paminėjo tą faktą 
jog dabar lietuvių ka’ba yra 
laisva. Tačiau visai nepri imine 
jis apie tai, kad Lietuvoje lais
vai negalimą kalbėti.

Buvo tikrinama, kad Lietuva 
per tūoS devynioliką metų pa 
darė labai didelį progresą. Gir
di, jei ka’s netiki, tai tcgtil nu
važiuoja į Lietuvą ir pats sa
vo akimis pamato. f

, Dėlei to ginčytis neapsimoka, 
šiaip ar taip, pasaulis vietoje 
nestovi. Progreso , padarytą ne 
tik Lietuvoje, bet > ,Jr kituose 
kraštuose. Todėl ’lailtyu tatai 
dabartines Lietuvos valdžios 
nuopelnu yra- d džiausią nesą 
mono.

žmonės, kaip < sakoma, ne 
vien tik duona gyveną. Reikią 
•turėti galvoje ne tik grynai1 
materiališką progresą, bet taip 
pat ir . progresą -santvarkoje. 0

.'V,'/’.’ - ........... ; '/y ■ - ■’ .............. ■.............................1
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jtį atgąk Jėi pirriįą LiėtuVos bųvp renkainos Ir' aūkbs. Kiek 
žmonės 'turėjo šiokių tokių lais
vių, tai dabar ir to neteko.

Kelis žodžius pasakė bazaro 
tvarkytojas. Girdi,' apie bazarą 
jau buvo' rašyta’ “Dirvoje’\ ir 
“Garse,” todėl -Visas pasaulis 
apie jį turi žinoti. ’ \

Dėlei to pareiškimo daugelis 
pradėjo juoktis. Juo labiau, kad 
jie žino, jog tų laikraščių “pa
saulis” yra visai menkutis. • 

•’ 1 JPagaliau išsamią ir gražią 
kalbą apie yifo&us karštą pa
sakė adv. Chesnūlis. Jo kalba 
publikai patiko. Mat, jis yra iš
kalbus ir moka šavd kalbą su
tvarkyti. " '

Vakaro išlaidoms s padengti
—fc. ■> fi il» »■«■**y Mu .Itfc *iih- iit.Ua w įurfV.**

liko surinkta, neteko patirti. .

bėdos
“kavalieriaus’’ titulu apdova

notas musų garsenybė pasta
ruoju laiku pradėjo karščiuotis 
dėlei to, kad kiti laikraščiai įsi
vedė Clevelando skyrius. Ka
dangi tuose skyriuose paprastai 
yra daug žinių iš’musų koloni
jos, tai žmonėms jie patinka. Ir 
juo tie skyriai labiau yra skai
tomi, juo kavalieriui labiau 
kraujas gtenda.

Iš viso karščiuotis yra labai 
nesveikas dalykas. O “aukšto 
stono” žmonėms tatai ir hepri- 

(Tąsa ant S-čio pusi.) 
i ■

Ketvirtadienis, kovo 4, *37

Physical Therapy j 
663?I.“’*™ <«*> 

Avė., 2nd floor 
. Hemlock 9252 

Patarnauju prie 
gimdymo namuo
se ar ligoninėse, 
duodu massage ( 
eleetrie treat- 
ment ir magnę- 
tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer-’ 
ginoms patari
mai dovanai.

ADVOKATAI

,(Dr. C. J. Šventiškas
DENTISTAS

____  __J
vai. vakaro. Treč ir sekm. pagal 

. susitarimą.
4300 S. FAIRFnELD AVĖ.

Telefonas LAFAYETTE 8016 
-------------—------------------------------------  . —

< *
Phone Canal 6122

DR. Si BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėl. pagal sutartį 
Rez.6631 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

st.
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K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn
Karnb. 1431-14 34—Tel. Central 4411-2
Namų ofisas—3328 So. Halsted St.
Valahdos vakarais nuo 6 iki 8:30 

Tel. Boulevard 1310 
Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais — 

pagal sutartį.

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. 
išskyrus seredomis ir subatomis.

vyrą ir šu juo u'iavojusios sa- 
liunuose. ! ~

Maža’ to: jis pirkęs joms ir 
daug brangių dovanų.- Tad da
bar už visa tai jos turinčios at
sakyti. Patrauktosios atsako
mybėn atsake, jog jos pon.os 
McMichel vyro nenorinčios, ir 
jinai su juo ga.inti daryti tai, 
kas jai patinka.

Kaip Įneš Lietuvos nepri
klausomybę minėjome

Sprendžiant iš laikraščių, tai 
viso pasaulio lietuviai Lietuvos 
devyniolikos metų nepriklauso
mybės sukaktį minėjo. Neatsii- 
kome, žinoma, ir mes, clevelan- 
diečiai: čia irgi buvo nepriklau
somybės sukaktis • iŠk,Įminga! 
paminėta. .\

Į minėjimą atvyko ir p. Bud
rys, Lietuvos generalinis kon
sulas. Ątyyko jis Lietuvių KuT 
turos Darželio Sąjungos kvie
čiamas. Mat, toji organizacija 
ir minėjimą surengė.

Minėjimas buvo pusėtinai iš
garsintas. Be to, tai buvo pir
mas tos rųš^es parengimas, kad 
publikai nereikėjo įžangos mo
kėti. To dėka ir žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Reikia (ta
čiau tiesą pasakyti: daugelis at-jtoje srityje ne tik nepadaryta 
vyko dėl to, kad norėjo Lietu- progreso, bet faktiškai pažengi

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA ik j
LAIDOJIMO ĮSTAIGA IA <

John F. Eudeikis^

Skilvi*
Vaistai AdrtMMMi

Visose 
Vaistinėse

JOSEPH J. GRISK
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 280^ 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 6515 So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9723

DR. STRIKOLTS
Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 

v ik. Nedėlioj pagal sutarimų 
Ofiso Tel.: Boulevlrd 7820

Namų Tek: Prospect 1930

sutiko, pa- 
pusės mi’.i- 
pridėti, tai 
personalui

LAlDOTtlVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS L / -
dieną ir naktj

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
V < ■

■ •> *

4605-07 So. Hermitage Avė.
4147 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727 • >

T A 1 J—T ^koplyčios visose
-L-—1"^ d J-1 Chicagos dalyse

*'įr f

TAUPYKITE PINIGUS Ą%

TEN, KUR GAUNATE
ŠI ŠPDlRA YRA NARYS FEDERAIZ HOME LOAN BANK. 

PRISIRAŠYTI GALIMA KASDIENĄ NUO 8 V. RYTO IKI 8 V. V.

LITHUANIAN BUILDING, LOAN 
S® SAVING ASSOCIATION 
1739 SOUTH HALSTED STREET

.. D:,v ■■ V. Y.:... ...J  . '■ ■  

LIETUVIAMS TABAKO KRAUTUV 
NAKAMS PRANEŠIMAS

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

Pastebėtina, kad veik* nėra jo
kios ' galimybės krautuves aprū
pinti pilnu Paveiksluotų Mįslių 
kiekių, ar išanksto nespėti kiek

Laidotuvių Direktoriai

NARIAI?
Chicagos,

Cicero
Lietuvių 

Laidotuvių 
Direktorių 
Asociacijos

Ambulance
Patarnavi- 

k mas Diena 
I ir Naktį ,

TURIME 
KOPLYČIAS 

VISOSE MIESTO 
DALYSE.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

3407 LoWe Avė. Tel. Yards 2510

ADVOKATAS
111 ^W. Washington St

Room 737
Vai. 9 ryte iki .1 vai. vakare

Ofiso Tel. Central 4490

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

Clement J. Svilow
ADVOKATAS

33 NO. LA SALLE STREET 
6-tns luboR Tel. CENtral 1840 
/ Marųuette Park Ofisas:

6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 
Telefonas PROspect 1012 

Vakarais i>- šeštadieniais po pietų

AKIU SPECIALISTAI
__ ___Al___ _______________kurios |

jų .pateikhraUU7^Tddėr‘’’jO'Sų pačių 
pastangos čia- daug, padės. Gi 
mes. gavę iŠ jūsų pareikalavimą, 
pasistengsime juos pasiųsti su 
specialiu paslu.

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

..... .. ... . . '3NOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

■> < Telefonas CANAL 8500

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

8939 SOUTH CLAREMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutarti

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

Kiti Lietuviai Daktarai

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija 

3335 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

* Optometrically Akių Specialistas
Palengvina akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt}, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti- 
khnuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda Atkreipiama j mo
kyklos vaikus. Kreivos akys atitai
somos. Valandos nuo 10 iki 8 v. Ne- 
dėlioj nuo 10 iki 12 v. dienų.
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip pirma 
4712 South Ashland Av.

Phone Boulevard 7589

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 seredų. 
Sekmadienį susitarus

DR. A. J. Shimkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Sekmadieniais susitarus
OFISAS IR REZIDENCIJA *

4300 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

KITATAUČIAI

miesto išlaidos 
Tačiau iš tiesų 
kas kita, — iš- 
nesumažės, bet 
bus padid ntos.

Miesto ligoninės užveizda Ja
mes* Hamilton pareiškė, kad jii 
reikalausiąs dviejų milijonų do: 
lerių ligoninės išlaikymui. Va
dinasi, pusės milijono dolerių 
daugiau nei pernai. Finansų di
rektorius iš dalies 
reikšdamas, jog jei 
jono nebus galima 
vis dėlto ligoninės 
teksią algas pakelti.

Kam tos algos bus pakeltos, 
finansų direktorius nepasakė. 
Greičiausiai riebiomis algomis 
bus aprūpinti visokie politikie
riai. Vadinasi,, kas daug gauna, 
tas gaus dar daugiau, o kieno 
atlyginimas menkas, tas turės1 
tuo ir pasitenkinti.

Posėdis baigėsi dar daugelio 
klausimų neišsprendęs. Nebuvo 
tikrai nutarta, kiek skirti pini
gų įvairioms įstaigoms. O tuo 
tarpu visos įstaigos reikalauja 
daugiau pin gų, negu jos gavo 
pernai. Iš to aišku, kad miesto 
išlaidos padidės. Na, o išlaidų 
padidėjimą piliečiai turės ant 
savo nugaros pakelti.

Siaučia plėšikai
Policija j 'pūja' biznierius, kad 

jie butų atsargus. Mat, pasta
ruoju laiku labai pad dėjo p’ėši- 
mų skaičius. Plėšikai tiek įsi
drąsino, jog net dienos metu 
puola biznio vietas.

Jei kurioje apylinkėje biznie
riai pastebės nužiūrimą asmenį*

Klausykite miisų Lietuvškų radio programų Pirmadienio vakarais, 10:00 
vat. vakaro iš W.H.F,C. stoties (1420 K.)—Pranešėjas P. šaltimieras.

Reikalaukite'DEGTINES 
" Tom Taylor 

18 mėnesių 
senumo 

STRAIGHT 
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINE. 

90° 
GALIMA GAUTI VISOSE • 

TAVERNOSE

MUTUAL UQUOR COMPANY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801 
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

NATHAN KANIEK

t s 5-, • •• • • rx-
■ l»» . ............................................. m .. .................. .. . . ...........

S. M. SKUBĄS
718 AVcst 18(11 Street Phoųe Monroe 3377

I til   , < .......................... . ......................... ............b .   I. uM,*,. n.ili. '((Inrt.r /irrii ■ i.r r
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EZERSKIS IR SŪNŪS
107?4 S. Michigan Avė. , Tel. Pullman 5703

LACHAWICZ IR SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515
SKYRIUS: 42-44 East 108th Street. Tel* Pullman 1270

S. P. MAŽEIKA
3319 Lituariica Avenue , Phone Vards 1138

J. MULEVIČIUS
4348 Šo. Califorhia Avėniie Phone Lafayette 3572 .

.• A. MASALSKIS .
3307 Lituailica Avenue Phone Boulevard 4130

. ... . ■ • . ■ ' 1 . I •

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

P. J. RIDIKAS ‘
3354 So. Halstėd Street Boulevard 408D

1. J. ZOLP
į646 Węst 46tji. Street , Phones Bouleya^d 5203

A
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G ARSINKITES “NAUJIENOSE”

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

Tel. Yards 1829 
Pritaiko Akintos 

Kreivas. Akis 
ištaiso

Afišas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th Street 
kampas Halsted St.

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

8

LIETUVIAI
GYDYTOJAI IK DANTISTAI 

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namų telefonas Brunswick 0597

DR. V. A. ŠIMKUS, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS I 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
vai., Nedeliomis 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 valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8:30 

Nedeliomis n: gal sutartį
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

Tel.' Kenwood 5107 <

DR. IIERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 31 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus 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. Canaf 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 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 8:30 vai. 
vakaro. Nedėltomis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Phone MIDWAY 2880

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

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

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

Skelbimai Naujienose 
duoda nąuda dėlto, 
kad pačios Naujienos• i KacI PAČIOS INai’3,1 SinkiteS li-nose Į yra naudingos.

..'4 "
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Cleveland ir Ohio.
Žinios

UŽKIETĖJIMAS
VEDA PRIE 

ATSIŠALDYMO

Lankesi Chicagoje
Stasys Jarus drauge su Al

bertu Jarum (Jono Jaro su- 
20 d. aplankė Chi- 

pas po-
(4624, S. Spauldihg

vasario
Jie buvo sustoj

Skelbimai Naujienoseapielinkes lietu
viams. kad šis vakaras bus

O jeigu* negalite priduot tikie^Boselando 
tų šių savaitę, įai būtinai pri- 
duokite baliuje, kurs įvykis 
sekmadieny, kovo 7 dienų Dar
bininkų svetainėje, 10413 Su. 
Michigan ave.> Boselande.

Taipgi prašome visus darbi
ninkus, kurie esate apsiėmę 
dirbti, atsilankykite laiku, kad 
butų galima turėt viską tvar-

vienas iš šauniausių

Eik Lėwis Madų Keliais, Kur 
LEWIS KREDITŲ APSČIAIduoda naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

nes pro- 
s.yrų apsiėmęs 

Naujos Gadynės Choras. Dr. 
Margeris kalbės. Bus kokie tai
7 • • ” f' » ■

“čigonėliai”, o prie to grieš
Stevens Revellers orkestrą.

— Komisija.

NAUJI LEWIS PA 
VASARIO SIUTAInum 

cago 
nu s 
Avė.). Mat, p-nia

Tokiu
Albertui buvo ma’ onu pas 
bobutę paviešėti.
Naujos “Naujienų” statys

Netrukus ,Clevelande» bus ati-

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
tinka. Be to, kas gi kaltas, jei 
kavalieritife nesugeba' įdomesnių 
žinučių parinkti savo laikraš
čiui, ir žmonės daugiau žinių 
suranda kitų laikraščių Cleve
lando skyriuje? 
yz j ± . Baigme paprastą vidurių uzKiete-Kada Žmogus proto nevar- jimą valgant Kellogg’s AL.L-BRAN

šis javinis tiekia tą Į darytos naujos stotys, kur bus 
I galima pirkti paskirais nume- 

Naujienąs” ir “Keleivį.” 
Kai viskas bus sutvarkyta, tai 
mes pianešime stočių adresus.

Tačiau vis dėlto butų A daug 
geriau, jei užsiprenumeruotute 
“Naujienas”’ visiems metams. 
Tai bus jums daug 'parankiau 
Jei jums neparanku, tai aš rhie- 
lai patarnausiu prenumeratos 
reikalu. Kreipkitės: 8813 Em- 
pire

Kiekvienas gydytojas pasakys, kad Jono Jaro motut 
išvengti persišaldymo pasekmių, rei
kia dabotis nuo vidurių užkietėjimo. 
Užkietėjimas apsunkina sistemą. Jis 
susilpnina atsparumą ir pasėkose ap- 
sikrėtimat. v,

Baigkite paprastą vidurių užkietė-

būdų
savo

Prie progos norime pranešti

gramų

toja, tai jis greit su pinigais 
atsiskiria

Sakoma, kad 'tarp kvailio ir 
pinigų didelio draugiškumo nė
ra. Gal ir taip, o gal ir ne. Ta
čiau kai kuriais atvejais tai tie
sa. štai prieš kiek laiko Mar- 

' garet Hearns pavelde jp $10,000 
iš savo vyro, kuris mirdamas 
paliko tų sumų jai ir vaikams. 
Vyras buvo policininkas.

Per visai trumpų laikų ponia' 
Hearns su tais pinigais “atsi
skyrė.” Ji Harvard klube suma
nė daugiau pinigų pasidaryti ir 
pradėjo gembleriautL Begemble 
riaujant kaip bematant dešimt 
tūkstančių sudilo. ♦

Kai vaikai pareikalavo apy
skaitos, tai Hearns prisipažino, 
jog pinigus klube pralošusi. 
Vaikai iškėlė bylų' jai, o jinai— 
klubui, — reikalauja, kad klu
bas grąžintų jos praloštus pini
gus.

’ reguliariai.
“rupumą”, kurio sistema reikalauja Į 
normalei, naturalei- veiklai. Jis 
taipgi duoda ir vitaminų B viduriams riais 
sutvarkyti—ir geležies kraujui.

Kūne Kellogg’s AL-BRAN sugeria 
dvigubai savo svorio vandeny. Ji 
sudaro, minkštą masę, kuri švelniai 
kaip su kempine išvalo vidurius.

Valgykit po dd kupinu šaukštu 
kasdien kaip jauvinius h u pienu ar 
vaisiais arba kepant. Chroniškuose 
atvejuose su kiekvienu valgiu. Tai 
padės jums išsilaikyti be piliulių ir 
vaistų vartojimo — kas dažnai tik 
pakenkia. .

Kellogg’s ALL-BBAN parsiduoda 
visose krautuvėse. Kellogg’s in 
Battle Creek padarytas ir garan
tuotas.

The Z
Kraft • 

Cheese 
Spreadą

naturalei nov/ i n new~de$igfi 
Swankyswig glasses!

yra’ gerai žino- 
inžinierius, ku- 
Amerikų pasi

turi pasidaręs
kuriame turi tiek

Nusikalto
H. H. Woods 

mas Clevelando 
ris mėgsta po 
trankyti. Jis 
“treilerj
jau parankumų, kaip ir namuo
se, — ten turi įsitaisęs ne tik 
gerą lovą, virtuvę, gražius bal
dus, bet ir vonių.* Nuvykęs į 
Lexington, Ky., jis sumanė vo
nioje išsimaudyti. Bet kadangi 
tuo metu jo “treileris” stovėjo 
vienoje miesto gatvių, tai jis li
ko areštuotas. Tu r būt, teks 
jam ir šiokią tokią baudą pasi- 
mokėti.’

Mirė aktorius bevaidin
damas

šiomis dienomis Hanna teat
re kilo didelis subruzdimas,'kai

staiga’ bevaidindamas mirė Ch. 
Laite, 51 metų amžiaus akto
rius. Mirė jis širdies liga.*

Kadangi iš pradžių publika 
manė, jog aktorių kas nužudė, 
tai kilo pusėtinas sujudimas. 
Bet kai mirties priežastis išsi
aiškino, tai žmonės nurimo.
Nubaudė miesto darbininką

Dominic Sylvestre, kuris dir
ba miesto rotušėje, liko nubaus
tas už tai, kad girtas būdamas 
važiavo automobiliu. ‘

Kad turėtų progos tinkamai'' 
išsipagirioti, tai teisėjas pasiun
tė jį visam mėnesiui į kalėji
mų. Be to, jis turės ir 25 do
lerius pasimokėti. 

t

Mieso sode rado pasikorusį
, žmogų

Brookside parke buvo suras.- 
tas ant medžio šakos pasiko
ręs žmogus. Kas jis per vienas, 
kol kas policijai nepasisekė iš
aiškinti. Mat, nesurasta jokių 
dokumentų, iš kurių butų gali
ma nustatyti pakaruoklio as
muo, atseit, jo vardas ir pavar
dė.

Avė. % •
Ir tokių pasažierių 

pasitaiko
Du jauni Vyrukai įlipo į gat- 

vekarį, bet mokėti už važiavi
mą atsisakė. Konduktorius pra
dėjo su jais kumščiuotis. Ma
tydamas, kad vienas neįveiks, 
pasikvietė ir motormaną. Ta
čiau bomukai ir su abiem, apsi
dirbo: gerokai sumušė juos ir 
pabėgo.

Kaip pinigai eikvojami
Pereitą rudenį Clevelando 

priemiestyje buvo pradėtas ke
lias taisyti. Iš pradžių darbas 
ėjo gana smarkiai, bet neilgai. 
Pritruko pinigų ir visas darbas 
teko sulaikyti. Tačiau visos ma
šinos taip ir pasiliko lauke. Kad 
niekas jų nesugadintų, tai liko 
pastatyta sargyba, kuriai reikia 
alga mokėti. Per kelis mėnesius 
jau keli tūkstančiai išmokėta.

. Kaip matote, • keliui taisyti 
pinigų nėra, o mašinų apsaugai 
pinigų atsiranda.

, —Jonas Jarus.

DIENOS | UETUVĄ
ANT /

BREMEN-EUROPA
' ' Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 

EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 
Kelionę į liauną.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

J COLUMBUS

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK
•! Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 

Bremen ar ' Hamburgo.
Mes jums pagelbesini gauti vizitinių ir imigra

cijos vizas jūsų Europos giminėms. <
Informacijų klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE S&
NORTH GERMAN LLOYD®

, 130 W. RANDOLPH Sf., CHICAGO

JEI
Nori Būti Graži
JEI
Nori Savo Grožic.

Paakstinti
Naudok

NIDA PbDRĄ
Jis palaiko veido odos natūrali švelnumą... 

apsaugo nuo prakaito skylelių užsikimšimo., 
prašalina grožj darkančius bruožus.., šimtai lie
tuvių NIDA PUDRA jau naudoja. Ir tu, gražioji 
ponia ir panelė, NIDA PUDRA pabandyk.

NIDA LABORATORIJOS išdirba NIDA LIPSTICK, kuris 
spalvos pastovumu ir švelnumu vargu turi sau lygaus.

žemiau telpa kuponas, kurį panaudojus galima gauti ir 
NIDA pudrų ir NIDA lipstickų už numažintų kainų. Kaina 
laikinai numažinta tam, kad duoti moterims progų su NIDĄ 
produktais susipažinti.

Nieko nelaukite. Iškirpkite kuponų šiandien, pažymėkite 
spalvas, kurių norite, ir pasiųskite. Pinigus sumokėkite pašti
ninkui.

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

Prašau atsiųsti man NIDA PUDRA (Pace Pbwder) 
50 jceątų vertės 

Varsos: OFlesh; □ Ivory; □ Peach; □ Brunette; □ Bark Brunette 
ir NIDA LIPSTICK .... .................. 50 centų vertėsir NIDA LIPSTICK
Varsos: □ Orange; DRaspberry; □ Strawberry; OVMd.

Viso ...... *.........
kuponu, tik už
(Pažymėkite kryžiuku varsas, kurių pageidaujate.)

(Pinigų nesiųskit, sumokėkite juos paštininkui, kartu su keliais cen
tais už persiuntimą).

$1.00, bet su šiuo
750

Roselahd
Laisvamanių . Etinės Kultūros 

Draugijos No. 1 Kuopos Na
riams*

‘Visi, kurie esaije paėmę ti- 
kietų kuopos rengiamo vakaro, 
malonėkite sugrąžinti šių- sa
vaitę; tam j iš ' ko esate paėmę.

DidelisJos

EVENS, kuri padavė teis
mui divorso prašymų. Ji 
sako, kad jos vyrąs baisus 
tinginys: ji turi nuplauti 
žolę pievoj, ji turi gelbėti 
jam apsirėdyti. Negana to, 
ji turi atnešti jam pusry
čius į lovų. Skundų' svarstys 
teisėjas J, G. Lewe.

Naujienų-Tribune Photo

žemos Kainos Kol Algos Mažos
Kreditų /MOKĖKIT $4

. Sąlygos f SAVAITĘ ~

DR. O’CONNELL
232 SOUTH STATE ST.

VARDAS ....
ADRESAS .

MIESTAS ...
I VMMB SUPI

VALSTIJA

760 Madlson St. 
[3234 Madisoa St. 
14002 Madlaon S t. 
12867 Milvauke* Av, 
4002 lrvi

EVES,

6320 Cottaffte Grov.
6240 S. Hnlated 
4619 Broadway 
3138 Lincoln Av.
6380 N. Clark St.

9-CLOSED SUNDAY

• Sparkling glasses strevvn with 
bright stars... the new $wanky- 
swigs. You’ll want to collect a 
whole sėt. And while you’re doing 
it, get ačąuaintęd _
with all seveų 
of the delicious 
Kraft Cheese 
Spreads. They’re 
mąrvelous for 
sandwięhes, salads 
and appetizers.r

LEWIS ŠILKO
BLIUZĖS

*1.95
iki $3.95

DYKAI
Puikus kišeninis 

laikrodėlis dėl 
La Pels
DYKAI 

PRIE KOŽNO
SIUTO.

Vyrų siuvėjų pa
siūti ir tiksliai 
pritaikinti.

♦12.95
Galite naudot i s 
kreditu—Nėra ki
tokių. išlaidų, Ne 

•palūkanų.

Wilfiam A. Lewis
4716 S. Ashland Avė

VICTOR BAGDONO DU OFISAI
Mes turime visus jrankius dėl perkraustymo jūsų forničių, piano arba 
Storo. Pristatom anglis ir vežam daiktus j kitus miestus ir farmas.

UNIVERSAL VAN SERVICE
3406 S. Halsted St. 6921 S. Western Avė.

YARDS 3408 / HEMLOCK 5040

/**■"........ 11 1 "■ ’ ' .. . .... -■ ■ - 1 \

Tel. BOUlevard 4552

A. F. CZESNA BATHŠ
TURKIŠKAS, SIEROS IR ELECTROS GYDYMAI 

ULTRA VIOLET IR SAULĖS SPINDULIŲ MASAŽAI 
ELEKTROS VANA IR KAMBARYS $1.50 

MOTERŲ DIENA UTARNINKAIS.
1657 West 45th St., kampas S. Paulina St.

CHICAGO, ILLINOIS.

J. V. Senatorius Reynolds 
sako: "Luckies yra palankūs 

mano gerklei”
' .»’OD

^Iškalbumas ir geras tabakas yra 
dvi Piėtų tradicijos. Ir Lucky Strike 
parodo man, kaip atsiduoti abiem iš 
jų. Nes šis lengvas užsirūkymas netik 
patenkina mano skonį, bet ir palieka 
mano gęrklę gerame stovyje. Pereitą 
rudenį North Carclinoj kada man 
teko turėti virš 100 kalbų — aplan-teko turėti virš 100 kalbų 
kiau Lucky Strike dirbtuvę. Aš manau, 
jog Lucky Strike (Toasting’ procese 
atradau paslaptį to, kas padaro Šiuos 
cigaretus taip palankiais mano gerklei. 
Nuo pamatymo kiek pašvenčiama 
ypatingos priežiūros ir išlaidų padaryti 
Luckies jūsų gerklei švelniais, aš tapau 
didesniu, negu kada nors prieš tai, 
lengvo užsirūkymo šalininku."

GERB. ROB’T R. REYNOLDS, JUNGTINIU 
VALSTIJŲ SENATORIUS IŠ NO. CĄROLINA

į ĮSfešeniai padarytame savarankiškame tyrinėjime 

didėlė advokatų, gydytojų, paskaitininkų, mokslininkų, 

ir tt. dauguma, kurie pasisakė rūką cigaretus, pareiškė 

savo ypatiškIM pamėgimų lengvam užsirūkymui.

Šio pamėgimo protingumą patvirtina Senatoriaus 

Reynolds ir kitų vadovaujančių radio, scenos, filmų ir 

operos artistų pareiškimai, kurių balsai yra jų turtu, ir 

kurie pasifenjįą Luckies, lengvą užsirūkymą. Jus tai- 

pogi galite turėti Luckies - lengvo užsirūkymo, laisvo 

nuo tūlų šiurkštų erzinančių priemaišų, išvalytų 

Išimtino Toasted” proceso, gerklės apsaugą. 

Luckies yrą malonus jūsų gerklei. PUIKIAUSIAS TABAKAS" 
“DERLIAUS GRIETINE-

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

' PRIEŠ KNITEJIMUS—PRIEŠ KOSULĮ
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NAUJIENOS
•

The Litbuaniąn Daily News 
Publiahed Daily Dtcept Sunday by 
The Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 South Halsted Street

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

4

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

■
E ■

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1789 S. Halsted St., Chicago, 
III. Telefonas Canal 8500.
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Užsakymo kaina:
Chicago je—paštu:

Metams
Pusei metų .... L..____
Trims mėnesiams ............
Dviem mėnesiams .........
Vienam mėnesiui ...........

Chicagoje per išnešiotojus:
Viena kopija .................
Savaitei
Mėnesiui ...... ................................ ...

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paštu:

Metams ....4..........^...
Pusei metų ............
Trims mėnesiams .
Dviems mėnesiams
Vienam mėnesiui _________
Lietuvoje ir kitur užsieniuose 

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

Orderiu kartu su užsakymu.
1 .........................-Į...... - ' ~ ' II' . . 1 ' I

$8.00 
4.00 
2.00 
1.50 

.76

. 8c 

. 18c 
76c

$5.00
2.75
1.50
1.00

. .15

S ■ Didėle darbininkų pergalė

: &
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m
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■

Plieno pramonė visai netikėtai pasidavė be kovos. 
Tasai galingas trustas, .kuris pirmiaus niekuomet nesu
tikdavo pripažinti “pašaliečių” kišimosi į jos santykius 
su darbininkais, dabar apsiėmė derėtis su Industrinio 
Organizavimo Komiteto > atstovais ir, be ilgų ginčų pasi
rašė sutartį apie darbo valandas ir algas,

Nė didžiausi optimistai nesitikėjo, kad plieno dar
bininkų organizatoriai taip greitai ir lengvai laimės.

Daugelis stebisi, kodėl plieno kompanijos nusileido. 
Nėra abejonės, kad jos gavo gerą lekciją iš streiko au
tomobilių pramonėje. Jos nenorėjo, kad butų sustabdy
ta plieno gamyba per keletą mėnesių tuo laiku, kada 
kompanijos turi pakankamai užsakymų.

Bet dar daugiau, gal būt, paveikė plieno trusto vir
šininkus palankus darbininkams Valdžios nusistatymas. 
Kongresas yra išleidęs Wagnerio “darbę .santykių” ak
tą, kuris žymiai susiaurina darbdavių sauvaljavimą pra
monėje. Jeigu vyriausias teismas tą įstatymą ir panai
kintų, tai Pennsylvanijos legislatura rengiasi išleisti vi
sai panašų į Wagnerio aktą įstatymą valstijai, kurioje 
randasi stambiausios plieno įmonės.

Todėl plieno kompanijoms nebebuvo išeities. Jeigu 
jos nebūtų nusileidusios darbininkams, tai jas butų pa- 
žebojusi valdžia.

Tuo tarpu I. O. C. pasidarė didelė jėga Amerikos 
darbininkų judėjime. •

1
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Ispanijos blokada
. • ? 144 /i ; . ‘ •

•“•""Į"IĮ

Pereitą šeštadienį įėjo i galią tarp tau tinip nesiki
šimo komiteto nutarimas, kad butų Sustabdytas savano
rių važiavimas į Ispaniją. Visos 27 valstybės,- kurios yra 
prisidėjusios prie to komiteto, sutiko imtis atatinkamų 
priemonių, kad tas nutarimas butų vykinamas.

Ateinantį šeštadienį prasidės Ispanijos sienų it 
krantų saugojimas. Jos krantus apsiaus keturių valsty
bių karo laivai, kurių uždavinys bus žiūrėti, kad į Ispa
nijos uostus nebūtų šmugeliuojami nei ginklai, nei ka
reiviai. Šitoje blokadoje dalyvaus Britanija, Francuzija, 
Vokietija ir Italija.. Buvo susitarta, kad dalyvaus taip 
pat Rusija ir Portugalija, bet šios dvi valdžios atsisakė.

Portugalai remia fašistus, rusai remia teisėtąją Is
panijos vyriausybę.

Fašistiška Portugalijos valdžia nenori prisidėti prie 
Ispanijos sienų saugojimo dėl to, kad ji yra priešinga 
tam visam sumanymui. Ji visą laiką beveik atvirai tei
kė pagelbą sukilėliams, ir kada (tarptautinis komitetas 
ėmė svarstyti, kaip butų galima užkirsti kelią svetimų 
šalių intervencijai Ispanijoje, tai Portugalija darė jame 
visokias obstrukcijas.'

Bet kodėl atsisakė dalyvauti blokadoje t sovietų val
džia, tai nelabai aišku. Ji pirma griežčiausiai reikalavo 
tokios kontroles.

Vieni sako, kad Maskva atšalo Ispanijai, kuomet ji 
įsitikino, kad bolševizmui tenai nepalanki dirva. Nese
niai sovietų valdžia atšaukė iš Ispanijos savo ambasa
dorių Rezenfeldą, kuris buvo labai draugiškas Madri
du!. . - z

Kiti sako, kad rusai atsisakė nuo dalyvavimo bloka
doje dėl to, kad jie neturi gerų karo laivų, kurie galėtų 
atlikti ilgą kelionę juromis ir paskui per kelis mėnesius, 
plaukioti aplink Ispanijos krantus..

Bet, kaip ten nebūtų, Maskva nusiplovė rankas. 
Šnekėjo garsiai, o darbą atlikti paliko kitiems.

Ar ta blokada bus sėkminga, parodys ateitis. ;
Jeigu kareivių ir ginklų gabenimas iš Italijos ir 

Vokietijos pasiliaus, tai Ispanijos sukilėliai bue sumiš
ti. Jie net su svetimų arn^jų pagelba iki šiol nestengė 
paimti Madrido. Pačioje Ispanijoje gen. Franco turi ne
daug pritarėjų, o valdžiai žmonių netrūksta.

1 ♦ • '

U Atsisakė Pristatyti
Anglis Į Bankers 

Building
Vakar streikai! išėjo anglių 

išvežiotojai, tarnaują Kanę 
Fiiel bendrovei, 1815 N. Ash-.
laiid aveli ne. Jie atsisakė pri- šeštadienio popiečiais.

statyti anglis į Baiikers Build- 
ing, 105 W. Adams, kurį uni
jos pikietuoja Už samdymą 
neunijistų tarnautojų. ,

Ir Jblifet kalėjimas sUSilati- 
kė Streiko. Kaliniai “atsisėdo”
protestuodami prieš darbą

*4
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Apžvalga
ŠIANDIE RINKIMAI 

LONDONE

l'K

j ienos” diskusuoja klausimus 
tų politiškų bylų, kurios yra 
rengiamos Sovietų Rusijoje.

Kovo mėn. 4 d. Londono gy- Jos diskusuoja šituos kląusi- 
ventojaį'rinks savo kauntės ta- mus dėl to, kad lietuvių darbi- 
rybą (I/indon county council, ninku mases nori juos Suprasti 
arba L. C. C.). Tai bus labai 
svarbus rinkimai visai Angli
jai, nes .jie nulems klausimą 
apie to stambiausiojo pasaulyje 
cįdmiesčio kontrolę ateinan
tiems trejiems metams.

Nuo 1934 m. Londoną valdo 
Darbo partija, kuri tais metais 
beveik padvigubino savo atsto
vų skaičių Londono taryboje ir 
nugalėjo konservatorius (jie te
nai Vadinasi Mutiicipal Refor- 
mers). , ,

Iki kovo mėnesio rinkimų 
1934 m. Londono taryboje bu
vo 83 “municipaliniai reforma
toriai” (konservatoriai), 35 
darbiečiai ir 6 liberalai. Tuose 
rinkimuose konservatoriai pra
kišo 28 vieta^, liberalai neteko 
visų savo atstovų, o Darbo 
partija padidino savo atstovybę 
34. Tokiu budu L. C. C. sąsta
tas pasidarė toks! 69 darbie
čiai ir 55 konservatoriai. Visa 
taryba susideda iš 124 atstovų.

Laimėjusi absoliučią daugu
mą didžiausiame pasaulyje 
mieste, Darbo partija eme uo
liai darbuotis miesto gyvento
jų labui. Naujoji Londono ad
ministraciją pradėjo griauti su
puvusias lūšnas, kuriose gyve
no biednuomenė, ir jų vietoje 
statytį švarias rezidencijas. Ji 
pagerino mokyklas ir ligonines, 
apšvarino miesto gatves ir įvy
kino daug kitokių naudingų su
manymų.

Dabar Londono gyventojai 
turės nuspręsti, ar miesto val
džia bus pa)įkta akinantiems 
trejiems metąms^ socialistų ran
kose, ar ji vėls grįš j konserva
torių rankas. Darbo partija ti
kisi laimėti.

Tenka" čia pastebėti, kąd ma
žiukas žemės plotas Londone, 
kur randasi finansinis miesto 
centras (“City”), nėra po Lon
dono kauntės tarybos 'Adminis
tracija. Jisai turi savo atskirą 
tarybą. 

i*-—-—• — —
KOMUNISTAI NERVINASI

Girdėt, kad Amerikos socia
listų (Norman Thomaso) par
tijos vykdomasis komitetas prį* 
ėmė rezoliuciją, kurioje nupei
kiamas Ispanijos “liaudies 
frontas” už tai* kad jisai ėmė 
slopinti opozicinius komunis
tus, uždarydamas jų ■ spaudą 
ir organizaciją Katalonijoje. 
Mums dar neteko ihatyti tos 
rezoliucijos teksto, todėl, neno
rime apie» ją ir kalbėti. Bet 
komunistams ji labai užgavo 
nervus. t

Komunistai pyksta ir šaukia, 
kad socialistų partija “gina 
trockistus” ir tuo budu — “gi
na fašizmą”! ,

“Vilnis” prie to dar priduria, 
kad “gina trockistus” ir “Nau
jienų” redaktorius Grigaitis — 
todėl, kad jisai ketina ateinan
čią savaitę (trečiadienį) laiky
ti paskaitą Chičagos Lietuvių 
Auditorijoje apie Maskvos by
las. .

Tikrai tiems vyrams darosi 
negerai galvose. Grigaitis ko
vojo prieš, trockizmą dar tuo
met, kai mtisų Bimbos, Prusei- 
kos ir Andriuliai. *ant pilvo 
šliau'žiojo prieš “raudonąjį” so
vietų karo komisarą. Jie, be 
abejonės, gerai atsimena, kaip 
“Naujienos” smerkė tą Kronš- 
tadto jurininkų skerdiką ir 
kaip jos kritikavo5 Trpėkio-Par- 
vušo kūdikišką “permanentinės 
revoliucijos” teoriją.

Taigi ta pasaka, kad “Nau* 
j ienos” Arba “Naujienų” redak
torius giną trockistus, yra są
moningas melas.

< Ne tam, kad butų apgintas 
Trockis arba trockistai,/ “Nau-

ir jais susivokti.
Ne kas kitas, tik pati sovie

tą valdžia tomis bylomis suin
teresavo visą pasaulį. Ji paver
tė jaš didžiausiomis sensacijo- 
mis, ir dabar visos komunistų 
organizacijos ir visa jų spauda 
nesiliauja apie jas kalbėjusios.

Kuomet šitokia propaganda 
eina (š Maskvos, ir komunistų 
pusės, tai butų keista, jeigu 
nepanorėtų tas bylas panagri
nėti ir kiti žmonės. Juokingas 
dalykas, kad komunistai dėl to 
pyksta. > •' '
/ Toks, mat, jų ^demokratišku
mas”. Patys jie be paliovos rė
kia apie Maskvos bylas ir troc
kistus, » kiek jų koBėtes neša. 
Bet jeigu kas kitas apie tai pa
sako savo žodį, ifai Jie tuo jaus 
ima jį šmeižti ir net prikaišio
ja “fašizmo gynimą”!

Argi jie niekuomet neišmoks 
gerbti nuomonių laisvę?

" ; (Tęsinys)
, Susirinkusiej i kambary pra- 
dejo garsiai kalbėti, jaudintu, 
ginčytis. Viši atgijo. Visi jau* 
tesi neramąs ir stengėsi patik
rinti save ir kitus.

TrofiinovaS sušukp:
—Palaukite, gerbiamieji! Ty

lėkite! ' '
Visi nutilo.
—Na, ką? Niekas neturite 

daugiau jokių ^klausimų ?
Jis primerkė akis.
—Labai daug klausimų, 
Trofimovas linktelėjo galvą. 
—Na, suprantama. Jus, ger

biamieji, anksti pradėjote gin
čytis. Svarbiausias dalykas — 
tai ateityje.

Visi sužiuro.
—Tuoj dabar mes turime pa

skirti žmones.
Ryžtingu tonu, kuris tarsi 

sakyte sakė, jog jokiems pasi
priešinimams negali būti vie
tos, jis baigė:

—Smogikų būrio priešakyje

stdju aš.
Leontjevas sumurmėjo:
-—Visai teisingai.
Keli žmonės vienu ir tuo pa

čiu laiku sušuko: ' i
-—Teisingai!’ žinoma 1 Prašo

me!
—Dabar toliau. Iždininku aš 

manau paskirti Reingardą. Su
tinkate?

—Sutinkame.
Pradėjome kalbėti apie susi

rinkimų vietą.
Leontjevas pasiūlė:
“-Šioji vieta kolka's yra tin

kamiausia.
-4 Viešbutis?
Kai kurie pradėjo protestuo

ti. TrOfimovas pareiškė:
—Taip, čia. Bet tik ne kam

bariuose, o viršuje, bufete.
—0 jei bus reikalinga sku

biai susirinkti,—pareiškė Rein- 
gardas, — tai bus galima ir 
pas mane.

—Kur tai?
—Mahežo tarpegatvėje.

Prisiartino rimčiausias posė
džiavimo momentas.
. Iš Leontjevo Žodžių aš jau 
žinojau, kad musų organizatei- 
jos vyriausias' tikslas bus įsi
gauti į aukštesnes tarnybas so
vietuose. Į visas jstąigas, Šta
bus, kalėjimus, o ypatingai į če
ką, — visur ten turi būti musų 
žmonės* Ir tai tokie, kuriais 
galima’ visiškai pasitikėti. Da
bar reikėjo juos tik išrinkti. 
Tai vienur, tai kitur jie jau tar
navo. Keli mūsiškiai jau buvo 
įsigavę ir į Gorochovo įstaigą.

Posėdis artinosi prie galo.
—Kas išeis iš tos naujos or

ganizacijos? Koks likimas lau
kia? Koks likimas laukia kiek
vieną musų?

Artinosi baisios dienos, kada' 
reikėjo 'viskuo rizikuoti ir nie
ko nepaisyti.

—Ar pakaks jėgų? Ar išlai
kys Širdis? Kas bus?

Žino tai tik Dievas. Ne, ži
nojau ir aš!

—Dar tamsesnė ir kurtesnš 
pasidarys paslaptis ir gausin- 
giau liesis kraujas.

(Bus daugiau)

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Norwood, Mass
Koncertas ir vakariene

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
133 kuopa ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos 27 kuopa ben
drai susitarusios rengia kovo 
7 d. koncertą ir vakarienę Lie
tuvių svetainėje (13 Št. George 
Avė.). Nuo pirmos valandos 
popiet bus parduodamas ska
nus, pūtuojantis alus. Koncer
tas prasidės 3 vai., o 6 vai. jau 

vakarie-sėsime prie i stalų ir 
niausime. :

Reikia manyti, kad 
kurie Vasario 7 d.

jo- 
la*

visi tie, 
dalyvavo 

Piliečių Bendroves surengtame 
koncerte, jaučiasi patenkinti. 
Juo labiau, ;kad koncertas bu
vo geras, o tuo tarpu įžanga 
kainavo tik 25 .centus. Turiu 
pasakyti, jog ir kovo 7 d. kon
certinę dalį išpildys tie patys 
dainininkai ir dainininkės, ku
rie dalyvavo Piliečių Bendro
vės pArengime. Todėl dėl kon
certo , gerumo negali būti 
kios abejonės. O kas dar
bai svarbu, tai tas faktas, jog 
koncertas bus nemokamas, 
vis dėlto jis bus įvairus ir įdo
mus. Visiems juk bus įdomu 
išgirsti Naujosios Anglijos me
no jėgas: J.. Abaliauską ir V. 
Tumanj iš Worcester, Mass., 
kurie dainuos solo ir duetą 
(jiems akomponuos p-ia J. 
Karsokienė), o taipgi vietos 
dainininkes Birutę šargaliutę 
ir Bronę Vėčiutę. Jos ne tik 
turi žavingus balsus, bet šį 
kartą dainuos ir visai naujas 
dainas. Be to, dalyvaus ir ke
li jauni berniukai bei mergai
tės. Kadangi' jie lavinasi me
no srityje, tai, be abejonės, 
sma^u bus juos matyti scepo- 
jc. ' ... į ; ;

Per Visą laiką, lietuvių or
kestras grieš klumpakojį ir ki
tus populiariškus šokius.

Kurie noręs dalyvauti vaka
rienėje, tie turės pasimokčti po 
50 centų. Kaip matote, kaina 
vishi prięinąma.

Visuš vietos ir apylinkes 
lietuvius darbininkus kviečiame 
dalyvauti musų dviej ų kuopų 
šauniame parengime. Ypač į 
tai norime atkreipti LDD ir 
L'SS Ikiiopų narių dėmesį.. Lau
kiame svečių ir iš Worceste- 
rip bei So. Bostono. Tikimės, 
kad iš Cambridge atvyks Ane- 
sta ir N, Januška su būriais 
savo draugų. (" .

Visuš kVieęiu LSS ii’ LDD 
kuopų vardu.

P. Kručas
T”--------------------------------r-------------- ~

Pirkite savo apielinkėb
krautuvėse

Ir

Laiškas “Literatūrai”
(Tęsinys)

Taigi, neprastinkim, nevulga- 
rinkim to, .kas ne taip jau pa
prasta. Dviejų frontų teoriją 
nedaug čia gelbsti. Kitur it pas 
mus. Nekartokim senos kairių
jų klaidos, nesivaizduokim pa
saulio kažkaip mechaniškai su
skaldyto; kas ne su mumis, tas 
prieš mus! Taip skelbdami it 
taip veikdami, tik patys save 
apsilpninąm dyąsiškąi, vaizduo- 
dąmięs priešą esant galingesnį, 
negu jis tikrai yra’, ir net fiziš
kai (materiališkai) šitokia savo 
taktika ne Vieną tariamąjį prie
šą tikrai įvarydami į priešingą 
mums stovyklą. Kąm tai reika
linga? Kam reikia “Literatūro
je” ieškoti kramolos,1 komunis
tinių idėjų, net nihilizmo (prieš 
karą net Maskvos vežikai buvo 
nustoję vartoti šį visiškai pras
mės nustojusį žbdį, kOliodami 
savo kumelpalaikes jau tik si- 
cilistais, studėntais ir kursicho- 
mis), apie ką nė tik, Krėvė, 
Sruoga, Dubas, bet ir jaunes
nieji Be nesvajoja. Jeigu Gor
ki j o ar Kollando minėjimas net 
gerbimas, kaip kūrėjų ir asme
nybių, jau laikomą komunizmu, 
tai kas besakyti apie prieškari
nius iegaliiiius ,caro Cenzūros 
preleidžiamus leidinius, kuriuo
se Pesnia o burevestnike daug 
laimingiau praeidavo negu da
bartinėje Lietuvoje ir apie jų 
redaktorius kaip L. Gira ir ki- 
tii u*>

Čia jau man tenka gerokai 
nusileisti nuo tos “ktilturbolše- 
vištinėš” pozicijos,’ kokią pat 
pradžioje esu užėmęs, net šuniš
kai prisiminti, kaip tad laikas 
greit praeina! žiūrint į du “Li-
X, < . .> ■ f, .,ų 'm... į ,.... I:----- --

tiek

kad ir esu jo prenume-

• • ....... • ' " 1''

teraturos” numeriu ir ne 
skaitant (teatleidžia' man “Vai
ras
ratorius, bet neprisiverčia pa
skaityti viso, kas jo prirašyta 
dėl “Literatūros,” tik atsitikti
nai užkliuvęs už SSSR ir t.t. 
draugijos neiškenčiau nepasi
aiškinęs, kad dėl manęs kiti ne
teisingai nebūtų barami), kiek 
prisiklausant kilusio dėl jos 
triukšmo, prisiminė man seni, 
seni dalykai. Tai buvo prieš 25 
metus. 1910-1911 m. drauge su 
Aug. Janulaičiu Vilniuje reda
gavau mėnesinuką “Visuome
nę,” kurioje visaip kaip sten
gėmės ginti, 1905-07 m. revo
liucijai pralaimėjus, įlužtas L. 
S. D. P. ir iš viso socialdemok
ratų pozicijas, pro “Vilties,” 
“Draugo,” net “Lietuvos žinių” 
puolimus, kurie mums gerokai 
apsunkino ir draudimąsi nuo 
rusų cenzūros (kartais nė ky
šiai negelbėdavo), tiesti Lietu
vos išsivadavimo liniją, rimčiau 
pažinti vykstančias visuomenėje 
kultūrines ir kitokias atmainas
(čia bene “Vairo” Valkiniškiu

STOKITE l OLD 
GOLD KONTESTĄ

$200,000 LAIMĖ
JIMAMS

1,000 Piniginiu Laimėjimą bus 
išdalinta laimėtojams .

Štai ■ kontestas,\ kurio jus senai 
latikifite, Tai koiitėštas pėf kurį 
jus galite išlošti laimę ii* ptaturieti 
visam amžiui. Yrą 1,000 piniginių 
laimėjimų sumoje $2OOjO0O. Jus 
galite išlošti Viėiią iš jų. Old Gold, 
gal būt, išlaimšs juftis laimę, įsto
kite tuoj, dabai> Kontestas tik da
bar prasideda ir susideda iŠ Pa
veiksluotų Mįslių ^sprendimų. Nuei
kite pas cigaretų dylerį ir papra
šykite oficialių Old Gold Paveiks
luotų Mįslių, DYKAI, kartu su tai
syklėmis ir detalėmis, Bėkite 
strukeijns Mtydžiai. švarumas 
siskaito. Čia nėra nė triksų
gaudymų. Tik jūsų gabumas lai
mės. Skaitykite Naujienas dėl to-

in- 
ne- 
nė

limesuių pranešimų.

...

bus pakvipę, nors jiebogu jis 
“Visuomenei” nieko nėra para
šęs), nuvainikuoti išpustas di
dybes, rodyti šalin linas nešva- 
rybes. Taip ten kilo ir mano 
“Lietuvių literatūra Vilniaus u- 
niversiteto metu,” kurią dar po 
25 melų V. Maciūnas “Vaire” 
netik nėra nustūmęs į šalį, bet 
dar labiau yra išplėtęs ir prie
kin pavarė. Taip ten radosi 
dviejų frontų tinkamumo ar 
ne’tinkamumo klausimas, prieš 
kairiųjų 
klerikalizmo
tas (padėjo tas pats nevidonai 
marksizmas, taigi izmas, tauti
ninkų taip ujamas, kaip* sveti
mas prieš-tau'tinis reiškinys) 
miesčioniškai - tautiškųjų gru
pių, tad busimosios taktinės 
srovės atsiradimo būtinumas ii 
jo budinimas, 
daug gerų ir 
naivių dalykų, 
bepakėlus vis 
zuros smūgių 
suomeniečiai”

klerikalizmo-anti-
sąvoką iškel-

‘ ' l’S

radosi ten dai 
blogų, rimtų ii 

‘‘Visuomenė” ne
sunkė jančių cen- 
užgeso, bet “vi- 
išliko.

3*> Pesnia o burevestflike vertimas 
I

lietuvių kalba tilpo prieš karą “Vai 
vorykštės” 8-je knygoje,—rusų cen 
zura nė nemanė kibti. Tuo tarpu “Li 
teraturoje”...

(Bus daugiau)

Po Eilute Kasdien
MMMi

(Iškirpkit Šiaš eiles ir pasidėkit atminimui. Ilgainiui sudarysi t 
gražų eilių rinkinį).

Tylią naktį, šaltą žiemą
Kaip maloniai žvaigždės mirga! 
Kaip, švelniai apšviesdams kiemą, 
Mėnuo žaidžia stogo žirgu!

Sniegas tvyksi brangumynais, 
Horizolltė miglom pinas,— 
Taip skaisčiais atsiminimais 
Širdyje ramums vaidinas.

E. Steponaitis.

»*<

ATEIKIT ŠIANDIEN pas mus ir sutaupykit 
nuo 25 iki 45 nuošimčių ant Floor sampelių.

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

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

PARLOR IR DINING R00M SETŲ, 
STUDIO COUCHES, MATRASŲ, IR 

LINOLEUMS.

GLOBĖ EURNITURE GO.
10655 SO. MICHIGAN AVENUE I 

Telefonas Pullman 8820
Duodame ant Lengvų Išmokėjimų.

v
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MOTERYS t

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1,10

Pridėkit % kvortos 
trupinių, taipgi dtus- 
pagal skonies, gerai
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Rašo Valeria Bruchas \
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Madų Patarimai
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pavasarį. Prie savo įeitos jUo-lbar e?u laiminga 
dos suknios prisipirk nebrangų' 
bukietą netikrų baltų gė.ių

Ketvirtadienis, kovo 4, ’37

KĄ VEIKIA MUSŲ 
GYDYTOJŲ 
ŽMONOS?
Mes turime Chicagoje 
nemažą skaičių lietuvių 
gydytojų ir dentistų. 
Dauguma jų yra apsive
dę ir turi savo šeimas. 
Ką gi veikia tų gydyto
jų žmonos liuosu nuo 
šeimininių pareigų lai
ku? Ką jos veikia kai
po visuomenietės?

. Kitų tautų gydytojų 
žmonos yra susirišę i 
draugiją, kuri plačiau 
yra žinoma kaipo pagel- 
binė profesijos ■ draugi-. 
ja 
liary*’ 
susirišus 
Medikale Associacija 
Jos ne tik 
švietą, 
tas, bet ir palaiko drau
gingumo ryšius medika- 
lės profesijos eilėse. 
Kiekvieno gydytojo 
žmona gerai supranta 
savo vyro darbo svarbą 
ir mes manome, kad ji 
daug gero galėtų pada
ryti musų žmonėms. Ji 
galėtų pagelbėti savo 
vyrui ne gydyme, bet 
auklėjime ir apšvietos 
skleidime.

"Darbo jai atsirastų — 
tik reikia padaryti pra
džią. Taigi gerbiamo
sios, pareikškit savo 
nuomones šio klausimu 
musų skyriuje. Apšvie
tos jums ne stoka.

“Woman’s Atixi- 
ir tampriai yra 

su Amerikos

skleidžia ap
rengia paskai-

Moterys ir Lietuvos
ATGIMIMAS

» . - - •- > nnii it.i.ii i» k

Felicija Bortkevičienė
Esame turėję ilgas eiles mo

terų Lietuvoje, kurios išlaikė 
tautą gyvą per 500 metų, Kad 
galėtume moterų pasiaukojimus 
suskaityti, tai butų puikus pa
minklas visiems ateities lai
kams. (Ir kodėl negalėtų sale 
Kudirkos ant vieno pedestalo 
pastatyti knygnešį, o ant ant
rojo lietuvy, amžių motiną, Nau
miestyje?), -

Man Lietuvoje viešint 1935 
metais pasakojo tūlas geras ži
novas, Dr. Kudirkos bendra
darbis, apie rolę, kurią Lietu
vos moterys lošė knygų kontra
bandoje, dalinime ir pernešime 
iš stoties į stoti. Nežinau, ar 
kur nors yra aprašyta apie jas 
ir rolę, kurią jos lošė toje tra- 
gedingoje Lietuvos gyvenimo e- 
pokoje.

Seneliai pasakodavo apie,' iš- 
ikimą lietuvių kalbos, kurios 
mokė pati moteris, nemokėdama 
daugiau, kaip maldas iš knygos 
paskaityti. Ji mokė savo vaikus 
ir turėdama progą, ji užleido 
ubagui savo grinčią Kauno vai
kus pamokyti skaityti... Jos na
mams, jos šeimai gręsė didžiau
sias pavojus už tokį nusidėji
mą.

Ar vienai atėmė tėvą, vyrą, 
brolį, sūnų ir išsiuntė į Sibirą! 
keliems metams, iš kur daugy-1

==fc
Rašo Dr. Jubanha T. Baltrušaitienė

Bet lietuvė išvargo, iškentė 
jO; savo vaikus išauklėjo-savo
protėvių lietuviškoje dvasioje. 
Garbė jai daug daugiau, negd 
Vyrui už tą dovaną tautai." Ka
dangi vyras padarė — nuėjo, 
atsėdėjo ir t.t. O moteris būda
vo su Vaikais j buvo persekioja
ma,..pajuokiama, etc. ir išyargu- 
si visą vargą tapo užmiršta 
kaipo dalyvė tame dideliame 
darbe. Kas* išaugino sveikus 
vyrus, kurie su gihklu priešus 
išginė iŠ apgultosios Lietuvos?

Taip, moterys kovojo, už kal- 
, už “vierą,” už Valstybę. ( 
Kaip.,, atsimokėjo Valstybe 

vienai žymiaukei tautos budin
tojai, kuri iš jaunystės dienų* 
be atlaidos pati ruošėsi užimti 
inteligentišką, vietą pačiame gy
venime ir mokslus baigė; kuri 
neatsiliko nuo savo gyvenimo 
draugo protiškai; kuri dėl sąži
nės atsiskyrė iš'turtuolių luo
mo, užmezgė ryšius su nu- 
skriaustUoju luomu: jai rašė, 
jai dirbo, ją globojo, vedė prie 
blaivų minčių, prie doro sugy
venimo su visuomene, “Lietu
vos žinias” leido vis apšvietos 
tikslais; ir nors neteko savo 
gyvenimo draugo, nors nesvei
kata pakirto jėgas, hors dabar
tinė valstybė ‘(liąi^a nepriklau
soma Lietuva) už menkiausią 
spausdintą kritiką “L. ž.” ją 
daug daug kartų į nedraugin
gą kalėjimą uždarė, kuriame jos 
žilai galvelei nesuprantama 
kiavsavųjų teisybe?

$hV<

/ *.

NAUJIENOS, Chicago, 1U.

AMM.
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Veda DORA VILKIENE
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Rekomendacijos 
šeimininkėms

Chicagos mėsos Tarybos — Meat 
Ctnincll of Chicago — in/omtadjų 
skyrius pataria Šeimininkėms savai
tės galui paruošti kepsnių.
• Prieinamomis kainomis parsiduo- 

, sianti kepsniams tinkanti jautiena, 
Į kiauliena, Veršieną ir aviena.

ODOS PRIEŽIŪRA 
Ji ' ■

Kiekviena moteris nori 
Vintiš išvaizdą, kuria visi 
risi. Tą galima įsigyti nuolati
ne odos priežiūra. Be abejonės, 
šiandien reta moteris, kuri ne
lanko grožio įstaigų tam, kad 
save pagražinus. Bet vien to ne
užtenka. Labai svarbu kiekvie
ną dieną atlikti tam tikrą tua
letinę pareigą, kad palaikius tą 
šviežią jaunystes išvaizdą. Oda 
reikalauja maitinimo kremu ir 
alyva kas rytmetį ir vakarą. 
Vartojant . kremą iš ryto, oda 
paskiau reikia nušluostyti su 
tam tikrai pagamintu sutrau
kiamu vaistu (astringent), kad 
uždarius odos! skylutes (pores).

Patarimas :7 kad išdailinti 
raukšles, kartu sušvelninti ir 
priduoti odai tamprumą, sumai
šykit vieną kiaušinio baltimą 
su saldžia snįetona, ištepkite 
odą, palaikykite 20, ar 30 minu
čių. Nuplaukite šiltu vandeniu, 
užbaigiant ląb^i šaltu.

(Tęsinys)
Gal dabar *bus lengviau su* 

prasti iš to viso, kas buvo pa^- 
sakytu apie maistą bei jo sudė
ti, kas reikalinga valgyti, kad 
butų pakankamai ’ baltymų, ku
rie reikalingi atitaisymui nusi
dėvėjusių kulio audinių. Begy
vendami tuos -audinius nunešlo- 
jame, o jie reika.auja nuolati
nio atnaujinimo.

Matome, kad cukra miltinis- 
krakmolinis maistas ir riebalai 
yla' labai svarbi medžiaga mu
sų organizmo pa1 aikymui; kad 
maistas turi turėti užtektinai 
mineralinių dalių, kaip kad kai-
„Į ..4i ■ į, I ■'■*11 J t’ ■ «■■■■■■*■«■ ■ įi I 4 1.1 ji, ■ .. ■ I , I

! Laiškas Moterų Sky 
riaus Redaktorei

MEDŽIOJO kartą girioje ka
kalius, o pagiryje ūkinin

kas arė dirvą. Karalius priėjęs 
pakalbino ūkininką ir paklausė, 
kodėl jis, jau senas būdamas, 
aria, bene vaikų neturįs?

—Turiu tris vaikus, — atsa
kė ūkininkas, —.bet kas iš jų? 
Vienas yra elgeta, antras vagis, 
o trečias žmogžudys.

Nusistebėjęs karalius paklau
sė ūkininką, kodėl jis taip blo
gai išauginęs savo vaikus.

—Išauginau, rodos, gerai, 
atsakė karaliui ūkininkas, 
nes elgeta, nors ir elgeta — 
prašo; vagis, nors ir vagis
nevagia, o žmogžudys, nors ir 
žmogžudys — neužmuša.

Karalius nesuprato ūkininko 
ir paprašė, kad paaiškintų.

—Yra taip, — tarė ūkininkas. 
—Vienas mano sūnūs yra elge
ta — moko vaikus, dykai nieko 
neprašo, bet duoną užsidirba; 
antras yra kunigas, ima viską 
iš Žmonių, bet nevagia, o trečias 
yra gydytojas — žudo žmones, 
bet niekad neužmuša.

Karalius pripažino, kad tai 
• yra teisybė lt apdovanojo arto- 

J4. J \ ' ■
. Parinko ir sutrumpino

—V. Byanskienė.
■ Jeigu noritė, kad jūsų liet
sargis ilgiau laikytų, ištepkite 
dratus su vaselina arba taukais.

—o—
Prakaitu permirkusius dra

bužius lengvai galima išplaut 
druskuotam vandeny .

Ji blizgančiomis akimis 
šypsena veide, pasirėmusi 
lazdeles dalina ir šiandien 
turčiams studentams paramą; 
kaimo vaikams, belankantiems 
universitetą, suranda duoną ir 
pastogę (o -jų nemažai Kaune 
yra), pati laikraštį veltui jiems 
padeda ant stalelio pasiimti.

Ta maloninga, labdaringa, 
garbinga’, didžiaširdė lietuvė—- 
tai Felicija Bartkevičienė/ Mes 
ją visados atsiminsime, nes ji 
yra labai svarbi Lietuvos mo
teris, kuri daug nukentėjo už 
palaikymą kalbos, už iškoVoji- 

bš nebesugrįžo?’ Ar ‘vieno/šeL Ilaisv5s’ ir dabar dirbanti 
mos narį nužudė žandarai už to- laisvą demokratinę Lietū
kį pat nusidėjimą? , *vos valstybę,

Julia Zymohtienė-Žeiiuiitė z M

Ė Prakilni Meilė : 
"■■■■■■■■■(■■■■■■■■■■MarinaaBBįiBiiaiaNBAaiHiK 

i ' ' • ’ I. ■, • ’ ■ \-r

Jokūbas, nebetekdamas kan
trybes, ima Vandutei iškalbi-

Gerbiamoji Redaktore:
Leiskit ir man pasveikinti 

“Naujienas” ir tą grupę gabių 
moterų, kurios sugalvojo ir su
geba tokį įdomų, įspūdingą ir. 
naudingą darbą, atlikti—Moterų*. 
Skyrių vesti,

Jau seniai reikėjo atkreipti 
daugiau dėmesio į lietuves mo
teris. Daug yra musų moterų, 
kurios moka tik lietuvių kalbą 
ir neturi progos kitur gauti to
kių naudingų patarimų, kaip 
jus dabar teikiate. Nors aš gai 
daugiati patyrusi, negu dauge
lis kitų jusų^skaitytojų, nes jau 
esu 66 metų, bet ir tai nekurie 
jūsų patarimai ir man yra nau
dingi. ,

Nuo. pat musų atvykimo į 
PennsylVanijos valstiją, 1915 
metuose, skaitau “Naujienas/’ 
Nors mano vyras buvo ang.as 
ir gyvenome svetimtaučių tar
pe, vienok aš nenorėjau užmir
šti savo prigimtą kalbą. Skai
čiau ir kitokių lietuviškų laik
raščių, bet iš visų “Naujienos” 
man paliko, megiamiausis laik
raštis. Aš dabar skaitau vientik 
“Naujienas.” * •

Jau virš penki metai, kaip 
paskutinis mano sūnūs apsive
dė ir aš gyvenu viena. Kai ma
no vyras mirė, jis paliko mane 
su 9 Vaikais. Turėjau savo ūkį 
ir šia>p taip pasisekė visus vai- 

^kUs užauginti. Sunkus buvo 
kombinacija Visuomet at- mano gyvenimas kol išauklėjau 
gyva ir nauja, ypatingai. savo “viščiukus.” Bet užtai da-

Veda PARYŽIETE

Pilkos Vakarines SukniosZ 1 , ‘

šį pavasarį daugiau pilkų va
karinių suknių pasirodys salio- 
nuosę, kaip pirmiau, šios pilkos 
suknios atrodo labai gražiai pa
siūtos iš tūlio, markizeto arba 
chiffon medžiagos, ypatingai, 
jeigu pilkumas yra akcentuoja
mas su apelsino spalvos juosta 
arba gėlėmis.gėlėmis.

Juodas su Baltu

(Tęsinys)
Už lindimą išmetė pro duris. 

Ta verkdama bėga skųdžfasi 
tėvui, kruviną ausį rodo.

Jokūbui apmaudas ir skaus
mas širdį griaužia, užšidėjo sau 
griežtai apsieiti. Rimtai reika
lauja nuo Aliošos, kad Onutei 
lekcijas aiškintų, į gimnaziją^ 
taisytų. Alioša paėmęs Oiiytę 
mokinti*, tik stumdo, tik kolįo- 
ja: tu šiokia’ vėpla, tokia išti- 
žele kvaila... Vieton lekcijos 
tik barnis, koliojimas, Onytės 
ašaros... nes ir ta nehori Alio
šos koliojimui užsileisti... Van
dutė įsikišusi į tarpą ttioj Opy- 
tę pakaltina:

—Tu, Onyte, negera mergai
tė — šaukia: — besimokini...

ginčijis...
Tuom ir užsibai-

s—Tu mano širdėle, mano 
žvaigždutė, kodėl tu taip elgė
si su tuom va’ikiazu? Kame ta
vo protas? Ąš tave taip aukš
tai keliu, taip gerbiu, guodoju. 
ir myliu, o tu,, man tokį širdies 
skausmą uždiibdi, juk; aš ne 
stuobris, tavo pasielgimas ne 
iš medžio peiliais išdrožta, man 
širdį raižo... Kad aš tavęs ne^ 
mylėčiau, gal man taip nebūtų.

pra-skaudu... Ačgi nepažysti 
kilnios meilės.

(Bus dauginti)

Aliošos. neklausai.., 
eik gulti 
gia Onytės lekcijos.

Kad virti svogūnai nepamestų 
savo skoni, reikia įdėti druskos 
į vandenį, kuriame jie verda

kių, fosforo, kurie reikalingi 
katilų bei dantų formavimui, o 
geležis, jodas bei vitaminai — 
kraujui bei įvairiems kūno or
ganams. ' Tinkamas maištas —■ 
sveikas, stiprus 'organizmas — 
tai geriausia apsauga prieš vi
sas ligas.

Bėikalinga gerti užtektinai > Prikimšta 
skystimų, kad organizmas leng- Klatllietia 
viutt galėtų atmesti negeistinas 
medžiagas, kurios susirenka 
kūne, pašalindamas tą per ink1- ! 
stus šlapumu, per odą. prakai
tu, per plaučius iškvėpuojant 
lauk.

. Seniau buVo manoma, kad 
valkai gema dideli, jei nėščia 
moteris daug valgo, todėl buvo 
patariama mažiau valgyti. E)a- 
bar sakoma, kad dideli vaikai 
priklauso nuo paveldėjimo—ko
kie tėvai — tokie vaikai. Vaiko 
didumas priklauso ypač nuo tė
vo kūno sudėjimo, jei tėvas 
aukštas, stambus, tai paprastai 
ir jo vaikai esti dideli.

| Nėščios moterys, kurios ma
žai juda', tingiai gyvena, neina 
kasdien pasivaikščioti gryname 
ore, turi palinkimą susilaukti 
didelių vaikų. Kiek reikalinga 
judesių, mankštymosi, priklau
so nuo to, kaip pirmiau buvo 
gyvenama. Jei moteris buvo 
pripratusi mažai judėti, tai ne
galima iš jos reikalauti^ kad"ji 
pastojus nėščia, staiga pradėtų 
užsiiminėti mankštytnusi iki 
nuovargio. Tas, beabejo, tik pa
kenktų jos sveikatai. Reikia ei- 
^i pasivaikščioti kasdien, ma
žiausia dvi valandas, o ypatin
gai, saulėtomis dienomis, nau
dotis ,saulės spinduliais, kurių 
'veikimas j žmogaus kūną turi 
didelės svarbos. (B. d.)

Paimkit nuo 3 iki 5 svarų kiau
lienos nuo peties. Išimkit kaulus. 
Prikimšimą prfrengkit sekamai:

Sukapokit viena' svogūną, silpiau- 
stykit ir pridėkit 2 puoduku seler’ų 
ir Virkit svogūnus ir seleritlš 3 Šau- 
ŠtUose taukų. 
ba’tOs duonos 
kos ir pipirų 
sumaišykit.

Sukimškit mišinį į tą Vietą kur 
buvo peties kautas, gerai stivetžkit 
ir suriškit tvirtu baltu siutu. Aple- 
berkit druska, pipirais ir miltais. 
Pakėpinkit po Ugnim pečiuje pakol 
gerai patus. Nei vandens riei tau
kų dėti nereikia. Palikit nėUtiden- 
gę pečiuje ir kepkit iki mėsa bus 
minkšta. Reikės kepti nuo iki 
3 valandų, nes kiauliena turi būt 
gerai iškepta. Paduokit su virtom 
bulvėm arba bulvjų koše.

Išplakti 7 kiaušinius su 3 stikli
nėm pieno ir priplakti miltų tiek, 
kad plakalas fleitų kiek tirštesnis 
kaip blynams kepti. Plakatas su
pilti j didelę keptuvę, išteptą švies
tu, ir įkišti j pečiuką*

Kai viršus kiek paraus, uždėti ke
lis kąsnelius svieso ir baigti kepti.

V« Faiza.

Galiu didžiuotis, kad visi ma
no vaikai (5 berniukai ir 4 mer- 

Jupdas diržas su baliais pa- gaites) išaugo geri, ir tikrai į- 
vertina' fcavo motiną. Kaip pas
kutinis sūnūs apsivedė ir aš nu
tariau gyventi viena, tai jie pa
statė man naują k4 kambarių 
trobelę su visais parankumais. 
Turiu katę, šuniuką ir kanar- 
ką. Sykį į savaitę dukterys at
eina man padėt namus apvalyt, 
o sunai rūpinasi mano užlaiky
mu. Man nieko netrūksta. Nė 
akuliorlų dar nereikia nešioti.

Turiu keletą ištikimų draugų. 
Tarp jų ir savo didelės šeimy
nos (15 anūkų), gyvenu kaip 
‘Tas Dievą užpeČky.”

Dabar turiu daug laiko. Skai
tydama “Naujienų” Moterų 
puslapį, . man kilo mintis, kad 
gal jus mane, senutę; priimsite 
kaipo narę į tą jušų gražią mo
terų armiją. Būdama jauna la
bai norėjau rašyt, bet neturėjau 
progos. Jei dabar, ant pabaigos 
amžiaus, galėčiau nors biškį iš
pūdyti tuos savo jaunystės 
troškimus, didesnės linksmybės 
nei neprašyčiau.

Su augšta pagarba,
—Bobutė.

grasinimais, juodai-baltas mar
gas šalikas, paskui prie batų 
prisipirk baltus 
raištęliįi^, viena 
baltų p i’r š t i n i ų ir 
margas ^nosinės, —-
nai reikia pirkti visus viršmi- 
nėtus priedus. Vienas iš jų 
daug prisidės ^pagrąžinimui Vi- 
Sos tavo juodo kostiumo išžiū
rės. •; ■ z' ■, '■ '

Mėlyni Batai «
Tamsiai mėlyna spalva buvo 

išrinkta pitftlo j Vietoj, kai# 
madniausia spalva dėl šio pava
sario naujausių1 batų. Juodi ir 
pilki batai seka mėlyną spalvą 
popūliariškumti.

Ridikiuliai
šį sezoną madniausias rldb 

kiulis nebus paplokščio konven
to stiliaus, bėt atrodys kaip dė
žė arba maišiukas rankom iš
siuvinėtas.

Raudona, šviesiai ruda ir 
rinė spalva bus populiari 
šio /pavasario ridikiulio, T ‘

Padėkos
Žodis

Dėkoju Lietuvių Moterų 
Draugijai “Apšvietai” už SU- 
rėiigimą man pagerbimo vaka
rienes Vasario 21 d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje. Dėkoju 
pirmininkei, p. A. Mišakaitie 
nei, rengimo komisijai, pp. Ke- 
turakienei, Scbultzienei ir Jo
nikienei. Taipgi dėkoju p. ZA- 
bukienei už prirengimą gra
žaus programo. Dėkoju visoms 
ir visiems programe dalyvavu
siems dainininkams, šokėjoms 
ir kalbėtojoms, pp. Jurgelionie- 
nei ir P. Gugienei. Ačiū vi
siems, kurie tik prisidėjote prie 
rengimo šio vakaro. Ačiū jau
nutei p-lei Za'bukiutei, kuri 
įteikė man gėlių bukietą. .

Ačiū!
Maria Dunduliene,

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
LIGOMIS

Jei jus kankihatčs džiovos, du
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, at kitomis plaučių Ii-* 
gomis, nieko nelaukdami paban
dykite Dr. F. J. Stmahovskio im
portuotų šventojo Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy- 
duplė. Ttikstančtai dėkoja laiškais 
ir giria šią nepaprastą švento 
Kalno Arbatą, kuri daug žmonių 
išgydė.

Jo šventenybe Popiežius Leonas 
XIII apdovanojo šv, Petro Orde- 
nu šios gydančios šventojo Kalno 
Ar batus išradėją.

Pakelis jos tokdštubja tik $1.20, 
Prisiunčiama į namus. 6 pakeliai 
$6.00. Rašykite- it reikalaukite:

E. G. NERB C(L Dpi. L7i 
784 Seneca Ate., Brooklyn, N, Y.

ATYDA!
Moterys—Merginos
Mums yra , reikalinga pora

Gerų .Beauty
Operatore

Gera Mokestis-—Nuolatinis Darbas
IDEAL BEAUTY

SHOP
1747 So. Halsted St.

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

NAUJIIENOS
1739 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.
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GERB. REDAKCIJA

GERB. REDAKCIJA

SOUTH SIDE BREWING COMPANY

REDAKCIJAGERB
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PONTIAC

DAILY BUSINESS DIRECTORY1696

PAGALIAU Laidotuvių Direktoriai® ANGLYS—COAL

PEČIUS
NOS

KURIO
LAUKĖTE*

6511

NAUJASIS 1937

MORGE

• RESTAURANTAT

Neck 
konti 
Flori

NĖRA 
KAIP

Neckrash
Chicagos

276 SLA
Jaunasis

LIGONINES— 
HOSPITALS

TAVERN
William Nainis

biznierius, p. 
dienas atgal 
vietą. Jo ru-

KAS NORI PIRKTI 
“STRADIVARIŲ”?

LYGAUS DIENRAŠČIO 
‘NAUJIENOS”

Visi geria ir mėgsta aMBROSIA 
ALŲ nes jie žino, kad tas alus yra 
padarytas iš geriausios rųšies pro
duktų.

NORI TAPTI ‘ 
“CHICAGOS PILIEČIU

i’,*}.**,«
L’,/ • >.♦

NORTH SIDE.—Oscar Lui

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar "daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

L M. NORKUS
•a. HEMLOCK 6240

(Skaitytojaį kviečiami rašy
ti į šį skyrių. Paduokite savo 
nuoiųonę įvairiais klausimais. 
Rašykite trumpai kaip gali-

PIRMA IR VIENINTELE LIETUVIŲ 
GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

BRIDGEPORTE ■'

:'AS MUS RASITE NORGE SKALBYKLES,, 
PROSIJIMO MAŠINAS, PEČIUS IR ELEKTRINIUS 
JIEFRIGERATORIUS.

—LENGVI IŠMOKĖJIMAI—

Apiplėšė Gatviakarių
Konduktorių Uiiijds

Viršininkus

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija įrengta pir
mos rųšies su‘moder
niškomis užlaidomis ir 
Hoilywood šviesomis. 
Darbas garantuotas.

420 W. 63rd ST.
Tel. ENG. 5883-5840

Draugijos (J. Kasparų Šeimos 
priklauso septyni nariai).

O jau gėlių, gelių buvo pri
krauta' pilnas kambarys. Eliute 
šiame gėlyne ir. metaliniame 
grabe gulėjo lyg miegodama’ — 
tokia jaunutė ir taip graži. Nuo 
Chicagos Lietuvių Draugijos ir
gi buvo suteikia pintinė gra
žiausių gyvų gėlių. Draugija 
prisiuntė ir du grabnešius jau
nuolius —Petrą Siratavičių ir 
Ed. černauską. Palaidota vasa
rio 27 dieną su bažnytinėmis 
apeigomis Calvary kapinėse.

Lai bus lengva jaunai Eilutei 
amžinai ilsėtis šaltuose kapuo
se. O likusiems jos giminėms 
gyllaųsia užuojauta.

V. Černiauskas.

Krutinės skaudėjimai greitai 
prašalinami kada užtepsite 
Musterole nėra VIEN TIK 

) mostis. Ji prašalina skaus
mus. Jas vartoja milijonai 
žmonių per 25 metus, Jos 
turi stipruma. Rekomenduo
jamos gydytoju, mirsiu ir 
vaistininku.

UniversaI restaurant 
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 31st Street

Netekęs žmonos Nu 
sižudė

(Jrmn (WIiolesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet' kreipkitės pas NORKŲ 
kur gausite greitą ir teisingą patar
navimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

20 METŲ CHICAGIETĖ 
—Loraine Ingalls, išrinkta 
“Miss I Will”, Chicagos 
šimtmečio iškilmėms, ku-■ '</. ■ . ■ • 
rios įvyks šiandien. (Žiū
rėk žinią). .

Naujiė'nų-Acme Photo

, “Naujienų” einamu vieškeliu lie 
tuvių visuomenė labiau apsišvics ii 
mokės geriau sueiti į vienybę, drau 
giškumą, o pažindami patys save 
galės kaipo išeivija prasiskinti 
skaistesnį Rytojų, sykiu ir padėt 
Lietuvos vargstančiai liaudžiai iško1 
voti laisvę ir demokratiją. —R. Š

Pakeitė 
Pavardę

Dovidas M 
praneša, 
pavardę 
nowsky 
žinonhas 
nis. *

Pirkite savo apielinkės 
krautuvėse

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojamr susirasti, kur galima nusipirk 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intąisų ir reikmenų. Jeigu iš telpančių čia skelbim 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėja 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

Trumpą laiką praktikavęs 
Marųuette Parke, Dr. Russell 
vėliau persikėlė į Osawatomie, 
Kas., kur tarnauja Kansas val
stijos ligoninėje.

30 Metų 
Sukaktuvės.

Šiandien ir Kazimierų Die
na, ir Chicagos šimtmetinės 
sukaktuvės, ir svarbi šventė 
Pranui ir Stanislavai Jakavi- 
čiams. Liepoja j, Latvijoje, ko
vo 4 d., 1907 metais jie nužin
gsniavo prie altoriaus, šian
dien švenčia to “nužinksniavi- 
mo” 30-tas sukaktuves.

Pp. Jakavičiai yra žymus 
brightonparkiečiai. Jie gyvena 
adresu, 2638 West 40th 'Street. 
Turi pasižymėjusį sūnų, Praną 
Jakavičių, Jr., kuris yra vie
nas iš mėgiamiausių daininin
kų Chicagoje. Turi ir vienturtę 
dukterį, Eleanorą. Ji mokinasi 
žurnalistikos ir ruošiasi uni
versitetan. P~as P. Jakavičius, 
Sr., per kelis metus buvo Kei
stučio Kliubo pirmininku.

Tel. Hemlock 5421
AW COM ON INN T AVER! 

Mrs. Vera Thomas, Sav. 
žuvis penktadieniais—užkandžiai 

muzika šeštadieniais.
VYNAS—DEGTINĖ—ALUS 

HEILEMAN’S OLD STYLE LAG 
ALUS 

Kedzie

806 W. 31st Street ® Tel. Victory
DOMININKAS KURAITIS 

SAVININKAS
. R BULAW ir K. SABONIS, Bendradarbiai.

* Gazą taupinanti šilumos kontrole.
* Patobulintas koncentratinis degin- 

tiįvas.
■ .i , ■

* Pilna akmenines vilnos izoliacija.
* Pasirinkimas penkiose spalvose.

Persikėlė 
Martinkus

Bridgeportietis 
Martrnkus, kelias 
persikėlė į naują 
bų krautuvė dabar randasi ad 
resu, 3358 So. Halsted st.

Kasdien skaitydami 
“NAUJIENAS” lietu
viai Įgyja naudingų 
žinių ir gerų pamd- 
Irinimii

kad 
teismo keliu, iš

į Janis, ir dabar 
vardu, David M.

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biterls 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 Saluta
ras Biterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1133.

639 West 18th St. 
iCRIGAGO III

Apiplėštieji buvo, William 
Taber, sekretorius, ir James 
O’Kane, finansų sekretoriaus 
pagelbininkas. Plėšikai paėmė 
l?300. '

Trys nežinomi plėšikai va
kar apiplėšė du gatviakarių 
konduktorių unijos viršinin
kus. Sulindę į Ashland • audi
toriją, prie Van Buren ir Ash
land bulvaro, jie tykojo. Kai 
viršininkai atėjo, tai plėšikai 
juos surišo, ištuštino kišenius, 
ir abu uždarė salės vaulte.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentišlci gydytojai, o ne stu

dentai, teikia patarnavimą.
Išima taiisilus, Ekzamlnųoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
.j 1900 South Kedzie Avenue
, ' Tel. Lavvndale 5727.

Keating avenue, neteko žm< 
nos. Pereitą šeštadienį ji si 
sidčjo suknias į valizą ir išv; 
žiuoja, vyrui nei žodžio net; 
rusi. Iš nusiminimo, Osci 
Lundin pasikorė.

Aš kreipiuosi j jus, gal butumėt- 
taip maloAųs padaryti ką aš " jus 
prašysiu: ar jus nežinote Rubinoff’o 
ar kitokio garsaus smuikininko ad
reso. Aš turiu labai gerą, smuiką, 
kuri labai geto vardo ir brangi, ir 
noriu žinoti kas gali nupirkti. Ba 
Toronte didelio biznio aut tokio 
instrumento nėra, kad tiek pinigų 
turėtų arba mokėtų. Aš girdėjau, 
ka’d Ncw Yorke daugumas tokių 
smuikų yra 200 metų senumo.'

■

Smuiką padarė Antonius Stradi- 
varius ir tikrai paeina iš Europos. 
Tie, kurie žinote tą vardą, tai žinote 
kiek kaštuoja toksai instrumentas.

t , P. Talwin,
Toronto, Ont.

GERKIT TIK GERA

/ ‘ f I'-Ištuštinę kišenius, uždarė 
juos vanile ;

“Sweet Sixteen”
f

Pereitą penktadienį pp. A. 
Kartanų namuose, 2555 West 
69th Street, įvyko gimimo die
nos vakarėlis surengtas jaunai 
dukrelei, Ventai Kartanaitei. 
Tą dieną ji sulaukė šešiolikos 
metų amžiaus. -

Vakarėlyj dalyvavo būrys 
Ventcs drav/gų, iš mokyklos ir 
V. Beliajus lietuvių šokių gru
pės, kaip Lilija Baronaitė, Eve- 
lyn Kazy, J. Shimbelis, etc. 
Dalyvavo ir Vytautas Beliajus, 
kurio gimtadienis taipgi išpuo
lė tą dieną.

Venta Kartanaitė lanko Hąr- 
per mokyklą, kurs gabiai mo
kinasi. Ji yra Įeit. Felikso Vait
kaus lėktuvo, “Lituaftica II” 
krikšto motina”.

Ventos sesutė, Rūta lanko 
Y.M.C.A. kolegiją, kurią ne
trukus baigs. Ji yra pirminin
kė vienos mergaičių seserijos 
kolegijoje.

Pp. Kartanai užlaiko vaistinę 
aukščiau paduotu adresu, ir 
neseniai įsteigė kosmetikų ir 
vaistų dirbtuvę, NIDA Labor
atories.

BILL’S 
Mr, & Mrs.

(Chicagos Lietuvių Dr-jos naria
KEtfLEY BEER

, 558 West 37th Street
(K. E. comer)

IMPŲRTED & DOMESTIC DRIN
Telefonas YARDS 2704

Chicago, Illinois.

G. A. Neckrash 
Kuboje

Vakar iš Kubos atėjo atvi
rutė su* pranešimu, kad chica- 
gietis, G. A. Neckrash dabar 
vieši Havanoje, Kubos respub
likos sostinėje. Pirm to aplan
ke seną istorinį Meksikos uo
stą, Vera Cruz. Ten paėmė 
laivą “Prince Henry”, kuriuo 
perplaukė salomis skaitlingą, 
Karibų jurą.

Po vizito Kuboje, p. 
rash sugrįž į Amerikos 
nentą, pavienės Miami, 
doje ir sugrįž Chicagon

O grįžęs namo, vėl stos prie 
darbo, Peoples Furniture Ben
drovėj. Jis yra vienas tos fir
mos dalininkų.

Pp. Neckrashai turi gražią 
rezidenciją Marųuette Parke, 
adresu, 6623 South Francisco 
avenue. Jų duktė, Vera Nack- 
rashiutė lanko universitetą, 
berods Wisconsįn valstijoje, o 
vyresnysis sūnūs, A 
tarnauja stambioj 
firmoj. Jis yra No. 
kuopos pirmininkas, 
sūnūs, tylus Floyd yra pasken 
dęs knygose.

Janowsky mums 
jis pakeitė savo

Vasario 24 dięną numirė Ele
na Kaspariutė-Shlosser, 26 me
tų amžiaus, pq gimdymo pasir
gusi kelidliką dienų. Vasario 
24 dieną jau jautėsi gerai ir 
vakare rengėsi iš St. John li
goninės važiuoti namo. Paval
giusi vakarienę linksma buvo— 
juokavo, bet tuojau pasidarė 
jai bloga ir — mirė. V(yras ir 
tėvas atvažiavo namo parsivež
ti kaipo . pasveikstančią, bet 
koks jų buvo nusistebėjimas, 
kai atrado jau numirusią. Eilu
tė buvusi labai geraširdė ir 
protinga. Keli metai atgal kaip 
jos motina numirė. Ji tuomet 
dar buvo jauna mergaitė, bet 
užėmė motinos vietą kaip šei
mininkė. Gyveno su tėvu ir 
dviem broliais. Tėvas Jurgis 
Kasparas laiko valgomų daiktų 
krautuvę. Jeigu tėvui prisieida
vo kur išeiti ar išvažiuoti, ją 
palikdavo bizni vesti.

Tėvas neapsakomai gailisi 
savo jauniausios ir mylimiau
sios dukrelės. Vyras taip pat 
gailisi savo mylimos ir geros 
žmonos. Ir seserys ir broliai vi
si verkia gerosios sesutės — 
žėlavoja. Kaimynai, ne vien lie
tuviai, bet ir kitataučiai ap
gailestauja, kad tokiai jaunai 
per anksti prisiėjo amžinai at
siskirti. Be to, paliko tik nese
niai gimusi mažą dukrelę, ku
ri, jeigu ir augs, jau savo mo
tinėlės nežinos. Iš- giminių pa
liko vyrą, tėvą, du brolius, tris 
seseris ir daugelį kitų giminių. 
Buvo narė Chicagos Lietuvių

ANGLYS! ANGLYSI:
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
I’RANKLIN WASH NUT .... $5.75 

ir Haking KENTUCKY LUMP $8.10 
Pašaukite LAFAYETTE 8980 

Okpas Exnress 4405 S. Fairfield Avė?

Ar galėtumėte man pasakyti, kai] 
aš galiu tapti Chicagos piliečiu i 
parvykti J Chicago, iš kurios aš esu 
Aš dabar esu, čia, ligoninėje pe 
ilgą laiką. Iš amato aš staliorius 
contrattor and builder window sasl 
išdirbysčių, ir taip toliau. Ir aš ma 
nau, kad aš galėčiau gauti darb: 
pavyzdin tok}, kuris duotų man gt 
rą pragyvenimą. Kas toliau, tai a 
norėčiau surasti tautiečius, pas ki 
riuos aš galėčiau apsigyventi, Ch 
cagoje ar jos apielinkėje.

—John A. Milewskis,
Alton, HL State Hospita

Russell-Raslavičiai 
Sulaukė Sunaus

Iš Osawatomie, Kansas val
stijoje, ateina Žinia, kad buvę 
chicagiečiai, Dr. J. ir Marie An? 
toinette Russell (Raslavičiai) 
susilaukė sunaus. Jis gimė ko
vo 27 d., ir svėrė septynis sva
rus ir penkias uncijas.

Motina, p; M. A. Russell yra 
leitenanto Felikso Vaitkaus se
suo. Ji ištekėjo už Dr. Russell 
prieš porą metųt Jos motina 
ir kiti broliai, pp. Vaitkai gy
vena Milwaukee, Wisc.

ALŲ

(Adresas: David Rubinoff, Natio
nal Broadcasting Company, Rocke- 
feller Center, New York, N. Y.

—Red.)

Ar. vakar, ar užvakar, 
dieii, Naujienos yra patraukiantis 
laikraštis, teikiantis skaitytojui už- 
interesavimo. Tikrai bus svarba ta
me, kad prie šio laikraščio esama 
susispietusios nemažos intelektualės 
spėkos' priekyj stipraus ir pastovaus 
kaip uola asmens.

,___ ® SVETAINES
Southtown Bąllroom 

Gražios šokiams ir mitingams sve
tainės, virtuvė ir valgymui kamba

rys. Nebrangi renda.
JOHN F. CURTIS. Jr., Ae-entas. 

6319 S. ASHLAND AVENUE 
Tel. Prospect 2771.

Mirė Elena Kaspariutė 
Shlosser

Diena Iš Dienos
—f ■,=XKScssatt=aacagas

Lietuviškas Krupnikas
Pagamintas pagal šeimininkių išbandytą receptą—80 Proof

LIETUVIUOS TREJOS DEVYNERIUS
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 TAVERNUS. TEN IR REIKALAUKITE. 
TAVERNAI^S Į KITUS MIEŠTUS ORDERIUS SIUNČIAME EKSPRESU

Roosevelt Furniture Co., Ine.
M. P. JOVARAVSKAS ir J. P. BERTULIS, Savininkai

2310 WĖST ROOSEVELT RD. Telefonas SEELEY 8760

NEGLECT
A COLD

DRI^
RF.COMMFNtH

F0R40YFARFouickly •;

TIREP 
įRfDDENED.f 
k byes^



Ketvirtame m s, Sbvo 4,
■ /K

—

Šiandien Chicagai Sukan
ka 100 Metų

sekamos organizacijos: Amer
ican League Against War and 
Fascism, Cicil Liberties Lea-

DIDELES ROSELANDIEČIU MINIOS KAZĮ
MIERO STRUMILO LAIDOTUVĖSE g„, SM Work.„

4 ' ’ *

I CDASSIFIED ADS.

Mieste įvyks dideles iškilmes: paradai, ce 
remonijos, koncertai, šokiai

Suvirs šimtas automobilių nulydėjo yelio 
nį į kapines; palaidotas sale brolio

Coinmittee, Typographical 
Union of Chicago, etc.

Streikas Fansteel dirbtuvėse 
dar nėra likviduotas. *

Šimtą metų atgal Chicago 
buvo mažas kaimukas. Prie 
Michigan ežero stovėjo kelios 
pakrypusios triobelės, krautu
ve ir saliunas. šiandien ■—Chi
cago yra ketvirtas didžiausias 
miestas pasaulyje. Per vieną 
šimtmetį, išaugo į arti keturių 
milionų žmonių miestą ir did
žiausią mėsos ir radio centrą 
pasaulyje. Chicago yra ir A- 
mėrrkos susisiekimo centras.s

Chicago, kaipo miestas, gavo 
pradžią saliune. Daįjar Chi- 
cagojp saliunų yra daugiau 
negu kitokių biznių, bet šimtą 
metų atgal buvo tik vienas. 
Jis .priklausė franeuzų kilmės 
ateiviui, P. Beaubien.

Vieną gražią dieną susirinko 
tame saliune kaimo vyrai iš
sitraukti po alų. Begeriant, 
jiems į galvą atėjo sumany
mas. žodis “kaimas” nelabai 
gerai skamba, jie galvojo, ir 
nutarė, kad gavę < Chicagai 
miesto titulą, galės atsivilioti 
naujų gyventojų iš rytų.

Sumanė ir padarė.
Nurašė jie prašymą Illinois 

sostinėn (tuo laiku sostinė bu
vo ne Springfieldas,, bet Van- 
dalia, Ilk), kad nori miesto ti
tulo.

Kovo 4 d., 1837 metais Chi
cago tą titulą gavo. Valstija 
išdavė charterį, inkorporuo
jantį Chicago miestu.

šiandien Chicago iškilmin
gai švęs 100 metų sukaktuves 
nuo to charterio gavimo.

Atsiranda kritikų, kurie są- 
ko, kad šimtą metų atgal Chz- 
cago buvo kaimas baloje, o 
datkir miestas bedoje (dau- 

ainiai,finansinėje), bet nė- 
į/urinf ’ em alonių j $ dHlykif, 
jškilmės bus labai j^upš^ios. 
; ' Prasidės 10 vai. rįjtOi

Jos prasidės 10 valandą ry
to. Iš šiaurės Michigan avenue 
trauks paradas, kuriame da
lyvaus Chiragos konsulų kor
pusas. Paradas eis iki miesto 
rotušės, kur majoras priims 
konsulus audiencijon.

Kaip dvyliktą valandą dieną 
kanuDlės prie ežero paleis 
100 .šūvių, po. šūvį metams. .3 
valandą po pietų, Auditorium 
salėje įvyks jubiliejinis kon
certas, o 8-tą valandą vakare, 
ceremonijos Chicagos / stadio
ne. Ten dalyvaus Įvairių tau
tų šokėjai, dainininkai, kalbė
tojai, etc. Ten bus pastatytas 
gyvas paveikslas, parodąs ko
kią didelę rolę Chicagos išau
gime sulošė ateiviai.

Miesto majoras vakar išlei
do atsišaukimą į piliečius, ku
riame prašo, kad jie pagelbėtų 
sukaktuves švęsti štai kokiu 
budu: kai tik ateis 12-ta va-

savo.

landa, jie privalo sukelti triu
kšmą. Kas turi automobilį, 
lab birbina sireną, kas auto
mobilio neturi lai tas pučia 
švilpuką; bažnyčios prašomos 
skambinti varpais, dirbtuvės 
lai paleidžia savo švilpukus, 
traukiniai

Iškilmes surengs specialis 
komitetas, kurį paskyrė majo
ras Kelly. Tarp to komiteto 
narių yra Mr. Edgar L. Schna- 
ding, kurio vardas lietuviams 
yra artimas. Jis yra preziden
tas Chicago Mail Order Com- 
pany įstaigos, kuri daro didelę 
apyvartą tarp lietuvių.

“Pavasaris” 
Chicagoje

Vakar Chicagoje buvo “pa
vasaris”. šilumos buvo apie 
60 laipsnių, kas paprastai ne
pasitaiko pirm balandžio 
nėšio antros dalies.

Cicero

mė-

ROSELAND — Vakar šv. 
Kazimiero kapinėse liko pa
laidotas vienas ‘ iš seniausių 
lietuvių biznierių Roselande—, 
Kazimieras Strumilas, kurį 
pereitą ketvirtadienį mirtinai 
sužeidė traukinys.

GryŠtanf, vakare namo prie 
103 PI., netoli Vincennes Avė., 
tamsioj kryžkelėj jo automo
bilių greitasis Pennsylvania li
nijos prekių traukinys. Auto
mobilis liko sudaužytas, o pats 
Strumilas liko tiek sunkiai 
sužeistas, kad jis ant ryto
jaus, neatgavęs žado, mirė 
Little Company pf Mary ligo
ninėje.

Velionis buvo vienas^ iš pir
mųjų biznierių Roselande, tu
rėjęs užeigą, o vėliau ir didelę 
svetaihę prie 107 ir Indiana 
gatvių* Velionis kiek galėda
mas stengėsi kiekvienam pa
gelbėti, daryti gerą. Todėl ir 
biznis jam sekėsi. Jis daug pa
sitarnavo ne tik pavieniems 
roselandiečiams, bet ir jų drau 
gijoms, tad nors per kelis pas
taruosius metus ir buvo pasi
traukęs iš biznio, roselandie-

čiai jo, ypač jo padaryto gero, 
neužmiršo ir į laidętuves susi
rinko labai skaitlingos . rose- 
landiečių minios. Turbut Ro- 
selahdo lietuviai mažai yra 
turėję tokių skaitlingų laido
tuvių* Išrodė, kad į jas suva
žiavo visi Roselando lietuviai, 
nežiūrint pažiūrų skirtumo, 
nes velionis su visais taikiai 
sugyveno ir visiems lygiai bu
vo palankus.

Nors velionis per pastaruo
sius, kelis metus gyveno Be- 
verly Uills, bet jo kūnas, ro- 
selandiečių parankumo dėlei, 
buvo pašarvotas Roselando-— 
koplyčioj prie 108 ir Michi
gan avė. Iš ten jis ir buvo iš
lydėtas išpradžių į vietos baž
nyčią, o paskui gal virš šimto 
automobilių lydimas išvežtas 
į kapines, kur liko palaidotas 
Šalę savo prieš kelis metus 
mirusio brolio.

Velionis paliko žmoną, tris 
sūnūs, brolį, seserį ir daugelį 
artimesnių ir tolimesnių gimi
nių. Buvo kilęs iš Žemaitijos 
—Vadžgirio parap., Raseinių 
apskričio. ‘ ( —B.

CLASSIFIED ADS
Vartoti Automobiliai

1936 M. PLYMOUTH SEDAN su 
radio ir -šildytuvais $495.00.

NEWBERRY MOTOR SALES 
1025 North Clark.

iMiJn . i, m i  ...............„m—............... .. .......i—iot«i.

' Personai
1 Asmenų Ieško

KAS MYLĖTŲ VAŽIUOTI ant 
farmos auginti \ vištų—renda visai 
pigi. Taipgi paieškau brolio Juoza
pų Šeputį iš Žigaičių parapijos 
kaimo. ‘

NIKODEMAS ŠEPUTIS
3348 So; Morgan Street. 

Chicago, III.

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

BRIDGEPORTROOFING CO. 
3216 So. Halsted Street 

Tel. Victory 4965

Furaiture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

$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 vertės 4 kamb. įrengimas

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

RAPP STORAGE FURNITURE 
5746 So. Ashland Avė.

Help vvanted—Malė 
Darbininkų Keikia

REIKIA ŠALČIAUS, pageidi 
na patyrusio ir krajūj išsimokii 
gero darbininko. Nuolatinis da 
tikram vyrui. Kreiptis ar rašyt 
SHERMAN’S SHOE REPAIRS1

48 Main St., Aurora, III,

REIKIA 2 SHEARMENŲ PA 
RUSIŲ ir taipgi 2 pagelbininkų 
ležies skrapų jardui—dirbti n 
mis. GENERAL 1R0N and ME 
CO., 2520 Elston Avenue.

REIKIA JANITORIAUS pag 
ninko, kreiptis 4939 N. Broad 
užpakaly. 
f   — --- >—   ---------- ■ - ■ ■ -

ir

JOHN KONRAD
‘ MERCHANT TAILOR 

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir 
moterų drabužius. Dirbą ant or

derių ir naujus siutus.
2347 W. MARQUETTE ROAD 

Tel. Republic 4306

Financial
Finansai-Paekolo?

KOLEKTAVIMAS VISUR
NĖRA kolekto — nėra mokesnio. 

Bandos—notos—algos—skolos—Gro- 
cery Bilos—visų rūšių 
tas patarnavimas.

GREAT NORTHERN 
SERVICE.

79 West Monroe, Phone

REIKALINGAS PATYRUS, 
jistas, Lietuvis bučeris. Atsijai 
tuojaus. 3453 So. Halsted St.

M a

Peoples Liquor Store
2646 West 63rd Street 

Tel. Republic 8841 
Didelis pasirinkimas visokios ‘ 

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

bilos—grei- 

CREDIT

State 5922.

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

Praneškite Lithuanian Building 
and Loan Association, 1739 South 
Halsted St., Chicago, III. '

Help Wanted—Female
Darbininkių reikia

REIKALINGAS PORTERIS 1 
House, nesenesūiš kaip 45—50 
žiaus. Valgis, guolis ir $20.00 į 
nesį. 5900 W. lllth St., Worth, 
Tel. Oak Lawn 163-Wl.

Business Chances 
Uardaviidūi Bizhiai

DELICATESSEN ir GROG1 
STORE PARSIDUODA. Pilnai 
gta. Pardavimo priežastis —n 
šeimynoje. 4623 So. Honore Si

TAVERN PARDAVIMUI s 
išdirbtas. Priežastis—liga. 1125 
59th Street.

Iš draugijų gyvenimo.
Raudonos Rožės Kliubas 

rėš savo reguliari susirinkimą 
penktadienio vakare, kovo 5 
dieną, LiliOsybės svetainėje, 
prie 14 gatvės ir 49 court. Na
riui dalyvaukite susirinkime, 
les yra daug svarbių reikalų 
apsvarstyti, kurie liečia kliu- 
bą. Taipgi bus renkami darbi
ninkai Velykų parengimui.

Rengimo komisija, susida
ranti iš jaunuolių, deda visas 
pastangas z padaryti parengi
mą sėkmingą. Vien orkestrą 
kaštuos virš šimto"ydolėrių.‘ ' 
f ' *< * . ■ įį

Beje, .nauja konstitucija 
bus išdalinta nariams. Ateikite 
pasiimti ją. Svarbiausia, tai. 
nepamirškite duokles užsimo
kėti, kad netaptumėte sus
penduoti.

tu- 486 Milionai Nesumo
kėtų Mokesčių 

Chicagoje

FansteeV Corp. Dar
bininkai Šaukia Pro- 

testo Mitingą

Urba Flower Shoppe 
Gėlės Mylintiems—V estuvėms— 

Bankiętams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

REIKIA PATYRUSIOS PANTRY 
moters $12.00; soda fountain mergi
nos $12.00; veiterkos $8—$10, dou- 
ble — needle power mašinos Ope- 
reitorūs $16—$20; paprastos mergi
nos $8—$10.
A. J. McCOY & ASSOCIATES, Ine., 

140 So. Dearborn St., Room 1130.

PATYRUSI MERGINA BEND
RAM namų darbui; geri namai; ma
žas apartmentas, 1 vaikas; liudy- 
mas, $5.00. Bittersweet 2541.

kurie namų savininkai darKai 
nėra atsiskaitę už 1933 me
tus ir anksčiau.

Smerkia bendrovę už žiaurų 
pasielgimą ,su stręikieriais

PARSIDUODA BUČERNĖ ir 
šerne, labai pigiai, dėl nesveik 
Kam reikalingas toks biznis ša 
Telefonu Canal 1964. Paul Shau 
6.53. West Ą8th St,

Eor Kent
RENDON KAMBARYS pav 

Inteligentiškam vyrui, moder 
privatus, prieinama kaina.

1900 So. Union Avenue

x x x
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje 301 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks 8 dieną 
kovo, t. y. antrą menesio pir
madienį, p. Shameto svetai
nėje. Nariai, įsidėmėkite, kad 
tai yra trečias šių metų mė
nuo. Jeigu. nesumokėsite duo
klių, tai tapsite suspenduoti. 
O žinote ką tai reiškia: išti
kus nelaimei nieko negausite.

*. ■ > •

Be to, atsiveskite nors po 
vieną naują narį, didinkite na
rių skaičių. KviLAite ypač 
jaunimą rašytis į Susivieniji
mą, kuris ateity juk turės už
imti senesniųjų vietas. 1

Antradienio vakarais klau
sykitės SLA kuopų radio pro-

Chicagos miesto majoro Kel
ly paskirta komisija vakar pa
skelbė raportą apie mokesčių 
padėtį,Chicagoje. Kųpisija per 
paskutinius < <šešis menesius ve
dė (tyrinėjimą. • / ,'

Iš raporto pasirodo, kad pi
liečiai nesumokėjo miesto iždui 
486 milionus ir $582,361, uŽVil- 
kinę kelių metų sąskaitas.

Didelis nuošimtis namų savi
ninkų dar nėra atsiteisė už 
1933 metus. r

Komisija rekoihehduoja leng
vatomis vilioti savinihkus su- ■ ‘ ... ■ .. • . . i’ < .
mokėti 1933 pirm sausio 1, 
1938 metų. Jeigu atsirastų
vininkai, kurie per tą laiką ne
atsileisiu, tai tokius nubausti 
ir parduoti jų nuosavybes iš li- 
citacijos.

t“;.,

Waukcgąįio« Slovėnų svetai
nėje, st'kmadffenį rytą, 10 vai. 
ryto, įvyks? Ęfestee.l darbinin
kų masiniu r|įtingas.

Jo tikslas^yra pareikšti pro
testą prieš Fansteel Metallur- 
gical Corporation, kuri kelias 
dienas atgal žiauriai pasielgė 
su streikieriais, išvaikydama 
juos ašarinių^i|;,. sarginančių 
dujų bomi>;q^š^ s ...

Mitinge bus atstovaujamos

m

sa

PARENGIMAI
Mto

Cicero Vyrų ir Moterų Apšvietos draugystės šokiai su laimėji
mu įvyks sekmadienį, kovo 7 d. Liuosybės svęt,, 14th ir 
49th Ct., Cicero, Iii. žaidimas prasidės 3 vai. po pietų, o 
šokiai 6 Vai- Geriausi žaidėjai gaus geriausias dovanas. 
Bus visko — gėrimų ir gera orkestrą. įžanga 25c iš kalno, 
o prie durų 30c. Visi ir Visos kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

I Siunčiam Gėles
I ilvFlliin Telegramų į InVVImIIiIv Visas Pasaulio 
...... ■■■■■■■■■■......  i Dalis.

į KVIETKININKAS
Gėles Vestuvėms, Bankietams

“ ir Pag-rabams 
3316 So. Halsted Street

Tel. BOULEVARD 7314

Pristato j Valgyklas Visokios rų
šies mėsas. Restaurantų aprūpi
nimas MUSŲ SPECIALYBĖ.
3239 So. Halsted St.

Tel. VICTORY 2031-2

VISIŠKAI NAUJAS IR KITOKS 
PATARNAVIMAS!

SU WINNER’S GARSIAIS -

INSURED" GLASSES
Re-g. .U. S. Pat’. Office C, A. 5. No. 75529 ,

PATYRUSI MERGINA bendram 
namų darbui, virti—nėra skalbimo. 
Būti $7 iki $8. Lakevievv 8407.

MERGINA PATYRUSI BEND
RAM NAMŲ darbui, virti privatus 
kambarys, vana, $10.00 iki $12.00.

Lakeview 8713.

PAIEŠKAU STENOGRAFĖS 
advokato "ofisų. Turi' būti patyrusi 
stenografė. Atsišaukite, laišku — 
Box 578, Naujienos, 1937 So. Hals
ted St., Chicago, III.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui be virimo — geri namai, 
mėgti vaikus, $8 pradžioje.

Rogers Park 2459.

MERGINA BENDRAM NAMŲ 
darbui, lengvas skalbimas, 2 vaikai, 
1 kūdikis — $8. Bernstein, 940 No. 
East Avė., Oak Park Willage 5674R.

MERGINA AR MOTERIS NAMŲ 
darbui, būti, geri namai, $6—$7. 
4113 W. Madison. Kedzie 2795.

REIKIA MERGINOS dirbtinoms 
gėlėms dirbti — išmokins, norinčias 
išmokti. 224 So. Market St., Room 5.

steam

REIKIA MERGINOS LENGVAM 
namų darbui mažam apartmente. 
Weiner, 901 Independence Blvd.gramų,, kurie yra transliuoja-* 

ini iš stoties WGES nuo 7:45 
valandos. —K. P. Deveikis.

REIKALINGAS PATYRUS JANI 
TORIUS, kuris supranta 
Boiler. Alga, kambarys ir valgis. 
Kreipkitės į Tavern — 1245. South 
Michigan Avė.

■ —Apdraustais Akiniais—NUOSTABIAUSIA BET KADA Už
■ AKINIUS DUOTA GARANTIJA. Tik pds Winner’s perkant
■ akinius, išduodama polisas, kurios apdraudžia Lensus nuo S ■ sudužimo. Ir tai visiškai DYKAI!

REIKALINGA VEITERKA, paty
rimas nebūtinai reikalingaš.

3206 So. Halsted? Street.

Help Wanted—Malė
Darbininku Reikia

ttfl

trumpare
gius ar 
tolregius

____  _r___ ir SOČI AL 
security Raportus 

prisitaikant prie valdžios 
reikalavimų

Viskas su puikiausiais Toric Lensais ir mbksliška valstybės re
gistruoto optikos gydytojo ekzamlnaclja, kuris žino tikrų jūsų 
ctkiti

VEDĖJAS DR. AtpERT EARL WINNER, O. D.. D. O. S.
T----------- -- --py-. - ■ ■ ■ j------------------- - -------------- —-----------------‘--------—.............. ■- ................. — III —

INCOME TAKSUS

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

Phone CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda 

systemas

Um*

18 apie|inkės Liet. Vakarinės žvaigždės Pašalpos Kliubo mė
nesinis susirinkimas įvyks'penktadienį, kovę 5 d. 8 vai 
vaje. J. Petrausko svetainėj, 1750 S. Union avė. x Visi na 
riai malonėkite t dalyvautu —B. žolynas, sėkr.

/ JURGIS LOBICK
' . ..’ ’’ ■'-•'.'f-'’ t

> Persiskyrė, su milo besauliu 
Vasario 28 d., 7:30 vah ryte, 
i$37 m., sulaukęs pusės amž„ 
gimęs Suvalkų ’ gub., Sasnavą 
parapijoj.

Amerikoj išgyveno 42 metus.
Paliko dideliame nuįiddime: 

moterį Oną, po tėvais Jaguš- 
kaite, 3 dukteris: Katariną , 
Pastfernak ir žentą Juozapą, 
Julijoną šnekutis, žentą Ber
nardą ir Marcele, sūnų Joną; 
švogeriuS: Mykolą ir Antani-1 
rią čirvelius ir daug kitų gi
minių Kanadoj, seserį OnąNel- 
son, o Lietuvoje— brolį Joną 
ir seserį < Maria. Velionis gy? 
veno ir mirė Bryant, Wiš.

‘ ■

Kūnas pašarvotas Lachavi- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 23rd 
PlacfiC Laidotuvės įvyks Penk
tadieni, Ko Vo 5 dieną, 9:00 v. 
ryte iš koplyčios į Gimimo P. 
šv, parapijos bažnyčią, Marq- 
uette Parke, kurioje atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šy. Kazimiero kapines.

Visį A. A. Jurįis Lobick gi
minės, draugai “ ir pažįstami 
esat-’ nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

SENSACINIAI ’ 
SPECIALUS!• . -X. , .. ... .. .... , .

Lengvas Svoris 
Beveik Nematomas

“WEBSTER”

.   ■" 1........................... » :-------------------------- --------------- -

Amerikos puikiausi Lensai padaryti patyrusių amatininkų
V moderniškose musų laboratorijose. ........... <-------  ................... - '  ..........—...............—;--------- . ■ ...* *?

WINNER OPTICAl CO.
■ 3206 W. 63rd Street, near Kedzie Avė. ■

Atdara antradieni, ketvirtadienį ir šeštadienį vakarais, ■ !
Krautuvės didžiuosiuose miestuose. (

............  w,b.. ,  ,.^.,4,.*^-   «■■■>.       

Visi Namų Savininkai Prisirašykite Prie
BRIGHTON PARK LANDLORDS

IHllM.'AII \«IK’I\TUI\

PIRKIT SU PASITI
KĖJIMU

6424 S. Western Avė.
1929 Buick Sedan .......  $65.00
1931 Willys 4 dr. tr. ........ !.. $145.00
1931 Auburn Sedan side-

mounts .................... .... :.... $125.00
Visi labai geram stovyj, kaip nauji. 

50 DAUGIAU PASIRINKIMŲ! 
{mokėjimas eina žemyn iki $5.00

Išmokėjimas siilyg paties nustatymo. 
Atsineškit šį skelbimų! Gausi $5 

kredite ant. hilo nirkimn.

' RENDON šTORUKAS, tink 
dėl Real Estate, kriaučiaus, 
čiaus ir tt. Randasi Brighton J 
kolonijoj—renda *nebrangi. Ati 
kitę. 3934 So. Rųckwell St.

Tel. Lafayette 5277

Real Estate For
PARSIDUODA 2 “COTTA 

4—3 kambariai su visais pari 
mais.‘Randasi Chicago Lawn. ] 
ž«ina><rs- greitam . pardavimui, 

4743 So. Maplewood Avė

TIKRI BARGENAI 
PARSIDUODA lotas 30x125 

ųuette Parko apylinkėj, kaina 
Willow Springs namas su d 
lotu ir turime kitų bargenų.

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

Hemlock 0800.

PAUL M. SMITU and COMr 
Real Estate, Loans and Insu

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodam ir mainon 
mus, lotus, biznius ir farmas; 
riname namus, rakandus ir 
mobilius. Taipgi turime daug 
namų pardavimui arba mainym 
gerbs bargenus; greitas ir teis 
patarnavimas. Reikalui priėjus 
pkitės

4631 SO. ASHLAND AVI 
Ofisas 2-ros lubos su J. J. G

ĮDOMUS NAMŲ PIRKĖJAM! 
mainytojams pranešimas, kai 
šiuo antrašu galima gauti vis 
rųšies namus pirkti Ir mainyti.

S. M. 2442 W. 63rd St.
Tel. Prospect 9000.

ANGLYS! ANGŲ
PIRKIT AUKŠTOS RŲŠIES AN

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

................................. $5.75
$6.00 ’
$6.00 <
$4.75

EGG ..............
NUT .............
SCREEN1NGS

PRISTATYMAS MIESTE I
PRIEMIESČIUOSE

PAŠAUKITE DIENĄ AR NA
Tel. KEDZIE 388

Į DABAR LAIKAS 
Pagarsint Farmas

—PARDUOT 
—MAINYT
Pavasaris nebetoli.
Nuosavybės kainos

> kįla. 
NeatidČliokit.

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka
PAŠAUKIT MUS TVOJAI

CANAL 8500
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Apie “Trockįninkus” Bucha 
riną ir Rykovą

Kovo 10 d. P. Grigaičio paskaita apie 
• “Trockininkų Bylas”

(Tąsa iš vakarykščio 
numerio)

promitavo,”“įnori t tirus. dabar yra
Bet Bucbarinas 

manydamas, kad 
galės turėti savarankiškas pa-

RYKOVAS.

ir toliau

skelbti. Greit ir jis buvo “pa
žabotas” už “laisvamanybę”. 
Tada Bucbarinas susitaikė su 
Trockiu, norėdamas organi
zuoti bendrą akciją “partinei 
demokratijai ir nuomonių lai
svei ginti”. Nepasisekė. Bucha- 
rinui teko “atgailauti” ir nutil
ti. Jis neteko visų savo “titu
lų.” Vertindami jo erudiciją 
ir* žurnalistiškus gabumus,

naują “proskripcijos sąra- 
kartu su Bucharinu įtrauk- 
Rykov^is, vienas iš seniau- 
SSSR bolševikų, artimiau-

Lenino bendradarbis ir

šą
tas
šių
sias
buv. SSSR liaudies korpisarų 
tarybos, t. y. vyriausybės, pir
mininkas.

—........        -...  . L f-f- ’ ' t ' ' ' .

rėjo į politinio biuro (“Polit- 
biuro”) rankas. ,■

Be Trockio, Zinovjfevo, Ka 
menevo ir Stalino, į 
įėjo ir Rykovas. Be to, jis bu
vo išrinktas liaudies komisarų 
tarybos pirmininku, vadinasi-, 
užėmė Lenino vietą.

Rykovas buvo “dešiniųjų” 
pažiūrų komunistas. Jis stojo 
griežton opozicijon “kairiajam” 
Trockini ir padėjo Stalinui jį 
“likviduoti”. Jis rėmė Staliną, 
kai pastarasis, apsidirbęs su 
Trockiu, pradėjo likviduoti Ži
no v jevą, Kamenevą ir kitus 
opozicionierius. Rykovas buvo 
“socialistinio avantiūrizmo” 
priešininkas ir patarė gyven
dinti SGSR socializmą “laips
niškai”, atsižvelgiant į krašto 
ūkiškas sąlygas.

• « y. -.A ■ i

NAUJIENOS, Chicago, III. 
. . . ■

Jis smerkė Kominterno “ko- Hutas’’, iš vyriausybės ir “Po 
y* mųnistinių” pučų užsieny tak- ” rn-'3~ i—

T. ftką ir reikalavo,., kad komu- 
. , ’, . • nistai visą.savo dėmėsi kreip- l tą biurą , . ‘J.tų į SSSR ekonominio gyveni

mo- sutvarkymą. į'
Rykovas pritarė’ Stalino te

orijai, kad socializmas “gali 
būti įgyvendintas vienoje ša
lyje”, bet griežtai pasisakyda
vo prieš y ūkininkų “kolchoza- 
ciją” prievartos priemonėmis. 
Stalinas, kovodamas su “kai
riąja opozicija” t ir ieškodamas 
sąjungininkų, pasižadėjo turė
ti galvoje Bykovo pastabas dėl 
socialistines santvarkos kari
mo SSSR, ir Rykovas vėl 
dėjo jam “valyti partiją 
avantiūristų opozicijos”.

Bet greit po to teko 
kovui nusivilti!

1928 metais Stalinas / .. . • ;
plenumui staiga pasiūlė

pa- 
nuo

ir Ry-

Rykovą 
bolševikų 
riu. Bet 
“amžino”.

• Ketvirtadienis, kovo 4, ’37

riausiuoju “Izvestijų” redakto
rium. Bucbarinas laimingai 
redagavo- “Izviestijas” iki 
1936 metų.

Bet Zinovjevo, Kainenevo ir 
kitų byloje buvo paminėta ir 
jo pavardė.

Bucbarinas buvo “paleistas 
atostogų”, šiemet “trockinin
kų” byla visiškai jį “sukom-

vadindavo “amžinu” 
centro komiteto na- 
pasauly nėra nieko 
Dabar Bykovas ne

tiktai neįeina j partijos centro 
komitetą, bet yra išmestas iš 
jos eilių ir kaltinamas “ben
dradarbiavimu su4 išdhviku 
Trockiu”. J

už SSSR sienų bu- 
žinomas,. kaip kai 
“trockininkai”, bet 

vaidino žymų vaidmenį savo
partijoje ir S'SSR politiniame 
gyvenime.

Leninui mirus, diktatūra pe-

Rykovas 
vo mažiau 
kurie kiti

Jūsų Vardas ir
Adresas

/

Grašiai atspausdintas ant 
100 Lapų Baltos 
Popieros 
didžio llx8tž colių ir

100 KONVERTŲ 
TIKTAI—$2.00

Prisiųskit money orderi 
arba čekį.

NAUJIENOS
1739 SO. HALSTED STREET 

CHICAGO, ILLINOIS
.1

Vciko 
priim

ti naują žemės reformos įsta
tymą, kuriuo valstiečių ūkiai 
turėjo būti prievarta “kolekty- 
vizuojąmi”. Rykovas protesta
vo prieš šitą įstatymą, ir jis 
atidėtas. Rykovas ėmė organi- 

gene-zuoti opoziciją Stalino 
ralinei linijai”., bet valstiečių 
ūkių kolektyvizacijos įstaty
mas buvo Vciko priimtas, ir 
jį pasirašė liaudies komisarų 
tarybos pirmininkas... Byko
vas.’' ’ : ■■

Silpnavalio Bykovo “dešinio
ji opozicija” nepajėgė, paveikti 
Staliną. Ji buvo išblaškyta. 1930 
metais Bykovas bu‘vo

litbįuro”. Tadą jis bandė susi
tarti su “trockininkais” ir “zi- 
novjeVininkais” vieningai ak
cijai prieš Staliną. “Bloko” žy
gio pasekmės buvo liūdnos. 
Rykovas buvo išmestas iš par
tijos, kaip “dezorgahizatorius”.

Ilgą" laiką apie Rykovą nie
ko nebuvo girdėti. Tik šiemet 
išplaukė jo pavardė, papuošta 
ganą., negražiais epitetais.

Ir senas “lenincas” laukia 
“jaunųjų” teismo.

’• • ' ’ X X X ■
Ateinantį trečiadienį

10 d., “Naujienų” tedaktorius, 
P. Grigaitis skaitys paskaitą 
apie ‘'Trockininkų Bylas”.

Paskaita įvyks Cbieagos 
Lietuvių Auditorijos didžiojoj 
salėje, 3133 ’Siouth Ilalstęd St. 
Prasidės 7:30 vai. vakare. 
.Įžangą-—15 centų išlaidų pa
dengimui.

ir darbo savaitės sutrumpini
mas palies Ghicago štai kaip:

Per metus, laiko, darbinin
kai gaus <apie dvidešimts mi
lionų dolerių daugiatų algo
mis; plieno dirbtuvės
pasamdyti apie 10,000 ar dau
giau darbininkų.

Dabartinė darbininkų 
bus 62’4 centų į valandą. ‘Pir
miau— buvo 52% centų. Pir- 

normalė darbo savaitę 
valandos, o dabar 
Už visą laiką virš 
darbininkai gaus

turės

Jie reikalauja, kad bendro
vė duotų nors vieną dieną - į 
savaitę “atostogų” ir pakeltų 
algas, taip, kad dabartinis 
savaitės uždarbis' nesumažėtų.

Corporation 
garsius žurna- 
ir “Esųuire.”his, “Coronet

kovo

Ką Plieno Pramonės 
ir Unijos Sutartis 

Žada Chicagai
Išmokės' vietos darbininkams 

dvidešimts milionų dolerių

Cbieagos plieno 
plieno pramone ir

paša,-J kaičiuoja, kad algų

distrikto 
unija aps- 
pakęlimas

alga

miau 
buvo 48 
valandų, 
valandų, 
centus į

40
40

Naujas “Sėdėjimo” 
Streikas Stambioj 
Ch-gos Spaustuvėj

Dirba iki 80 valandų į savaitę; 
nori vienos dienos poilsini

Vakar anksti rytą Chicagoje 
kilo naujas “sėdėjimo” strei
kas. Padėję įrankius į šalį, 
“atsisėdo” apie 100 knygden- 
gių, didžiulėj Cbieagos spaus
tuvėje, Regensteincr 
tion, 310 So. Racine

Streikierių vadai 
kad darbininkai yra 
gai. Dirba nuo
landų į savaitę, ir užmokesnio 
gauna 42% centų j valandą. 
Jie neturį nei vienos liuosos 
dienoą.

Lorpora- 
a venų c.
pareiškė, 
kaip ver-

70 iki 80 vą

Plieno Pramonė Pasirašė Su Unija--Pakėlė Algas

&

DIDŽIAUSIA PRAMONE J. VALSTIJOSE — Plieno pramonė, kuri po 45 metų priešinimosi, vakar pagaliau pri
pažino uniją (kai kurios atskiros dirbtuvės dar to nepadarė), yra didžiausioji J. Valstijose. Liejyklose dirba -apie 
550,0(X) darbininkų. Pagal susitarimą su Komitetu Industriniam Organizaviihui, algos buvo -pakeltos 330,000-čiams.

Nanjienų-Tribune Photo

“NAUJA ERA” — Plieno liejyklų darbininkai vakar ėjo namo linksmi, kai 
sužinojo, kad didžiosios plieno dirbtuvėspripažino uniją, pakėlė algas 10% ir su- 
trupnpino darbo savaitę iki 40 valandų. Nanjienų-Tribune Photo

“NORTH CHICAGO PA- 
siduos” •— Nicholas - Fon- 
teeshio, C. I. O. atstovas 
vakaruose kalba North 

i Chicagoje, pareikšdamas, 
kad užsispyrusi Fanstėel 
pieno bendrovė turės pasi- 

• duoti darbininkams ir uni
ją pripažins.

ŽUVO — John Zdanows 
ki, užmuštas South Chica 
go dirbtuvės sprogime.

Suėmė Gydytoją Už 
Melagingus Liudi

jimus

Prokuratūra vakar suėmė 
gydytoją, Dr. .John Crasseros, 
4736 Magnolia avenue, kuris 
davė melagingus liudijimus 
sužeidimo byloje, apskričio 
teismui.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ratos prieinamos — 
Del informacjįų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS

M

2 MIRĖ, 7 SUŽEISTI — Carnegie-Illinois dirbtuvė, 
South Chicagoje, kuri antradienį įvyko sprogimas. Du 
darbininkai buvo užmušti, septyni sužeisti. Sprogimas 
Įvyko “boilerių” dalyje.

'■'4

T

o

PO SPROGIMO — Vaizdas (Carnegie-Illinois dirbtuvėje, South Cbicagojc, po boilerių sprogimo. Bendrovė 
daro tyrinėjimą nustatyti katastrofos priežastį. Du darbininkai buvo užmušti, septyni sunkiai sužeisti.

v 5 ' Naujicnų-Tnbune Pliotd

SUŽEISTAS — Valente 
Kotas, skaudžiai nuplikin
tas Carnegie Illinois liejy
klos nelaimėje.

KALĖJIME UŽ SKOLĄ — 19 metų chicagietė, Virgi- 
nia Marie Schmitt, pasodinta apskričio kalėjime ūž ne- 
sumo'kėjimą $650 džiodžmento už automobilio nelaimę.

Nanjienų-Tribune Photo

_________ ■




