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Grudai pabrango
CHICAGO

Yor

Gus- Gennerich kūnas

šutai

Pijoj

Pasiuskit savo Kalėdų dovanėlę per Naujie
nas. Pasiuntę dolerį kitų, biednesni nepasi
darysite, bet jiems suteiksite daug džiaugsmo.

Chiang 
Chinijai

Tik viena Suomija 
sumokėjo savo 

skolos dalį

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius maloniai 
jums patarnaus* Pasiuntimas greitas, nebran
gus ir garantuotai.

Maištininkų vadas maršalas Chang Hsueh- 
liang paskelbė sušaudęs Chinijos karvedį 

gen. Chiang Kai-shek ir jo padėjėjus

Neužmirškit savo brangius tėvelius, 
brolius ir sesutes.

trimis nariais
kely iš Los

., liko nušauta už 
automatiniame ele 
Suimtas

Graiki- 
kad ji 
konsulų

Prezidentas Roose 
veltas sugryžo į 
Jungt. Valstijas

jo buvęs 
taipjau kurčias rib-

15 žmonių žuvo au 
droj, Anglijoj

joje, kuris siaučia jau penki 
menesiai ir kuris baigia terio- 
ti didesnę Ispanijos dalį.

Visi kiti skolininkai atsiprašė 
ir pasisakė negalį mokėti 
savo skolų Amerikai.

WASHINGTON, gr. 15. — 
Kaip kitais metais, taip ir šie
met tik viena Suomija sumo
kėjo savo priklausančių mokėti 
skolos dalį. Nė viena kita val
stybė savo skolų nemokėjo, 
kaip nemoka jau per kelis me
tus. Visos jos, jų tarpe ir Lie- 
tuva, prisiuntė valstybės de
partamentui notas, atsiprašau 
čias dėl negalėjimo mokėti sko
las. Tokias notas valstybės de
partamentas gauna jau kelin
ti metai.

Gal paliaus pastan 
gas sutaikinti Ispa 

nijos karą

Graikija, pripažino 
Italijos užkariavi

mą Ethiopijos

Sušaudymas gen.
Kai-shek gali atnešti

ji paliko iį 
popieros it 

tai rašė nu* 
ant žurnald

Lojalistai atsiėmė 
miestelį prie pat 

Madrido

Japoniją. Bet

Madrido kiek 
ku’r sukilėliai 
atakas, tai vi-

ir vienas Dwighl,

Dėlei gręsian
čio karo pavojaus ir dėlei to, 
kad karas iššauktų maisto tru
kumą, pastaromis dienomis 
grudų biržoje pradėjo nepa
prastai ’ kilti grudų kainos.

Kviečiai dabar parsidavinė- 
ja po $1.36 už bušelį. .Tokių 
augštų kainų nebuvo nuo 1929 
m. Kiti grudai irgi pabran-

kameroj
Kadangi 

neturėjo, 
degtuku 
Tame raštelyje ji pm

MADRIDAS, gr. 15. — Ka
ro ministerija paskelbė, kad 
valdžios kariuomenė padarė 
smarkią kontr-ataką ir atėmė 
iš sukilėlių. Boadilla dėl Monte 
miestelį, už 7 mylių į vakarus 
nuo Madrido, i

Prapuolė lėktuvas 
su 7 žmonėmis

LONDONAS, gr. 15.—Smar
ki audra perėjo Anglijos pa
kraščiu, kurioj žuvo mažiausia 
15 žmonių ir daugelis laivų 
atsidūrė , dideliame pavojuje. 
12 žuvusiųjų paskendo kartu 
su žvejų laivu Kodama.

Mūšiai prie 
aptylo, bet jei 
ir bandė daryti 
sur buvo atmušti

Chinijoj Paskelb 
ta Karo Stovis

’ .SIMPATIZATORIAI SIUNČIA i MAISTĄ 34 VYRAMS IR MOTERIMS, KURIE 
sustreikavo ir atsisako apleisti WPA” raštinę Ghicagos MerehąndieJe JMart,- protes 
tuodątiii prieš darbininkų atleidimą. Jie aiškina, kad WPA neprivalo atleisti dar- 
biniftko, tol kol jis negaus reguliarių darbų. Naujienų-Trihune Photo

šilčiau.
2 vai. po piet tem 
Chicagoj buvo 49°. 
teka

NEW YORK, gr. 15.—Kur 
čia nebylė Miss Alberta Cas 
tello, 26 m 
darytame 
vatoriuje. 
vaikinas^ 
bylys Valentino Orrigo, 25 m 
kuris jau prisipažinęs 
žmogžudystės.

MASON, Mich., gr. 15. — 
Hope Morgan, 25 metų mer
gina, kuri prieš kelias dienas 
nušovė savo draugę Elizabeth 
Ann Giltner, irgi 25 m., su? 
kuria kartu lankė kolegiją, pe
reitą naktį kalėjime įš savo 
naktinių marškinių pasidirbu 
virvę ir pasikorė.

WINN, Me 
mų darbo lėktuvas susidaužė 
nukritęs ant ledo Penobscot 
upėj. Vienas žmogus .liko už
muštas, o lakūnas sunkiai su
žeistas.

VATIKANAS, gr. 15. —Pa
pą Pius XI, kuris per kelias 
pastarąsias dienas buvo pra
dėjęs jaustis geriau, dabar vėl 
pradėjo daugiau dirbti ir, sa
koma, Vėl atkritęs.

sugryžo į Ju’ngt

Vokietija ir Italija priėmė 
“principe” Anglijos ir Fran- 
cijos pasiūlymą, bet išstatė 
sąlygas, kurios daro sutai
kymą negalimu.

Kalėjime pasikorė 
nužudžiusi savo 
draugę mergina

Prasideda naujas civilis karas 
Chinijoje.

Giminėms Lietuvoj
Dovanų Kalėdoms

RAIFORD, Fla., gr. 15. - 
Du negrai liko nužudyti ęlek 
tros kėdėje Už užmušimą lai 
ke plėšimo St. Petersburg gro 
šerniuko, Yasmin.

Daugelis valstybių bando 
prisipirkti daugiau’ grudų at
sargai ir dėlei to grudų kai
nos pradėjo kilti visame pa
saulyje.

Tik šiemet Franci j a savo 
notoj užsimena apie pradėji
mą derybų dėl karo skolų, bet 
nė laiko, nė sąlygų toms de
ryboms nenustato. Tečiaus iš 
notos galima suprasti, kad bus 
reikalaujama didelių koncesijų 
ir skolų sumažinimo.

Suomijos skola nėra didelė, 
bet ji moka ją ištikimais Jai 
prieš kelis metus buvo paža
dėta kopęeąijų, bet JjL jų ne
gavo ir daugiau apie koncesi
jas^ visa! nekalbama.

ian Daily News
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NANKING, gr. 15. - 
die maištininkų vadas 
Manžurijos karvedys maršalas 
Chang Hsueh-liang, per radio 
paskelbė, kad jis sušaudė pa
grobtą prieš kelias dienas Chi
nijos diktatorių generalissimo 
Chiang Kai-shek ir daugelį ki
tų jo karvedžių už tai, kad jie 
atsisakė ttfojaus skelbti karą 
Japonijai.

šis paskelbimas apie sušau
dymą gen. Chiang Kai-shek 
buvo visai netikėtas, nes ėjo 
visokiausi gandai apie galimą 
jo paliuosavimą ir net buvo 
laukiama, jo sugryžimo į, Ban
king. a JPB

Apie sušaudymą vyriausio 
Chinijos kar^žM^lferšaTas 
Chang Hsueh-liang paskelbė 
per radio iš Shensi provinci
jos sostinės Sian-fu, kur yra 
maištininkų centras ir kur bu
vo pagrobtas diktatoriui pe
reitą penktadienį, kada jis su 
padėjėjais atvyko tartis su 
maištininkais dėl pastarųjų 
reikalavimo susidėti su komu
nistais ir tuoj aus pradėti ka
rą su Japonija, kad atgauti 
Japonijos pagrobtus Chinijos 
plotus.

Kartu maištininkų vadas 
šaltai paskelbė, kad be dikta
toriaus gen. Chiang Kai-sbek 
liko sušaudyti ir vyriausi jo 
padėjėjai, buvęs Chinijos am
basadorius Tokio gen. Chiang 
Tso-pin, karo vice^-ministeris ir 
karvedys kovose su banditais 
Shansi, Shensi, Suiyuan ir 
Ninghsia provincijose gen. 
Chen Cheng. .Paskelbta, kad 
liko sušaudyti ir keli kiti ge
nerolai, kurių vardų betgi mai
štininkų vadas nepadavė.

Nuožmi masinė žudynė ša
lies vadų nustebino ir suju
dino visą šalį. Didmieščių laik
raščiai išleido nepaprastas lai
das ir aštriausia pasmerkė 
maištininkus.

Nanking valdžia gi tuojaus 
paskelbė visoje šalyje karo sto
vį, uždraudė visokias demon
stracijas ir politinius susirin
kimus.

SALT LAKE CITY, Utah; 
gr. 15. — Didelis Western Air 
Express lėktuvas su keturiais 
pasažieriais ir 
įgulos prapuolė 
Angeles į Chicago. Jo ieško
ma mažiau prieinamoj centra- 
linej: daly Utah valstijos, kur 
jis galėjo susidaužyti. Apie 
jį jokių žinių nėra jau virš 
14 valandų ir jo ieško kiti lėk
tuvai, automobiliai ir net pės
tieji,

Tarp pasažierių yra du chi- 
cagiečiai 
Rl., gyventojas

oavo 
raštelį, 
paišelio 
degintu 
kraštų, 
sipažino nužudžiusi savo drau£ 
gę iš pavydo ir baimės likti 
senmerge, nes ji, po jos drau
gės vestuvių, butų likusi vie* 
na to amžiaus neištekėjusi 
mergina. -

Kada jix nušovė savo drau
gę, tada Hope Morgan aiški- 
nėši tai padariusi iš nesuval* 
dcųpo noro ką nors jat.ąrtimo 
nužudyti.. Tas noras jai užei
davęs tankia! nuo pereito ru
dens ir ji todėl buk nuolatos 
nešiojosi revolverį. Savo gi 
draugę nušovė jos namuose, 
kada abi adresavo pakvietimus 
į p-lės Giltner vestuves, ku
rios turėjo neužilgo įvykti. 
Girdi, jai staigiai užėjęs no
ras ją nužudyti ir ji ją nušo
vusi, keturiomis kulkomis. Bu
vo paskirta komisija ištirti 
jos protą ir ta komisija kaip 
rytoj turėjo patiekti savo ra
portą.

Dabar gi išsiaiškino, kad pas 
ją nebuvo kokio nors ypatin
go noro žudyti, bet žudė vien 
iš pavydo. Visos kitos jos 
draugės jaU ištekėjo, dabar 
ruošėsi vestuvėms paskutinė 
jos draugė ir ji butų likusi 
viena, be draugių, galbūt da
gi senmergė, nes ir vaikinų ji 
neturėjo. Taigi mergiškas pa
vydas privedė ją prie žmog
žudystės, o dabar ir prie sau- 
^udystės.

buvo 
krui- 

zeriu Indianapolis, kuriuo plau
kė ir prezidentas Rooseveltas.

Tik nusižudžiusi ji prisipažino 
papildžiusi žmogžudystę iŠ 
pavydo ir bijodamos! likti 
senmerge.

RYMAS, gr. 15. - 
ja pranešė Italijai 
(Graikija) paskiria 
Addis Ababoj, tuo pripažinda- 

prie ma Italijos suverenitetą Ethio-

CHARLESTON, S. C., gr. 
15. —Prezidentas Roosevel
tas, kuris buvo išvykęs į Ar
gentiną atidaryti ten visos 
Amerikos valstybių taikos kon
ferenciją, šiandie kruizeriu In
dianapolis 
Valstijas.

Lipant į krantą jis buvo pa
sitiktas kanuolių šūvių ir tuo
jaus specialiu traukiniu išvyko 
į Washingtoną. Prezidento 
traukiniu liko išvežtas pašar- 
vojimui Wąshingtone Baltąja- 
me Name kūnas prezidento 
draugo ir palydovo Gus Gen- 
nerich, kuris netikėtai pasimi
rė Bu’enos Aires. Po šermenų 
Baltą jame Name kūnas bus iš
vežtas palaidojimui New

Valdžios kariuomenė aplai- 
kė laimėjimų ir kituose fron
tuose, ypač šiaurvakariniame, 
kur lojalistai veržiasi linkui 
sukilėlių sostinės Burgos. Da
bar valdžia koncentruoja ka~ 
riuomenę prie Lą Linea, arti 
Gibraltaro, kur ruošiasi pradė
ti ofensyvą pietuose.

(Sukilėliai sakosi sustabdė 
mušius prie Madrido todėl, 
kad jie tikisi, jog apgultus 
Madride iojalistus įveiksiąs ba
das).

!^O R H Sž
ChicagaF*ir apielinjiįf^e Se

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galbūt lietus; 
gal biskį

Vakar
p&atura

Saulė 
4:20.

Šian- labai ruščių pasėkų, nes jis iš
buvęs šauks visoje Chinijoje didelę 

suįrutę ir naują civilį karą.
Jau kaip tik buvo gauta ži

nia apie gen. Chiang Kai-shek 
suėmimą Nanking valdžia tuo- 
jau's išsiuntė didelę kariuome
nę prieš maištininkus. Ta ka
riuomenė, kaip manoma, jau 
supa maištininkų centrą Sian- 
fu ir greitai turės įvykti smar
kus mušis su maištininkais.

Nėra abejonės, kad maišti
ninkai bus nugalėti ir jų va
dai liks išžudyti. Tuo bus at
keršyta už diktatoriaus suS 
šaudymą, bet niekas negalės 
atlyginti padarytos visai Chi
nijai skriaudos.

Japonija pasinaudos nauja 
suįrute Chinijoj.

Gen. Chiang Kai-shek buvo 
labai gabus karvedys. Per
ėmęs valdžią jis rado Chini- 
ją teriojamą civilio karo ir iš
draskytą į daugelį veik nepri
klausomų karvedžių valdomų 
provincijų. Jis vienus karved
žius patraukė prie savęs, o ki
tus nugalėjo ir pradėjo vieny
ti visą Chiniją. Chiniją bai
giant vienyti jis pradėjo ruo
štis ir prieš amžiną Chinijos 
priešininką 
Chiniją tokiam karui buvo dar 
toli nepasiruošus ir dar nega
lėjo stoti karan su galinga Ja
ponija, bet visgi jau buvo pra
dėtas pasiruošimo darbas, kaip 
staigiai užklupo naujas maiš
tas, neva Japonijos priešinin
kų, gen. Chiang Kai-shek liko 
maištininkų pagrobtas ir su
šaudytas.

Dabar Chinijos vienybė vėl 
iširs, prasidės savitarpiniai ka
rai, iš kurių pasinaudos Japo
nija, kuri galbūt padarys in
tervenciją ir pasigrobs naujus 
Chinijos plotus.

(Nors Japonija garsiai šū
kauja, kad maršalą Chang 
Hsueh-liang sukurstė komuni
stai, bet kiti mano, kad tai 
yra darbas pačios Japonijos. 
Nors Manžurijos maršalas ir 
nuduoda Japonijos priešinin
ką, bet manoma, kad jis yra 
japonams parsidavęs ir šį jo 
maištą padiktavo pati Japoni
ja, tikslu pasinaudojant suįru
te, padaryti Chinijoj interven
ciją ir pasigrobti naujus Chi
nijos plotus, kurių nebegalėjo 
tikėtis pagrobti taikiu budu, 
nes pastaruoju laiku Chiniją 
darėsi vis atkaklesnė ir palio
vė nuolankavusi Japonijai. Ja
ponijai buvo svarbu, neleisti 
Chinijai susivienyti ir prisi- 
rutošt, todėl tai s ir
Chinijos karvedžio nužudy
mas. Galima laukti netolimoj 
ateity naujo karo Tolimuose 
Rytuose ir naujo Japonijos 
briovmiosi į Chiniją).

LONDONAS, gr. 15. — An
glijos užsienio reikalų minis
terijos rateliai yra susivylę 
Italijos ir Vokietijos atsaky
mais į Anglijos ir Franci jos 
pasiūlymus bandyti sutaikinti parvežtas iš Argentinos 
civilį karą Ispanijoje.

Abi valstybės nors ir pri
ėmė “principe” Anglijos ir 
Franci jos pasiūlymą sutaikin
ti karą Ispanijoje, bet kartu 
išstatė visą eilę sąlygų, kurios 
tą su’taikymą daro negalimu.

Todėl veikiausia Anglija at
sižadės nuo pastangų
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TORONTO, KANADA
Karališki krizini

Krizis ponavo j a visame pa
saulyje jau per keletą metų, la
biausiai paliesdamas blednuo- 
menę. Tai buvo ir dar yra eko- 
*.>miniškai - materialis krizis. 
Bet štai Anglijoje įvyko kara
liškas krizis, taip sakant, rete
nybės krizis, kuris istorijoje re
tai pasitaiko.

šis Anglijos karališkas kri
zis, kurį iššaukė buvusio kara
liaus Edvardo VIII ir p-nios 
Simpsonienės neva neperskiria
ma meilė, labai aštriai palietė 
karališkos šeimos ir visų di
džiūnų moralę; bet neabejoti
nai daug didesniu smugiu tapo 
smogta tiems skurdžiams, ku
rių centais reiks padengti mili
joninės išlaidos, susidariusios 
tos meiliškos istorijos proga...

žmonių patarlė sako: Ko vel
nias neišstengs, tą boba įveiks. 
Taip, tai tikra tiesa, štai fak
tas viso pasaulio akyse. Boba 
nuvertė karalių nuo sosto! Ir 
jeigu daugumas Anglijos paval
dinių reiškia p-niai Simpsonie- 
nei neapykantą dėl to, kam ji 
atėmė jų mylimą ir gerbiamą 
karalių nuo jų, — tai tuo la
biau jie turėtų reaguot į tai, 
kad ji buvo priežastimi įvedi
mo dar didesnio skurdo bied- 
nuomenei. Daug žmonių mano,! j Kultūros draugiją, tie pa- 
kad ta netikusi tradicija, įtvir- tys žmonės ir su tokia pat e- 
tinta Anglijos konstitucijoje,! vergija darbavosi ir toliau, kul- 
vedybų atžvilgiu, kuri drau-, turinę dirvą purendami, šioje 
džia karaliui vesti nekarališkos; žmonių grupėje buvo1 susįspietę 
kilmės motęrį, reikia panaikin- gępausi Toronto lietuvių vai- 
ti- ...... i diritojai ir dainininkai. Kad ne-

Taip, ją reikia panaikinti, betjkaibėtume tuščiais žodžiais, ga
mos turime atsiminti ir tą, kad ijma pažvelgti į repertuarą dai- 
kas amžiais įamžinta, tą sunku nų, kurias kultūros draugijos 
vienu kartu sugriauti. Tą gale- choras buvo sudainavęs per ra-
tu padaryti visiškas,santvarkos 
pakeitimas, bet to neįstengė pa
daryti ponia Simpsonienė. Apie 
pusė metų tam atgal, spauda 
plačiai rašė apie galimą sutiki
mą leisti karaliui vesti, kad ir 
ne karališkos kilmės merginą 
ir gal butų buvę tas įvykdinta, 
jeigu ponia Simpsonienė nebū
tų buvusi ponia su dubeltavu 
divorsu, bet panelė. Divorsai 
daug paveikė į jos garbės įver
tinimą. Daug kas kaltina kara- 
rių, kad jis pradėjo romansą su 
ja, bet nemažiau reikia kaltinti 
ir ponią Simpsonienę, .kuri ži
nodama gerai, kad bus sunku 
jai įeiti į karališką šeimą — ro
mansui pasidavė.

Sakoma: vyrai valdo pasaulį, 
o vyrus moterys. Taip. Moterys 
ir meilėje gali vyrus valdyti so- 
vo naudai, arba kito naudai.

P-nia Simponienė, kaip mato
me, savo užgaidas statė pirmo
je vietoje. Ji prabangoje mirk- 
dama nenorėjo matyt, kad kam 
nors skriaudą daro.

Iš naujojo karaliaus, Edvar
do VIII, buvo tikėtasi ko nors 
naujo, ko nors geresnio liau
džiai. Gal būt, jo spaudimas, 
butų paveikęs kabinetą ir butų 
buvę įvykdyta naujų reformų 
nedarbo ir skurdu pašalinimo 
klausimu. Bet viskas tapo su
ardyta. Ponia Simpsonienė ga
vo savo “boy” ir su geru krai
čiu, nes nors jam visi titulai ta
po atimti — jam visgi tapo pa
skirta milžiniška alga.

Anksčiau jis lankydavosi po 
anglių mainų distriktus, apgai
lestaudamas mainierių vargin
gą gyvenimą, žadėdamas at
kreipti valdžios dėmesį į tai, 
bet valdžia buk tam priešinusis. 
Dabar jis turėtų gerą progą sa
vo geromis pajamomis pasida
linti su tais skurdžiais bent 
jvestuodamaš jas j pramonę;* 
bet dabar jis visai pasišalino iš 
savo šalies ir nebežino ar kada 
nors gryš. Gal sakysit, kad tai 
ne musų reikalas? Bet tai yra.: 
Nes mes gyvename Anglijos
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Valandos: 2—4, 7—9 vaL vai

liomi* ir Šventadieniais '

J. F. EUDEIKIS 
t605*07 S. Heriflaitage Avenue Phoneš Yards 1741-1742 
Brighton Park Skyrius^ 4447 S. Fairfield, Laf. 0727

DR. V. A. ŠIMKUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 9 
▼ai., Nedaliomis nuo 10 iki 12 
. 3343 South Halsted St

Tol ’ Ifentamnl 1401

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR. BERTASH 
756 West 35th St

Cor. of 35th and Halsted Sts. 
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 5:80-8:8f 

Nedaliomis Pagal sutarti.
Rez. 4910 SO. MICHIGAN BLVD.

TeL Kenwood 5107 •

Telefonas Yards 0994
Dr. Maurice Kahn
4831 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Ofiso valandos:
Nuo 10 Iki 12 dienų, 2 iki 8 po pietų
7 iki 8 vai. Nedėk nuo 10 iki 12

Rez. Telephone PLAZA 2409 *

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
'• YAMs 1741—1742

J. F. EUDEIKIS
J. F. EUDEIKIO RADIO PROGRAMAS Pirmadieniais iš stoties

W. F. H. C. 1420 Kilocycles. 9:45 vai. vakaro.

GALIMA GAUTI VISOSE
TAVERNOSE

MUTUAL LIQUOR CŪMPAMY 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRIBUTORIUS

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Plione Ganai 2515

~ —    —.    —f.  .... r —į n r. ii - riti j “ jį. .i.j u..] ..

S. C. J ACHAVICZ
12-44 East 108th St. Tei. Pullman 1270 arba Ganai 2*15
--   — - -  -- - Į—*-1 Į. Tį---Įrri'rr ir ir-i j u i _ ‘Vi iiu._n 

Phone Boulevard 4189

Ad PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Pilone Cicero 2109

1. J* ZOLP
1646 West 46th Street " 'Phones Boulevard 5208-8419

, P. J. RIDIKAS
3354 So. Halsted Street Boulevard 4089

s A. MASALSKIS
8807 Litucnica Avonue

. . „ ■ . i . , . • . , ' i; ■

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

AMBULANC® PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse,

' ■.■■■—i u įufti J asif n nuirti i iOhh—

S. P. MAŽEIKA
S819 liituanica Avenue ; Phono Yarda 1188
' J. LIULEVIČIUS
4348 Jo. California Avenue Plione Lafayette 3572 •

K

AIRIJOS PREZIDENTAS EAMON deVALERA (kai
rėj), 'kuris po Anglijos krizio siūlo nutraukti visus ry- j 
šius su Britų Imperija. W. T. Cosgrave, žymus Airijos 
lyderis, tam priešinasi. << Naujienų-Acme Photo į

Reikalaukite DEGTINES
8

IŠ RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 85 

metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris.

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

. Ofisas ir Laboratorijai 
1034 W. 18th St., netoli Morgan St.

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

Tel. Canal ,3110 
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464
——„t ..M.   į      

Dr. Charles Segal 
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHIČAGO, ILL. 
OFISO VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 vak ryto, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. NedSliomis nuo 10 ild 12 
valandai dieną.

Phone MIDWAY 2880.

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

Optiometrically Akių Specialistas, 
Palengvins akių įtempimų, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialč atyda atkreipiamu į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedalioj nuo 10 iki 12 v. dienų. 
Daugely atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau z 
kaip pirmiau. A

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

DR. G. SERNER 
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yarda 1829
Pritaiko Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso.

* Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki I 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 vaL dienos

Dominijoje ir kiekvienas sun
kuma^ Anglijai — dalinai atsi
liepia ir pas mus.

IŠ SLA 236 kp. susirinkimo 
š» m. gruodžio mėn. 13 d. į- 

vyko SLA 236 kp. susirinkimas, 
šiame susirinkime buvo atlik
tos nominacijos kandidatų į at
einančių metų kp. valdybą.

Nominuota sekamai:
Į pirm.: V. Dagilis, A. 

niutis ir A. Kavoliunas.
Į Vice-pirm.: M. Užemeckis, 

O. Kuniutienė ir J. Bernatonis.
Į prot. sekret.: Z. Užemec- 

kienė ir Ant. Batkus.
Į finansų sekret.: 0. Indre-

Ku-

DEŠIMČIAI METĮJ PRASLINKO
(Tęsinys)

Kadangi “šviesos” draugijos 
nariams Šerai buvo sugrąžinti, 
ir kadangi ta draugija buvo su
organizuota laikraščio leidimo 
darbą paremti, tai savaime su
prantama, kad laikraštį sustab
džius pati draugija irgi turėjo 
likviduotis, “šviesos” draugija 
susilikvidavo dar skilusiai Jau
nimo Sąjungai gyvuojant, ku
rioje dalis “Šviesos” draugijos 
narių gana aktingai veikė. Per
mainius Jaunimo Sąjungos var

dio ir įvairiuose koncertuose.
Po ranka turiu Toronto “Dai-

T

AIRIJOJE MUŠASI DEL KARALIAUS

Jienė, A. Paulius ir St. Batkie- 
nė.

Į iždininko: J. Bieliauckas, E. 
Kidžienei ir M. YokubynienS.

Revizijos kom. ‘ nutarta ir 
nominuoti ir rinkti metiniame 
susirinkime.

šį susirinkimą įtapo išrinkta 
kita knygininke, Bieliauskienė. 
Taigi knygynas ir skaitykla bus 
pas Bieliauskus, 119 Bellwood 
Street. \ . \

Laukia atvykstant
Pasklidusi žinia apie Dr. P. 

Grigaičio atvykimą į Toronto 
pastatė visus ant kojų. Visi tik 
kalba, tik laukia jo atvykstant. 
Nes kiekvienas nori jį išgirsti.

Laimingo atvykimo ir malo
naus viešėjimo linkiu Dr. Gri
gaičiui.

Fi’aiices.

ly Star” iŠ kovo 10 dienos, 1932 
m., kur yra paskelbtas Kultūros 
draugijos choro programas, įjū
ris buvo atliktas per radio sto- 
c; CFCA: 1, Tautos himnas, 2, 
Karvelėli (Sasnausko); 3, Plau
kiau per juras (Neimanto); 4, 
Beauštant! aušrelė (Šimkaus); 
5, Laisvės daina (Žilevičiaus) 
ir 6, Pasisėjau žalią rūtą (Nei
manto). Kas yra susipažinęs su 
muzika, tas pilnai supranta, 
kad ”Karvelėli” “Beauštant! 
aušrelė” ir “Laisvės daina” yra 
klasiški kuriniai, kurie reika
lauja stiprių ir pusėtinai prala- 
viatų balsų. Tokių balsų Kul
tūros draugijos narių tarpe ga
lima buvo rast kaip tik budayo 
reikalas.

“Karvelėj”.jsplp
5>er radio, taip ir koncertuose, 
labai pasekmingai atlikdavo Zo
sė Užemeckiene. Mrs. Užemec- 
kiene turi ne tik gerą balsą, bet 
ir didelį norą dainuot, ir jau ne 
kartą yra linksminus Toronto

NAUJIENOS, Chlcago, III. 
■—......... ....................................... ..... ........................................... . .................... ..

lietuvius. Mėnesiui praslinkus 
Kultūros draugijos choras davė 
ir antrą programą per tų' pačią 
radio stotį. ;

Antroje programoje, be eilės 
liaudies dainų, buvo sudainuota 
“Užmigo žemė” (Sasnausko), 
šis kūrinys yra gana sunkus ir 
prie svetimtaučio choro vedėjo 
nebuvo taip lengva su juo pasi
puošt. Bet geri norai, žmonių 
pasišventimas viską nugali.- Tas 
laikotarpis «tai buvo tikras Kul
tūros draugijos žydėjimas. Tai 
buyo susiklausymo vienas ki
tam pasitikėjimo ir kiekvieno 
kitam pagarbos teikimo laiko
tarpis! 'v

■‘•v .

Tais, pačiais metais lietuvių 
parapijos salėje buvo duotas di
delis koncertas su perstatymu 
“Karolio teta,” kuris pavyko la
bai gerai. Tas parengimas Kul
tūros draugiją puikiai užreko- 
mendąvo, nuo to laiko net mu
sų politiniai priešai pradėjo sa
kyt, kad kdl'turiečiai geriausius 
programus pateikia Toronto lie
tuvių publikai. .

Vienu žodžiu, apie Kultūros 
draugijos darbus aš esu geriau
sių ir gražiausių atsiminimų 
kupinas. Bet nežibi*iiit į tai, kad 
Kultūros ir Jaunimo draugijos 
yra atlikę savo darbais istori
nių (turiu omeny pirmu kart 
dainavimą per radio) įvykių 
Kanados lietuvių tarpe, vienok 
randasi ir tokių, kurie pažemi
nančių toms draugijoms komp
limentų teiika. Bet tuo atžvil
giu nieko negali padaryt. Žmo
nės itako: pagal Jurgį ir kepu-

M

rė.
—J. Jokubynas.

(Bus daugiau)

Garsinkite “N-noser
. ‘ " - '■ ■ i“

PASIKLAUSYKIT g 
SOPIIIE BOCUSr- . .

Kas Pirmadieni, Antradienį, Trečiadienį, 
Penktadienį ir šeštadienį 

KAIP 8:30 VAL. RYTO Iš
Stoties W. G. E. S. 1360 kilocycles 

;; S’AH'GI iš TOS PAČIOS STOTIES 
Pirmadieniais kai 7:30 vai. vakaro
ir Trečiadieniais kai 5:00 vai. vakaro

Trys lietuvaites ope
roje “Bohemian 

Giri” 
_____ 

Smulkios žinutės ' . ; h:
f . ■ ■ '■

Toronto Central Technical 
mokykla paruošė scenai gra
žią 3 veiksmų operą “Bohe
mian Giri”.

Veikalas gana sunkus, ir su
čiulpė daug laiko ir jėgų.

Perstatymas gana gerai1 pa
sisekė, tik svarbiosios vyrų 
rolės, gal buvo silpniau atlik
tos, dėl stokos gestų ir neiš
lavintų balsų. Bet kaip brę
stantiems Vyrams, jiems ga
lima dovanoti. Buvo įteikti du 
gražus rožių bankietai, vienas 
Čigonų Karalienei, antras Ar- 
linai, Austrijos grafo dukterei. 
šių mergaičių balsai buVo ga
na gražus ir rolėse gana vy
kusiai įsigyvendino. Dar kitas 
malonumas, kad šioje operoje 
dalyvavo ir trys lietuvaitės, 
būtent p. Genovaitė Jokuby- 
naitė, kuri vaidino čigonės bur
tininkės rolę; H, Saparaitė, 
kuri vaidino, kaipo viena Au
strijos turtuolio viešnia ir L. 
Sarąpaitė, griežė orkestre. 
Sarapaitės turi talentą muziko
je. Linkiu joms ištvermės ir 
pasisekimo.

Vakarienė.

i šių metų gruodžio 13, dieną 
Paulių Aldona atliko pirmo* 
sios Komunijos apeigas, o va^ 
kare, tėveliai sukvietė savo ar
timesnius draugus ir labai 
smagiai j puotaudami praleido 
laiką. Pauliai labai nuoširdus 
ir malonus žmonės, be to, la
bai vaišingi. Todėl tariu ačiū 
jiems už šitą gražią vakarie
nę visų svečių vardu,

A. G i
liįiliMMnomn^iiiaiilrliiini |<WII «i» iI^li* —pai m .

• * . *
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Virs, Anelia K. Jarusz 
Physical Therapy 

and Midwife
H 6630 S. Western 

Avė., 2nd floor 
M Hemlock 9252

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

ADVOKATAI

st.

K. P. GUGIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas—127 N. Dearborn 
Kamb. 1481-1434—Tek Central 4411-2
Namų ofisas—8328 So. Halsted St. 

Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 
Tel. Boulevard 1310.

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

JOSEPH J. GRISU
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4531 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Res. 551F So. Rockwell St.
Telephone: Republic 9728

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

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

po piet. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Luwe Avė. TeL Yards 2510

A.» A.* ŠLAKAIS *
ADVOKATAS

111 W. Washington St.
Room 737

VaL 9 ryte iki 5 vai. vakare.
Ofiso TeL Central 4490

Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namų Tel.: — Hyde Park 3895

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marquette Park Ofisas:
6322 SOUTH VVESTERN AVĖ.

Telefonas PROspect 1012 ’•>
Vakarais ir šeštadieniais po į>iet‘:

AKIUSPECIAUST

Phone CanaI 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Valandos: nuo l—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėk pagal sutartį 
Rez. 6681 So. California Avenue

Telefonas Republic 7868

• Tel. Office Wentworth 6880 
Rez. Hyde Park 8895

Dr. Susanna Slakis

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

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

vak. Nedalioj pagal sutarimų.
Ofisu Te!.: Boulevard 7820 
Namų Tek: Prospect 1930.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tek 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.

' Nedalioj 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 sutarti.

Tel. Boulevard 5914 Dienų ir Naktį 
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedšl. nuo 10 iki 12 n. m 

np q 
Af1Lw« M« jfaJLIVihlull o

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. 

Valandos: 1—3; 7—8:30 p. p. 
Office & residence 2519 W. 49id St 

Tel. Ląfayette 8051 
Valandos: 9—60 ryto, 5—6 p. jk 

> Xasdifcfl, išskyrus seredų
• Sekmadieni susitarus.

i...... .  Ily, —
Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 

Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS 

3156 West 59th St 
Tel. Hemlock SN8.

JAU SUGRIŠO Iš KALIFORNIJOS
Dr. J. Shinglman

Praktikuoja 25 metai 
Reumatizmas ir širdies ligos jo 

specialybė.
Valandos 11-12 A. M. 2-4, 7-8 P. M.
Gyvenimo vieta 1638 So. 50 Avė. , 

Phone Cicero 3656
Office 4930 W. 13th St. Cicero 49
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aurinskas.komunistai ir dali

Rekomenduojamas Kaino Skilvio' Vaistas

Nebūkit
Nevirškinimo

Vergais
Adresas

JOS. F. BUDRIK, Ine. Budrik's Furniture Mari
3417 South Halsted Street

GERIAUSIA VIETA PIRKTI KALĖDŲ DOVANAS DAILY BUSINESS DIRECTORY

• RADIOS

atmini

atmini

AUTO

Kalėdoms
Repairing

4148 Archer Avenue

Garsinkitės “N-nose

GAKSBRITeS 
naujienose

Nors Tęrontas ir vadinamas 
“komunistų centrū” ir komunis
tiniai nusistačiusių daugumu,

TRINEITS ELIXIR 
OF BITTER WINĖ

Visose 
Vaistinėse

skaičiuje 
Antanas

LIGONINES— 
HOSPITALS

kontrolierius. Už jį kur turėjo 
teisę balsuoti visas miestas; o 
ne tik rajonai, ir tai vis surin
ko 31,342 balsus. Tas parodo, 
kad Toronto mieste 
darbininkai tiki k

car ne visi 
•unizmui.

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

Diamonds, Watches and 
Up-To-Date Jewelry

Jewelry and Fine Watch

Elektrikinis Hoover 
namams po ...........

sas kitas miesto administracijos 
vietas.

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me- 
kanikai. kurie kiekvienam užtikrina 
teisingą patarnavime ir geriausia 
pataiso automobilius.

Rakandų Taisytojai 
—Upholsterers

SUDRIKO KRAUTUVĖS ATDAROS KOŽNĄ VAKARĄ IKI 10 VAL. VAK
WCFL., žymus radio programai 7 vai. vakare, nedaliomis, 

progos pasiklausyti.

JUOZAPAS ,
UDEIKI

IR TĖVAS 
REPublic 8340

Miesto rinkimai, Windsore 
Kanadoj

Su didele, orkestrą, gerais , dainininkais ir Makalais, 
Girdima Amerikoje ir Canadoje.

Pasitaikius progai, teko ap
lankyti Port Colbeme ir vietos 
lietuviai - draugai ir pažysta
mi.

Windsor yra turbut ketvir
tas miestas Kanadoje išski
riant Ottawa. Pirmas Montreal 
antras Toronto, trečias Hamil- 
ton, ir Windsor.

Skalbiama ar prosinama mašina yra 
Kainos po
iki $89.50. Maytag, Thor, ABC, Apex ....

• BRANGENYBES— 
JEWELRY

Mildą Auto Sales
Vienintelis“ lietuvis pardavėjas Buick 

- ir Pontiac automobiliu. 
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 81-st Street 
Vlnfnrr

KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Šis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepaprastų daiktų, intaisų ir reikmenų. Jeigu iŠ telpančių čia skelbimų 
negalite susirasti ko ieškot, pašaukite Naujienas, Canal 8500, ir klauskite Biznio Patarėjo. 
Čia jus gausite informacijų, jeigu tik jų bus galima gauti.

H. Lukauskaite. 
etikos ii 

Leonas. ' 
A. Pavilionis.
— J. Radzvilas.- • '

Galima gauti 
NAUJIENOSE 

Kaina tiktai 45 centai

CITY SPECIALYBĖ
LUMP or EGG ....... .......
MINE RUN  .......... ...
SCREENINGS    ........
Sales taksai extra—vieno tono 

sakymas) 50c extra, 
TELEFONUOKITE:

LAWNDALE 0801

Universal restauran!
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

750 West 81st Street
A. A. NORKUS, Savininkas. 

Tel. Victory 9670.

dulkių valytojasiiisisi

PRASYK SAMPEDIO DYKAI 
Trlner’s Bitter Wlne Co.
644 S. Wella St., Chicago, DL 
PrlBiųek man sampcll dykai
Vardas į, .................

Port Colberne, mažas mieste
lis, vos priskaitoma apie 6,340 
gyventojų, bet industrijos pla
tumu prilygsta nemažam mies
tui. Visose dirbtuvėse dabarti
niu laiku dirba keletas tūkstan
čių darbininkų.

Bedarbių, galima sakyti, ir 
nėra. Jei vienas kitas ir randa
si, tai dėl tam tikrų aplinkybių, 
kurios jiems neleidžia gauti 
darbų tose dirbtuvėse, kur yra 
didesnė reakcija prieš susipra
tusius darbininkus. Port Col- 
barnes lietuvių skaičius labai 
mažas. Jei neapsiriksiu pasa-

Aplankius gerus draugus tai, rodos, apie dvidešimt 
| asmenų, bendrai su šeimmomis 
ir pavieniais.

Nors lietuvių skaičius mažas, 
bet vis vienų, tame 
randasi ir biznierių, .
Kukenys ir Petras Mockus^ Jie 
užlaiko geso stotį ir turi gana 
gerų pasisekimų savo biznyje. 
Pasisekimas priklauso nuo to, 
kokie žmonės jame randasi ir 
jei biznis gerai sekasi, tai reiš
kia, kad gerai ir sąžiningai 
kiekvienam patarnauja. Už są
žiningų patarnavimų A. Kuke- 
nys ir P. Mockus jsigijo gerų 
vardų tarpe vietos gyventojų 

A. Kukenys ir P. Mockus yra 
“Naujienų” skaitytojai ir Fel. 
Vaitkaus skridimo uolus rėmė
jai ir šiaip demokratiški žmo
nės, kurie kiekvienų kultūriškų

statė konservatyvai 
traukti balsų nuo 
Jis tegavo

Board 
statoma 
vietų. tėra 4 
socialistų kandidatė, G’jye T. 
Whyte ir vienas komunistas.

Pereitais metais turėjom 
tris pažangių^ žmones tarybo
je ir socialistų majorų, o šį
met tik du. K

šios Kalėdos turi būti muzikalės, Mergaitei at Berniukui

Akordįonos didelės mieros $78 OO

O NEDALIOMIS IKI 5 VAL. PO PIETŲ
Nepraleiskite

North Roseland 
Liųuor Store

Pranešu visiems draugams ir tau
tiečiams, kad esu naujame bizny— 
Liauor Store, kur yra didelis pa
sirinkimas įvairiausios rųšies degti
nės, vyno ir "klaus. Reikalui pri
ėjus neužmirškite musų degtinės 
sandėlio, gausite gerą degtinę už 
prieinamas kainas.

ANTANAS BALCHUNAS, Sav. 
10314 So; Michigan Avė. 

Tek Commodore 1946

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Riterių ką šiandien randasi 
ant marketo. Jis žinomas kaipo ge
ra gyduolė dėl vidurių ar kitų ne
smagumų. Plačiai yra parduodamas 
aptiekose ir vartojamas Tavernose 
geras gerti su degtine ir be degtinės. 
Reikalaukite visi ir visados Saluta- 
ras Riterio. Pašaukite telefonu 
Canal 1183. *

639 West 18th Si.
CHICAGO, ILL.

Fordas Didinsiąs Dirbtuvę
Įvairios automobilių šapos 

ir kompanijos duoda bonusus, 
bet Fordas nieko. Jis sako, kad 
reikėsią padidinti dirbtuvę.

Pirmiau kalbėjo, kad praleis 
milionų .septynis šimtus tūk
stančių dolerių, o dabar pla
nuoja išleisti šešis milionus. 
Statys atskirų šapų “bodėms”, 
kad nereikėtų jų gabenti iš De
troito.

trečias kandidatas. Jį 
kad ati- 

socialisto. 
šimtų balsų. 

f

of Control buvo
13 kandidatų, nors 

Laimėjo viena

•29.00 
39£ 

*3.95 aukse. 

----- *1.00

Pirkite Kalėdų Dovanas. Dabar 
didžiausias pasirinkimas auksinių 
žiedų, laikrodėlių ir viskas kas rei
kalinga iš brangenybių.

Meru išrinktas W. D. Rob- 
bins, kuris per keletu mėnesių 
Čjo mero pareigas, laike ligos 
ir mirus merui Sam MacBride.

'Kaip matyt, tai šiais metais 
miesto valdyboj bus daug pasi
keitimų, nes yra išrinkti šeši 
nauji asmenys, kurie turės už
imti savo vietas, o senieji tu- 
•ręs jas apleisti. Pirmų, sykį To
ronto miesto valdybon liko iš-

' I

rinkti du komunistai: Stewart 
Smith j aldermonus ir . John 
Weįr, “Daily Clarion” redakto
rius, į Eoaro. of Euucation.

> '• ♦

Kanados komunistų partijos 
generalinis sekretorius, . Tim 
Bucfc, jau kelintų sykį kandida
to v. ja į miesto valdybų, bjt nei 
ši sykį nepraėjo, nors ir balsui 
žymiai, paaugo nuo praeitų me
tų. Bet iki išrinkimo daug tru-

Auksiniai daiktai visados yra gera dovana 
ir atmintis ant visados. Budriko jewelry krautuvėje 
rasite viską ir daug pigiaus. Nelaukite paskutinės die
nos, pirkite dabar, 
deposito palaiko daiktų iki Kalėdų

MID CITY ČOAL CO.
Iš KASYKLŲ VARTOTOJUI MID 

—----------------- ■---------------------------------- ---

$5.50

darbų remia sulig savo išgale.

Evening Telegram nusigan
do komunizmo

Toronto buržuazinis laikraš
tis, “Evening Telegram/’ savo 
editoriale sako: “Toronto mies
tui gresia pavojus iš komunis
tų pusės, nes komunizmas 
smarkiai pradėjo augti”

“Evening Telegramas 
gando dėl to, kad į Toronto 
miesto valdyba liko išrinkti du 
asmenys 
nai komunistų kandidatų balsai 
šiais metais kiek paaugo ir tas 
paaugimas sukėlė didžiausios 
baimės tarpe Tv.’cnto miesto 
buržuazijos.

Jei per keliolikų metų veiki
mo, visoj Kanadoj dar nėra 15 
tūkstančių • narių, komunistų 
partijoj, tai tas dar reiškia, kad 
komunistų partija Kanadoj sil
pna ir jokio pavojaus, iš ko bu
tų galima nusigųsti.

Miesto rinkimams praėjus
Gruodžio 7 d. Toronte įvyko bet rinkimai visai kų kitų paro- 

į inkimai į miesto valdybų ir vi- de. Tim Bučk, kandidatavo į

MASTER WIND0W SHADE CO.
S. J. Vondrak Tel. Lafayette 4560

Langam Uždangalus Padarome ant Užsakymo
FIRANKOM LAZDAS . . . MES NUMIERUOJAME IR UŽKABINAME 

TAVERNOMS, NAMAMS IR MOKYKLOMS VENETIAN BLINDS.
1803 WEST 47th STREET (ARTI W00D ST.)

gera dbvana.

34.50

WINDSOR, CANADA. - 
Gruodžio 7 d., turėjom mies
to rinkimus. Buvo užsukta to
kia mašinerija, pinigais, alu
mi ir kitokiais budais, kad net 
ir numirėliai balsavo. Vienur 
baliotų dėžes buvo prigrudžia- 
mos fiktyviais baliotais, kitur 
žmones balsavo po kelis kar
tus. Kaip teko patirti, suvirs 
tukstųntis balsų buvo surinkta 
šmugelio keliu.

Laimė, kad socialistai ir uni
jos; pastatė tinkamus žmones 
tuos šmugelius ištirti.

Kaip pažangieji, taip atža
gareiviai išstatė savo kandida- 
tuš. Atžagareiviai laimėjo. Se
nasis majoras, socialistas ,Ben- 
nett pralaimėjo konservatyvui, 
Wigle, penkiais šimtais balsų. 
Beje, į majorus kandidatavo

gera 'i dovana

49.50

Gavome Kultūrą No. 10 
Naujas Įdomus numeris 

PAŠVĘSTAS A. A. BIELSKIO 
ATMINČIAI 

Turinys: Vaclovo Bielskio 
mai—St. Kairys. ' ;

Velionies Bielskio geram 
mui—Prof. P. Leonas.

Vaclovą Bielski atsimenant—Prof. 
V. Čepinskis.

Atsiminimų žiupsnelis — L. Pure- 
nienė.

Vaclovui Bielskiui mirus — A. Pal- 
causkas.
Vac. Bielskiui

Istorine žmoniškumo 
teisės evoliucija—Prof. 

Pavasaris — 
Apie kritiką — < 
ir kiti straipsniai.

A. K. TAVERN
1/Panevėžį Skis — kviečia visus 

Užlaiko MILLEKS

Taip užsuko mašine
riją, kad balsavo ir 

numirėliai

išpardavimas radio setų 
$SO. PHILCO—trumpą tr ilgu ’29.50 
' banr®“t '—--------- -------------
$BO. ». C. A. VICTOB—Ilgy 

ir trumpu bangų- —
R. C. A. LAJSNIOTOS Radio Tūbos

MIDGET RADIOS -------

RADIO PATARNAVIMAS

Ir kiti bargenal, kuriuos rasite musu 
krautuvėje. 

LIPSKY’S MUSIC AND 
RADIO STORE

4916 W. 14th Street CICERO. ILD.
Telefonas CICERO 1329 

Atdara vakarais ir sekmadieniais.
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KANADOS LIETUVIU ŽINIOS Į
iiiiiniiiiiiiiiitiaiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiaiiiiiniiiiitiiiiii

Įsigykite naujų radio Kalėdoms iš didžiosioąJįratttuvės 
Chicagoje. Visų išdirbyščių. Kainos 
iki $175.00. Senos radio išmainomos

Geras/
atsilan'
HIGH LIFE alų. Gero vyno ir deg
tinės.

3329 S. Lituanica Avė.

• TAVERNOS
FORT DEARBORN TAVERN 

Visas valgis už 25c nuo 11 A. M 
iki 11 P. M. Stiklas alaus veltui 

prie valgio.
3464 SO. LITUANICA AVĖ. 

Tel. Boulevard 6541.

• RAŠOMOS MASINE- 
LES^-Typewriters

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS , 
BARGENAS

WOODSTOCK No. 5 
Perbudavojame ir garantuojame ant 
vienų metų. Tiktai $9 C 7 K
ir kiti bargenai ........... f w

MID CITY TYPEWRITER
EKCHANGE < 

943 W. Madisop Si. Haymarket 0834

SVEIKATOS KUNIKAS 
KompetentišH gydytojai, o ne, «tu- 

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklu*. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymas. Ligoninis gydy
mas arba namuose. Raudongyslis 
gydymas įšvirkštimu, kyla ir vari- 
cose veins.

DOUGLAS PARK HOSPITAL 
1900 South Kedzie Avenue 

Tel Lawndale 5727.

"VRESTAURiANTAI~

■

Ar atnaujinote rakandus. Pertaiso
me apmuštus rakandus ir permuša- 
me naujoviškai už prieinamą kainą 
vietoje, jei jus to reikalaujate savo 
paties naudai. Bandymas jus pertik
rins. Kreipkitės asmeniškai arba ra
šykite: THOMAS GUST,
2126 So. Halsted St. Tel. Canal 3888

Salutaras Drug & 
Chemical Co.

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

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

Tel Enrlewood 5989—5840

ILaidotuvių Direktoriail
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Published Daily Except Sunday by 
The Lithnanlan News Pub. Co„ Ine 

1739 South Halsted Street 
Telephone CANal 8500
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Subscription Ra tęs:

83.00 per year in Canada
$54)0 per year outside of Ghicago
88.00 per year in Ghicago 
3c per copy.
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March 7th 1914 at the Post Office 
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Uirakymo kalnai
Chicagoje — paltu:

Metama--------—....... - į —884)0
Pusei metų .. ................ . 4.00
Trims menesiams ... ............... 2.00
Dviem menesiams ............ 1.50
Vienam menesiui ,75

Chicagoj per i&nešiotojus:
Viena kopija ...........    8c
Savaitei___ ________________ 18c
Menesiui  75c

Suvienytose Vaistuose ne Chicagoj, 
paltu:

Metama  85D0
Pusei metų---------------— 2.75
Trims menesiams 1.50
Dviem menesiams - 1.00
Vienam menesiui ............   .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose 
(Atpiginta)

Metams ...... . ............ . 88.00
Pusei metų ..... ..........  4.00
Trims minesiams .Tr____ ..n-r, 2.50
Pinigus reikia siųsti palto Money

Orderiu kartu su užsakymu.

* LAPKRITIS
(DIDŽIOJO KARO PRIEBLANDOJE IR 

REVOLIUCIJOS IŠVAKARĖSE)

(Musų specialaus korespondentė Lietuvoje)

Peonažas
♦

Kaip žinia, viena svarbiausių priežasčių, dėl kurios 
kilo civilinis karas Jungtinėse Valstijose, buvo vergija. 
Prezidento Lincolno pasiryžimas vergiją panaikinti su
kurstė pietines valstijas griebtis ginklo.

Karas buvo žiaurus ir truko kelis metus. Pagaliau, 
šiaurinės valstijos laimėjo ir vergija oficiališkai liko 
panaikinta. Vadinasi, negrai buvo išlaisvinti.

Nuo civilinio karo jau praėjo daug metų. Atrodo, 
kad per tą laikotarpį turėjo paskutinieji vergijos pėd
sakai pranykti. Tačiau taip nėra. Faktai rodo, kad kai 
kuriose valstijose savotiška vergija arba peonažas dar 
ir šiandien tebėra praktikuojama.

Štai šiomis dienomis Arkansas valstijoje federališ- 
kas distrikto teismas sprendė bylą, kuri buvo susijusi 
su 1866 m. anti vergi jos įstatymo laužyymu. Kaltinamų
jų suole sėdėjo Paul D. Peacher, Earl miesto maršalas. 
Bylą jam prieš dvejetą mėnesių iškėlė federališkos val
džios agentai.

Peacher buvo kaltinamai tuo, kad streiko metu ge
gužės mėnesį jis be jokios priežasties areštavo kelis 
negrus tarsi jie butų valkatos. Paskui jis pasirūpino, 
kad tie negrai butų nuteisti jo farmoje dirbti.

Federališkame teisme buvo įrodyta, kad Peacher 
apskričiui nieko nemokėjo už kalinių darbą. Faktiškai 
buvo įrodyta, kad Peacher areštuotus negrus pavertė 
tikrais vergais: vertė juos dirbti ir nieko už darbą ne
mokėjo. 1

Prisaikintieji teisėjai visą valandą svarstė bylą ir, 
pagaliau, pranešė teisėjui Johrt E. Martineau, kad jie 
negalį susitarti dėl nuosprendžio. Teisėjas griežtai pa
reiškė, jog dėl Peacher nusikaltimo negali būti ma
žiausios abejonės. Esą, tai nėra pirmas atsitikimas Ar
kansas valstijoje. Todėl būtinai reikia padaryti tam 
galas.

Prisaikintiesiems teisėjams buvo įsakyta grįžti at
gal ir iš-naujo bylą spręsti. Šį kartą jie susitaikė ir iš
nešė nuosprendį, kad Peacher yra kaltas. Tąsyk teisė
jas Martineau tuoj paskyrė bausmę: du metus kalėjimo 
ir pasimoketi $3,500.

Tokie pat dalykai dedasi ir Floridoje. Visai nese
niai William Green, Amerikos Darbo Federacijos prezi
dentas, kreipėsi į gubernatorių Sholtz, kad padarytų 
tyrinėjimą kai kuriose stovyklose, kur su negrais elgia
masi lyg su kokiais vergais. Sakoma, kad sargyba bud
riai žiuri, kad negrai negalėtų iš tų stovyklų pabėgti..

Gubernatorius Sholtz pasižadėjo visą reikalą ištir
ti pareikšdamas, kad jei visa tai pasirodys teisybė, tai 
jis nieku gyvu netoleruos peonažo savo valstijoje.

Tie faktai rodo', jog dar ir šiandien vergija Ameri
koje nėra galutinai išgyventa, nors jau praėjo beveik 
septyniasdešimt metų nuo to laiko, kai ji liko likviduo
ta įstatymų keliu. -

vore

Tai buvo mėnuo, kuomet tų 
visų įvykių dalyviai kiekvienas 
sau pergyveno savo asmeninę 
tragediją ir kartu buvusios ru
sų imperijos tragediją.

Tai buvo rusų carų per tris 
šimtus metų sukurtos imperi
jos laidotuvės, liūdnos jos pa
kasynos. j <

Tos imperijos griuvėsiuose 
dideliuose skausmuose gimė 
naujos rusų imperatorių pa
vergtų tautų respublikos, gimė 
rusų žemėje nauja santvarka.

Į gyvenimo paviršių iškilo 
nauji žmonės. Gimė nauji šū
kiai, brendo naujos idėjos, ku
rios mokslą įturtino naujomis 
teorijomis ir neapsiriksime pa
sakę, visos žmonijos istorija 
pasuko kita kryptimi.

—Vistapats.
(Galas)

Helsinkus. Bet 
komandos vyrų 
šimtas. Arklius 
išžudėmo, nes

LIETUVOJE NUKRITU 
SIU METEORU SUSI

DOMĖJO MOKSLI
NINKAI

Mooney ir Billings
Prieš porą savaičių Tom Mooney, kuris vis dar te

besėdi San Francisco apskrities kalėjime, gavo laišką, 
kuriame, tarp kitko, buvo pasakyta: “Tai buvo mano- 
melai, kurie pasiuntė jus į kalėjimą. Gal aš galiu tikę-j 
tis jūsų dovanojimo šią padėkos dieną?”

To laiško autorius yra John MacDonald, jau seny
vas žmogus, kuris prieš dvidešimt metų teisme inkrimi
navo Mooney ir tvirtino, kad matęs jį ekspliozijos vie
toje.

1916 m. Mooney ir Warren Billings buvo žinomi 
kaip darbininkų vadai ir agitatoriai. Tų pačių metų lie
pos 22 d. San Francisco mieste buvo surengta “prisi
ruošimo diena”. Maršavo tūkstančiai žmonių. Pačiame 
parado įkarštyje pasigirdo pekliška^ ekspliozija, -— bu
vo išsprogdintas didelis kiekis dinamito. Padarinyje de
vyni žmonės buvo užmušti ir keturiasdešimt sužeista.

Mooney ir Billings liko tuoj suimti. Liudininkai vie
nas po kito tvirtino, kad jie tikrai mate, kaip Mooney

Apžvalga
TROCKIS ESĄS KRIMINA

LISTAS

žmogus, kurio penki pojūčiai 
tebėra nesugedę, visai lengvai 
prieis išvadą, kad valdžia, ku
ri tokiomis priemonėmis kovo
ja prieš savo politiškus oponen
tus, negalėtų pasilaikyti, jei ji 
leistų laisvai krašto problemas 
diskusuoti. Visai galimas daik
tas, kad ^uo atveju 'visuomenės

“Laisvė” labai i^patenkintą; 
dėlei to, kad Meksika sutiko 
priglausti Trockį, kuris netru
kus turės išvažiuoti iš Norve
gijos. Ji, be ko kito, rašo taip:

“‘Dabartinė Meksikos val
džia su savo prezidentu Car- 
denas yra gan pažangi, dėl
to, įdomu, kodėl ji rado rei
kalo priimti Trockį. Ji, ma
tyti, remia savo žygius taip 
vadinama prieglaudos teise 
politiniams pabėgėliams ar
ba tremtiniams. 

o ‘ 1

“Bet ji pamiršta, kad 
Trockis nėra politiniu trem
tiniu. šiuo tarpu Trockis yra 
teroristas ir, aišku, krimina
listas pilnoji to žodžio pras
mėj, dėlto taikymas jam 
prieglaudos teisės (right of 
asylum) yra tik paniekini
mas tos pačios minties.

“Trockis dalyvavo sumoks* 
le žudyti Sovietų valdžios ir 
Komunistų Partijos vadus. 
Jis davė instrukcijas savo 
pasekėjams, kaip tą darbą 
atlikti. Jis, pagaliau, susidė
jo net su Vokietijos fašisti
ne žvalgyba savo darbų atli
kimui. Dėlto niekaip nesu
prantama, kodėl p. Cardenas 
sutiko teroristą ir užmušėją 
priimti kaipo politinį trem
tinį!” z \ . 
Ryšium su ta “Laisvės tirada . 4 _______

prisimena Ignezio Silohe, gar- tą gauja. Kiekvienas sveikas

kad ir paskilbusi

saus italų rašytojo, “Laiškas 
Maskvai”.
- J -K >
.. Sifone yw vienas. įžymiausių 
Rašytojų, tuft's veda’ griežčiau
sią kovą su fašizmu. Tačiau jis 
yra nusistatęs ne tik prieš fa
šizmą, bet 'ir prieš kiekvieną 
neteisybę/ nėžiurint to, kokia 
skraiste ta'neteisybė bandoma 
pridengti. \
' Aišku,
“trockistų” byla Maskvoje at
kreipė jo dėmesį. Dėlei tos by
los jis ir parašė “Laišką. Mask
vai”. šia proga šį bei tą iš to 
laiško ir atpasakosime.

Kada žmonės, klausia Sifone, 
griebiasi klastos apie savo po
litiškų oponentų nusistatymą 
kalbėdami? Kada jie prikiša 
jiems kriminališkus polinkius? 
Kada jie žudo politiškus opo
nentus arba;priverčia juos nu
sižudyti? Kada jie yra perdaug 
silpni arba pęrdaug bailus,’kad 
galėtų atarai kovoti ir laisvai 
vesti ginčus su oponentais įvai
riais klausimais, susijusiais su 
krašto gerove. Galima prileisti, 
kad kai kuriais atvejais pasi
taiko korupcijos ir nesąžinin
gumo. Tačiau kai kalbama apie 
visą politišką judėjimą, kuriam 
vadovauja žmonės, seniau ko
voję su carizmu ir tarptautine 
buržuazija, kai kalbama apie 
Trockį, Zinovje’vą, Kamenevą, 
Radeką, Buchariną ir kitus, 
tai jokie propagandos tvanai 
mus neįtikins, kad čia turima 
reikalas su paprastą kriminalis-

kad kaltinamieji liko pasmerkti, i \
Tačiau nuteistųjų draugai nerimo, nes jie buvo jsi- 

tikinę, kad Mooney ir Ęillings yra nekalti. Ir juo tolyn, 
juo labiau tas įsitikinimas augo. Pradėjo išeiti j aikštę, 
kad prieš nuteistuosius buvo padarytas tiesiog šlykštus 
sąmokslas. Ilgainiui beveik visi svarbesnieji liudininkai 
prisipažino, kad teisme jie melavo ir neteisingai liudi
jo. Paaiškėjo, kad kai kurie tų liudininkų tiesiog grū
mojimais bųvo< verčiami teisme melagingai liudyti. A

Nors visi tie dalykai buvo iškelti j aikštę, tačiau 
vis dėlto Mooney ir Billings dar tebesėdi kalėjime, Vis 
dar tebedaromos visokios techniškos kliūtys, kad jie 
negalėtų j laisvę išeiti. ■ ,.■/

Netrukus vėl tų kalinių likimas turės būti spren- 
(džiamas,' Kaip jis .bus išspręstas, sunku pasakyti. Bet 
jeigu jie bus ir paleisti, tai nUkaš nebegrąžins tų metų, 
kuriuos jie nekaltai praleido kalėjime.

: • '• : V''*.., '-.'i '■

Toliau Sijone sako, jog pa
teisinti buvusiųjų šešiolikos 
bolševikų vadų sušaudymą gali 
tik tie, kurie serga “juridišku 
kretinizmu”.

Grįžtant prie Trockio reika
lo, tenka pasakyti,-jog tiesiog 
šlykštu yra skaityti tokią tira
dą, kokią išrėžė “Laisvė”. Ma
tyti, tos tirados autoriui visa 
tai buvo labai sunku parašyti, 
nes jis savo mintis tikrai ne
sklandžiai pareiškė.

Sakoma, kad pretekstas šu
niui karti nesunku tėra suras
ti. Būtent, reikia jį pasiutusiu 
pakrikštyti.

“Laisvė” kaip tik panašiai 
elgiasi. Pavadinusi Trockį te
roristu, kriminalistu ir užmu
šėju, ji jau aiškiai įrodo, kad 
jam politiškų pabėgėlių privile
gijos negali būti pritaikytos. 
Vadinasi, Meksika neturi jo 
įsileisti. •

Paprastai “užmušėjais” yra 
vadinami tie, kurie užmuša 
žmogų. Bet ar kas įrodė, kad 
Trockis, gyvendamas užsieniuo
se, užmušė kokį žmogų? žino
ma, kad ne. Gyvendamas trė
mime,' Trockis galėjo “mušti” 
tik uodus ir kitus vabalus. Bet 
tatai dagi “Laisvė” vargu lai
kys kriminališku nusikaltimu.

Terorizmo Trockini irgi ne
galinga prikišti. Tiesa,’-savo lai
ku Trockis Visai pritarė tero
rui ir jį naudojo. Bef tai buvo 
anais gerais laikais, kada dar 
gyveno Leninas ir kada Stali
nas Trockį vadino draugu!

(Tęsinys) k

Einu į paštą, noriu pasiųsti 
savo pažįstamiems telegramą 
kur esu ir kur keliausiu. Žiu- 
rau, ties paštu stovi būrelis 
žmonių. Ten pat ginkluoti juri
ninkai. IŠ pašto išveda keturis 
vyriškius. Jų veidai balti. Išsky
rus vieną, visi kiti tvirtai lai
kosi. Greit juos pristatė prie 
sienos.*Vienas jų tuoj susmun
ka ir man rodos, griūva negy
vas. Kiti atsistoja ir laukia. Aš 
aiškiai matau, kaip per jų vei
dus, stambiais lašais, bėga pra
kaitas. Visų akys verda. Viena 
akimirka! Keletas šūvių ir jie 
visi krinta negyvi! Greit jų 
kunusi suima ir kažkur nuneša.

—Kame dalykas, — teirau
juosi aš. .

—Tai sabotažninkai, pašto 
darbininkai atsisakę dirbti! — 
Trumpas ir reikšmingas atsa
kymas.

Prislėgta nuotaika, grįžtame 
į savo stovyklą.

Kelioms dienoms praslinkus, 
mes kėlėmės j 
iš kelių šimtų 
liko tik koksai 
čia pat visus
maisto jiems negavome, o pa
galiau Helsinkų mieste nebuvo 
kas su jais daryti ir ar apsimo
kėjo vos ant kojų besilaikan
čius gyvulius kitur gabenti? t

Viena ką visi saugojome, tai 
ginklus, šiuo metu tai buvo 
reikalingiausias daiktas. Ir tik 
tų ginklų dėka mums pavyko 
Helsinkų kazermėse įsikurti.

, Tai /Jjuvoj lapkritis. • Tai buvo 
tasai mėnuo, kuomet mes alka
ni, purvini, pavakaryj sniegui 
drimbant, užėmę Helsinkuose 
šaltas, nekūrentas, drėgnas, ne
jaukias kazermes!

Tai buvo tasai mėnesis, kuo
met su vokiečiais frontas visai 
pakriko ir kuomet darėsi nauji 
civilinio karo frontai. Tai buvo 
tie laikai, kuomet toli užnugu- 
ryj Feodosjevai sudarę bufius 
plėšė, naikino ramių gyventojų 
turtą, skynė žmonių gyvybes. 
Tai buvo tie laikai, kuomet tų 
Feodosjevų niekas nesigailėjo ir 
juos šaudė tiek baltieji, tiek 
raudonieji, Bet kartu buvo tas 
mėnuo, kurio metu Feodosje- 
vais naudojosi vieni ir kiti, jei 
tik Feodosjevai apsiimdavo pa
tarnauti. Pirmiausia su visokių 
rūšių Feodosjevais apsidirbo 
suomiai ir pagaliau vokiečių 
padedami išvijo iš savo krašto 
ir rusų armijos likučius. Bet 
jau ihano skrajojamam burtui 
neteko su suomiais susiremti; 
nes jis visas naktis iš nakties 
tirpte tirpo iki iš jo nieko ne
beliko. Kas važiavo j Švediją, 
kas čia skubino ramiai apsigy
venti, o kas skubėjo stoti ka
riauti ar tai j vieną ar tai į ki
lį frontą.

. Toksai tai buvo lapkritis mė
nuo, kuomet visi skubėjo apsi
spręsti ir kuomet veik niekas

Lapkričio mėn. 12 d. 1929 m. 
Šiaurės Lietuvoje nukrito me
teoras. Jo kritimą matė šiau
rės, 
uą 
jai.

Raseinių, Panevėžio, šiau- 
ir kitų apskričių gyvento- 
Meteoras buvęs dviejų spal- 
melynos ir geltonos. Jis 

kritęs ugnies kamuolio pavy
dai©, kuris artėdamas j žemę 
vis didėjęs. Žemės visiškai ne- 
pasiekęs, meteoras suskilęs į 
įeliąę.jįtfk ir ^tup,. pačiu .metu 
pasigirdęs trenksmas. Meteorą 
lydėjusi ilga durnų uodega.

Vytauto Didžiojo universite
to gamtos-matematikos fakul
teto dokanas prof. šemaitis su
sidomėjo ir geofizikos katedros 
vedėjas prof. Sleževičius tuo 
reiškiniu susidomėjo ir pradė
jo. rinkti žinias. Duomenims 
pasitvirtinus, gamtos-matema
tikos fakultetas imsis žygių nu
kritusiam meteorui ar jo da
lims surasti. Tsb.

LIETUVOJE YRA 10,006 
SVETIMŠALIAI

šiemet rugsėjo 1 d. Lietu
voje gyveno 10,006 svetimša
liai, Iš jų buvo: Vokietijos pi
liečių —1917, Latvijos — 881, 
Vokietijos optantų—634, Če
koslovakijos—205, Amerikos

Jungtinių valstybių—172, Len
kijos—133, Anglijos—109, So
vietų Rusijos—85, Šveicarijos— 
81, Estijos—79, Danijos — 40, 
Austrijos—27, Prancūzijos—20, 
Rumunijos,. Švedijos ir Olandi
jos po 19, Italijos—17, Ven
grijos—14, Suomijos ir Danci
go po 11, Argentinos—8, Nor
vegijos—7, Graikijos—6, Belgi
jos—5, Bolivijos ir Turkijos po 
3, Japonijos, Pęrsijos, Uragya- 
jaus, Venecuelos ir Brazilijos 
po kitų valstybių 45 ir be pi- 

visiems tų laikų įvykiams ne- lietybės gyvena 5,417 asmenų, 
galėjo likti neitmlus. Tsb.

Naujas socialistų 
partijos sekre

torius
Vietoj pasitraukusio dėl 

menkos sveikatos Socialistų 
partijos. sekretoriaus benioro 
į Chicagą v atvyksta Roy E. 
Burt, kurs ir btfs partijos na- 
cionalis sekretorius. Burt yra 
baigęs kursą Kansas universi
tete, ’ kunigavo keliose bažny
čiose ir pagalios perėjo visai 
įdarbininkų, judėjimą.

(Iškirpkit šias eiles ir pasidėkit' atminimui. Ilgainiui sudarysit 
gražų eilių rinkini).

y~ .i . ' ■ u • J
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Mano
Ten, kur Nemunas banguoja 
tarp kalnų, lankų, 
broliai vargdieniai dejuoja 
nuo senų laikų.

Ten močiute užlingavo 
raudomis mane, 
i krutinę skausmą savo 
liejo nežinia.

Ten užaugau, 
ai kąnčiąs visas 
ir pamėgau, pamylėjau 

' • z • vatgdienio dumąs.

Gimtinė
Girios ūžė ten. minėjo 
tuos didžius laikus, 
kad lietuvis netikėjo, 
jog belaisvis bus. .

. Ten apleistos pilys griūva 
ant kalnų aukštai;
milžinų ten kaulai pūva, 
verkia jų kapai.

iškentėjau
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3.60
3.75

3.66/
4.10
4.15
4.35

6.50
7.40
7.50
7.95
5.05 
6.00 
6.35
6.75

3.20
3.20
3.20
2.70
2.90
2.70
2.75

3.85

$7.50
7.95
8.95
9.50

10.75
10.75
10.75

8.70
0.20
8.75
8.85

13.40

6 25
7.15
7.25
7 70
5.50
5.75 
6.00 
6.50

5.90
5.00
5.90
4-90
5.25
4.90
4.05

7.20

6.75
7.65
7,75
8.20
5.75
6.25
6.50
7.00

kūrybinio darbo. Na, ir viskas 
buvo gerai, gal visuomet butai

11.25
11.25
0.25
9.70
9.25
0.40

13.90

11.00 
11.00 
11.00 
9.00

9.45 
9.00 
0.10

13.65

sijai, kuri tyrinėja* šnipų dar
buotę pramonėj.

mas ir 
skirstėsi 
mi apie

Tono

$2.40
2.50
2,75
2.90

S'OUJ I 

oe&<!

Tono

$4.25
4.50 
5.00 
5.25

Washington, D. C.—Molyl> 
denum Corporation of Ameri
ca pasirašė kontraktų su plie
no darbininkais.

Homestead, Pa.—Pirmų kar
tų per 44 metus miestelio tė
tušiai davė leidimų darbininkų 
mitingų šaukt.

Cleveland, Ohio—Nepriklau
somos plieno darbininkų orga
nizacijos šalininkai paėmė kon
trolę W. H. Davey kompaničnoj 
unijoj/

Visoj šalyj reiškiasi didelis 
WPA darbininkų pasipriešini
mas valdžios pastangoms su
siaurinti WPA projektų skalę 

darbininkų Jkiekį. —Vp,

Šiame susirinkime tapo iš
rinkta valdyba 1937 metams. 
Valdybon įėjo beveik visi tie 
patys asmenys, kurie dirbo jo
je iki šiol: pirmininkas J. Bo- 
čiunas, nutarimų raštininkas F. 
Prugis, kasierius J. Bartašius, 
maršalka P. Brazis. Be to, bu
vo išrinkta lokalo pildomoji ta
ryba ir delegatai j bendrų ta
rybų (Joint Board). Balsavimai 
buvo slapti, balotais.

Perskaičius praėjusio susirin
kimo tarimus, bendros tarybos 
delegatai raportavo iš abelno 
kriaučių veikimo. Jie pranešė, 
kad prie paprastų unijos tari
mų buvęs pakeltas klausimas 
apie senatvės apdraudų unijos 
darbuotojams, kaip tai biznio 
agentams, organizatoriams ir 
kitiems, kurie sulaukia 65 me
tų amžiaus — kad ir tokie dar
buotojai gautų senatvės pensi-

Philadelphia, Pa.—Susiorga
nizavo Elwood-Ivins korpora
cijos darbininkai.

Mėgino Benis aiškintis ir

Toronto, Canada—Organiza
toriai Charles Payne,, Curtis 
ir Hunter praneša, kad plieno 
darbininkų organizacijos loka- 
lai tapo sudaryti praktiškai 
kiekvienoj šios srities dirbtu
vėj.

Skaudamos strėnos? (Jau
kite malonų ir greitų 
palengvinimų su keliate 

Išsitrynimais.
PAIN-EXPELLER 

pilniausiu pasisekimu nau
dojamas nuo 1867 metų.

Canton, Ohio—Canto-Massi- 
lon srity vienos savaitės bė
giu plieno organizacijos narių 
skaičius paaugo dvgubai.

Plieno darbininkų lokalai su
organizuoti Ambridge, Pa., 
Monaca, Beaver Falls, Phila- 
delphijoj, Wooster<j Mass., Ma- 
nessen ir kitose srityse.

Tarp United Leather Work- 
ers International Union ir In
ternational Ladies Hand Bag, 
Pocketbook and Novelty Wor- 
kers unijų eina pasitarimai dėl 
susivienijimo. Jei šios dvi uni
jos susivienys, tai bendras jų 
narių skaičius sieks 125,000.'

Apdraudos sumanymas šiems 
darbuotojams motyvuojama se
kamai : Viena, reikėtų pasenu
sius darbuotojus pakeisti jau
nesniais ir gabesniais, kas bu«- 
•tų dažnai naudinga organizaci
jai. Antra, kad atleisti iš tar
nybos tokie darbuotojai nebūtų 
išmesti i gatvę. Ryšy su šiais 
klausimais išreikšta visokių 
minčių ir paklausimų, Vieniems 
atrodė sumanymas labai baisus, 
a itriems atrodė, kad nėra taip 
baisu, o gal dar ir didesnė nau
da butų organizacijai. Nurody
ta, kad pasenę veikėjai nebeto- 
bulina organizacijos, tik laikosi 
prie šiltų vietų, ir pakeitus juos 
jaunesniais darbuotojais gal 
butaį? dauginti1 'ft&itfdoš organiza
cijai, negu išmokamos senatvės 
pensijos. Priėjus prie balsavimo 
pasirodė, kad dauguma laikėsi 
nuomonės palikti dalykų eigų 
kokia ji buvo iki šiol.

Po to sekė biznio agento pra
nešimai apie darbus ir apie ki
tus reikalus. Biznio agentas pa
reiškė, kad kriaučių darbai šie
met žymiai pagerėję ir per ši

Visu šalies plotu eina strei
kai. Tai vienoj vietoj, tai ki
toj grumiasi tos ar kitos kom
panijos ar pramonės darbinin
kai ir darbininkės su samdy
tojais. Ir žymiausią šioj dra
moj rolę vaidina plieno darbi
ninkų organizacinis vajus.

*

Plieno darbininkų organiza
vimo vajų finansuoja, jam tei
kia patyrusisus organizatorius 
pirmon galvon kai kurios se
nos, tvirtos unijos, unijos, kaip 
pav. anglėkasių ir kriaučių 
amalgameitų. Vajui panaudo
jama ir federalės valdžios prie
lankumas. pasėkos—kokios?

Youngstown, Ohio—150 kom- 
paničnų unijų atstovų savo su
sirinkime išreiškė užgyrimų

niui Pastumdėliui truko. O at
sargumo truko todėl, kad ėmė 
kiek daugiau laiko susipažinti 
su naujomis apystovomis ir 
jose apsiprasti,

• A - j / , ' '

Benis buvo teisingas. Jis ne
galėjo pakęsti matydamas, kad 
kas nors * kitas daro netaip, 
kaip jam atrodė, kad reikėtų 
daryti. Juk, sųprotavo jis, mes 
dirbame savo tėvynei, ir todėl 
turi būti padaryta kaip sau— 
greitai, daug ir gerai.

O kiti dirbtuvės darbipinkai 
kitaip sųprotavo, Jiems atrodė, 
kad Benis Pastumdėlis dar ko
jų nesušildęs, o jau mokina ki
tus—tai viena. Antra gi— 
kaip tikrai galima žinoti, kas 
jis toks yra: gal trockistas ar 
koks kitas neištikimas,

Benis Pastumdėlis išėjo pie
tų pavalgyti, Kai sugrįžo, vėl 
paleido mašinų darbui. Ir ne
laimė. Mašina subraškėjo, su
žviegė; sulaužė daugybę pei
lių. Subėgo užveizdos ir. komi
sarai. Ėmė kolioti Benį Pa
stumdėlį tokiais darbininkiš-

TAKSAI EXTRA 
1 

Tonas
$ 8.00

8.45 
PA0 

10.00

Buffalo, N. Y.—Suorganizuo
ti Bethlehem kompanijos dar
bininkų mieste Lackawanna.

Chicagos srity—Mitingai ry
šy su plieno darbininkų orga
nizavimu laikoma ir vajus va
roma Chicago Heighte, bouth 
Chicago, Gary, Indiana Har- 
bor ir kitose vietose. Pasėkos 
geros. Susitvėrė pageibinės or
ganizacijos vajui remti.

Pittsburgh—Pittsburg, gali
ma sakyti, yra plieno darbi
ninkų vajaus centras, čia su
plaukia visos žinios apie va
jaus pasėkas. Ir ot vajaus ko
miteto pirmininkas Phillip Mur- 
ray praneša, kad po neseniai 
praėjusių šalies rinkimų į plie
no darbininkų organizacijos 
eiles kasdien įstoja pora tuk
siančių naujų narių.

Kok«mo, Ind.—Plieno darbi
ninkų organizacijos—Amalga- 
mated Association of Iron, 
Steel and Tin Workers—loka- 
lai suorgnizuoti miestuose Ft. 
Wayne, t Elwoode ir Kokomo 
numatoma, kad artimoj atei
ty taps suorganizuoti keli lo- 
kalai Indianopolise.

Weirton,' W. Va.—50 plieno 
darbininkų organizatorių, ku
riuos palydėjo senatorius La 
Follette komisijos 5 tyrinėto
jai, aplankė šį miestų. Daug 
spausdinių išplatinta. Kompa
nijos policija, matydama ofici
ali senato komisijos ženklų ant 
tyrinėtojų mašinos, nedrįso nė 
organizatorių darbų kliudyti.

New York, N. Y.—Vyriausis 
New Yorko valstijos teismo 
teisėjas Samuel 1. Rosenman 
išnešė sprendimų, kurs sako, 
kad prieš-trUstiniai valstijos 
įstatymai neliečia samdytojų 
ir darbininkų sutarčių, kurios 
nusako darbo sąlygas.

Kiekvienas Old Gotais ci
garetę panelis suvyniotas į 
u viguos ceiiophane — dvi 
eiles ceL'opuane — neper- 
merkiamų—aukščiausios rų-

Birmingham, Ala.—Visoj ei
lėj pietinių valstijų plieno dirb
tuvių darbininkai suorganizuo
ti. Tapo suorganizuoti darbinin
kai McWane Ca&t Iron Co., 
Virginia Bridge Co., Tennessee 
Coal Co., Iron and Railroad 
Co., Barret Roofing Co., In- 
gals Iron Co„ Birmingham 
Tank Co. ir Birmingham Co.

visai išnykę, šiuo; laiku dar kai 
kurios speciales šapos gan ge
rai dirba ir net pailgintomis 
valandomis, kitos dirba kiek, 
prasčiau. Vadinamos i “redy 
meid” Šapos, kurių sezonas jau 
prasideda, pagal pačių bosų iš
sireiškimus, rengiasi geram se
zonui. Be to, unija šaukia bo
sus pasitarti apie mokesties pa
kėlimų darbininkams. Dar yra 
sumanymas apdrausti darbinin
kus ligos nelaimei ir pomirtinių 
mokėjimui, ir jeigu dauguma 
narių itam pritars, tai sumany
mai bus vykinami.

Duota biznio: agentui įvairių 
paklausimų, kurie tapo tinka
mai išaiškinta. |

Į susirinkimų buvo atsilankęs

Washington, D. C. — Darbo 
sekretorius p-lė Perkins pa
reiškė opinijų, kad Carnegie- 
Ulinois Steel Corporation netu
ri teisės pasiūlyti kontraktų 
algoms ir kitokioms darbo są
lygoms nusakyti vadinamai 
“darbininkų atstovybei”, ki
taip sakant savai kompaničnai 
unijai. Ryšy su šiuo p-lės Per
kins pareiškimu unijų vadų 
tarpe yra nužiūrėjimas, kad 
busintis šalies kongresas gali 
pripažinti kompanijų unijas vi
sai nelegales esant.

» Ir 3 4 Tonai 
Topai m Viri

$ 7.75
8.20
0.30 
9.75

Lietuviai kriaučiaų kurie pri
klauso Amalgfcmeitų unijos lo
kalu! 269, turėjo susirinkimą 
penktadieny, gruodžio 11 dienų, 
Amalgameitų Centre, 833 So. 
Ashland boulevard.

(Benis Pastumdėlis, susido
mėjęs bolševikiška tvarkai va
žiuoja Rusijon^ geriau, susipa
žinti su jos tvųrka. Gauna ten 
mašinisto darbą, vėliau vilko 
bilietą. Grįžtų atgal į Chica- 
gų. Ir čia nepatinka, tad va
žiuoja į BrookJyną, N. Y. Ima 
organizuoti “Pastumdėlių Bro- 

sezonų bedarbiai kriaučiai buvo liją”. Ii; čia pasakojama, kaip

sliperių (čeyęrykų) išdirbėjų 
komitetas. Išklausius streikierių 
pranešimų, nutarta klausimas 
pavesta pildomajam tarybai.

Skaityta keletas laiškų, Visi 
laiškai priimti.. Baliui rengti ko
mitetas pranešė, kad kriaučių 
269 lokolo balius įvyks po Nau
ji; Metų Amalgameitų svetai
nėje, tik dar neišskėsta kurių 
dienų.

Išrinkta delegatai į konfe
renciją Demokratinei Tvarkai 
Lietuvoj Atstėigti, kurį įvyks 
sekmadieny, gruodžio 20 die
nų, Lietuvių Auditorijoj/ ♦

Nutarta pasiųsti . Kentucky 
gubernatoriui rezoliuciją su 
reikalavimu, kad butų paliuo- 
suoti keturi darbininkai, kurie 
dabar yra kankinami kalėjimo, 
ir sykiu paaukauta 2 doleriai 
tai bylai vesti.' Tuo susirinki- 

užsibafgč, Kriaučiai 
ramiai šnekučiuoda- 

savo privačius reika-

Tacoma
zuotas lokalus iš Betlehem 
Steel Company darbiningų. 
Kompanijos dirbtuvės randasi 
South Francisco, Califomia; 
sudarytas taipg lokalas Star 
Wire and Steel Company, kar
tu ir Pacific Wire and Steel 
Company darbininkų mieste 
Tacoma, Wash.

Waslūngton D. C.—National 
Labor-Board “ neseniai įsakė 
International Harvester kom
panijai panaikinti savo kompa- 
ničnų unijų. Faktas yra, kad 
kuone visos kompnijų unijos 
plieno pramonėj tapo suorga
nizuotos ir veikia Harvester 
kompanijos plano pavyzdžiu. 
Jau dabar National Labor 
Board studijuoja Carnegie-Illi- 
nois Steel Corporation kompa- 
ničnos unijos planą, ir gal šiuo 
atveju išneš tokį pat sprendi- 

išnešė Harvester 
klausimu*.

Benis Pastumdėlis buvo ka
daise nepastumdėlis, bet dau
gelių gerbiamas inteligentas, 
mokėjo, taip sakant, Kuosų an- 
glų’ kalbų ir lietuviškai skaitė 
ir rašė: galėjo užimti net re
daktoriaus vietų.

Gražiai nuaugęs ir, visuomet 
švarus, savo įsitikinimus labai 
gerbė ir karštai gynė, Kai pra
dėdavo kas Rusijos bolševikų 
himnų ^giedoti, tai Benio Pa
stumdėlio net plaukai pasi
šiaušdavo ir jis pirmas ir gar
siausia stengėsi surikta “tegy
vuoja komunizmas!”

Tačiau ... Rusijai, darbi
ninkų tėvynei, reikia kurtis, 
reikia daugelio mėkanikų, to
kių kaip Benis Pastumdėlis.

Benis tatai supranta ir visa 
širdim įvertina. Nusitaria va
žiuoti į Rusiją. Turėjo jis su
taupęs, gana pinigų kelionei, 
Tai gi tikslas nesunku atsiekti, 
Prisirengė, išvažiavo ir nuva
žiavo.

Pristatė visus dokumentus, 
kokių tik buvo reikalaujama, ir 
tuojau gavo darbų.

Benis jautėsi smagiai, kad kais žodžiais, kokių jis nebuvo 
dabar tikrai galės savo gyvu girdėjęs savo amžiuj, 
darbu prie darbininkų tėvynės

.......■M"!*1!!1..................... f ■■■!■>■ I ....................... ........................................................
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teisintis. Tačiau visi viršinin
kai) nuo didžiausio iki mažiau
sio it darbininkai vienu balsu 
Šaukia, kad tikrasis nelaimės 
kaltininkas yra jis, Benis Pa
stumdėlis. Jautėsi^ Bęnis labai 
prastai. Laimė tik, kad jis tu
rėjo tikrų draugų dar auk
štesnėse vietose, Dėka jų įta
kos Benis išvengę bausmės, bet 
gavo vilkų bilietų. Reiškia, kad 
nebegalės niekur darbo gauti, 
nei ieškoti. O pinigų, kiek dar 
turėjo, tai Amerikoj, gi prie 
savęs nė prakeikto grašio.

Tačiau ši nelaimė Benio Pa
stumdėlio įsitikimų nepakeitė. 
Jis nė nepyksta darbininkų tė
vynės nesusipratimu. Bėda tik 
ta, kad nėra kas valgyti. Be

sutiktų ir šaknis valgyti, 
žemė perdaug įšalusi.—

P, J.
(Bus daugiau)

SAKALU SVETAINĖJE
2343 SOUTH KEDZIE .AVENUE

Kainos gali pasikeisti be Įspėjimo 
TUOJ APMOKANT r—
POCAHONTAS ANGLYS
Mino Rup, 65% Stambios ——__

Mažos Nut ar Pea ___________
Krosniui pr Pečiui —_r__

X»un»p ar Egff --------------
COKS AI—KOFFKRS AB SOL V A Y 
Pečiaus Koksai —._____________ _

Nut Koksai __________________ _
Pea Koksai------- ---  \

Petroleum Carbon Štili Run _____ _
MILLKRB CRKEK LUMP _______
MILLER8 CRJSEK, EGG_______ _
BLACK BAND LUMP..._________ _
KIETOS ANGLYS—ANTHRACITE 
Chestnut (Penu syl vanla) _______
FRANKLYN COUNTY ANGLYS 
Mine Run — Stambios _______

Plautos . Ntt|t—3x2 ________ ___Egg --- 4/^ ---------- ;_
Lump . ________________

Vil.MINGTON COAL 
Mine Run—Coarse _ __________
8 to 2 inch Nut—Clean ____ _
6 (o 2 inch Ęgg—Clean ___
12 to 3 inch |ump—Clean    ,

____  2.10
----- - 2.30
____  2.35
„ 2,45
____1.80
__ _ 1.95
„ 2,00

2.15

LOs-ie

arui > 
X»9<th.

COAUCOKE
37!9 S KEDZIE AVENUE 
G'JAIZANTEED COAL'

PI10NE LAHA'yEHL 3/4
■ v BONDED VVEiCri
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biznio- pričm^usNori Prašalinti

kurie kolektuoja par
? • •

balių

SKAIČIAI

NAUJAS PROGRAMASmiruJ-

$8.00

$5.00

■MM

už Naujienų prenumeratų

Vardas
-5 ? ■ •

Adresas

Wal- 
New 
New 
1877

American 
Lady

Išstreikayę apie savaitę lai
ko stfgrįžo darbui 860 Hart, 
Shaffner <& Mara firmos kir- 
pėjų.. Unijos viršininkas Jacob 
Potofsky pareiškė, kad' nesusi
pratimas bus išlygintas kom
panijas ir unijos atstovų de* 
rybomis.

paviete, 
mirė

Pirkit labiau-sušvelnintų 
Old Golds Cigaretų vienų 
pakelį. P. Loriliard bendro
vė užmokės už du, jei Old 
Golds jūsų nepatenkins.

Chicagoje  ............. .....
Kitur Suv. Valstijose ir
Kanadoje    .......... .....

IŠPILDYK ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN

Piano Accordionai 
visokio didumo, pigiausiomis kai
nomis Chicagoj. Radios: ZENITH, 
GRUN0W, PHILCO 
VICTOR, nuo 
ir augščiau 
NAUJI 120 
BASŲ ........
IR KITI MIDGETS 
nuo ..............................

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted SL, 
Chicago, Illinais.

Aš čia prisiunčiu $. 
visiems metams. Pradėkit siuntinėti nuo.

DAR APIE LIETUVOS JAUNIMO 
NEPRIGULMINGA RATELJ

Grįžta j Chicagą, at 
giduos teismui

laukimo gėmį”— 
kai publi

Kova dėl gazo kainų 
nepasibaigusi

naujus čeve

žai, palyginus su tuo malonu
mu, kurj gausite iš to, o tikra
sis džiaugsmas jums atneš tai 
ko šaukėte. Bell Sistemos lini
jos turtingos visur—^skersai val
stybę, skersai tautą ir aplink 
visą pasaulį.
bargeno nauda, kuri veikia Į

Mes, Ratelio nariai, džiaugia
mės tokio Ratelio įsteigimu, o 
pirmininkui J. Kaunui linkime 
savo troškimus visu pilnumu j- 
gyvendinti. Dėkingi ir “Naujie
nų” redakcijai, kuri apie musų 
Ratelį žinutes bei straipsnelius 
visuomet patalpina. Tai įrody
mas, kad musų žygius įverti
na. - —Daminskas.

Ima nagan 
rius nemokančius 
valstijai pardavi

mo taksų

Kalėdoms paleis 40 
iš kalėjimo

Policininkai užpuolė 
policininkus

Pzieš Goldblatt krautuvę (pirma 
Davis)—2nd floor.

■JI
■I
■Hli

Lietuviai ir iietuvai- 
tęs paėmė leidinius 

vedyboms

Streikieriai kriau 
čiai sugrįžo 

darbui

William H. Malone, buvęs 
praeity Illinois taksų komisi- 

išgyvenęs 
metų, 

> Valstijas, 
teismui, ba 
nemokėjimu

GERIAUSIA
DOVANA

Policijos kapitonai Pender- 
grast, John Stege, Richard 
Gili, Joseph Goldberg ir James 
Mooney “užpuolė” North Da- 
men avenute policijos stotį. Jie 
pašalino nuo telefono buvu
sius stoty keturius pašaukimų

VISUOMET ŽEMOS KAINOS 
■' X-RAY

Vai.: 8:30 iki 8:30 v.vak.
. TEL. HARRISON 0751

šamam pirm. Juozui Kaunui, 
kuris kilnių troškimų vedamas 
darbuotis lietuvišką jam darbui, 
paskelbė atsišaukimą. Atsišau
kimas nenuskambėjo kaip gi
rioj aidas, jį išgirdo ir stoja 
darban tie, kurie, atvykdami į 
Šią šalį, matėm jauną nepri
klausomą Lietuvą, kuri kėlėsi iš 
karo griuvėsių. Mes jos ilgimės, 
štai šiandien dauguma musų 
jau kelių ir daugiau metų skai
čių turi, kai apleido tėviškę 
Lietuvą, šiandien mes jos ilgi
mės daugiau gal nei senesnioji 
karta, nes mes matėme, kad te
nai nebėra svetimųjų priespau
dos, ,kad ten kuriama ir ugdo
ma visur ir viskas lietuviškai. 
Todėl štai ir atsišaukimas, kad 
turėkim “Lietuvą” Amerikoj, 
kad reikia kurti naują jėgą, ku
rios niekas iki šio laiko be mu
sų jaunų lietuvių nekūrė, kad 
reikia sudaryti lyg švyturys, iš 
kurio turės šviesti tik grynai 
lietuviška šviesa; be partinių še-

Pagerbė garsų inži 
nierių ir socialistų

STOTIS W. G. E. S. 1360 KILOCYCLES
KAS ŠEŠTADIENI 

8:30 valandą iš ryto.
Kalbančios žinios — Mėgiami Lietuvių Daininkai 

Gražios Dainos ir Muzika.

Ratelio svarbiausias tikslas: 
vienyti į būrį tuos lietuvius ir 
lietuvaites, kurie atvyko į šią 
šalį jau Lietuvai nepriklauso
mybę atgavus. Ir į darbuotės 
programą neįsileidžiant parti
nio veikimo, suburtomis jėgo
mis ir darbuotis lietuvybės iš
laikymui bei sustiprinimui tų 
lietuvių, kurie turėjo apleisti 
tėviškę Lietuvą dėl gyvenimo 
išskaičiavimo bei kitokių aplin
kybių. Todėl musų susiėjimai 
bei susirinkimai yra vien lietu
viškoj kalboj, kurią esam pasi
ryžę tik lietuviška ir išlaikyti.

Iš šio trumpai pasakyto tiks
lo matyt, kad Ratelyje gali bū
ti nariai visi tie lietuviai, kurie 
myli tėvynę Lietuvą, lietuviš
kus papročius, meną ir kalbą.

Gruodžio mėn. 13 d. Ratelis 
turėjo pirmą pramogą 
beveik visai tokį, kaip Lietu
voj. Buvo beveik visi tie šokiai, 
kuriuos šokdavo arba šoka Lie
tuvoj, žaidimai ir ratukai, 
skambios sutartinės' lietuviškos 
dainelės, o prie to dar ir alaus 
su užkandžiais. Tai buvo tikras 
balius, kuriame ūžia, kalba tik 
lietuviškai. Ir ta proga ne vie
nas prasitarė, o dar daugiau pa
galvojo apie Lietuvą, kad ten 
skambėjo dar garsiau dainelės 
ir malonus pašnekesiai prie lie
tuviško miežio- alučio. Bet tai 
jau praeitis, tik malonus atsi
minimai. šiandien mes džiau
giamės, kad kai kada suruošia- 
me panašią pramogą - balių; 
džiaugiamės, kad tai musų — 
lietuvių malonus suėjimas.

Mes, Ratelio nariai, fesame la
bai dėkingi sumanytojui ir e-

jos pirmininkas 
Vokietijoj virš poros 
grįžta į Jungtines 
Jis Čia pasiduos 
yra kaltinamas 
taksų Jungtinių Valstijų vald 
žiai suma $59,579.

R. C. A.

19.95 
$55.00

Chicagą tapo įkorporuota 
kovo 4 dieną 1837 metų. Atei
nančiais metais sukanka šimt
metis nuo jos jkorporavimo. 
Ryšy sd tuo Chicagos munici- 
palis knygynas parinko įdo
mios medžiagos apie anksty
vąsias miesto dienas, štai ke
letas davinių įš jos:

Chicaga, kaip miestas, įkor
poruota kovo 4 dieną 1887 me-

Gieneralis prokuroras Morti- 
mer Pręgres išėmė warantus 
areštavimui 100 Chicagos biz
nierių 
davimo taksus iš savo koštu-' 
merių, tačiau nepasiunčia pi
nigų valdžiai, kaip kad įstaty
mas reikalauja, šių biznierių 
bylas nagrinės teisėjas Eu
gene L. McGarry.

aukšč.
$8.95

JOS. JIRAN
1333 W. 18 St

Tel. Ganai 2556
6209 W. Cermak Rd.

Tel. Berwyn 2141
Atdara vakarais, pirmadienį, ant
radienį, ketvirtadienį ir šeštadienį

r ir patys stambieji 
policijos viršilos stojo darban.

Jų darbo jrezultatas, ’ sako
ma, esąs toks, kad ne vienam 
iš patroliuotojų policininkų 
teksią duoti rimtų paaiškini-

Kai kas apie anksty 
vasias Chicagos 

dienas ' Cdmmonwealth Club, orga
nizacija Veikianti paprastų 
žmonių intersuoše, gruodžio 8 
dieną laikė susirinkimą Glad- 
stone viešbuty, kurs randasi 
prie 62 gatvės ir Kenwood 
avenue. Svarbiausias klausi
mas, kuTį susirinkimas disku- 
savo, buvo gazo kainų namams 
kilimas.

P-nia Alice Ballister, United 
Conference Against High Cost 
of Living sekretorius, įspėjo 
susirinkimą, kad kova su gazo 
kompanija, kuri stengiasi pa
kelti kainas gazui, toli gražu 
nepasibaigus, Teisybė, keliais 
<atvėjais teismai išnešė spren
dimą, kurs neleido kompani
jai tuojau kainas pakelti. Ta
čiau ne vienas teismo spren
dimas nebuvo galutinas. Ir at
rodo, kad kompanija ir teismai 
lošia senąjį 
latfkia tokio laiko 
kos sujudimas' dėl gazo kom- 
panijbs pasimojimų nurims, 
o tada kompanijo atsieks sa
vo tikslą.

Svarstyta > klausimas WPA 
darbininkų. Ešftiėj argumen
tai šiuo kiaušiniu buvo tokie: 
Sarmata yra j kad’ turtingiau
sioj šaly valdžia moka darbi
ninkams dirbantiems jos pro
jektus tik $55-mėnesiui. Ypač 
skaudu dardši, }'kad šitokios al
gos pasilieka^ ! kai gyvenimo 
reikmenių brangumas kyla. Iš 
$55 mėnesiui WPA darbinin
kų šeimoms neįmanoma gy
venti žmoniškai.

PROF. GLENN FRANK, 
kurį norima prašalinti iš 
Wisconsin Universiteto pre
zidento vietos. Universitetas 
randasi Madisone, Wis.

NAUJIENŲ PRENUMERATA 
' i, r--'1 ’ j '• I ' ' r’.' : r *

• Tegul Kalėdų Diedukas j tisų visai šeimynai užrašo NAU
JIENAS visiems metams. Tai bus geriausia dovana iš visų. 
Visa šeimyna džiaugsis šita dovana ne vieną dieną, bet Šešias 
dienas į savaitę per visus metus.
Kalėdų Diedukas taipgi prisius gražų ir naudingą AMERIKOS 
LIETUVOS termometrą tiems, kurie užsimokės už metus iš- 
kalno.

šie lietuviai ir lietuvaitės iŠ 
siėmė laisnius (leidimus) ve* 
dyboms:

Drexel Wesser 27 m. ir Mi- 
kaline Kelia 22 m.

Skirybos įsakytos
Pėter Slauzis vs. Victoria 

Slauzis.
Evelyn Dzimidas vs. Ed- 

ward Dzimidas. .

►■*•4- H.“i.,

Praėjusį pirmadienį Chica
gos mokykloj vardu Steinmetz 
High School ivyko ceremoni
jos Steinmetzui paminėti. Mo
kykla priėmė dovaną —- 
šio “elektros burtininko 
veikalą. Steinmetz visą savo 
gyvenimą buvo veiklus socia
listas ir keliais atvėjais parti
jos kandidatas; valdiškoms vie
toms.

pvenciu
Jus, tai tikrai, norite per Kalė
dų Šventes būti namuose ir, be 
to, gal dar gyvenate toli nuo 
savo jaunystės dienų namų. Bet 
jus galite labai lengvai su jais 
susisiekti. Tik paimkite telefo
ną ir pašaukite savo Motinėlę 
ir Tėvelį. Tai kainuos labai ma-

( Pasinaudokit Long Distance
( \ po 7-tos vai. kas vakarą ir sekmadieniais.

Iš Stateville ir Joliet kalė
jimų prieš Kalėdas bus palei
sta 40 kalinių paroliui. Taip 
pranešė vardenas joseph E. 
Rageh. Jau? gan įsisenėjęs yra 
paprotis paleisti kai kuriuos 
kalinius1 paroliui prieš Kale-

KURIE NUSAKO ISTORIJĄ
HALSTED NATIONAL BANKO 

REKORDŲ NUO 1932
LIEPOS 30, 1932

Indėliai ____  $288,809.00
Paskolos _____ 79,859.00
Tarnautojų --------  keturi

f Valdininkų ------------- - du

PIRMI METAI PROGRESO
Spalių 15, 1933

Indėliai  $1,863,122.56 
Paskolos ..... /..... 466,955.09
Tarnautojų  septyniolika 
Valdininkų........... x keturi

ANTRI METAI PROGRESO
Spalių 15, 1934

• Indėliai ........... $3,789,861.38
Paskolos ........... 761,285.77
Tarnautojų .... keturiasdešimts 
Valdininkų ............... septyni

Pirmasis Chicagos meras 
William B. Ogden išrinktas ge
gužės 2 dieną 1837 metų.

Anuomet Chicagos ribos bu
vo tokios—šiaurėj North ave
nue, vakaruose Wood Street, 
pietų pusėj dabartinis Roose- 
velt road, o rytuose ežeras, 
šiandie Chicaga, kaip’ korpo
racija, užima 204 ketvirtainių 
mylių., Į korporacijos ribas ne
įeina vadinamas Chicagos ap
skritys (Chicago region), ku
rio bendras plotas randasi 50- 
60 mylių rate, imant to rato 
centrą Madison ir State v gat
vių Hrypelę.. \ ?-

lįkorporavimo metais Chica
ga priskaitė 4, 170 gyventojų. 
Šiandie Chicago tik korporaci
jos ribose priskaito pusketvir
to miliono gyventojų.

Męras Ogden’ pirmą kartą 
buvo išrinktas vieniems me
tams. Jo pirmoji alga siekė 
$500 metamu.

Ogden buvo veiklus anų lai
kų real estatininkas. Jis ypač 
darbavos vystyčiui šiaurinės 
miesto dalies, subdivizijų. šiau
rinėj daly jis turėjo nemažai 
nuosavos žemės.

Tačiau Ogden įtaka reiškėsi 
ir kitose Chicagos biznio sri
tyse. Jo vardas yra ankštai su
rištas su pravedimu pirmųjų 
gelžkelių linijų į Chicagą.

Atitarnavęs mero pareigas 
Ogden tarnavo kaip miesto 
aldermanas vieną terminą iš 
6 wardo, o kitą iŠ 9 wardo. Jis 
taipgi reprezentavo Chicagą 
Illinois legislatUroj.

Ogden gimė miestely 
ton, Delaware 
Yorko valsitjoj 
Yorke rugpiučio 3 dieną 
metų.

KLAUSYKIT!
STEPONAVIČIŲ RADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. B. C. (1210 KILOCYCLES) 
KIEKVIENĄ

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vak.

TRETI METAI PROGRESO, 
Spalių 15, 1935

Indėliai ............... $6,198,581.92
Paskolos..................... 768,969.03 z
Tarnautojų ......penkiasdešimt septyni ,
Valdininkų...................................  .  šešiolika

KETVIRTI METAI PROGRESO, 
Spalio 15, 1936

Indėliai ..................  $8,313,544.77
Paskolos .............. 1,928,809.04 j ■ . .
Tarnautojų ...... septyniasdešimt vienas 
Valdininkų ...................  devyniolika

Indėliai padidėjo 2878% per keturius metus
Biznio žmogui šie skaitmenys nusako ne vien progreso isto- 
riją, jie nusako ir konstnrktyvės vadovybės istoriją; ne vien 
banko augantį rekordą, bet ir tą banko rekordą, kuris padeda 
jo kostumeriams pakilti. Visi, kurie norėtumėte susipažinti su 
šio banko nusistatymais, metodais ir individualizuotu banko 
patarnavimu, esate kviečiami užeiti. Kiekvieną pastiks vienąs 
ar daugiau iŠ musų štabo narių ir atkreips asmeninę atydą 
bei apsvarstys pageidavimus.

CARL F. KUEHNLE. Jr„ Prezidentas
LeRoy A. Listug, Vice Prez, Charles J. Obalil, Vice Prez.
Kari E. Wehrly, Vice Prez. Harold H. 'Stout, Kas. Pagelb.
G. L. Nelson, Vice Prez. ir kasierius Floyd H. Egan, Kas. Pagelb.

J. R. Humphreys, Auditorius

HALSTED EKCHANGE NATIONAL BANK
Halsted Street ir Nineteenth Place

NARYS FEDERAL DEPOSIT-INSURANCE CORPORATION

Telefonuokit SAVO SVEIKINIMUS 
LAIKU!

CEVER YKAI Šventėms 
k MOTERIMS, VYRAMS IR.
|b Ii. VAIKAMS'

• Pirkit čeverykus dabar. Musų 
fl krautuvėj rasite didžiausį pasi-’

Sk rinkimą geriausių čeverykų. Tuo-
jau pirkdami sutaupysite pinigų. 
Šventėms dėvėkit 
rykus.

UNIVERSAL SHOE STORE
3337 So. Halsted Street

\JtosDENT44
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mų, kodėl jie “užmiršo” rapor
tuoti stočiai apie save iš esan
čių gatvėse baksų, arba koks 
rimtas biznis sulaikė juos nuo 
tų pareigų.



Trečiadienis,

ŽUVO NUO POLICISTO KULKOS

nu Prašom kląusyts

CLASS1FIEDADS

Oldsmobile)

750.00

18th

18th 870.00

Roseland

Netik Chicagoj

PIANO AKORDIONAI

ais

.. 1,400.00 
$22,227.55

bUties 
pagel*

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka

itin 
me-

^PARDĄ 
vieta per 
linkej—Parduosiu už prieinamą kai barys, geri 

Regent 0953,

Gėlės Vestuvėms. Bankietam*

3316
Tel. BOUlevard 7814

Liūdna žinia iš 
Thorp, Wis.

Apiplėšė Brighton 
Parko Gyventoją 

Juozą Nielcki

rižiurėti. Kreip- 
ve., galima ma-

WOR!D PLAYHOUSE
410 S. Michįgan—arti Van Buren

Business Chances
Pardavimui Bizniai

SMULKIUS
GARSINIMUS

Pardavimus 
Pirkimus

PRIIMAM
TELEFONU

1:00 vai. rytą 
sulaukęs 52 m. amž., 

Buczany

Paguldyta St. Anthony , 
ninėje; bloga sveikata

Old Golds yra vieninteli 
cigaretai dvigubai suvynioti 
puikiausiam nepermerkia
mam cellophane. štai dėlko 
jie visuomet dirbtuves švie
žume.

REIKIA veiterkos restaurantui— 
su ar be užlaikymo. 2023 So. Racine 
Avenue.

REIKALINGA senyva moteriškė 
dirbti namų darbą. Vaiky, n6ra. Rei
kės tik kambarius 
kitės—513 N. 2nd , _ 
tyti po 5 vai vakare, Maywoodf

P-ia Lechavičienė 
sveiksta

Chicagos Lietuvių Vyrų cho
ras dainuos per radio šį tre
čiadienį, 9:30 vai. vakaro, iš 
stoties WSBC 1210 kc., Ste
ponavičių valandoje. Jų lietu
viški radio programai yra lei
džiami iš šios stoties kas ant
radienį ir trečiadienį, tuo pat 
laiku.

PARSIDUODA Taverna visa arba 
pusė. Vieta labai gera priešais did
žiuosius stokyardų vartus. Pardavi
mo priežastį patirsite vietoje. Atsi
šaukite greitai 4171 So. Halsted St.

Ligone yra apie 50 melų 
amžiaus. Sako, kad per kurį 
laikų jos sveikata buvo blo-

PAŠAUKIT mus TUOJAU

CANAL 8500
Musų apgarsinimų kainos 
prlelpamos. Už pakartoji
mus duodame gerų nuo-

PARSIDUODA 3 aukštų plytų na
mas, atikas, kaina $5*800, 3508 So. 
Turner Ave.y 2-ras aukštas,

PARSIDUODA taverna, išdirbta 
per daug metų, pigi renda ir priei
nama kaina. Priežastį patirsite ant 
vietos. 2448 West 47th St.

namų dar-
—savas kam- 
vaikai, būti

pirmadienį Chica- 
buVo augščiausios 

metų javų kainos.
vasaros menkas

4 sunuS Joną, marčią Clementine, Juozapą ir marčią Isabelle, 
Fred ir marčią Helen, Kazimierą ir marčią Jean, 7 anukus, bro- 

.............1 .. ............................................ * - .> se
serį'ir švogerį Oną ir Vincentą Labanauskus ir šeimyną, daug 

1 — brolį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi 3124 So. Lowe Avė.
Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj, Gruodžio 18 dieną, 8:00 vai. ryto 

lingos pamaldds už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv.

ir pažįstami

TAVERNA—transpųrtacijos kam 
pas, nauji fikČeriai, parsiduoda pi
giai. Geras biznis. 3901 Archer.

' “ Par-
Taipgi didelis 

t bargenų. 
VICE and CO.

Tęsis nuo pietų iki vidurnakčio 
—25c iki 2 Vai. pp. 

Skubėkit, pamatyti dabar! 
PASKUTINĖS 3 DIENOS

‘SON of MONGOLIA’
Vėliausi Sovietų Filmą

Be to 19 metų . sukakties minėji
mas Maskvos Raudonoj aikštėj.

GRANE COAL CO. reikalauja 
darbininką ant farmos. Alga nuo 
$15.00 iki $25.00 į mėnesį ir valgis. 
Turi būti ne pijokas. Atsišaukite. 
5332 So. Long Avė. Tel. Rep. 8402

REIKALINGA patyrusių veiterkų 
ir dišvąšėrių. Geros valandos ir 
mokestis, Nedėliomis nereikia dirbti.

Bernice’s Lunch Room 
506 West 39th St.

REIKIA dreipy apereitorių—paty
rusių prie mašinų tiktai. 6-tas auk
štas. 413 So. Markei St.

TIKRAS BARGENAS 
dviejų aukštų muro namas, 85 pė
dų lotas, tik 12 metų senumo. Iš
siduoda už $4,700. Taipgi didelis 
pasirinkimas kiti 

Z S. MICK1 
6816 So. Western Ava* 

Hemlock 0800

VVESTSIDE. — St. Anthony 
ligoninėje guli Westside lie
tuve, Lena Strikolis.

Ji buvo rasta namuose, ap
svaigusi nuo nuodingų gaso 
dujų. *

Atradęs apalpusių žmoną, 
vyras Andriejus Strikolis pa- 

Dr. VVibskuną', '2158 
kuris ligonei

EW ALDAS PADUODA 21 KREDITORIŲ 
SAVO BANKROTO PETICIJOJE

Praėjusį 
gos biržoj 
nuo 1929 
Praėjusios 
derlius taip Jungtinėse Valsti
jose, kaip visame pasauly, ir 
gandai apie karą ir badą įvai
riose šalyse, sakoma, esanti

REIKALINGAS atsakantis, šteda- 
vas, nevedęs vyras virš 45 metų, 
kaipo Janitorius ir apartment na
mo prižiūrėtojas. Gyvenimas vieto
je. Turi būt ne pijokas ir turėti 
liudymus. Gera vieta ant visados 
dėl teisingo žmogaus. Atsišaukite iš 
ryto tarp 10-12 vai. Joseph M, 
Greewald and Co., Room 201.

9152 Commencial Avė. 
dėl pasikalbėjimo.

PATYRUSIŲ pirštinių apereito 
rių-—odos arba medžiagos, nuola 
tiniai. Advance Glove Mfg. Co., 

215 West Ohtario.

Bankui) - 
Iš viso

Jacob l\yla prieš P e 
Sadulą dėl automobilio 
nelaimės panaikinta.

MERGINA bendram namų dar 
bui be virimo—1 vaikas, geri na 
mai. Dr, Colanf Wellington 9806.

BtuėStaa OStat TMegrama | VUm 
ParauUo Dalia 

LOVEIKIS 
KVnsTKININKAS 

bams 
alsted St.

JUOZAPAS RUKSZA
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15 d., 1:00 vai. rytą 
1936 m . 
gimęs Vidzię parap, 
kaime, Vilnio apskr.
< Amerikoj išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdimą 
moterį Josephine, tris brolius 
Kostanta ir jo šeimyną, bro
lius Vytol ir Petrą, o Lietu
voj brolį Antaną, seserį Fili- 
miną ir daug kitų giminių ir 
draugų.

Kūnas pašarvotas randa.'f. 
4828 *So. Justine St. Laidotu
vės įvyks šeštad., Gniod. 19 d. 
8:30 vai. ryto iš namų į, šv. 
Krvžiaus parap. bažnyčią, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už vėlionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi A. A. Juozapo Ruksza 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ‘ ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

• Nubudę liekame,
Moteris, broliai ir giminės. 

Patarnauja laid. dir. I. J. Zolp 
Tel. Boulevard 5203.

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

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St. 

Victory 4965

MARQUETTE PARK. — 
P-nia Josefina Lechavičienė 
gyvenanti prie 68 gatvės ir 
Washtenaw avenue buvo sun
kiai susirgusi. Niekas iš na
miškių nebeturėjo vilties, kad 
ji pasveiks. Tačiau daktaro 
rupesnis ir padaryta operacija 
išgelbėjo ligonės gyvastį ir ji 
eina geryn. P-nia Lechavičie- 
nė tikrai yra dėkinga dakta-

MERGINA ar moteris namų dar
bui—geri namai, $6.00, referencas. 
Albany 9040..- ;

RENDON 3 kambarių fletas, Švie
sus, naujai išdekoruotas—yra vana. 
8359 So. Lowe Avė.

žinia, kad 
Mikolajunienė, 
Throp, Wis.,

REIKIA merginos bendram na
mų darbui, puikiuos namuos. Savas 
kambarys, metų amžiaus kūdikis — 
nėra skalbimo. Hollycourt 2299.

PARSIDUODA tavernas geroj, 
išdirbtoj vietoj. Kas nori padaryti 
pinigo, atsišaukite tuojaus. Priežas
tis pardavimo — 2 bizniai. 2446 W. 
71st St.

Brighton Parko Moterų Kliubo susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, gruodžio 17 d. 7:30 vai. vak., 2605 W. 48 St. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti ir atsiVeskit naujų prirašyti. 
Bus renkama valdyba kitiems metams. —Narė.

LEONAS LIDŽIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Gruodžio 15 d., 12:30 v. die
ną, 1936 m. sujaukęs 42 m. 
amž., gimęs Tauragės apskr., 
Kvėdarnos parap., U rsuly no

** ' <■

Amerikoj ■ išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Stėpaniia, du brolius: 
Dominiką ir Nikodemą, švo- 
gerką Kazimierą Mažeikienę, 
brolienę Veroniką ir Petronėlę 
ir gimines^ o Lietuvoj 2 sese
ris Marijoną fr Ievą ir daug 
kitu giminių.

Kūnas pašarvotas 2212 So. 
Leavitt St. Laidotuvės įvyks 
šeštad., Gruodžio 19 d. 8 vai. 
ryto iš namų į Aušros Vartų 
parap. bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingoj'; pamaldos už 
velionio sielą//(r. iš ten bus 
nulydėtas į Šv. ‘Kazimiero ka
pines.

Visi A. Ą..ųLęono Lidziaus 
giminės, draugai^ ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti' laidotuyėse ir suteikti 
jam paskutinį1 ‘patarnavimą ir į-ltsisveikinimą.. ./

Nubudę Jięigahfe, 
Duktė, broliai; šyogerka, bro

lienė ir giminės.
Patarnauja laid. dįr. Lacha- 
vicz ir Suims, tęl. Canal 2515.

Mažas įmokėjimas—likusi dalis metams išsimokėti. Dy
kai pamokos. 12 basų akordionas 50
Prašykit prisiųsti mūšų 40 pusi, kataliogo. Nes tai DYKAI

JAU GATAVAS—PIANO AKORDIONUI LIETUVIŲ ORKEŠT- 
RAI ŠOKIŲ RINKINYS No. 1, J

______________25 Populiarių šokių Numeris $1.50. /c - - ;

BRIGHTON PARK. — 
kar Brighton Parkas vėl 
kentėjo, — nuo plėšikų.

Nukentėjo keli vietos 
ventojai, tarp jų Juozas Niel
cki, gyvenąs adresu, 4632 So. 
Albany avenue.

Nuo jo piktadariai atėmė 
du laikrodėlius. Vieną mote
rišką, kitą vyrišką.

Apiplėšimai kartojasi be
veik kiekvieną dieną per ke
lis mėnesius laiko. Spėjant iš 
jų panašumo ir is grobio, ku? 
riuo vagys specializuojasi, at
rodo, kad kaltininkais yra 
viena ir ta pati vagių banda. 
Ir, matyt, jie yra vietiniai 
žmonės.

Nužiūrėję apiplėšimui tam 
tikrus namus, jie sužino kokiu 
laiku namiškių paprastai 
nėra namie. Kuomet nėra 
kliūčių — jie įsibrauna į vi
dų ir pasileidžia į darbą. •

Beveik kiekvienam apiplė
šime jie pasiėmė 'visus geres
nius rubus, pasiėmė vieną- 
kitą brangenybę, bet kitų dai
ktų nelietė.

Situacija yra pasidariusi 
tokia bloga, kad kai kurie 
biznieriai ir kai kurie namai 
negali gauti apiplėšimų ap- 
draudos.

Vietos piliečių organizaci
jos turėtų susirūpinti ir da
ryti žinksnius, kad miestas 
griebtųsi priemonių apiplėši
mų epidemiją prašalinti.

Kalbama byla nusitęsė 
ilgai. Gruodžio 24 d. 1934 
tų Petras Sadula važiavo 
tano Bfplihio automobiliu. 
Sadula, važiuodamas Bielinio 
automobiliu 107 gatve, susi
daužė $u kokios ten anglies 
kompanijos troku, kurs trau
kė Dr. A. W. Jacob automobi
lį įklimpusį į griovį arti snie
go pušnio. Trokas • stovėjo 
skersai kelio, o buvo tamsu 
ir dar snigo, tai ir nelaimė 
įvyko. Sadula važiavo atsar
giai, Bielinio karas ir kompa
nijos trokas nukentėjo ma
žai; dar mažiau nukentėjo 
daktaro automobilis, kurs ra
dosi troko užpakaly.

Tačiau į nelaimės vietą bu
vo pašaukta policija. Pastaro
ji, išklausinėjusi paaiškini
mų, Sadulos neareštavo. Savo 
keliu Sadula ir Bielinis norė
jo susitaikyti su Dr-u Jacob, 
bet ipastarasis pareikalavo 
$80. Bielinis ir Sadula gi siu- 
lijo $25 atlyginimo.

Ginčas dtsidurė teisme, 
šiemet lapkričio 27 dieną įvy
ko teismas. Dr. Jacob j teismą 
neatsilankė, jo advokatas pra
šė jau penktą iš eilės kartą tą 
bylą atidėti. Bet p. Sadulos 
advokatas užprotestavo ir pa
prašė skundą panaikinti. Tei
sėjas taip ir padarė. Byla, rei
škia, tapo likviduoda.

—Kaimynas.

Vitak-Elsnic Company 
4815 So. Ashland Ąve., CHICA^O, ILL. Tel. Yards 2470

Real Estate For Sale 
Namai-Žeme Pardavimai

REIKALINGAS Shoemaker — 
šiaučius. Atsišaukite greitai. 2107 
So. Halsted St.

Bankroto reikalą tvarko ad 
vokatė Irene Kuchinskas.

Margaret Ewaldiehės peti 
ei jos dalyje sakoma, kad j 
skolų turinti už $18,971.07, < 
turto $515. Tas turtas suside 
da iš rūbų ($50.00) ir automo 
bilio, (1936 
$465,00.

Kuomet peticija ateis svars 
tymui, dar nežinia.

Petronėlė Liepa
(PO TĖVAIS SIMONAITIKĖ)

Persiskyrė su šiuo pasauliu Gruodžio 13 dieną, 9:40 valandą 
vakare, 1936 m., sulaukus pusčs amžiaus, gimus Panevėžio aps
krity, Smilgių parapijoj, KrikŠlionių kaime.

Amerikoje išgyveno 45 metus.
Paliką dideliame nubudime dukterį Oną Kalvelis, žentą Joną, 

Joną, marčią Clementine, Juozapą^ ir marčią Isabelle, 

lį ir brolienę Memarąta jr Daratą Simonayičius ir Šeimyną, se- 

pusbrolių, pusseserių ir kitų giminių, o Lietuvoj 
minės.

Kūnas pašarvotas randasi 3124 So. Lowe Avė.

iš namų į Šv’. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedu 
r _ ■ ... . ■ — y “
Kazimiero kapines.

Visi A. A... Petronėlės Liepa giminės, 4 draugai 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 'jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Sūnūs, Brolis, Marčios ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja laidotuvių direktorius S. P. Mažeika, 
Telefonas Yards 1138.

Pavogė nuo jo du laikrodė 
liūs; įvyksta keli apiplėši

mai kasdien.

VVestsidietė L. Stri- 
kolienė Užsinuodijo 

Gasu

Turtas.
Toliau* J. P. Ewald pareiš

kia peticijoje, kad turi seka
mą turtą:

Lotas, ...................... $50.00
Baidų ir rūbų ..........  221.00

, įvairių smulkių daiktų 
ir baldų adresu, 840
W. 33rd st. už .............. 18.00

Ewaldui skolingi įvairus
&362.81

Šerų, (Chicagos Audi
torijos, kitų) .....   1,780.00

Apdraudos (už $25,000) 
dabartinė “cash” vertė 78.48

Pinigų banke .......... 43.00
Spulkoje (Keistučio .... 26.00
Viso turto .......... $5,579.29

NATHAN KROCKOVER (kairėj), Chicagos padug- 
gengsteris, kurį nušovė policistas Saniuel Pollock.

Naujienų-Tribune Photo

Thorp apielinkėje. 4
Kiekvieną vasarą pas Miko- 

lajunus lankosi nemažai chi 
cagiečių, kurie ten vasaros 
atostogas leidžia. Mikolajunas 
(yra malonus žmogus ir geras 
naujienietis. Ir nors jis gyve
na toli nuo skaitlingųjų lietu
vių kolonijų, kaip Chicaga, 
tačiau šeimyną išauklėjo lie
tuviškoj dvasioj ir, rodos, vie
ną .išleido kolegiją., , , ,

Man pas Mikolajunus teko priežastis šio javų kainų ki 
viešėti, dvi vasaras ir labai ^mo
.patiko. Jauki vieta, prie pat:Kansas City, Minnėapolis, Li 
ūkio bėga upelis ir dąr yra [ verpooly, Rotterdame ir Bue 
pusėtinai, daug , užsilikusio nbs'Aįrese javų kainos pasie 
miško. — Blažiene. kusios naują augštumą.

ANGLYS!
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
' ■ ANGLYS 

$4.75 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882
>i>m > 11 m iJi y i n l i > 1''1 1 &***"*h*^^

Bankroto peticijoje, kurią 
J. P. Ewaldas ir jo žmona 
turi įteikę federaliam teismui, 
yra paduotas sąrašas apie 20 
kreditorių, kuriems Ewaldas 
skolingas $22,227.55.

Pasiduodamas į .{bankrotu, 
jis pareiškia, kad turto teturi 
$5,240.29

Peticija buvo įteikta teisė
jui Wilkersonūi, Illinois dist- 
rikto federaliam - teismui pe
reitą antradieni,, gruodžio 8 
d.. Jos humeriai yra 64785 irv asmenys 
64785

Kreditoriai, anot Ewaldo 
pareiškimo, yra sekami:

Stanley Staneyich, 853 West 
33rd Street. $2,072.18
/Joseph F. Budrik ....... 50.00

Chaveriat apd Chaveriat 
advokatų firmą ........... 620.00

, Howe School, Howe India
na (už vaikų mokslą) 85.00

Dakota School, Dakota, 
Indiana ............. .   190.00

Dr. C. C, Lobmis, 506 Wešt 
69th st. (už dantų taisy
mą) ...................   124.00

Harolds Service Station, 
1101 West 34th PI.

R. Stankus, 6606 So.
Mozart (nota)

A. Tomkevičia 708 W 
18th st., (nota) > ........ 4,592.35

Subaitis, 708 W.
st. (nota) ............ 715,1^1
Markevičiau 708, W. 
st. (nota) ........... 
BalchaitiSji 840 W

33rd st. (noth) 1,066.09
K? Demer.eąl§ia,>3331 S.

Halsted st. (no^a) .... 2,357.49
J. Gaubas, 3529 So.

/Halsted st. (nę^a) ........ 939.82
J. Mazęlausįįąj 3259

Šo. Union av,e.,ri(nota) 1,883:89
I. Pupąuskasj 830 W.

33rd st. (notą> u.;.,... 1,130.16
J. Byanskas,n840 33rd

Street, (notą)r 205.03
T. Januliu >343/) So»

Morgan st, ,(iiotajs>.....1,790.69
A. Zalatoris,,.,827 W. 

33rd st. (judgepientas)
. .... ..................- 1,2$3^6

vVilliam Barrett (Atsa-
komybė Univerasl

Chicagoj gauta 
mirė p-nia 
viena seniausių 
gyventojų.

Mikolaj unięnė 
kusi 70 metų, o 
vėno 40 metų. Paliko nuliu- 
dusius vyrą Feliksą, sūnūs 
keistutį ir Gediminą ir duk
teris Mildą ir Birutę.

Keturios dešimtys metų at- 
tgal Mikolajlinai išvažiavo iš 
Chicagos su dvidešimt pen
kiais doleriais ir tais pinigais šaukė 
jiužpirko keletą akrų miško. Cennak Road 
Iškirto mišką, pastatė namą ir' suteikė pirmą pagalbą 
įpradėjo žemę dirbti.

Toje apielinkėje Mikolaju 
nas buvo pirma$ lietuvis, vė 
liau lietuvių teriJ atsirado dau^gaine stovyje. . 
giau, o šiandien Mikolajunas Strikolis gyveną adresu 
yra lurti^ffift^fifiraĮK^nkal^ŽlŽ South Leavitt Street.

EurnishedRooms
2 PAVIENŲS kambariai rendon, 

prie vienos moters. Ramus ir švarus 
kambariai. Nebrangiai prie Wicker 
Parko. 1400 N. Hoyne, 2 lubos.

PARDAVIMUI tavernas, geroj vie
toj, tinkamas žmogus gaįi padaryti 
daug pinigų. Atsilankę patirsite prie 
žastį ir vertę biznio. 372 E. 71 St.
TAVERNAS TURI BŪTI PAR- 
DUOTAS TUOJAUS. Biznis yra 
gerai išdirbtas—vieta moderniška — 
patyręs biznierius darys gerą gy
venimą, geras lysas — renda pa
lanki. Aš parduodu dėl geros prie
žasties1 c- patirsite vietoje.

Atsišaukite
.6828 So. Stony Island.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikia

REIKIA seilsmenų pardavinėti 
švenčių special. Pilnai ar dalies lai
kas, didelė komisija- Pardavinėji
mas draugams ir giminėms suteiks 
didelę naudą. 10411 So. Michigan 
Avenue.

PARSIDUODA taverna, geroj vie
toj. Parduos pigiai —moderniški 
fikčęriai. 6801 So. Chicago Avė.

Mezgimo Dirbtuvės
,JT™ ________
THE BRIDGEPORT KNITTING 

MILLS
F. Selemonavich 

504 WEST 33-RD STREET 
Telefonas Victory 8486 

Sveterių krautuvė ,atdara kasdieną 
—ir vakarais ir skemadieniais.

Furniture & Fixtures 
Rakandai-Įtaisai

IŠPARDUODAME BARU FIKčE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
Ir sinkom. Taipgi štoru fikčerius dėl 
blle kurio biznio iškaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm nesru pirkaite kitur.

B. E. SOSTHETM & SONS 
' 1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269. 
(Naujoj Vietoj)

REIKALINGAS patyręs žmogus 
ant baling preso ir Floor man. At
sišaukite South Side Paper Stock 
Co., 5833 So. Throop St.

Help Wanted—Female 
Darbininkių reikia

MERGINA 20-30 bendram namų 
darbui, geri namai, būti, prižiūrėti 
vaiką, $5.00 pradžiai. Rogers Park 
0215.

ąverna^-išdirbti 
Jtų—geroj apie

Wentworth 0481
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Pardavė laikrašti

GRUODŽIO 24 d., 1936

Prapuolė išr

Išteisino policininką

ūkytojsu

Ties nume

O®

jj&Š

Jaunuolis Areštuo
tas Už Apiplėšimą 
Savo Dėdės Namu

ULYSA RAKŠTIENĖ IŠRIŠA BEDARBIO 
JEFFRIES, JO 10 VAIKU “PROBLEMĄ”

žmona
Rakščio,

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, .kuris išeis

savaitės pabaigoje 
ir nebegrįžo 45

Pereitos 
iŠ namų išėjo 
metų Ellena Tarakiewicz. Ap
leidus namus apie 5 vai. ryto 
pereitą šeštadienį, ji dingo. Kur 
nežinia. Ji gyveno adresu 4348 
S. Rockwell street.

apie 21 
apie 30,

klusnumo.
Tokie yra laikinojo plano rei 

kalavimai. -

Labor Calendar.

yra 
Juliau's

Teisme išsiaiškino, kad Jeff
ries yra bedarbis. Jis kalbėjo, 
kad per paskutinių^ penkis me
tus gyvena iš. pašalpos ir petu- 
ri pinigų aprūpinti vaikus tin
kamais rūbais, taip kad jie ga
lėtų mokyklą lankyti. Padėtį 
apsunkinęs tas faktas, kad per 
paskutinius penkis pašalpos 
metus jo šeimyna padidėjo ly
giai penkiais vaikais. Vyriau-

Bridgeporto lietuvis J. Kun- 
gis, gyvenąs adresu 3239 Litu- 
ąnica avenue, raportuoja, kad 
dingo jo žmona, Adelė Kungie-

Kai matė žmoną paskutinį 
kartą, ji dėvėjo geltoną bliuzą 
ir juodą paltą. Kepurės neturė
jo. Ji turėjusi blogus, pakriku
sius nervus. * .

Broliai Jurgis ir Antanas Au- 
gaičiai, 3362 S. Halsted street, 
raportavo, kad dingo Juozas 
Augaitis. Jis gyveno tuo pačiu 
adresu, kartu su savo dviejais 
broliais. Augaitis nežinia kur 
yra nuo lapkričio 26 d. šiais 
metais. Jis yra apie 52} metų 
amžiaus.

daugiaus r 
kasdien

Išleido darbininkų 
kalendorių

$200 už mėginimą 
papirkti polici

ninką

Frank T. Fowler, pasitrau
kęs iš biznio dviračių išdirbė- 
jas ir buvęs praeity Chicagos 
aldermanas 
laikraštį 
Journal.

Sudarė praktišką projektą šeimynos 
gyvenimo sutvarkymui

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JUSlJ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS.

To sujudimo centras buvo 
Chicagos lietuvė,' socialė dar
buotoja, p. Ulysa Alice Pakš
tienė. Jai teisėjas Green pave
dė išrišti problemą, suhkią pro- 
bleirią, kuri lietė 12 žmonių 
gyvybes, jų kasdieninio gyve
nimo reikalų aprūpinimą' ir jų 
ateitį.

Ir mokykloms, ir laikraš
čiams, ir Chicagos visuomenei 
buvo įdomu žinoti kaip ji tą 
sunkią problemą išris.

Dalykas prasidėjo' pereitą sa
vaitę, kuomet mokyklų valdyba 
Nusiskundė miestui, kad gyven
tojo, Samuel Jeffries, vaikai 
nelanko mokyklą. Jeffries buvo 
pašauktas teisman pasiaiškinti 
kodėl taip yra.

Jis atėjo paaiškinti. Bet atė
jo ne vienas, bet su žmona ir 
su visais 'vaikais. Tų vaikų bu-

JŪSŲ KALĖDŲ 

PASVEIKINIMAI

Nuo praėjusio ketvirtadie
nio, gruodžio 10 dienos, pra
puolė Arthur Cęlby 45 metų, 
8035 So. Shore drive, kurs iš
rado procesą aliejui gaminti iš 
rudos (ore). South Chicago 
policija dabar ieško jo.

piliečių organi 
kurie valdinin 

rekalau 
kad visi mediniai va

Policininkas Samuel Pollock 
muštynėse saliune nušovė Na- 
thaną Krockovėrį 34 metų, 
1938 West Jackson boulevard. 
Koronerio džiurė, išklausiusi 
liudymų apie įvykį, išteisino 
policininką.

Jas platina trys gražiai pas 
redę, inteligentiškai atrodą 

vyrai.

gatvės
Ten

vienas
tiršto ruko,

uždengęs

Išėjusi iš namų apie 8:30 
vakare, gruodžio 14 d., ji nebe
grįžo. Kungis pasakojo, kad 
žmona yra apie 24 metų am
žiaus, 5 pėdų, 9 colių aukščio

Socialistų partijos ofisas, 
549 Randolph street, išleido 
darbininkų kalendorių 1987 m. 
—- Modem 
Kalendoriaus kopija 85 centai

Kolegijos ir universitetai at
siuntė studentus, visi laikraš
čiai suvarė reporterius ir foto
grafus. Miesto teisėjo Green 
kambaryje, Chicagos policijos 
rūmuose, ties 12-ta ir State 
gatvėmis, buvo didelis sujudi
mas. ,,

, pardavė savo 
vardu Waukegan 
Laikraštį nupirko 

Waukegan Times leidėjai, ir 
dabar šiame mieste bus leid
žiamas Waukegan Joumal- 
Times laikraštis.

sias vaikas yra apie 11 metų, 
jauniausias dar žindomas kū
dikis. ,

Ne ką teismas galėjo daryti 
su Jeffries ar jo vaikais. Baus
ti nebuvo prasmės. Tad teisė
jas surado ki,tą išeitį. Jis pa
kvietė p. Rakštięnę, Chicagos 
muhicipialio tėįsjny socialio 
darbo skyriaus narę, nutarti ką 
su šeimyna reikia padaryti- ir 
kąip sutvarkyti jos gyvenimą.

Studijavusi per kelias dienas 
šeimynos reikalus, praeitį ir 
gy venimo sąlyga$, p. Rakštienė 
pateikė sekamą planą. Jis susi
deda iš dviejų f dalių, laikinojo 
plano ir galutino plato o.

Laikinasis planas

Laikinasis planas jau yra vy
kinamas. Pirihiausiai, tėvui ir 
vyrui, S. Jeffries buvo parūpin
tas darbas. Kadangi yra ligo
tas ir negali dirbti sunkaus 
darbo, tai tarnaus už sargą vie
noje Chicagos žaidimo aikštėje.

šeimyna bus iškraustyta į ki
tą butą. Dabartinis butas, ties 
1648 Maypole avenue, sveika
tos ir švaros atžvilgiu “yra pa
sibaisėtinas”. Motinai gi į tal
ką ateis valdžios pasamdyta 
šeimininkė, kuri mokins Jeffr 
ries šeimininkavimo, 'vaikų dis
ciplinos ir tvarkos. 1

Kai kuriuos vaikus teismas 
paliks prie mcįįnos, bet kitus, 
kurie yra smarkiai padykę, ati- 

i teismo priežiu- 
Tąįs teismas vaikus apgy-

WESTSIDĖ
riu 2044 Coulter street, poli
cija suėmė 19 metų jaunuolį, 
Juozą Vidovich. Jaunuolis 
yra kaltinamas apiplėšimu 
savo dėdės, Charles Paugos 
namų, adresu, 2409 South 
Hoyne avenue.

Pauga sako, kad Vidovich 
įsigavo į butą lapkričio 13 d. 
Pasivertęs spintose ir Šėpose, 
jis pasiėmė 22 kalibro šautu
vą, $22 pinigais ir porą juo
dų vyriškų čeverykų.

Jaunuolis gyvena adresu, 
1857 West 13th street. Jis 
bus teisiamas pas miesto tei
sėją, B. Adamowski.

Visi tuojau prisiminė bai
siąją tragediją, kuri įvyko 
apie tris savaites atgal. Gran- 
ville * avenue stotyje, North- 
sidėje. Ten užmuštų buvo 11, 
sužeistų apie 50.

Matomai, norėdama faktus 
apie naująją nelaimę nuslėp
ti, bendrovė nuvežė nuo ne
laimės vietos visus sužeistuo
sius ir traukinių motorma- 
nus.

Nelaimė įvyko vakar rytą, 
prie 39-tos gatvės stoties, 
Southsidėje. Ten susimušė 
trys traukiniai, vienas kito 
nematvdami dėl 
kuris vakar buvo 
miestą.

Vieno traukinio 
buvo mediniai. Nors 
kimas nebuvo smarkus, 
nok jie buvo 
lamdyti.

Laikraščiai, 
zacijos ir kai 
kai kelia triukšmą 
darni 
gonai butų prašalinti iš apy
vartos Bendrovė aiškina, kad 
negali įtaisyti naujų vagonų, 
nes neturi pinigų.

Vieni sako, kad sužeistų 
buvę aštuoni. Kiti, kad du- 
trys. O bendrovė sako, kad nė 
vieno.

Kiek ištikrųjų buvo sužeis
ta, nežinia, bet visa Chicago 
vakar sujudo, kai pasklido 
žinia, kad įvyko nauja nelai
mė su Chicagos eleveiterių 
traukiniais.

Galutinas planas
. ' . .‘J-’ Z’' y '■ 'J \ < ■

Galutiname plane p. Rakštie
nė siūlė šeimyną perkelti įukj. 
Tėvas ir motina yra ūkyje au
gę ir ūkyje auklėti. Prie mies
to gyvenimo jie negali prisitai
kyti. Tam tikslui jų giminės ir 
draugai Shelbyville, III., sutin
ką parūpinti rhažą žemės skly
pą. Valdžia gi per Resettle- 
ment Adminis<tration suteiks 
$1,000 paskolą įrankių supirki
mui ir gyvenimo pradžiai. ,

Toks planas pasirodė prak
tiška^ teisėjui ir labdarybės 
įstaigoms kurios šiuo reikalu 
įdomavosi, ir be atidėliojimo 
pradėjo jį vykinti. Teisėjas ir 
municipialis teismas 
viešai padėkojo.

P-a Rakštienė 
vaistininko 
1900 South Halsted Street. Dar
buojasi municipialiame teisme 
trečius metus.

Chicagoje pasirodė netikros 
dvidešiints-dolerinės.

Pasinaudodami padidėjusiu 
Kalėdų bizniu ir didesnių 
banknotų pasirodymu apy
vartoje, darban pasileido pi
nigų padirbėjai.

Netikrosios Lankųotos yra 
New Yorko Federalio rezervo 
banko pinigai, su parašu, 
“Federal Reserve of New 
York.” Pinigai yra šviesiai 
žalios spalvos. Juos galima 
pažinti pagal neaiškią ir vie
lomis perlengvą spaudą.

Pinigus platindami per 
krautuves eina trys vyrai. Jie 
yra gražiai pasirėdę 
do inteligentiški.

Vienas iš jų yra 
metų amžiaus, kitas 
o trečiąsias apie 45.

Aludininkai, restaurantai, 
vaistinės ir smulkių daiktų 
/krautuvės yra raginamos at- 

[ kreipti ypatingą domę į šį 
perspėjimą, nes tų pinigų 
platintojai tokias įstaigas daž
niausiai lanko.

Gražiai supakuoti į Kalė
dinius luębines1 popieros 
baksukus is 200 eiga retų 
po 20 pakeliuose arba po 
SOliuosaL'

Vyrai Ieško Savo 
Žmonų, Broliai Ieško 

Savo Brolio
Raportuoja, kad pražuvo O. 

Kungienė, Eilėn Tarakievicz 
ir Juozas Augaitis. f

duos jaunųjų
ron
vendins privatiškuose namuose,
kad pramoktų padorumo ir pa- ir sveria apie 160 svarų

Vakar Įvyko Nauja Biznieriai, Saugoki 
Eleveiterių Nelaimė tės Netikrų Dvide- 

šimts Doleriniu

vagonai 
susitren- 

vie- 
pusėtinai ap-

Phillip Isenberg 28 metų, 
7627 East End avenue, nesu
stojo ties trafiko šviesomis. 
Policininkas Clarence Veach 
sulaikė Isenbergą. Pastarasis 
pasiūlijo policininkui $1, kad 
paleistų jį. Už kyšio pasiūly
mą policininkui teisėjas Gut- 
knecht nubaudė Isenbergą su
mokėti $200.

Taip, iš tikrųjų, tas dvi
gubas pasiūlymas už labiau- 
sušvelnintų Old Golds eiga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien. <

Copyright 195$, Ligcbtt & Myers Tobacco Co»
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Trečiadienis

Vakar Įvyko Nauja Biznieriai, Saugoki 
Eleveiterių Nelaimė tės Netikrų Dvide

šimts Doleriniu
Sužeistųjų skaičius slepiamas 

yra tarp 2—8.
Jas platina trys gražiai pas 

rėdę, inteligentiškai atrodą 
vyrai.

ULYSA RAKŠTIENĖ IŠRIŠA BEDARBIO 
JEFFRIES, JO 10 VAIKU “PROBLEMĄ”

Sudarė praktišką projektą šeimynos 
gyvenimo sutvarkymui

Vieni sako, kad sužeistų 
buvę aštuoni. Kiti, kad du- 
trys. O bendrovė sako, kad nė 
vieno.

Kiek ištikrųjų buvo sužeis
ta, nežinia, bet visa Chicago 
vakar sujudo, kai pasklido 
žinia, kad įvyko nauja nelai
mė su Chicagos eleveiterių 
traukiniais.

Visi tuojau prisiminė bai
siąją tragediją, kuri įvyko 
apie tris savaites atgal. Gran- 
ville ‘ avenue stotyje, North- 
sidėje. Ten užmuštų buvo 11, 
sužeistų apie 50.

Matomai, norėdama faktus 
apie naująją nelaimę nuslėp
ti, bendrovė nuvežė nuo ne
laimės vietos visus sužeistuo
sius ir traukinių motorma- 
nus.

Chicagoje pasirodė netikros 
dvidešimts-dolerinės.

Pasinąudodami padidėjusiu 
Kalėdų bizniu ir didesnių 
banknotų pasirodymu apy
vartoje, darban pasileido pi
nigų padirbėjai.

Netikrosios bankpotos yra 
New Yorko Federalio rezervo 
banko pinigai, su parašu, 
“Federal Reserve of New 
York.” Pinigai yra šviesiai 
žalios spalvos. Juos galima 
pažinti pagal neaiškią ir vie
lomis perlengvą spaudą.

Pinigus platindami per 
krautuves eina trys vyrai. Jie 
yra gražiai pasirėdę 
do inteligentiški.

Vienas iš jų yra 
metų amžiaus, kitas 
o trečiąsias apie 45.

Aludininkai, restaurantai, 
vaistinės ir smulkių daiktų 
^krautuvės yra raginamos at- 

I kreipti ypatingą doinę į šį 
perspėjimą, nes tų pinigų 
platintojai tokias įstaigas daž
niausiai lanko.

Kolegijos ir universitetai at
siuntė studentus, visi laikraš
čiai suvarė reporterius ir foto
grafus. Miesto teisėjo Green 
kambaryje, Chicagos policijos 
rūmuose, ties 12-ta ir State 
gatvėmis, buvo didelis sujudi
mas.

atro

apie 21 
apie 30,

Nelaimė įvyko vakar rytą, 
prie 39-tos gatvės stoties, 
Southsidėje. Ten susimušė 
trys traukiniai, vienas kito 
nematydami dėl 
kuris vakar buvo 
miestą.

Vieno traukinio 
buvo mediniai. Nors 
kimas nebuvo smarkus 
nok jie buvo 
lamdyti.

Laikraščiai, 
zacijos ir kai 
kai kelia triukšmą 
darni 
gonai butų prašalinti iš apy
vartos Bendrovė aiškina, kad 
negali įtaisyti naujų vagonų, 
nes neturi pinigų.

gatvės
Ten

vienas
tiršto ruko,

uždengęs

vagonai 
susitren- 

vie- 
pusėtinai ap-

piliečių organi 
kurie valdiniu 

rekalau 
kad visi mediniai va

Prapuolė išradėj
Nuo praėjusio ketvirtadie

nio, gruodžio 10 dienos, pra
puolė Arthur Cęlby 45 metų, 
8035 So. Shore drive, kurs iš
rado procesą aliejui gaminti iš 
rudos (ore). South Chicago 
policija dabar ieško jo.

Išteisino policininką
Policininkas Samuel Pollock 

muštynėse saliune nušovė Na- 
thaną Krockovėrį 34 metų, 
1938 West Jackson boulevard. 
Koronerio džiurė, išklausiusi 
liudymų apie įvykį, išteisino 
policininką.

Jaunuolis Areštuo
tas Už Apiplėšimą 
Savo Dėdės Namu

Ties nume

Pardavė laikrašti

To sujudimo centras buvo 
Chicagos lietuvė,' socialė dar
buotoja, p. Ulysa Alice Pakš
tienė. Jai teisėjas Green pave
dė išrišti problemą, suhkią pro
blemą, kuri lietė 12 žmonių 
gyvybes, jų kasdieninio gyve
nimo reikalų aprūpinimą1 ir jų 
ateitį. ,

Ir mokykloms, ir' laikraš
čiams, ir Chicagos visuomenei 
buvo įdomu žinoti kaip ji tą 
sunkią problemą išris.

Dalykas prasidėjo pereitą sa
vaitę, kuomet mokyklų valdyba 
nusiskundč miestui, kad gyven
tojo, Samuel Jeffries, vaikai 
nelanko mokyklą. Jeffries buvo 
pašauktas teisman pasiaiškinti 
kodėl taip yra.

Jis atėjo paaiškinti. Bet atė
jo ne vienas, bet su žmona ir 
su visais vaikais. Tų vaikų bu-

sias vaikas yra apie 11 metų, 
jauniausias dar žindomas kū
dikis. ... : , .

Ne ką teismas galėjo daryti 
su Jeffries ar jo vaikais. Baus
ti nebuvo prasmės. Tad teisė
jas surado kįtą išeitį. Jis pa
kvietė p. RakŠtięnę, Chicagos 
muhieipialio teismu socialio 
darbo skyriaus narę, nutarti ką 
su šeimyna' reikia padaryti- ir 
kaip sutvarkyti jos gyvenimą.

Studijavusi per keliąs dienas 
šeimynos reikalus j praeitį ir 
gyvenimo sąlygas, p. Rakštienė 
pateikė sekamą planą. Jįs- Susi
deda iš dviejų ®a,lių, laikinojo 
plano ir galutino plano.

Laikinasis planas

klusnumo.
Tokie yra laikinojo plano rei

kalavimai.
Galutinas planas

Galutiname plane p. Pakštie
nė siūlė šeimyną perkelti į ūkį. 
Tėvas ir motina yra ūkyje au
gę ir ūkyje auklėti. Prie mies
to gyvenimo jie negali prisitai
kyti. Tam tikslui jų giminės ir 
draugai Shelbyville, III
ką parūpinti mažą žemės skly 
pą. Valdžia gi per

Adminis<tration

Kai matė žmoną paskutinį 
kartą, ji dėvėjo geltoną bliuzę 
ir juodą paltą. Kepurės neturė
jo. Ji turėjusi blogus, pakriku
sius nervus. ' .

■ ■ i / '• V .

Broliai Jurgis ir Antanas Au- 
gaičiai, 3362 S. Halsted Street, 
raportavo,
Augaitis. Jįs gyveno tuo pačiu 
adresu, kartu su savo dviejais 
broliais 
yra
metais.
amžiaus

Pereitos savaitės pabaigoje 
iŠ namų išėjo ir nebegrįžo 45 
metų Ellena Tarakiewicz. Ap
leidus namus apie 5 vai. ryto 
pereitą šeštadienį, ji dingo. Kur 
nežinia. Ji gyveno adresu 4348 
S. Rockvvell street.

$200 už mėginimą 
papirkti polici

ninką

sutin

Resettle- 
ment Adminis<tration suteiks 
$1,000 paskolą įrankių supirki
mui ir gyvenimo pradžiai. ,

Toks planas pasirodė prak
tiška^ teisėjui ir labdarybės 
įstaigoms kurios šiuo reikalu 
įdomavosi, ir be atidėliojimo 
pradėjo jį vykinti. Teisėjas ir 
municipiąlis 
viešai padėl

P-a Pakštienė

teismas autorei

yra žmona 
vaistininko Juliaus Rakščio, 
1900 South Halsted Street. Dar
buojasi mųnicipialiame teisme 
trečius metus.

kad dingo Juozaš

Augaitis nežinia kur 
nuo lapkričio 26 d. šiais 

Jis yra apie 5g metų

Phillip Isenberg 28 metų, 
7627 East End avenue, nesu
stojo ties trafiko šviesomis. 
Policininkas Clarence Veach 
sulaikė Isenbergą. Pastarasis 
pasiūlijo policininkui $1, kad 
paleistų jį. Už kyšio pasiūly
mu policininkui teisėjas Gut- 
knecht nubaudė Isenbergą su
mokėti $200.

gubas pasiūlymas už labiau* 
sušvelnintų Old Golds eiga- 
retų tebeveikia. Tinka per 
trisdešimts dienų nuo šian
dien. <

Frank T. Fowler, pasitrau
kęs iš biznio dviračių išdirbė- 
jas ir buvęs praeity Chicagos 
aldermanas 
laikraštį 
Journal.
Waukegan Times 
dabar šiame mieste bus leid 
žiamas Waukegan 
Times laikraštis.

pardavė savo 
vardu Waukegan 
Laikraštį nupirko 

leidėjai, ir

Journal

Teisme išsiaiškino, kad Jeff
ries yra bedarbis. Jis kalbėjo, 
kad per paskutinius penkis me
tus gyvena iš. pašalpos it netu
ri pinigų aprūpinti vaikus tin
kamais rūbais, taip kad jie ga
lėtų mokyklą lankyti. Padėti 
apsunkinęs tas faktas, kad per 
paskutinius penkis pašalpos 
metus jo šeimyna padidėjo ly
giai penkiais vaikais. Vyriau-

Laikinasis planas jau yra vy
kinamas. Pirrhiausiai, tėvui ir 
vyrui, S. Jeffries buvo parūpin
tas darbas. Kadangi yra ligo
tas ir negali dirbti sunkaus 
darbo, tai tarnaus už sargą vie
noje Chicagos žaidimo aikštėje.

šeimyna bus iškraustyta į ki
tą butą. Dabartinis butas, ties 
1648 Maypole avenue, svęika- 
tos ir švaros atžvilgiu “yra pa
sibaisėtinas”. Motinai gi į tal
ką ateis valdžios pasamdyta 
šeimininkė, kuri mokins Jeff? 
rtes šeimininkavimo, Vaikų dis
ciplinos ir tvarkos. ‘

Kai kuriuos.; Vaikus teismas 
paliks prie mcįįnos, bet kitus, 
kurie yra smarkiai padykę, ati
duos jaunųjų teismo priežiū
rom Taįs teismas vaikus apgy
vendins privatiškuose namuose, 
kad pramoktų padorumo ir pa-

Vyrai Ieško Savo 
Žmonų, Broliai Ieško 

Savo Brolio
Raportuoja,
. Kungienė

ir Juozas Augaitis

kad pražuvo O. 
Eilėn* Tlarakievicz

Bridgeporto lietuvis J. Kun- 
gis, gyvenąs adresu 3239 Litu- 
anica avenue, raportuoja, kad 
dingo jo žiųona, Adelė Kungie-

Išėjusi iš namų apie 8:30 
vakare, gruodžio 14 d., ji nebe
grįžo. Kungis pasakojo, kad 
žmona yra apie 24 metų am
žiaus, 5 pėdų, 9 colių aukščio 
ir sveria apie 160 svarų.

JŪSŲ KALĖDŲ
PASVEIKINIMAI

NAUJIENOSE
PASIEKS VISUS JUSlJ

• GIMINES,
• DRAUGUS IR
• KOSTUMIERIUS

NES VISI JIE SKAITO NAUJIENAS.

Pasveikinimai tilps dideliame Naujienų 
Kalėdiniame numeryje, kuris išeis

GRUODŽIO 24 d.. 1936

iaus rūkytojų
kasdien

WESTSIDĖ
riu 2044 Coulter Street, poli
cija suėmė 19 metų jaunuolį, 
Juozą Vidovich. Jaunuolis 
yra kaltinamas apiplėšimu 
savo dėdės, Charles Paugosz 
namų, adresu, 2409 South 
Hoyne avenue.

Pauga sako, kad Vidovich 
įsigavo j butą lapkričio 13 d. 
Pasivertęs spintose ir šėpose, 
jis pasiėmė 22 kalibro šautu-

dų vyriškų čeverykų.
Jaunuolis gyvena adresu, 

1857 West 13th Street. Jis 
bus teisiamas pas miesto tei
sėją, B. Adamovvski.

Išleido darbininkų 
kalendorių

Gražiai supakuoti į Kalė
dinius luębines1 popieros 
baksukus iš 200 eiga retų 
po 20 pakeliuose arba po 
50 liuosaL '

J • ‘ ' -.V' » > * ;

Socialistų partijos ofisas, 
549 Randolph Street, išleido 
darbininkų kalendorių 1937 m. 
— Modem Labor Calendar. 
Kalendoriaus kopija 35 centai.
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