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Francija Įspėj 
Sukilėlius

Ir Japonijos kariuomene plaukia pad 
Ispanijos sukilėliams. Francija ir Angį 

koncentruoja laivynus prie Ispanijos

iplomatinį žygį; Franci- 
^roko gubernatorius gen.

PARYŽIUS, sausio \1. — 
Pirmą kartų į kelis metus 
Francija padarė nepriklauso
mų 
jos ?
Albert Nogues per Francijos 
konsulų Tetuan, Ispanijos Mo- 
rokoj, formaliai įspėjo Ispani
jos sukilėlius, kad'Francija ne
pakęs buvimų Vokietijos ka
reivių Ispanijos Morokoj, nes 
tai yra laužymas kelių sutar
čių.

Vokietijos laikraščiai dūksta 
ir skelbia visokius prasimany
mu^ prieš Franci jų. Galbūt 
vokiečiai ir yra priversti tikė
ti nacių šukavimams, nes ki
tokių žinių jie neturi. Bet vis- 
tiek nė Francija, nė dagi An
glija neleis vokiečiams įsitvir
tinti Ispanijos Morokoj.

Dabartiniais - planais, šį 
Francijos įspėjimų sukilėliams, 
seks griežtas Anglijos reikala
vimas paliauti siųsti “savano
rius”' į Ispaniją. Anglija taip
jau4 bandys sustabdyti Ispani
jos civilį karą. Bet ar tai jai 
pasiseks, tai jau<^ . kitas daly- 

‘kas. A . J * fe f
'Padėtis "dėl Ispanijos *' civilio 

karo dalysi tikrai komplikuo
ta, gavus žinių, 
nija, eihant jos 
tiniu susitarimu 
siunčianti savo 
Ispanijos Cadiz, 
jos sukilėliams. Atvykimas Ja
ponijos kariuomenės tikrai iš
šauks didelį internacionalinį 
krizį.

Fašistinėms valstybėms yra 
labai sunku pasitraukti iš Is
panijos, nes jos padėjo suki
limų organizuoti ir jį rėmė 
nuo pat pirmos dienos. Be svę- 
timų valstybių pagelbos suki
lėliai nebūtų galėję išsilaikyti 
ir kelias dienas. Ir dabar Ma
dridas yra apsuptas ne ispa*- 
nų ir maurų, ibet vokiečių ir 
italų, nes' sukilėlių maurai nė 
ištolo neįstengė prie Madrido 
prieiti. .

Francija ir Anglija turi tik* 
rų žinių, kad Ispanijos Moro
koj tikrai yra vokiečių, kurie 
fortifikuoja Ceuta, priešais 
Gibraltarą ir jau prisiruošė 
laukti daugiau vokiečių kariuo
menės, bet* jos atvykimą su
trukdė Francijos įspėjimas, 
kuris varo Berlyną į hysteri- 
jų- ' ’

Tuo tarpu Anglija ir Fran
cija koncentruoja savo karo 
laivynus Ispanijos vandenyse. 
Anglija koncentruoja Ispanijos 
apielinkėj ir kariuomenę, o 
Francija sutraukė 100,000 ka
reivių kariuomenę palei Fran-

cijos Moroko sieną. Francij; 
yra "pasiryžusi daryti interven 
cijų Ispanijoje, kad tik su 
stabdyti vokiečių briovimųsi 
Ispanijos .Moroko. Bet Franci 
ja aiškiai pareiškė, kad ji vi 
sai nemananti grobtis Ispani 
jos kolonijų, nes jai rupi ap 
saugoti tik savas kolonijas i) 
susisiekimų su jomis,

Goering vyksta į Rymų.
BERLYNAS, sausio 11. - 

Hitlerio padėjėjas gen. Goė 
ring rytoj išvažiuos j Ryms 
“su svarbia misija” sąryšy si 
Ispanijos krizių.

Prezidentas prašo 
$790,000,000 bedar

bių šelpimui
Taipjau , 

samdų 
jose ir 

‘ landas.

kącf ir Japo- 
anti-komunis- 
su Vokietija, 
kariuomenę į 
padėti Ispani-

O R H!

DU PAVEIKSLAI DEŠIMTS METŲ BERNIUKO, CHARLES MATTSON, KURIS

s
N-Adme Photo

vakar buvęs rastas negyvas netoli, Tacoma, Wasllingtoii. Apie tris savaites laiko atga 
jį pagrobė žmogvagys. , Kairėj jis žaidžia “cowbojus’ su draugu. Jo tėvas yęa turtingai 
daktaras. Žmogvagys reikalavo $28,000 už berniuko paliuosavimų. TA-.L T.’—

. » f f ' .

Numatomas ilgas 
automobilių dar
bininkų streikas

merai Motors kompanijų 
smerkia ir vyskupas. Dabar 
streikų gali sutaikinti 
prezidentas Rooseveltas.

tik

11.

reikalauja padidinti 
privatinėse infdustri- 
trumpinti darbo va-

WA'SHINGTON, saUsib 11. 
— Prezidentas Rooseveltas 
naujame pranešime kongresui 
paprašė; paskirti M790,000,000 
bedarbių, šelpimui ir pašelpų 
darbams per ateinančius pen
kis mėnesius.

Kartu jis vėl įspėjo biznį, 
kad išlaidos bedarbių šelpimui 
gali būti sumažintos tik. padi
dėjus samdai privatinėse in
dustrijose. Taipjau jis pabarė 
tuos samdytojus, kurie vieton 
samdyti naujus darbininkus ir 
tuo mažinti nedarbą, ilgina 
darbo valandas savo nuolati- 
niems darbininkams.

Prezidentas /sako, kad sam
da; dabar yra padidėjusi ir da
bar industrijose dirba 6,000,- 
000 darbininkų daugiau, negu 
dirbo 1933 m. Vien pernai pri
vatinėse industrijose susirado 
darbą 1,000,000 darbininkų. 
Tečiaus šių žiemų vistiek teks 
parūpinti pašelpų darbus dėl 
2,580,(f00 bedarbių, arba 800,- 
000 bedarbių mažiau, negu bu
vo -šelpiama pereitų žiemų. Bet 
su pavasariu bedarbių skaičius 
vėl sumažės, padidėjus sezoni
nei samdai. '

Anglija pasiuntė 
naują notą Vo

kietijai
LONDONAS, sausio 11. — 

Anglija pasiuntė Vokietijai 
naujų notų reikalaujančių pa
liauji siųsti Vokietijos “sava
norius” kareivius į Ispanija.

Sprendžiama, rastas [ Japonija einanti
pagrobto vaiko 

lavonas
f ... a I «.'i- ............................ ' ■■■■;;

ĖVERETT, ;Wash., sau?. 11.
— Jaunas ūkininkaitis Gordon 
Morrow, besivydamas zuikį sa
vo ūkio miške rado lavoną vai
ko, kaip spėjama, Charles Mat- 
tson, 10 m., sūnaus Dr. Mat- 
tson iš Tacoma. Tas vaikas 
buvo , pagrobtas iš namų 15 
dienų atgal ir už jo išliuosavi- 
mų buvo reikalaujama $28,000. 
Tečiaus tėvams, nežiūrint, dė
tų didelių pastangų, nepasise
kė susižinoti su4 žmogvagiais.

Lavonas buvo nuogas, su 
sutriuškinta galva. Spėjama, 
vaikas buvo nužudytas kitur 
ir tik šiame miške liko pames
tas jo lavonas.' Vaiko lavonas 
buvo pamestas nesenai, gal 
dieną atgal, o gal ir tik perei
tų naktį. Ruvo dųi’ žymios au
tomobilio vėžės ir žmogaus pė
dai.

prie infliacijos
J* • ■ •

.ir*—

Ii-—B-* 
nija priėmė "ateinantiems me
tams rekordinį biudžetą. Iš to 
sprendžiama^ kad šalis eina 
prie didelės pinigų infliacijos. 
Tų jau parodo 20 nuoš. paki
limas popierinių vėdyklių kai
nos, taipjau4 50 nuoš. pakėli
mas mokesties už įvedimą te
lefono.

Gub. Horner teisina 
savo administraciją

DETROIT, Mich., -sausio
— Katalikų vyskupas Galla- 
gher parėmė General Motors 
darbininkų streikų, viešai pa
reikšdamas, kad darbininkai 
turėjo pagrindo streikuoti, nes 
kompanija mokanti perdaug 
žemas algas, o jos dirbtuvėse 
įvestoji paskubos sistema iš
čiulpia darbininko jėgas į ke
lis metus. Bet jis visgi nepri
taria sėdėjimo streikams, nes 
jie atėję nuo Francijos “ko
munistų”.

Kaip išrodo, streikas General 
Motors dirbtuvėse gali užsi
tęsti ilgų laika, kompanijai 
nenorint daryti jokių nusilei
dimų darbininkams. Pasak gu
bernatoriaus Murphy, kuris 
bandė streikų taikinti, jei ne 
kompanijos užsispirimas, tai 
streikų butų galima sutaikinti 
į 12 valandų.

Tečiaus darbininkai yra pa
siryžę kovoti ir streiką laimė
ti.

i.
Streiko vadai, Martin ir Bro- 

ph)y, Išskrido į Washingtoną 
pasitarti su4 industrinių unijų 
vadu John L. Lewis, taipjau 
su darbo sekretorės padėjėju 
McGrady.

Kompanijai
Aį, bar streiką gali sutaikinti tik 

pats prezidentas Rooseveltas. 
Galbūt prie jo bus atsikreip
ta, nes kitaip streikas ilgai už
sitęstų, iki kompanija,nu
galėta. Kaip išrodo, preziden
to įsimaišymo pageidautų ir 
pati kompanija.

Tuo tarpu dirbtuvių 
rinėjimas tęsiasi, joms 
galint toliau dirbi; dėl 
reikiamų medžiagų. t

Trys senato komiteto
atvyko į Detroitą ir Flint tir
ti kaltinimą, kad “piliečių są
jungas” organizuoja streiklau
žių agentūros ir kad General 
Motors turi susipirkusi daugy
bę dujų bombų ir ginklų strei
kui laužyti. • /

Amerikos Darbo Federacijai 
priklausantys darbininkai ne
klauso savo viršininkų ir atsi
sako pildyti jų įsakymų gryšti 
į darbą streiko apimtose1 dirb
tuvėse.

Gubernatorius Murphy pri
žadėjo lygiai su kitais bedar
biais šelpti ir streikuojančius 
darbininkus, jei jie bus reika
lingi pašelpų.

Mūšiai prie Madrido 
bent laikinai ap- 

; sistojo
Sukilėlių vadas gen. De Llano 

sušaudęs 15,000 žmonių. Ma
drido evakavimas tęsiasi.

MADRIDAS, sausio 11. — 
Po visos savaites smarkiausių 
musių, sukilėlių veržimasis lin
kui Madrido apsistojo ir smar
kieji mūšiai aptylo. Tik vie
tomis ištiko keli maži susirė
mimai, '

Tečiaus mušis apsistojo tik 
laikinai, nes sukilėliai, be abe
jonės, greitai vėl pradės- nau
ja veržimąsi linkui Madrido.

Dabar mušis vyriausia ėjo 
į šiaurvakarius nuo Madrido, 
EI Escorial apielinkėj. Sukilė
liai dėjo visas pastangas su
laužyti lojalistų linijas, bet nė 
vokiečių pagelba neįstengė su
kilėlių nugalėti.

Mušis už Madridą dar turi 
įvykti. Ir valdžia yra pasiruo
šusi ginti sostinę iki paskuti
nio namo. Dėlei to iš Madrido 
evakuojami visi civiliai gyven
tojai, kad jų buvimas .sosti
nėj netrukdytų jos gynimą.

Valdžia skubiai lavina sava
norius, kurie dideliais pulkais 
stoja Į lojalistų armiją. Loja- 
listams dar nereikėjo stvertis 
konskripcijos, nes jie užtekti
nai turi savanorių, kurie ko
voja už save, savo šeimynas 
ir savo idealusr Jie kovoja at-

užsikirtus, UftsJ fcakliai ir yra pasiryžę verčiau 
mirti, negu atiduoti savo tė
vynę svėtiinų* valstybių pade
damiems fašistams. Todėl kuo
met fašistai turi laukti naujų 
jėgų iš svetur, tai lojalistai 

vietoje. *
eiles didina ir ne- 
nu4ožmus sukilėlių 
gyventojais. Į loja-

MEXICO CITY, sausio 11.— 
Leonas Trockis ir jo žmona 
atvyko j Meksikos sostinę iš 
Tampico, kur jie išlipo iš lai
vo. čia jie tuojaus nuvyko į 
namus žymaus piešėjo Diego 
Rivera, Trockio draugo.

DUBUQUE,' la., sausio 
Našlaitis Stanley Wingert 
m.','per. 6 metus ; 
našlaičių prieglaudoj 
šė jo rogutėm^ 
medį

11.—
9 

gyvenantis 
užsimu- 

atsimušus į

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

Giedra; maža permaina tem
peratūroje.

Vakar
peratura

Saulė 
4:30.

2 vai. po piet tem- 
Chicagoje buvo. 27°. 
teka 7:17, leidžiasi

16 darbininkų apdegė

16 darbininkų, apde
gė eksplozijoj

NEW CASTLE, Ind., sausio 
11.
eksplozijoj Chrysler automobi
lių dirbtuvėj. Dirbtuvei mažai 
nuostolių padaryta, bet 7 su** 
žeisti darbininkai tebeguli li
goninėj. Kiti gydosi savą ną- 
mutose.

Dirbtuvė, 
darbininkų, 
ry|a.

kurioj dirbo 5,000 
liko laikinai užda-

-VATIKANAS, sausio 11. — 
Papos Piaųs XI sveikata stai
giai pablogėjo. Jis pradėjo jau
sti aštrius skausmus ir deši
niojoj kojoj, kuri taipjau liko 
paraližuota. v

SPRINGFIELD, III., s. 11. 
— šiandie1 įvyko iškilminga gu
bernatoriaus Horner ir kitu 
valstijos viršininkų inaugura
cija.

Savo inauguracinėj kalboj, 
kuri taipjau buvo ir praneši
mas legislaturai, gubernatorius 
kaip įmanydamas teisino savo 
administracija ir visus jos dar
bus. Jis teisino ir dabartinę 
parolių sistemų ir girėsi, kad 
jo administracijoj nebuvę di
delių skandalų, kokių buvę nie- 
kuriose kitose valstijose.

Kas liečia ateities darbuotę, 
tai jis siūlė legislaturai nutar
ti šaukti naujų konstitucijos 
konvencijų, kuri parašytų val
stijai naujų geresnę konstitu
ciją, vietoj savo laiką atgyve
nusios ir jau niekam netinkam 
čios dabartinės konstitucijos.

Kalbėdamas apie taksus, jis 
užsiminė, kad gal valstija šiaip 
taip suves galus ir gal todėl 
nereikės uždėti ant gyventojų 
naujus taksus.

SAN FRANCISCO, saus. 11. 
— Ex-pre(zidentas Herbert 
Hoovęr nęd Ve jo jančiai pasisa
kė už priėmimų konstitucijos 
pataisos panaikinimui vaikų 
darbo. :-

BUENOS AIRES, sausio 11. 
— Argentinoj ir Uruguay pra7 
sidėjo masinis čiepijimas nuo 
raupų. Daugiau kaip 1,000,000 
žmonių liko įčiepyta. Nečiepy- 
ti gi izoliuojami. '

SHANGHAI, sausio 11. — 
Atvykę iš Sian-fu, Shensi pro
vincijos sostinės, svetimtau
čiai sako, kad ten biU dieną 
galima tikėtis kariuomenės su-
kilimo.
’; ■ < ■ • A

15 sportininkų žuvo 
sniego nuslinkime

I Šveicarijoj
BERN, Šveicarijoj, saus. 11. 

— 15 pašliužininkų liko užmuš
ta ir trijų pasigendama snieg|b 
nuslinkimuose Šveicarijoj.

10 kareivių, narių Šveicari
jos pašliužininkų korpuso, liko 
palaidoti sniego nuslinkime Uri 
kantone.

Penki pašliužininkai liko už
mušti sniego nuslinkime Un~ 
terwalden kantone. Jų lavonai 
jau atrasti. Bet gelbėtojai ne
sitiki rasti gyvais tuos tris

• . s f

žmones, kurių dar pasigenda
ma.

Neorganizuoti dar 
bininkai pašalino 

streikierius
PONTIAC, Mich., sausio 11. 

— Neorganizuoti darbininkai 
Pontiac Motor Čo., kuri pri
klauso General Motors, prie
varta išmetė iš dirbtuvės bu- 
relį organizuotų darbinipkų, 
kurie buvo paskelbę sėdėjimo 
streiką.

Pontiac dirbtuvės ikišiol ne
buvo paliestos streikų? Šioj 
dirbtuvėj dirba 9,300' darbinin
kų. \ ?

Pasak neorganizuotų darbi
ninkų, paskelbę sėdėjimo strei
kų darbininkai buvo- pastverti 
ir jėga išnešti iš dirbtuvės. Li
kusieji gi ir toliau pasiliko 
dirbti dirbtuvėj.

Bet ir neorganizuotieji ne
ilgai dirbs, nes dirbtuvė gal 
už poros dienų turės užsidary
ti, pritrukusi reikiamų auto
mobilių gąmybai dalių.

užsida- 
nebe- 

stokos

nariai

Derybos baigti stik
lo darbininku 

streiką
; t •

TOLEDO, ()., sausio 11. — 
čia prasidėjo ‘ stiklo darbinin
kų derybos su fabrikantų at
stovais apie baigimų stiklo dar
bininkų streiko, kuris palietė 
ir visų automobilių pramonę 
ir grųsrna visai sustabdyti au
tomobilių gamybų, jei streikas 
nebus greitai sutaikintas.

LONDONAS, sausio 11. — 
Keturi žvejai prigėrė jų val
čiai San Sebastian susidaužius 
į uolas.SAN FRANCI^CO, saus. 11. 

—t Laivų savininkai pranašau
ja greitų* susįtaikymų su jau 
74 dienai streikuojančiais lai
vų ir dokų darbininkais. Bet 
streikieridi nėra tokie optimis- piliečiams stoti
tiški.K

• LONDONAS, sausio 11. — 
Pasiremdama 1870 m. įstaty
mais,/ Anglija uždraudė savo 

i. savanoriais* į 
Ispanijos lojalistų armijų.

jas randa'
Lojalistų 

paprastai 
elgęsis su
listų' eiles atėjo 11 sukilėlių 
dezertyrų ir pranešė, kad pa
sižymėjęs nepaprastu nuožmu
mu sukilėlių vadas pietinėje 
Ispanijoje gen. De'Llano nuo 
pradžios sukilimo jo lai komoj 
teritorijoj sušaudė jau 15,000 
žmonių. Todėl tai sukilėliai, 
net ir su svetimųjų pagtelba, 
negali tikėtis laimėti karą.
Sukilėliai giriasi laimėjimais.

SU SUKILĖLIAIS, saus. 11. 
— ‘Sukilėliai giriasi, kad laike 
visos savaitės labai atkaklių 
musių Madrido apielinkėj, jie 
užkariavę 167 ketv. mylių plo
tą ir dar labiau apsupę Madri
dą. Lojalistai tuose mūšiuose 
praradę 8,000 kareivių. Bet 
sukilėliai savo nuostolių nė ne
bando skaičiuoti,. Escorial ke
lias yra perkirstas.

(Nors lojalistai ir prisipa- 
žysta, kad sukilėliai vietomis 
paėjo kiek priekyn, bet tas pa
ėjimas yra nedidelis ir jie nie
kur neįstengė sulaužyti loja
listų linijų, nėgi nepasiekė sa
vo svarbiausio tikslo — per
kirsti Escorial kelią ir priver
sti lojalistus pasitraukti iš 
G.Uadarrama kalnų).

PER

NAUJIENAS
GALIT PASIŲST

PINIGUS
LIETUVON
IR KITUR.

Ra tos prieinamos — 
Dėl informacijų rašykite ar 
telefonuokit NAUJIENOMS



DR. MONTVIDAS, Drujos Daktaras, K. GUGIS, Dr-jos Advokatas
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ST. CHARLES, ILL

CHICAGO HEIGHTS, ILL

ADVOKATAI

laikais ši

Kiti Lietuviai Daktarai.

RACINE,WIS

Mirė Povilas švaikauska

AKIĮJ SPECIALISTAI

CICERO, ILL

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

LIETUVIAI
Reikalaukite DEGTINES

10734 S. Michigan Avė Tel. Pullman 5703

S. C. TACHAVICZ

Garsinki!

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių 
Laidotuvių Direktorių Asociacijos.

įblika pradės 
ksčįau. Buki-

koplyčios visose \ 
Chicagos dalyse -V

Drau
Drau

susi.

Esam tikri, kad p» Bulow čia 
greitai pasieks savo kvotą — 
įrašys 30 naujų narių Chicago 
Lietuvių Draugijos.. St. Charles 
lietuviai pasidarys dalimi skait
lingos Chicagos Lietuvių Drau-

A

gijos šeimynos. Puiku!

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
DEGTINĖ.

Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7

VARKALA, Draugijos Auditorius

DR. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisą. 4646 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso vai.: Nuo 2 iki 4 ir nuo Alki 8 

vak. Nedčlioj pagal sutarimą.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930,

Prasidės 7:30
Šiame susirinkime bus 

valdyba>v apkalbami
Draugi-

skyrius—Racine 
turos Draugija.' 

> Velionis buvo 
išvykęs į Gary,

OPTOMETRISTAS
Yarda 1829

• - o

Pritaiko Akinius
Kreivas Akis 

Ištaiso.
Akiniu Dirbtąvi

DR. V. A^ŠIMKUS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki 1 
Vai., Nedaliomis nuo 10 iki 12

. 8343 South ^Halated SU
- T«4. RAMlOTtaH 1401

tokio stebuk
lo JLi F. Bulaw neįstengs pa-' 
dSTyti. Plačiau apie tai bus ki
tą kartą. Greitu laiku čia įsi
kurs Chicago Jleights Lietuvių 
Kultūros Draugija — Chicagos 
Lietuvių Draugijos skyrius. 
Triumfo Konkursas Prasidės va
sario 1 d., 1937 m. Draugijos 
nariai, esate prašomi registruo
tis konkurso darbui. Laukiam.

Visi Chicagos Lietuvių Drau
gijos nariai,.kuriems tenka gau
ti šiame Draugijos vakare gar
bės žymes, malonėkite būti ne 
vėliau kaip 6 vai. vakaro, tuo 
laiku bii3 įteiktos garbės do
vanos ir nuimti paveikslai.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ, 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse-

Kaip žuvis be van
dens, taip geras 
lietuvis be “Naujie
ną” neturėtu būti.

Vakaro Darbininkams
Draugai, kurie apsiimsite 

dirbti Draugijos vakare; būti
nai pribukite 3:30 popiet į sve
tainę. Kadangi vakaras prasi
dės 4:30, tai 
rinktis kur kas 
te čia pažymėtu laiku

Ofiso Tel. Boulevard 5913

DR BERTASH 
756 West 35th St.

Cor, of 85th and Halsted Sts.
Ofiso valandos nuo 1-3 nuo 6:30-8'.S* 

Nedaliomis nagai sutarti.
Rez. (910 SO. MICHIGAN BLVD 

Tel. Kenwood 5107

Rez. 6609 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Tek Prospect 3403

Pranešimas* Garbės
Nariams i

(Daugiau Chicagos Lietuvių 
Draugijos žinių 3-čiam 

puslapyje)

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

GALIMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

Stambus žmonės atliko didelį 
darbą

JOSEĘH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
1631 SOUTH ASHLAND AVENUF 

Res. 65 K So. Rockvrell St.
x Telephone: Republic 9723

PATARNAVIMAS 
DIENA? IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

lydėtas j'amžinasti; Velionis pa
liko nubudime žmoną Sųzaną 
švaikauskienę, sūnūs ir posū
nius. ■ L

Sausio 3 d. pasimirė senas 
Šios organizacijos narys Povilas 
švaikauskas. Velionis geniau 
gyveno Springfield, paskutinių 
laiku buvo pastovus Racine.gy
ventojas. Buvo be 'tiktai senas 
šios organizacijos narys, bet 
taipgi geras, nuoširdus, jos dar
buotojas. Pradėjus organizuoti 
Chicagos Lietuvių Draugijos 
skyrių Racine, jis labai daug 
padėjo darouotis musų atsto
vui p. F, Buląw naujų narių į-

/orECONOMY and 
SATISFACTION ūse 

Double Tėsted!DoubleAdionf 

B AKI N G 
IMU POWDER

Šame Pricė Today ds45}&}isAqo 
25 ounces for 25* <

Fui! Pack ••• No Slack FiUin^j

I. J. ZOLP
1646 West 46th Street , Phones Boulevard 5208-8413

S. M. SKUDAS
718 West 18th Street Phone Monroe 8377

DraugfM Vakaras
Chicagos Lietuvių Draugijos 

vakaras įvyksta šį sekmadienį, 
Sokol svetainėje, 2345 So, Ke- 
dzie Avė. Vakaro pradžia 4:30. 
Programas bus geras, nariai 
kviečiami atsilankyti skaitlin- 
gžh ir nesivėluoti.

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

Ofiso Tel. Dorchester 5194 
Rez. Tek Drexel 9191 

DR. A. A. ROTH 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moterišku, Vyrišką, Vaiką ir visą 
chronišką ligą.

Ofisas 6850 Stony Island Are.
Valandos: 2—4, 7—-9 vai. vak. Ned* 

Uomia ir šventadieniais 10—12 
diena.

Bidow pradėjo sėkmingai 
darbą

4605-07 ScC Hermitage Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

A. MASALSKIS
8307 Litu&nica Avenue Pilone Boulevard 4189

Sekmadieni, sausio 10 . d., čia 
buvo atvykę du stambus šulai iš 
Chicagos Lietuvių Draugijos — 
Draugijos prezidentas J. Micke
vičius ir Draugijos daktaras A. 
Monįvįdas. Jie Čia padarė dideli 
darbą, per pusvalandį įrašė apie 
70 naujų narją Chicagos Lietu
vių Draugi j qn. Taip sakant, 
buvo s.umuštas rekordas naujų 
nariu įrašyme

jaunąs sūnūs Jonas 
L. Novogrodskas ir 
inteligentiška duktė, 
A. NoVbgrbdskaitė;

■žmona n.

LACHAWICZ ir SŪNUS
2314 West 23rd Place Phone Canal 2515

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojas chi
rurgas ir akušeris. V

Gydo staigias ir Chroniškas ligai? 
vyrų, motenj ir vaiką pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas' ir Laboratorijai
1034 W. 18th St., nežoli Morgan Si.

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

Tek Canal 3110
Rezidencijos telefonai:

Superior 9454 ar Central 7464

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas ir Rezidencija.

3335 So. Halsted St
CHICAGO, ILL.

Chicagos Lietuvių Draugijos 
metinis susirinkimas įvyksta 
šiandien vakiare, 7:30, Masonic 
Temple, 1547 N. Leavitt St. 
Šilime susirinkime muzikos ir 
dainų programo nebus, bet bus 
daug kitų organizazcijos reika
lų išsprendimui. Nariai, turi 
liuesą laiko malonėkite Atvykti 
i susirinkimą.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
šiame paveiksle matosi narių skaitlingas susirinkimas. Pirmoj eilėje 

pirmas iš kairės į de- 
Lukauskas—maršalka, F. Petruska—protokolų sekretorius, p-lė Jcnnię LąureĮ 

gjC, J. Mačiulis — pirmininkas, G. Grinius—pirmininko pagelbininkas, p-lė . S. 
krėtorius-iždininkas ir Ernest Širvidas—iždo globėjas.

Tom Taylor
18 mėnesiu 

senumo

Res. 6631 So. California Avenue 
Telefonas Republic 7868 .

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE

CIement 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 piet.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS ‘ 

Opfometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
rno; skaudamą akių karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedčlioj nuo 10 iki 12 v. dieną.
Daugely atsitikimą akys atitaiso

mos be akinią. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

Smagu pranešt, iįkąd St. Char- 
les ^stojo į’ eiles ^ktyvųjų kolo
nijų. Senais genais; laikais ši 
kolonija buvo žymi; savo veiki
mu kultūrinių darbo dirvoje, 
bet kaip dauguma kitų kolonijų 
taip ir St. Charles buvo prisnū
dusi. Manoma, kad čia įsteigus 
St. Charles Lietuvių Kultūros 
Draugiją (Chicagos Lietuvių 
Draugijos skyrių), St. Charles 
lietuvių kultūrinis gyvenimas 
vėl atbus. ’ '■ ’

Pravartu priminti, kad musų 
atstovo F. Bulow pirma darbo 
diena St. Charles buvo tikrai 
sėkminga. Ne tiHdi. susipažino 
sų žymesniais ^jps kolonijos 
darbuotojais, bet dar šešis nau
jus narius įrašė- (ghieagos Lie
tuvių Draugi j on.’; įąrpe įrašytų 
narių yra šie: žymus šios ko- 
’onijos darbuotojas p. R. P. Gri- 
ciurias, jo 
Griciunas, 
jo jauna, 
p-lė Dėlla 
Paulina Dombrdški
Joseph Dombroški, kuris užlai
ko gražų ta'VeHib biznį prie 
Main St. Taipgi Draugi jon įra
šė žymaus biznieriaus moterį 
Marė-Zaranka. PMlas Jonas Za- 

;ranka< 17 Ėast <-lŠtate - SU,- Ge~ 
neva, . I1L laiko * 1 gerą taverną^ 
taipgi gasolino stoti.

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

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

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

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarą 

_____ Draugijos Nariai

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

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

Tel. Seeley 7330
Namą telefonas Bruntmick 0597

GYDIfOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: nuo 2 Iki 4 v. p. p. ir nuo 7 
iki 9 v. vak. Trečiadieniais ir Sek

madieniais, susitarus.
OFISAS

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Tel. Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8896

Dr. Susanna Slakis
Moterą ir vaiką ligą gydytoja
6900 So. Halsted St.

Valandos 1—4 po pietą, 7—8 ▼. vak. 
išskyrus seredomis ir subatemis.

1410 Soufh 49th Coiirt Cicero Phone Cicero 2109

Ofisas ir
756 West 35th St. t

kampas Halsted St.
Valandos: nuę 10—i nuo 6 iki 8 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Phone f Boulevard 7042
DR. C. Z. VEZEL’IS 

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street
Valandos riuo 9 iki 8 vakaro.

Seredoj pagal sutarti.

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:

3467 L<»we Av«. TeL Yards 2510

Cicero Lietuvių Kult, 
gijos (Chicagos Lietuvių 
gijos skyriaus) metinis 
rinkimas įvyks penktadieni, au
siu 15 d., Liuosybės svetainėje 
14 ir 49th Ot 
vakaro, 
renkama 
kiti svarbus Kul 
jos reikalai. Taipgi nusirinkime 
bus geras programas — inž. 
Kastas Augustinavičius duos i- 
domią pakaitų tema — Ispani
ja. P-no Beliajaus trupes artis
tai šoks puikius lietuviškus šo
kius. Taipgi čia galėsite užsimos 
keti mėnesines duokles Chica
gos Lietuvių Draugijai.

-4-Kviečia ^Ciceronas

rašyme. Jo, darbo pastangoms 
dėka čia buvo įkurta Draugijos

Lietuvių Kul-

NfežSJimo,' išbėrimų ir Dedervinės— 
Žemo greit palengvina skausmus nuo 
sušvelnina iritaclja nuo Eezemos? spuo
gų ir panašių odos nesveikumų. Per 25 
metus Žemo vartojamas ir giriamas 
milijonų kųipo švarus ir Saugus vair 
tas prąšalinlmui odos irltacijų. Užglr- 
tas Good Housekeepiųg Bureau, No. 
4874. Š5c, 60c, ir $1. Visi vaistinin
kai užlaiko .

savo reikalais 
Ind., čia apsir- 

tuoj pasimirė*. Kuną^par-

SAUSIO' 3 D. WAUKEGAN ĮVYKO PIRMAS 
nariu susirinkimas 
sėdi AVAUKEGAN LIETUVIŲ KULTŪROS DRAUGIJOS valdyb 
šiuę sėdi . 
—iždo glo 
L. Gabris

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Residence Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 

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

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

DR. A. J. MANIKAS
PHYSICIAN-SURGEON 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116. * .

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

Tel. Lafayette 8051 
Valandos: 9—>10 .ryto, 5—6 p. p.

Kasdien, išskyrus seredą. 
Sekmadieni susitarus.

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

Dr. Charles Segal
OFISAS 

4729 So. Ashland Avė. 
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

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

Phone MIDWAY 2880.

Mrs. Anelia K. Jarusz
Physical ’Dierapy 

and Midwife
6630 S. Western
Avė., 2nd floor

-F - ■'' Hemlock 9252
Patarnauju prie 
gimdymo namuo- 
8e ar d u odų massage

■ eleetrie t r e a t- 
mentIMB tie blankets ir tt. 
Moterims ir mer- 

4 / JMMflil girioms pat a r i- 
mai dovanai.

ANGLYS!
. ' ,'ANGLtS!. .

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE.

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS
’ ANGLYS F' ■ -r •

$4 J5 iki $6.00 už toną 
PAŠAUKIT DIENA AR NAKTĮ

Tel. Kedzie 3882

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

111 W. Washington S
Boom 737

Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare, 
Ofiso TeL Central 4490

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn St. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3823 So. Halsted St.
Valandos vakarais nuo 6 iki 8:80. 

Tel. Boulevard 1810.
Ketyirtadiėniais ir Sekmadieniais— 

pagal sutarties.

MCTUWJ bh/IUGlK 
. YRA PAŠALPOS LIGOJE, POMIRTINIŲ IR KULTŪROS DRAUGIJA

DRAUGIJOS OFISAS, 1739 South Halsted Street. Telefonas Canal 0117 —- Atdaras ketveegais visą Jieną. 
VALDYBA: P. MILLER, finansų seki eterius-

J. MICKEVIČIUS, prezidentas J. DEGUTIS, iždininkas
K K AIRIS, vice-prezidentas P. GALSKIS, trustisas
V. MANKUS, sekretorius P. MILAŠEVIČIUS, trustisas.

NATHAN KANTER

MUTUAL LIO&flR C0BIPW 
4707 SOUTH HALSTED STREET 

Visi Telefonai Yards 0801
VIENINTELIS DISTRI$UTORIUS

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street

Š. P. MAŽEIKA
#319 Lituanica Avenue Phone Yards 1188

1 ■ Uįii I iuhiii wi I'A' 1 n U11^*1 I I "I I'|>"> '»>>>« 'I .

i J. LIULEVIČTŲS
4348 Co. GMi^ornia Avenue ' Phone Lafayette 3572

MtLIONS'OF POUNDS. rtAVf BEEN 
• USED BYpURjGOyERNMfNT, ,

Itching
Skin

žemo
FOR SKIN. IRRITATIONS

F. Bul0W

iB;
■

..... ■ MiS
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Chicagos Lietuvių
Draugija

Kiek kuri kolonija 
turi įrašyti nauju 

narių?
prasidėsKonkursas 

d., tęsis penkiolika
Konkurso vedėjas 
kolonijai yra nusta- 
kiek turėtų įrašyti

• Triumfo 
vasario 1 
mėnesių, 
kiekvienai 
tęs kvotą,
naujų narių. Kvota buvo nusta
tyta atsižvelgiant j tai: kiek 
kuriame mieste yra lietuvių gy
ventojų, kiek narių jau priklau
so Draugijon, kiek kolonija tur
tinga aktyviomis jėgomis, kiek 
yra palankios sąlygos Draugi
jos augimui. r

Pavyzdžiui, konkurso vedėjas 
nustato aukščiausią kvotą nau
jų narių įrašymui Cicero, bet 
daug mažesnę kvotą skiria 
Springfieldui, nors narių skai
čius abiejų kolonijų arti viens 
antram — Cicero 294; Spring- 
field — 245. Cicero naujų na
rių kvota yra 200, o Springfield 
naujų narių 
Konkurso 
ciceriečiai 
sieks savo 
fieldiečiai.
kad sąlygos konkurso darbuo
tei numatomos daug palankes
nės Cicėroj, negu Springfielde. 
Panašiu mastu buvo matuoja
ma kvotos nustatymas ir ki
toms kolonijoms.

Numatoma Naujų Narių 
kvota pagal kolonijas /

Kiek turi įra
šyti narių 
..... . 66 
... L700 
..... 100 
..... 200 • * 

58 
75 
65 

.j 69 
...51

79 
121 
.68 
66 
50 

..... 132 
.... 100

NAUJOS MADOS <*

kvota tiktai 66. 
vedėjas mano, kad 
daug greičiau pa- 

kvotą, negu spring-- 
Vien todėl taip bus,

ADOS

4290

Kolonija
Aurora ............. ....

• Chicago .......
Chicago Heights
Cicero ......4—...

De Kąlb .... ......... 
Gary    ...
Harvey ...........
Indiana Harbor ...
Kenosha ..........
Melrose Park ......
Rockford.............
Racine^......
Springfield ........... 
St. Charles...... .....
Waukegan ...........
Westvillę
Triumfo Konkurse numato

ma — 8,000 naujų narių.
Konkurso vedėjas nustatyda

mas kolonijų kvotas atsižvelgė 
ir į tai, kokios sąlygos yra pa
čioje kolonijoje. Pavyzdžiui, 
Melrose Park, ši kolonija nors 
ir nėra skaitlinga lietuviais, bet 
čia arti du kiti miesteliai — 
Maywood ir Bellwood. Melrose 
Park konkursantams proga ieš
koti. prospektų savo kaimyniš
kose kolonijose. Tas pats su 
Aurora,, čia sesutė kolonija — 
Satavia. Prie Indiana Harbor 
arti randasi East Chicago ir t.t.

Vienas žymus musų darbuo
tojas iš Cicero klausė konkur
so vedėjo: kas bus daroma su 
Chicagos konkursantais, kurie 
atvykę į Cicero išgaudys jų 
prospektus. Konkurso vedėjas 
čia nieko blogo nemato, jeigu 
Chicagos konkursantas įrašys 
ndują narį Draugijon Ciceroje, 
taip kaip nieko blogo nebus, jei
gu Cicero konkursantas įrašys 
narį Chicago j e. Nors Chicagos 
konkursantas įrašys naują narį 
Ciceroje, bet įrašytas narys eis 
į Cicero kreditą, bet konkursan- 
to sąskaiton. Tas pats bus jei 
Cicero konkursantas įrašys nau
ją narį Draugijon Chicagoje — 
narys eis Chicagos kreditan, o 
Cicero konkursanto sąskaiton. 
Taip sakant, nėra to blogo, ku
ris neišeitų į gerą — kur narys 
nebūtų įrašytas, nauda iš to 
yra Draugijai, kolonijai ir pa
čiam < konkursantui. Tokiu at
sitikimu blogumų nei per spak- 
tyvą nesimato.

Tiktai vienas svarbus klausi
mas kyla ar visos kolonijos sa
vo spėkomis galės kvotas pasiek
ti. Mažesnės kolonijos, jeigu 
bus silpnos darbuotojais, jas 
aprūpins centras, bet butų daug 
geriau, kad jos pačios savo spė
komis kvotas užpildytų, šiame 
svarbiame darbe turės darbuo
tis ne vien konkursantai, bet 
ir visi kolonijų nariai. Tada 
tiktai darbas bus 'greit ir sėk
mingai baigtas. -

4 f

Joan Blondell, filmų žvaigždė, parodo ką madnioji mote
riškė vilkėja šią. žiemą. (Naujienų-Acme Photo)

jis pažiūrų nustatymu ir kitais tančius dolerių, 
visuomeniniais ar

kooperatiniais pagrindais 
nušviečia visuomeninio darbo dvasiniais, 
pastangas, pasiekimus ir kliu' lietuviškos ku^uros reikalais, kai pūtiko ūkininką, 
tis. Jo kooperatiniu klausimu į Bet taip pat reikalinga ir kas- Johnson ir bandė jį apgauti, 
pareikštus mintys rado atgarsio 
įvairiose Pietų Amerikos lietu
vių kolonijose. Lietuviai dedasi 
bureliuosna po kelis ir. kelioli- 
ką šeimų, pradeda kurti savo 
kooperatyvčlius prekybai vary
ti ir pramonei vystyti. “A. L. 
Balse” skaitome; • i-

Bet jis prilipo liepto galų;
Clarence

Kalbės apie Ispani
jos civilio karo eko
nomines priežastis

Chicagon atvyks Salvador de 
Madariaga, buvęs ambasado
rius Washingtone.

V B. K. ALGIMANTAS;

Aktyvėja PietiĮ Amerikos || 
lietuvių veikimas

BRAZILIJOJ PERŠAUTAS MOKYTOJAS BAKŠYS u '■

No. 4290. IŠĖJIMUI SUKNELĖ. 
Gražiai atrodys jeigu pasisiūdinsite 
iš naujoviško šilko su balta apikak- 
le, ir rankovėmis.

Sukirptos mieros 12, 14, 16, 18, 
20, taipgi 30, 32, 34, 36, 38 ir 40 
colių per krutinę.

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

Ateinantį Šeštadienį žymus 
ispanas atvyks Chicagon supa
žindinti vietos žmones su Ispa
nijos pilietinio karo ekonominės 
priežastimis.

Svečias bus Salvador de Ma-

Dr-jos Užsienių Lietuviams Didelis formatas, 
Remti (DULR) atsiųstas Brazi- 

■X 

lijon mokytojas Simas Bakšys, 
įgijo vaikų ir tėvų simpatijų 
mokytojaudamas Sąo Paulo 
mieste. Jis organizavo vakari
nius kursus ir suaugusiems prie 
Valančiaus vąM|p ''įadkyklo’s.*- ’

Bet dabar mokytojas Bakšys, 
randasi ligoninėj. Mat, rugsėjo 
19 d., 1936 m. buvo lietuvių 
vakarėlis vadinamuose “lietuvių 
namuose” Sao Paulo mieste. 
Apie >12 vai. nakties viena lie
tuvaitė pdsiruošus eiti namo ir 
vieno kito prašė, kad ją pa
lydėtų, bet seni braziliečiai lie
tuviai, matytis, žinodami “kom
plikacijas,” nelydėjo. Sutiko pa
lydėti mokytojas Bakšys. Paė
jus porą kvartalų buvęs tos pa
nelės sužadėtinis puolė panelę 
mušti. Inteligentiškas 
Bakšys užsistojo už jo lydimą 
panelę. Tada užpuolikas du kai't 
šovė j mokytoją Bakšį. Viena 
kulka perėjo per švarko ranko
vę, bet kita pataikė šonan ir 
kūne pasiliko.

Mokytojas pasirodė esą^ pa
kankamai kantrus: marškiniais 
užkimšo žaizdą ir parėjo namo. 
Kuomet apalpo, tapo pašaukta 
greitoji pagelba ir mokytojas 
tapo paguldytas “Santa Casa 
ligoninėn. Gydytojai pareiškė, 
kad gyvybei pavojaus nėra.

Išėjo naujas siavaitraštis
Argentinos sostinėje rugsėjo 

24 <1., 1936 m. išėjo naujas lie
tuviškas ’ savaitraštis “Išvien.”

ponas

Jis kalbės Palmer House 
viešbutyje, kur Chicago Coun-

dariaga, buvęs Ispanijos^ amba- cil on Foreign Relations rengia 
sadorius Amerikoje. prakalbas

8 puslapiai. 
Leidėju redaktorium pasirašo 
Matas šalčius. , z;Laikraštis fi
nansuojamas LięjtuVos valstybi
nėmis lėšomis, iš tų likučių, 
kurie nebuvo ąųgraušti tauti
ninkų ir katalįkų t vardą kone- 
veikiantiems “Pietą A. Žinių” 
Kliaugai ir “švyturio” kunigui 
Janilioniui.

“Švyturys” naują laikraštį 
spėjo išvadinti perdėm bolševi
kišku ! Iš to gaiįmą spręsti apie 
sektantų atestacijas apie kitus 
laikraščius. • ’

Savaime suprantama, kad 
“Išvien” turės bųt savo rūšies 
oficiozas. Pirmas numeris buvo 
tolerantiškas, darąs gerąl pavir
šutinį įspūdį, tik mažai apdirb
tas, nes palikta begalė korek
tūros klaidų, nors buvo ruošia
mas kaipo pavyzdinis numeris 
per kelias savaites.. v-Nemačius 
kelių numerių, negalima “ates
tuoti,” nors tą laikraštį bjau
riai ' apšmeižė pirmiau lėšas 
naudojusieji “švyturys- ir ‘T. 
A. žinios.”

Vaikščiodamas po Indi jas po
nas šalčius buvo laimingesnis: 
Ten jį niekas nešmeižė. Gi čia 

, jis tapo apkrikštytas tokiais 
būdvardžiais, kurie dalinami vi- 

, siems ne su sektantais einan
čiais gaivalais... (

Imamasi kooperatinio darbo
Buvęs Raseinių gimnazijos 

mokytojas ir Lietuvos Seimo s.- 
d. frakcijos narys Pranas Vi- 

' konis (Pr. Dagys), po ilgo var- 
; go puikiai įsikūręs Urugvajaus 

sostinėje, Montevideo.. Tuo 
klausimu “Argentinos ^Lietuvių 
Balse”; labai gražiai išsitaria. 
Straipsnyje — Organizuokimės

“Lietuvių organizacijos Pietų 
Amerikoje yra dviejų rūšių. 
Vienos ,yra sutvertos ir didina
mos, tobulinamos pačių Lietu
vos išeivių iniciatyva ir nuošir
džiais idealais pagrįstos, gi ki
tos yra gastrolierių' pučiami 
burbulai, kurios vien blėdį kolo
nijai dard, kurių priedangoje 
sektantai lietuviškus litus me
džioja. Jos padarė meškišką pa
tarnavimą kolonijoms, užnuodi
jo instinktus pačioje užuomaz
goje-

Geriau kalbėsime apie tas or
ganizacijas ir draugijas, kurios 
yra pačių; Lietuvos išeivių pasi- 
f vertimu sukurtos, kirbos yra 
ryškus požymis musų išeivijos 
gerų norų ir jos subrendimo 
galvoti ne/vien savo asmeniško 
būvio, bet ir lietuviškosios vi
suomenės ir senosios savo tė
vynės gyvenimo klausimus gvil
denant. *

Bet vis dėl to klystume ma
nydami, kad išeivių /gyvenimo 
reikalams užtenka vien kultu- 
rinių, savišalpinių ir visuomeni
nio pobūdžio organizacijų bei 
draugų. Nes, kaip žmogaus 
sveikatos ir gyvybės palaiky
mui neužtenka vien gražių min
čių ir kilnių idėjų, neužtenka 
vien šiltų rūbų ir vien švaraus 
užsilaikymo, bet-būtinai reika-' 
lingas ir maistas, taip ir musų 
išeivijos "lietuviško organizmo 
palaikymui neužtenka vien kul
tūrinių, politinių organizacijų, 
kurios rūpinasi jo visuomeninių

dieninė duona, reikalingos to- Ūkininkas pagriebė lentgalį ir 
kios ekonominio pobūdžio or- juo Morris Siegelį tiek sumu- 
ganizacijos, kurios musų išei- še, kad tasai mirė, 
viams padčtų kovoti už kasdie- i sį e) irko iš ukio

duonos kąsni kunos jam jr b bet
padėtų 1S kurti svetimuose kras- . nemokgti kurje
tuose kurios stengtųsi nušvies-. iklausg ukininkui.
ti šių kraštų tas gyvenimo sry-i
tis. kur galima produktingai Į ^Johnson gyvena netoli Toto, 
konceųtruoti' musų išeivijos e-' Indiana.
konomines pajėgas, energiją ir 
iš senosios tėvynės atsivežtus] 
bei čia įgytus patyrimus ir su
manumą. Kitaip sakant, reika
linga tokių organizacijų bei 
draugijų, kurios stengtųsi su
burti inusų išeivijos sveikas pa
jėgas bendram produktyviam 

už ekonominės išeivių 
pagerinimą.
(Bus daugiau) į

darbui, 
buities

Apgavo šimtus, bet 
prilipo liepto galą

Ūkininkas nužudė šulerį 
už $100

Inventoriaus 
Išpardavimas 
35 tūkstančių dolerių 
vertės prekių turi būt 
išparduota žemiausia 
kaina, - kad padaryti 
vietos naujoms pre
kėms.

*. Morris Siegel apgavo šimtus 
žmonių Chicago j e ir Indianoje. 
Jis ėmė pinigus visokiais pre- 
tekstais. Jis žadėjo išgelbėti 
prasikaltėlius nuo bausmės; nu
teistuosius — nuo kalėjimo, 
siūlė protekciją už tam tikrą 
atlyginimą, etc.

Išviliojo jis iš žmonių tuks-

Kojų žaizdas ...................  $3.00
Varicose Veins ................ $2.00
Kylą ......................   $5.00
Raudongysles .................... $2.00
Ištinusias kojas ................ $3.00

už kiekvieną gydymą.
Patarimai dykai. Tūkstančiai paten
kintu ligonių. 
' DR. E. N. FLINT ASSOC.

1105 kambarys—32 N. STATE ST.
Chicago, Illinois

Kasdien 9:30 v. r. iki 5:00 p. p. Antr. 
ir penkt. 9:30 v. r. iki 8:00 p. p.

Rekomenduojanias Kaipo Skilvio Vaistas
“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 

Ivio ligos ar šiaip nevirškinimo ir galiu Širdingai 
. rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlus”. Nedarykite 

jokių bandymų su kitais liuosuotojais. Imkite Trinerio 
| Bitterio Vyną, kurs per 45 metus jau yra įrodęs, kad jis yra 
! tinkamiausias vaistas nuo nevirškininib, gasų; blogo apetito, 
I galvos skaudėjimo, neramaus miego ir panašių negaliavimų.

---------------------- PRAŠYK SAMPEEIO DYKAI---------------------
Trlner’s Bitter WInc Co. A-M 8. We)Ia St., Chicago, UI. 
JPrisiųsk man sampelj dykai

Vardas _______ :------------------------ —------------------------------------
Visose 

Vaistinėse Adresas

Vienatine Tokia

Anglų Kalboj

“The Daina”
- » . * .

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

1937 Radios pagaunančios 
viso pasaulio stotis, meta
lo tūbomis kaip ant pa
veikslo, tiktai

$45.00
Kitos radios kabinetuose 
vertes $50,00 po

*24.50
Mažutis radios vertos 

r$16.80 už .

9.75
Geros vartotos radios 7—8 
tūbų po

*4.75
' u •Hoover Elektrikiniai dulkių 

valytojai, perdirbti po

*12.50
Thor Skalbiamos mašinos 
po

*37.50
Aluminum ketvirtaines 
Maytag skalbyklos Factory 
guarantuotos, perdirbtos po

*49.50
5 šmotų Dinettes gražus 
stalas ir kėdės už

*14.50
9 x 12 karpetai po

*11.95

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

NAUJIENOS Pattern Dept.
1739 S.(Halsted St., Chicago, III. 

čia įdedu 15 centų ir prašau

atsiųsti man pavyzdį No.......... .

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

■ i'-.:'
ė iš

Pinigų Tapytojams Išmokam
“ z ’ V '' • ■ ' . !

Kiekvieno Asmens Pinigai
Apdrausti iki $5,000.00

Duodam Paskolas ant 1-mų 
Morgičių

(Miestas ir valstija)

Standard f edsral Savings&Loan Association of Chicago I
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1G79 I
: —————■ "   ——.....................—  ■ . ...   į |

Gausite NAUJIENŲ ofise.

INCORPORATED

3417 So. Halsted S t
Tel. Boulevard 4705

Jos.F.Budrik

✓

... , .

Budriko programai Nedaliomis 
W. C. F. L. 7 iki 8 vai., vak. 
Panedeliais ir PStnyčiomis 
W. A. A. F., 3:30 po piet. 
Ketvirtadieniais W. H. F. C., 
nuo 7 iki 8 vai. vak.
'■ i į........  ................ ..........  ..........

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija.

Puikiausia knyga visam musų 
jaunimui pasiskaityti.

“The Dainą” yra parašyta Lie
tuvos rašytojo Katzenelenbo- 
geiio.

Kaina $2.00.
Tėvai, nupirkite dovanų savo 

vaikams šitą knygą.

BUDRIK 
FURNITURE MART 
3347 So. Halsted St.

Remkite tuos, kurie 
garsinasi \ 

NAUJIENOSE”



«
NAUJIENOS

The Baily New«
Pablished Daily Except Sunday by 
The Litfeaanian News Pub. Co.» Ine 

1139 South Halsted Street
Telephone CANal 8500

> ■ ■ ——.

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada
$5.00 per year outside of Chicago
$8.00 per year in Chicago 
3č per copy.

............ ............... .........................
Entered as Second Class Matter 

March 7th 1914 at the Post Office 
et Chicago, III. under the act of 
March 3rd 1879.

NAUJIENOS, Chicago,

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted SU Chicago, 
BL Telefonas Canai 8500.

$8.00
4.00

. 2.00

. 1.50
, .75.

gai, kuriuos duoda valdžia universitetui.
^Mokslo dalykus paprastai tvarko universiteto gal

va kartu su profesoriais. Valdžia į juos retai tešikiša. 
Jeigu ji kištųsi, tai nebūtų! akademiškos laisves, z nes 
repubHkonai’ ieškotų priekabių prie profesorių, kurie 
pritaria demokratams^ demokratai kabinėtųsi prie pro
fesorių republikonų^ abeji — prie soeialistų, ir t. t.

Bet kaip turi "būti? Ar valdžia privalo kontroliuoti 
mokyklas, ar ne? ' . : <

$5.00 
2.75 
1.50* 
1.00

UMsakym* kalnai
Chicagoje —. paštu:

Metami -.......... .................. ..
Pusei metų _________ ______
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui ------------

Chicagoj per išnešiotojus:
Viena kopija -—---------------- 3c
Savaitei ------------18c
Mėnesiui ____ ...____________75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paštui

Metams
Pusei metų —i—
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vienam mėnesiui___ .j------- , .75

Lietuvon- ir kitur užsieniuose 
j (Atpiginta)

f ' y

Metams - --------------------- -— $8.00
Pusei metą________ —----- — 4.00
Trims mėnesiams ------ - ------ 2.50
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartų *u užsakymu.

Ir kriminalistai nori darbo
Pernai metais 70,587 asmens padavė aplikacijas, 

prašydami darbo federalinės valdžios įstaigose. Val
džia praneša, kad 1,630 aplikacijų buvo atmesta, ka-, 
dangi pagal pirštų antspaudas buvo susekta, kad tie 
prašytojai turi kriminalinius rekordus.

Kai yra kelis kartus daugiau prašančių darbo, ne- 
guMarbų, tai suprantama, kad valdžia pasirenka tuos, 
kurių rekordai švarus. Betr antra vertus, ką gali dary
ti tie žmonės su kriminaliniais rekordais, jeigu net val
džia atsisako juos samdyti?

Privatiniai darbdaviai juo labiau jų nesamdys. Tai 
kaip jie gali gyventi? Vadinasi, jie yra verste verčiami 
ir toHaus vogti, plėšti arba kokiomis nors suktybėmis 
daryti pragyvenimų.

Prancūzų ir anglų interesai
Francuzija ir Britanija ėmė, galų gale, mobilizuoti 

savo ginkluotas jėgas prieš Ispanijos sukilėlių talkinin
kus. Paryžius/reikalauja, kad gen. Franco išmestų yo- 
Įdetijos kareivius iš Morokoy o* jei ne, tai francuzų ar
mija eisianti į Maroką padaryti tvarką. Anglų ir fran
cuzų karo laivai yra siunčiami į Ispanijos pakraščius.

To reikėjo tikėtis. Francuzija negali toleruoti, kad 
Hitleris užimtų ispanų koloniją Afrikoje, po šonu fran
cuzų kolonijos,! ir sava^armiją pastatytų paltai vakarinę 
Ispanijos sieną. Jai pakanka matyti vokiečių pulkus 
viename fronte, skersai Reino upės.

Britanija nieku budu nesutiks, kad< kokia nors stip
ri valstybė imtų statyti tvirtoves šalia Gibraltaro.

Todėl vargiai buvo galima abejoti, kad francuzai ir 
anglai ankęčiaus ar vėliaus turės pavartoti jėgą prieš 
Ispanijos fašistus ir jų patronus, kai paaiškės, kad po 
pilietinio karo priedanga vokiečiai ir itąlai vis labiaus 
Ispanijoje įsitvirtina.

Vieni francuzai tuos akiplėšas užkabintibijojo, nes 
įsivėlus į karą su Vokietija ir Italija jiems butų buvę 
sunku laimėti. Bet kai Anglija pasižadėjo * francuzams 
padėti, tai Vokietija ir Italija nėra jiems baisios.

Ispanijos žemėje francuzai galėtų Hitlerio ir Mus- 
solinio jėgas sunaikinti kaip bematant.

—  1 Oiw         I.i^. Įjt W»i»iwh»hw>

Demokratijose ir diktatūrose
į v

i šitame klausime demokratinių šalių nusistatymas 
[skiriasi nuo nedemokratinių Šalių. Kur viešpatauji de* 
mokratfja, tenai laikomasi* nuomonės^ kad mokyklos tu* 
ri būt / kaip galint labiau nep0kl&usWos niw valdžios^ 
ypatingai aukštosios mokyklom Taigi ir kai Lietuvoje 
buvo įsteigtas universitetas, tai valdžia suteikė jam 
plačią “autonomiją” (tautininkų valdžia ją dabar labai 
susiaurino).. ■■ "■ ■ / • 1 •

Bet diktatūrose mokykla tai toks pat valdžia įran
kis, kaip bėt kuri kita valstybinė įstaiga: policijos nuo
vada, kareivinė ir t. t. z

Pažymėtina, kad Rusija šituo atžvilgiu pasirinko 
nedemokratinių šalių kelią. Visos jos mokyklos^ prade* 
idant nuo vaikų aikštelių (kindergartenų) ir baigiant 
-mokslų akademija/ griežtai ir absoMučiai kontroliuoja 
valdžia. Šitai savo tvarkai bolševikai, žinoma, - turi ir 
^teoretišką” patčisinimą. Jie sako,, kad marksištiškoje- 
leninistiškoje “proletariato diktatūroje” kitaip ir būti 

■negalį. ‘ . c
Bet ar iš tiesų Marksas stojo už valdišką mokyklų 

kontrolę? Visai ne. Tokiai kontrolei jisai- buvo griežtai 
priešingas f Laiške, kurį Marksas parašė Vokietijos so
cialdemokratų centro komitetui (1875 rh.)', kritikuoda- 
‘mas partijos programą (Gothos), jisai pasakė:

“Yra visai pragaišfinga pavesti žmonių švie
timą valstybei;.. Priešingai,x visokiai valstybes ir 
bažnyčios įtakai mokyklose turi but užkirstas ke- 

, . lias.”' č ■ ' ... c
Įdomu, kad šitokia aiški nuomonė buvo išreikšta 

jau prieš' 70 su viršum metų. Nuo to-laiko demokratinė 
idėja pasaulyje padarė daug, pažangos, šiandie jau ne 
tik socialistai, bet ir liberalai suprantą mokslo laisvės 
svarbą.-, Todėl mokyklų pavergimui diktatūrose nieku 

i budu pritarti negalima. .

jam reikėjo pagelbos, tai jam 
padėjo keletas asmenų, kuriuos 
jisai paskui (kai jau beda pra
ėjo) įsityžo plūsti ir Šmeižti, be 
jokios iš ją puses provokacijos.

“Naujienas” ir “Naujienų” 
redaktorių jisai terliojo, kaip 
įmanydamas. SLA. iždininką, 
•adv. Gugį, jisai atakavo pik
čiausiomis insinuacijomis. SLA. 
prezidentą, adv. Bagočių, jisai 
stačiai purvais drabstė —- 

j ^džentelmeniškiai” atsily ginda- 
'mas jam už jo moralinę para- 
mą ir auką '“Vienybei”'.

Pohas Tysliava parodė, kad 
i j isai tiek panagus į džentelme
ną, kiek kanebekas į valgomą
ją Šakutę/

Tai visa, kas- galima apie tai 
pasakyti. y / * *

Antradienis, sausio 12, 1937

U

- .(Tęsinys) 

NUSIVYLIMAS

Mano kritikai nurimo. Už
sienių ministeris Granville, 
varde karalienės Viktorijos,

Valdžia ir mokyklos
V I

VVisconsirro universiteto regentams pašalinus to 
universiteto prezidentą Dr. Glenn Frank’ą, kilo daug 
protestų studentijoje, tarpe aukštųjų mokyklų profeso
rių ir plačiojoje visuomenėje dėl “akademiškos laisvės^ 
varžymo. x ’

z Ar paminėtieji regentai šiame atsitikime tam prin
cipui nusidėjo, kol kas dar nėra pilnai paaiškėję. Bet 
yra pažymėtina, kad už akademiškos laisvės principą 
pasisakė- visi — ir tie, kurie prezidento Franko pašali
nimui pritaria, ir tie, kurie nepritaria. Ginčas čia eina 
tiktai dėl to, ar tas principas čia buvo sulaužytas, ar ne.

Tačiau, kalbant apie akademišką laisvę, kyla pla
tesnis klausimas: klausimas apie santykį tarpe valdžios 
ir mokyklų. ?

Europoje, bendrai imant, valdžios labiau kontro* 
liuoja mokyklas, negu Amerikoje. Kiekviename minis- 
terių kabinete tenai yra švietimo ministęris. Jungtinių 
Valstijų prezidento kabinete švietimo sekretoriaus nėra.

Europos šalyse pradines, ir vidurines mokyklas tie
siog steigia ir jas kontroliuoja valdžia. Amerikoje to
kios mokyklos yra paprastai savivaldybių (miesto, 
township ir county) žinioje;

Universitetus ir kolegijas Europoje taipgi įteigia 
ir prižiūri daugiausia valdžia. O Amerikoje dauguma, 
aukštojo mokslo įstaigų yra privatinės. Bet šalia pri
vatinių universitetų yra ir vadinami valstijų universi
tetai, kurie yra# valdomi panašiai, kaip Wisconsino uni
versitetas: valdžia (pav. gubernatorius) skiria regentus 
arbJ universiteto ^trustees”/© šie samdo rektorių (pre
zidentą)’ ir prižiūri, kad butų tikslingai suvartoti pini-

1 *

Apžva
SOCIALISTŲ' KONFEREN

CIJOS Vasario ir 
kovo MĖN?

. Rytinių valstijų. socialistai, 
kurie atsimetė nuo ThpmasO

• '■ ' ‘ ’A ’» .’t,

komtr oliuojamos oficialės- Socia
listų partijos, laikys konferen
ciją Philadelphijoję vasario- 
mėn. 7 d. Toje konferencijoje 
dalyvaus Pennsylvanijos, NeW 
Yorko, Maryland ir Connecti- 
cut valstijų' organizacijų atsto
jai, taip pat kuopų atstovai iŠ
Massachusetts, Rhode Island ir 
District of Columbia ir suomių1 
ir žydų sąjungų atstovai.

New Yorko valstijos orgariJ- 
zacija buvo pašalinta iš seno
sios Socialistų partijos CleVe- 

; lando konvencijojie pereitą va
sarą po to^ kai nacionaltis 

■I vykdomasis komitetas sauvaliiš- 
kai suspendavo tos organizaci^

privedusios j>rie panti jos skili- 
*mo. Tačiau abejotina, kad Tho- 
!mas sugebėtų pasiliuosuofi nuo 
trockistų įtakos. '■ •

i PRANAŠAS PRANAŠIŠKAI
1 IR KALBA

i L. Ptuseika švento’ rašto žo
džiais pranašauja, kad- “Naujie- 

! nų” redaktoriaus* kritika* nau- 
■'josios Rusijos konstitucijos “pa- 
! si&s balsu, šaukiančiu- tyruo- 
ise,,ynes jo neklausę milionai-

Kai sugrįžau* į Zįajnzibar’ą, įteikė man pasveikinimo laiš- 
Visi mane šaltai sutiko. O kuo-1 ką ir dovanų tąbakerką išsag

stytą deimantais.
*

Negalėjau ilgai gyventi Eu
ropoje. Nesijaučiau liuosai fra
ku apsivilkęs. Įkyrėjo man sė
dėti. tarpe ponių ir klausytis 
jų įvairių idijotiškų klausi
mų.

‘ Aš atvažiavau į New Yor- 
ką, bet ir čia man nepatiko. 
Nutariau’, kad pasitaikius pir
mutiniai progai, grįšiu atgal į 
Afriką.

ATGAL AFRIKON

Vienų dieną aš atsilankiau į 
redakciją laikraščio Daily Te- 
legraph. Aš pradėjau redakto
riui kalbėti:

— Mes Afrikoj nieko neži
nome apie ežerą Tanganyika. 
Nieko nežinome ' apie ežerą 
Victoria. žodžiu, nežinome apie 
pusę vakarinės dalies Afri
kos.

Redaktorius Daily Telegraph 
pareiškė, kad jis prisidės fi
nansiniai prie tos ekspedicijos, 
jei James Gordon Bennett su
tiks.

Aš tuojau- pasiunčiau tele
gramą į Ne,w Yorka ir Ben- 
nett’as atsakė:

— Taip!
(Bus daugiau)

met grįžau f Angliją, tai jau 
Čią radau žmones bekalbant 
apie mane įvairius nebūtus dar 
tykus. Jie; sakė, kad aš neesu 
joks išradėjas nei Dr. Living- 
Stono atradėjas. Laikraštis 
The Times, pareiškė, kad ne 
Stanley atrado . Livingstoną, 
bet Livingstonas atrado Stan
ley. • Ir tai rašė Geografinės 
Draugijos pirmininkas Si r 
Henry Rawlinson.

j Aš buvau atsivežęs visus Li- 
vings t ono laiškus ir galėjau 
juos parodyti Geografinės 
Draugijos susirinkime. Vienok 
nieks nenorėjo tikėti, kad tie

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

ĮžEHMMAl KATALIKŲ 
IDEOLOGIJAI 

.....
“Amerika” sako-, kad pava

dinti Staliną “Maskvos popie
žiam”, tai p- pasityčioti iš au- 
įoriteto kum kartM pasaU-ilaiška. ^7 - 
jlta žemėje yra brangiausias.
; Bet kitas, nemažiau katali- 
, kiškas u-ž anąjį laikraštis, 
“Darbininkas”, įdėjo- straipsnį 
:apie Rusijos bolševizmo siste
mą, kuriame ji yra vadinama 
“rojum”. Tenai sakoma: 

»

“O ten rusą kuriamas 
jus. Tas ‘rojus’ įkurtas 
prieš 18 metų...”
Vadinti bolševikišką, tvarką 

(kurią pats popiežius prie kiek
vienos progos smerkia!) “ro
jum”, tai juk turėtų būti dar 
‘didesnis tikinčiųjų žmonių už*t 
gavimas, negu diktatoriaus ly
ginimas su Romos papa. Nes į 

: roj ų tiki visi krikščionys. Apie 
rojų žemėje, iš kurio buvo iš
varyti Adomas su Jieva, ir' 
šventos giesmės yra sudėtos. 
Vienoje sakoma:

“Eik, Adomai, zaraz! /
“Jau ne tavo tas dvara/l” 

! O kitas rojus s yra danguje. 
'Kas į. jįj netiki,, tas negali būt 
išganytas. , \

Taip moikma kunigai. Tuo gi 
‘tarpu šv. Juozapo Sąjungos or
ganas So. Bostone vadina., “ro
jum” boišėvikiškų komunistų 
'įsteigtą sistemą Rusijoje! . , • • **.,■.*'

Klaidos pataisymas

ro
jau

; Geografinė Draugija* sušau
kė *viešą susirinkimą, kuriame 
dalyvavo trys tūkstančiai įvai
riu mokslininkų7 ir pakvietė 
mane, kad aš viešai pasiaišr 
-ki-nčiau apie daromus man už
metimus. Aš buvau prisiren
gęs, turėjau visus • reikalingus 
dokumentus. Aiškinau taip, 
kaip ištikrųjų buvo įvykę. Ma
no kalba į klausytojus pada
lė įspūdžio., Vėliau, Dr. Li- 
vingstono gimines viėšai dėko
jo man ir tvirtino, kad tie 
laiškai nuo Livingstono yra 
tikri.

Po Eilute Kasdien

šeštadienio “Naujienose” ko
respondencijoj “Užburti tur
tai” įvyko klaida. Buvo pasa
kyta, kad veikalo vaidinime da
lyvaus p*-nia A. Gulbinienė, o 
i turėjo būti pasakyta Juzė Gul
binienė. ' 1 ■

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

. • ........... ..A...... . ...............-m-

Mergelė .Rūtų Darželyj
Darželį rūtų išdabinus,*. ‘i . i ,, i
Liūdna stovėjo mergina, 
“Ko taip liūdna, taip nusiminus?” 
Čia vyfuriuks užklausė ją.
Kaip aš linksmas dainas dainuosiu 
Kaip aš nebusiu taip liūdna, 
Kaip aš laimingai šnekučiuosiu, 
Po rūpesčių, skausmų našta. 
Gudai mus drasko, kaip išmano:

5 Išdraskė šventvietes visas, 
•Išvarė mielą brolį mano, 
Nes gynė mus šventas tiesas, 
Miels vyturiuk, tenai nulėkki, 
Kur brolis geria tik kančias, 
Prieš langą kalinio čiulbėki, 
Raminki ašaras karčias. 
Čiulbėk tenai ir jį raminki, 
Lai nenugursta jo širdis, 
Jam meilės žodį pasakyki, 
Čiulbėki jam vilties mislis. 
čiulbėk jam dieną, naktį, rytą, 
Čiulbėk jam meilę lietuvių, 
Ramink jį vargšą surakintą, 
Režuvantį tarp svetimų.

/ , " P. Vaičaitis.
......  r 11 *■' M. Į J .II-.A—,. ■■■■■     —m    ............................. .. ......... imi UBU ■■ ■■ , . — Iiim ■■■■■■ 11 >■■■ ..■■■■

isoeiaiistų> nei Ispanijoje, nei 
iFirancijoje, nei Čekoslovakijoje. 
!' ■

Węll — mes tokių “ąpširnų”- 
(ambicijų neturime. Kur tu čia 
.žmogus išmokinsi milionus — 
ypatingai., dar kuomet dalis tų 

;“milionų” (kaip,, pav.. Ispanijos 
•socialistai) šiandien yra taip už- 
i imta, kad. nebeturi laiko klau
syti!

jos čarterį. Paskui nuo seno
sios partijos atsimetė Pennsylt 
vanįjo^ socialistų organizacijja,; 
Connecticu'tį Rhode- Island ir 
Maryland organizacija. Iš par
tijos taip pat pasitraukė apie 
pusė narių New Jersey vaistė 
joje ir kokie dd trečdaliai nat
rių Massachusetts valstijpjie. 
Pasitraukė ir stipriausios sveL 
timkalbės federacijos — suomių
ir žydų.

Vasario 7 d. konferencija 
s svarstys planus . demokratinio 
socialistų judėjimo organizavi(- 
rtiui visoje šalyjp. Paskui įvyks 
nacionalė konferencija Pitts^ 
biirghe kovo men. 14 d. Jojo 
dalyvaus atstovai ne tik iš ry^ 
tiriių valstijų, bet iš viso* kraš- 
ten šitoje konferencijoje bus 
išrinktas ^gąstovus nacionalfis 

! komitetas.
Su senąja Socialistų partija 

taikos, matyt; nebus, nors ji ir
gi rengiasi koVo mėnesį šaul^tf 
“specialią konvenciją,” / kurioje 
bus bandoma atitaisyti klaidos,.

-f ‘ ' ' ' ’ “

Mes busime, patenkinti, jeigu 
(bent protaujantieji lietuviai 
darbininkai bus paskatinti blai- 

Įviom-is akimis pažvelgti į tą 
.Stalino' kurmį,, kurį komunistų 
.spauda reklamavo, kaip stebuk- 
, tingiausią ’dvidešimtojo amn 
.žiaus “demokratijos” vaisių. 
' Turime pagrindo manyti, kad 
/“Naujienų” kritika jau yra kai 
ką šia kryptim pasiekusį. Mat,
'tarp lietuvių darbininką yra 
nemažai tokių, kurie savo gal- 
įvojimoi aparatą vartoja sąžinin- 
įgiau, negu vėtytas ir mėtytas 
■ eks-sklokos tėvas^
; ? •’ a r

į APIE ^KUOTUAZBĄ” IR
[ •' “DŽENTELMENIŠKUMĄ.”

Juozas Tysliava z pasigenda 
“kurtuazijos” (mandagumo) ir 
“džentelmeniškumo” Ikitų re
daktorių atsiliepimuose apie1 jo t 
redaguojamą laikraštį. Oi jisai į 
tfats parodė kurtuaziją ir savo 
4žen0WenišHumą tokiu budu: 
- Kai jisai atvyko į. Ameriką ir

. . -- / • . .‘ -r
. ... .
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GUBERNATORIUS LAIDOTUVĖSE

MIUTAMNĖMIS. IŠKILMĖMIS CHICAGO.IE BUVO PALAIDOTAS GENERO- 
las Abel Davis. Tarp svečių buvo ir gubernatorius Horner (juodame pal(e) ir dau
gelis- kitų' žymią žmonių. Velionio kūną kapan vežė kanuole. Laidotuvės prasidėjo 

iš. kariuomenės rūmų, ties Į6th ir Micliigan. Naujienų^Tribun^ Photo
4
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Iš Ainalgameitų 
kriaučių dar

buotes
Praėjusj penktadienį, sau

sio K dienų, kriaučių Amalga
meitų svetainėje, 333 So. Ash
land boulevard,. įvyko lietuvių 
lokalo No. 269’ metinis susi
rinkimas.

Kaip metiniame susirinki
me, tai /svarbiausias įvykis 
buvo mstaliacija arba įvesdi
nimas naujos valdybos ir kitų 
lokalo reprezentuoto  jų' pla
čioj ir įvairioj unijos darbuo
tėj.

Faktinai įvesdinti naujų na
rių į valdybą neteko, nes val
dyba pasiliko senoji. O dar 
žymiau tenka* pabrėžti faktas, 
kad valdybom įeina visi vete
ranai — Amalgameitų unijos 
tvėrėjai, kovotojai ir Ameri
kos organizuotų darbininkų 
avangardo nariai.

Bendrosios tarybos mene
džeris p. Levin tatai ypač pa
žymėjo pareikšdamas, kad 
jam nėra reikalo instruktuoti, 
kaip kuris iš lokalo reprezen- 
tuotojų turi eiti savo parei
gas. Nes visi tie veikėjai jau 
po dvidešimt ir daugiau me
tų aktyviai darbuojasi unijoj, 
žino savo pareigas ir yra pa
rodę savo ištikimumą taip or
ganizacijai, taip darbininkų ‘ 
judėjimui. Jis tačiau dar kar
tą pabrėžė reikalą turėti to
leranciją arba pakantą^ kitų 
nuomonėms, būtiną reikalą 
pripažinti visiems teisę parei
kšti savo nuomones, nors jos 
ir skirtųsi nuo daugumos nuo i 
monių arba jos skirtųsi nuo 
tų nuomonių, kurias turi pa
tys lokalo reprezentuoto jai.

Tolesnėj kalboj p. Levinas 
prisiminė apie praėjusį prezi
dento rinkimų vajų. Nurodė, 
kad Amalgameitai, kaip orga
nizacija, reme prezidento Ro- 
osevelto kandidatūrą, ir ”• pa
reiškė, kad remdami ją nepa
darė klaidos. Paskui pažymė
jo faktą, kad Amalgameitai 
priklauso Komitetui Industri
nei Organizacijai, kad jie re
mia plieno, automobilių ir ki
tų masinės gamybos darbi
ninkų organizacinį vajų. Iš
reiškė tvirtą viltį, kad tas 
vajus galų gale suteiks darbi
ninkams laimėjimą.

Dešimtį ar penkiolikę mi
nučių kalbėjo V. Poška, ka
daise dirbęs Amalgameitų 
unijai Generalės Tarybos ofi- 
ce.

Lokalo reikalus • apsvarstę, 
lietuviai amalgameitai su
rengė draugišką užkandį. Pa
sirodė marinuotų silkių, o 
prie jų- alaus. Naujiems me
tams prasidėjus, naujiems 
darbams >f gal naujoms ko
voms ateinant lietuviai, loka
lo 269 nariai, pasistiprino ir 
dar ilgokai pasiliko svetai
nėje mitingui pasibaigus.

Beje, ypatingai įdomus bu
vo pranešimai delegatų, kurie 
atstovą h ja lokalų Chicagos 
Darbo Federacijoj. P-no Kad- 
zwell raportai atrodė tiesiog 
“clearing- house of Informa
tion” tiems nariams, kurie 
akyviau įdomauja klausimais, 
kų veikia kitų pramonių ir 
amatų unijistai taip Chicagoj, 
kaip ir visoj Amerikoj. Už 
tokius turiningus, bešališkus 
ir tikslius . pranešimus d-r-gui 
Kadzwell tikrai priklauso 
kreditas.

Iškilus Tarno Mooney šel
pimo klausimui, keliems lo
kalo nariams, jų tarpe drg. 
Masonui paraginus, susirinki
mas ntrtarė paaukauti M»oo- 
ney bylos vedimui $5.

Artimoj, ateity lokalas 269 
rengia balių toj .pačioj sve
tainėje adresu 333 So. Ash
land boulevard.

Ir dar tenka pasakyti, kac 
menedžeris Levin, pranešė su- 
sirinkimui^ jogei unijos virši
ninkai išsiuntinėjo pakvieti
mus samdytojams dalyvauti 
konferencijose algų pakėlimo 
darbininkams klausimais. Jis

T H yJCARIN’T'

ttšKŽ

MEKSIKIETIS CARLOS LOAYZA CHICAGOS MIESTO TEISME BAUDŽIA.
mas už mažos mergaitės už'kabinėjimą. Iš kaires dešinėn, Carlos Lo’fcyza, ptfoknk 
roras Pa t riek Daniher, Mrs. Harrict M. Roberison, Wdman’s Civič Couhcil pirrrih 
niūkė ir teisėjas George Weiss. Loayza bu vo nubaustas šešiems mėhesiiamjs kalėji
mo. Moterys žada kovoti tol kol visi lytiniai išsigimėliai nebus užrakinti už grotų.

; Naiijieniį-Tribiine Photo v

Gražus gimtadieniui 
atžymėti bankietas
Prieš savo gimtadienį, sau

sio 9t dieną, p-ia Delija Kurai
tienė susilaukė didelio surprizo. 
Jai buvo nemažas išgąstis ir 
susijaudinimas, /kai ji pateko į 
didelį būrį svečių, kurie pasi
slėpę jos namuose adresu 3228 
So. Union avenue^ ją pasitiko.

šeštadienio vakare, prašoma 
Dominiko Kuraičio, jo žmona 
Delija nuvyko į Milda Auto 
Sales jį pavaduoti. P-as Kurai
tis jai pasiaiškino, 
reikalą 
merių” 
žinojo, 
tyti su

.... ‘i"‘1 ‘i““"        .m..,***■■ 

Malinskai, ,p4e Katriutė, Gira- 
bauskai, Radviilai, Viskai, Ma
sonai, ad'v. Swil!ow, Krokc)W, 
Eddy ChHtibsikart, Dr. Poška, 
Dr. Zimant, pp. Mankai,, p.. Ge
nis, pp., Varkaloe, p.. Saboniai, 
pp. Rudauskaf fr kiti, kurių pa
vardžių neteko* sužinoti^

F. Ettkw.

Cicero
ant kurio žybėjo trysde-|

Taja savininkų politikos kliu 
bo metinis susirinkimas

kad turįs 
matyti keletą “koštu- 
ir išvažiavo. Kuraitis 
kad jam reiks pasima- 

daugeliu gerų draugų. 
Parvykęs į namus jis istropiai
rengė stalus. Alus ir kiloki gė
rimai buvo sugabenta. Tuo tar
pu jo giminaičiai iš Ciceros, 
p-ai Bagavičiai, pristatė ir mai
sto produktus. Stvėrėsi darbo 
Mary Kutcosky, pp. Malinaus
kai, Radvilai ir Grabauskai ir 
viskas kaip reikiant buvo su
darkyta.

Penkiolika min. prieš devin
tą p-ia Delija Kuraitienė grįž
ta namo. Pradaro duris, o tuo 
tarpu nušvito kambariai. Mu
zika ir pokiho dalyviai užtrau
kė darną “Ilgiausių metų, il
giausių”. P-ia Kuraitienė krūp
telėjo ir pabalo. Ir kaip patar
lė sako, jabnebebuvo laiko nei 
bėgt, nei rėkit. Ji pateko į di-

išreiškė viltį, kad darbinin
kai laimės augštesnę algų

delį buri savo gerų draugų.
Kad ir po išgąsčio it susi

jaudinimo greit suprato to vis
ko priežastis ir p-ia Kuraitienė 
nuoširdžiai pasitiko savo drau
gus. Prasidėjo celebracijos.

Gerokai įsismaginę svečiai 
susėdo prie stalų. Stalai išpuoš
ti rožių gėlėmis, apkrauti viso
kiu maistu, kurio net ir per
daug buvo, o gale stalo buvo 
padėta didelis Binthday’ keik- 
sas,
šimt penkios žvakutės, 
gimtadienio proga . advokatui 
Clement J. Svilowui pasakius 
kalbą, p-ia. Delija geru pūstelė- ckw<) Lietuvi^~Nara gavi. 
jimu prašalino liepsnas nuo dc-' ninl Politik0S Kliubo metinis 
ganflių žvakučių Toliau seke susirin.kimas jv ks šiandiej 
auditoriaus P. Varkalos, 
Zimant ir Dr. Poškos kalbos 
Pareiškus kalbėtojams nuošir-i 
džių linkėjimų p-ams Kurai-

Žada šešiems Advo- tradienio radio programas lei- pat; ą gabiausi lošėjai," kurie 
„ w džiamas rūpesčiu Peoples Ben- turi patyrimo musų scenoj' katams uždrausti krautuvių, šiuose pro- ugiau kaip 30 metų — ir tai 

. e kokiu biznišku sumetimu, o 
vien lietuvių kultūrinio gyveni
mo reikalavimams patenkinti ir 
parodyti, kad ir mes, lietuviai, 
nors nedidelė tauta, darbuojas 
mės gražesniems ir kilnesniems 
gyvenimo uždaviniams.

Taigi reikia tikėtis, kad pa
matyti vaidinimo “Užburti tor
tai” skaitlingai atsilankys Chi
cagos pažangioji . visuomenė. 
Vaidinime dalyvaus, kaip sa
kiau, visos gabiausios jėgos, 
kaip dabar kalbama, visa “se
noji gvardija”, pav. P. Petrai- 
čiutė-MilTerienė, p. Gulbinienė, 
Stasiūnas, Liutkevičius, Paš- 
kauskas, Yusas, taipgi jaunasis 
Tarutis su seseria ir p. Kaunas, 
kurs Chicagoj apsigyveno ne
seniai. Pastarųjų trijų, žinoma, 
“senąjai gvardijai” rriskaityti 
negalima, nes jie yra jauno i 
karta,

Bilietų kainos gana prieina
mos: iš anksto perkant bilie
tu^ reikia mokėti 50- centų, o 
prie svetainės durų bus 65 cen
tai, Bilietus galima gauti Nau
jienose, Bridgeporte pas Taru
tį, pas Raohuną, pas Mrs. O. 
DaiĘ’ihienę,. pas Steponavičių, 
pas visus choro ir kuopos na
rius. Visiems patartina įsigyti 

I iš anksto bilietus į “Užburtų 
turtų” vaidinimą. —X. š.

Praktikuoti
! įskųsti už užsiėmimą “ambu- 
TaiUų vaikymų”; lietuvių nėm

L Chįcago Bar Association, ad- 
, vokalų profesinė organizacija, 
žada atimti teisę praktikuoti 

; nuo šešių Chicagos advokatu.
‘ Jie yra įskųsti organizacijai 
už užsiėmimą “ambulansų vai- 

■ kymu”'. Prieš tą raketą proku- 
iratura ir policija veda atkaklią 
ikovą ir suėmė nemažą skaičių^ 
|žmonių. - 
į {skųstųjų advokatų vardai ne- 
! skobiami, bet “Naujienom®” ži- 
noma tiek,, kad lietuvių tarp jų

į nėra.
..........

gramuose visuomet dalyvauja 
žymus dainiriinkai-ės ir muzi
kai. šiandie dainuos' Genovai- 

,'tė Giedraitienė, Akvilė Ančiu- 
tė, Antanas Čiapas, Peoples 
duetas ir kiti. Prie to, graži 
imuzika, svarbus bei įdomus vi- 
smanetifški pranešimai, taippat 
dai/g gerų žinių iš pirkimo sri
tie®, ypatingai reikalaujantys 
namam reikmenų girdėsite 
daug įdomių patarimų iš Peo
ples Rakandų Krautuvių. Ne
pamirškite pasiklausyti.

! * - ---- --------------------

! Užburti tartai

R M BIi y,
cicero

Toliau sekė
i sausio 12; dierią, 8 valandą va-’j 
kare LiuosyAčš 'svetainėje. Pa
taria visiems lietuviams^ turiu- . 
tiems- nuosavybę atsilankyti ■ į

. i . 
i 

'i ' ' 
■ AĮ vakarą visd klauso radžio

iš WGES' nuo /*
18 va&įtdos. Jis priklauso Ct- 
icdriie^ąnss. Patys Cicero pilie- 
jčiąi jį<rientia. Jie yra: T. Sto
ni®,; 4Š28 Wesi 15 Street; G. 
ir M: Danauskai, 1346 So. 50 

:avehue'; Antanas Lingė, 4837 
WeSt 14 Street;. & Kfel'a, 4843 
,West 14 Street; M. Dvilaitis, 
il342’;Sp. 48 avenue. Kaipo ;re- 
! ėj.anis, tariu kiekvienam, iš 
jų ačiū, o visiems kitiems pa
tariu pasiklausyti programų ir 

, įstoti į Susivienijimą. Dėl smul- 
.kesnių inFormaCijų apie Susi- 
vienijiriią. Del smulkesnių in- 
'fbrmačtjų apie Susivienijimą, 
kreipkitės j K. ^v-^Deveikį, 
1518 So. 48 coUrt, Cicero, III.

'Vietinis.

7 iki

Per keletą paskutinių metų 
musų pažangiajai visuomenei 
Chieagoj teko dažnai matyti ir 

! klausytis muzikalių perstaty- 
mų, kurių daugiairsia patiekė 
Pirmyn, o paskiau ir Naujosios

> Gadynės chorai.
Tačiau buvo kaip ir pamirš

tas dramatinis veikimas- Tik 
atgaivinus vyrų chorą pradėjo 
atgyti ir dramatiškas veikimas. 
Štai praeitą sezoną Chicagos 
Lietuvių Vyrų choras gr. žiai 
pastatė “Blindą—Svieto Lygin
toją”, o dabar, sausio 24 dienų į 
šių metų, Chicagos Lietuvių! 
Auditorijoj Chicagos Lietuvių 
Vyrų choras bendrai su Lietu
vių Socialistų Sąjungos centra- Adhfmai Naujienose
line kuopa stato scenoje juokų duodi! naudą dčlto,
pilnų veikalą “užburti tuntai’. kad pačios Naujienos 

šiame pastatyme dalyvauja vra naudi TŪTOS.

DEL GEROS PRADŽIOS
NAUJUOSE METUOSE!

RADIO
v. . • „ • .. -it lae-uKy uuwa><xvtyuc ai»*Mwwvyu; į * ./yry 11 -------
ciam^ ir ap.budi.nus gmtadie- susil>iilkto^ ir tapti Idiubo Dainoj Giedraitienė, 
nin cvnyhn n_nn <Qhnnw nri- c . c * 5 . .. _ .nio svarbą, p-as Sabonis, pri
tariant visiems ' jiokilio daly
viams, dar užtraukė Ilgiausių 
Metų, Ilgiausių dainą.

Bet pokilis nesibaigė. Sma
gintas! prio gėrimų, "linksmi
nant muzikai ir dainomis.- Da
lyviai nei nepajuto, kai atėjo 
ketvirta valanda ryto ir vi
siems teko skirstytis ir keliaut 
namo.

Prie to,, reikia pabrėžti,,' kad 
šį surprizo ^okilį Dominikas 
Kuraitis surengė savo žmonai 
pats padengdamas . visas lėšas. 
Tai gal bu-t pirmas toks suir- 
prizas ir pavyzdys kitiems sur- 
prizų rengėjams. <

Pokilio dalyvių tarpe teko 
matyti šios- šeimynos ir paviė- 

—X. niai asmenys: pp. Bogavičiai,

SUSIŽIEDAVO

nariais. Mokestis,, mažas,, tik 
$1 per metus. Kliūbas yra už- * 
sibrėžęs daiig ;darbd šiemet at
likti, o tai,u, E£'ikia: bųti orgarii- , 
zuotiems. . ■' : :

Tur būt e^at pU&tebeję, kad 
Chicaos gyVėųtbjai yrą laimė
ję pavietą teisme- numažinimą 
taksų ; Už 1934 metus. Numaži
nimas siekia 7/nubeimčius. Ma
rio suprati-rriu, ir ’ mW eiceriečiar 

: turimu tokias pat tčises • Ikime- 
jimų atsiekti. Jei butuitiėm 
organizuoti,. tatai- padaryti bu- 

• tų nesunku. , '
IP daugelis panašių' dalykų 

> galiiria padaryti, ale muSų ne
laime yra, k^d musų kolonijoj 
randasi tokių užsispyrėlių, kū
rei ant šiaudų ' guli, patys jių 
neėda ir kivų^neprileidžia. Aš 
mangų,, kad aizuot klaustyi vi- 

į šokių politikierių, ir jų agentų 
prižadų, mes patys turime pra
dėti organizuotai veikti, kaip 
kad praeity hnprovement kliu- 
bas veikė.

A.Ančiųtė', Aw Čiapas ir kiti

fir voui 
nvestksk

radiO1 klausyto- 
jamį. kad štadi'e 7tą. Valandą 
vakare įvyksta reguRaris an-

, u 1»- - '» —*.* «■

Hire' Pesple 
Haiitosis
Peopf aa® hm® jo®®

■ ■ .ii. ■ ' ’ . ■

f/ith CHėr iw to ttointr dayty e*** , *
ployeMifavbr tilte nėttioa moMt aWo-
tivė, Ihf hturifteas' fifei a* ik W sodai' vOrtcr, 
halitoBjį- (umiitmnanti brbattt) is-oOHBidterorf 
woret of faultal

UrtfontortatolV f oulflers fronv UiUi
oftetidV# ctfftdlttbrti sbiflp or- 
manytnofo rėgiil&rly tilt -k. FontuflĮ* i
tation? Of fabif pfett&lies akfppedj Hj- W t»ot& 
brushi iii- tHb- oauao of mase oasosi Decaynig: 
teeth andi pct?r' dligestittn’ aito oauto1 odortu 

Thą ąui'flfe, pltotonii Way to ftrtptovai yotit 
breath'teto W<jUWk dtoddrtint,.
every' motohlgrandi Gybi'v' night.

Listerfntr & ntnjor oatiaa
of oddrtį anddwrboru«»'tSeodnrBt'rt«mslul'vfifJ1 
Your brbath- btwo^er sWW Atidi agrtoablb; jį- 
'•HH n»t offėnd1 otiiferto

I! you valtie your job and your friends, ūse 
Lifterine, the tote antiseptic, regularly. Lanj- 
bert Phąfmtfcal Gompany, St. Louia^ M&,

Doa't offeta Atkęra ■> Chetir 
'talitešs USUfflE

PRANEŠIMAS PIKIGV 
TAUPTTOJAMS i ’ , 

slįnario Daukanto*’ Fficferar Shvfagš and Loan 
Assocjation of Chicago ditfektorią susirinkime* 
Gruodžio 31 d., i&£6 v&f nutartu mokėti 4%, 
dividendą; ant visų} Uupym©> sfty»i^

Kliūbietfe.

Su pradžių T9B7! nfėtių. kviečiame litetuvius taupyti. šioje; bendro-

Tnsūranee Corporation1, WąeMhgton, JXč C; ; '

Duodam; Paskolas. Ant Namų
.Simano DaūkąiiW Fėdiml Savings .bctaa Asėoeitttion 

Chicstgof teikia paskolas; ant namų i® pridMesčiiioBdi.
fhiod& paskolas nu® < > jM 15 >etų, leftigįfata ^ok^i'mais. dSJ 
pirkimo, pataisymo' ir statymo naujų ftąn^v

Patarnavimas teisingas ir greitas. '.'.į', >.'.<■

Hollywoodo aktoriai, James Stewart ir francuzė, Simone
Simon, vaidino viename ir tame, pačiame filme. Rezulta
tas buvo tas, kad jie įsimylėjo ir susižiedavo. Simone 
Simon yra vėliausia importacija iš Europos-.

.. ~ ■ ■•■-y:, ;• ■
ienų

2202 WEST ČmBk iOAD
• .fiM’ KAZAHAUSkASr /R^.t.

NAUJUTĖLIS

PHILCO

• Šis didis, tik ką paskelb
tas naujas Philco console 
modelis; j'tis tiesiog džiugim 
te džiugins per daugel radio 
metų.. metai prikrauti su ra- 
dio netikėtinumais. Pirkit 
naują Philco* ir užsitikrinkit 
geriausiu kas yra. pasauly!

- -• k ■

Dykai nctniuose išbaindyliT. 
Be prievolių.

be aeridt
Su Philco dktefie® reik

mės aerial
»74J5

Jmainykit' seną 
dfo. puodam nevi 

laidą' perkant iftfoją ' 
Phifcflf 

LENGVUS 
MMOKAJIMAt

Mokykitės su sav® mė
nesine dektros Bita.

Padengimui palūkanų Ir kita išlaidų skaitome kiek auidkesn^ 
kainą už radio; perkant ant išmokesčio.

COMMONWEALTH EDISOM
mCTRlC SHOPS
DOWNTOWN—72 W. ADAMS STREEI^mZ’Si DBAIttOM*

Tel«phon« >20t>» Letai W
i&M-Si Av^ 346DS, SfeteM 4033 Pb* ftta
2733 MIIvraukee Avr. 2950 Ė 92nd Sti 456? frėadvmy
4231 W. Madison St. 852 W. 63rd St. 11J16 S. Mlchlgan Av«.

. • . i, :

■L .iZbr- ' iŠ'*. ,..4. fe



Antradienis, sausio 12, 1937

Išvogė degtinę JUOKAI

Surinko John Faiza, Jr
kurie buvo lauko

Ona Martikoniene

Vietinis.

MOTERYS
Marųuette Park St. ir Washtenaw avė

Juozapas Dundulis

Gladys' Baskis ir
Cathe*

NAUJDEIN1OS
CHICAGO, ILL

DAILY BUSINESS DIRECTORY

• KONTRAKTORIAIILaidotuvių Direktoriail

RESTAURANTAI

VBA
prašome padaryti štai ką

NAUJIENOSE

Lie-
Ona

auto ma- 
užtikrina 
geriausia

Joseph Miltus 2 
bara Smiglak 23

Alfred Pieler 23 
laida Kasper 20 m

• LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• AUTOMOBILIAI IR 
AUTO MEKANIKAI12 bonkų dėžė $1.40 

25c nuolaidos už grą 
žintas bonkaš.

Žindančioms 
turtingo

Sausio 
Lietuvių 
Juozapas 
sausio 4 
amžiaus.

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

Jos. Puceda 
dėmesiui

Jau galite gauti naują, padidintą 
ir pagerintą

Viso 
liunuL 
gal ir 
liūnas 
nes

Peter Darus 24 m 
rine Kryvanio 20 m

Georgu Millas 54 
vina Steinke 40 m.

Charles Jisunis 52 
šie Lamarges 40 m

Dvi ponios išvyko 
Floridon atosto-

Charles and Tony 
Motor Sales

AUTOMOBILIAI
— Automobiles

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

JUOZAPAS
U D EIKI

IRTĖVAS
REPublic 8340

Naktį 
sekmadienį, 

apie kokią tre-

Upytės; Kliubo 
vakaras

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

806 Weat 31-st Street 
Vjetbrv 1696

(Restorane) Alkanas: Ką tu 
imsi, drauge?

Pavalgęs: Aš paimsiu4 stik
lą vandens ir- dantų krapstii-

ki. Kliubui 
pelno.

SiUSKH PER 
NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonupagelbsti nuo 4-tos valandos nuovargio. . 

per keletas dienų pajaustumet,- kad tai 
kuriuos sumokesit ir atsi-

GREITA PAGELBA NUO 
kūno skausmų

John Vilimas
Kontraktorius ir Budavotojas 

Stato naujus namus—pataiko senus 
6827 SO. MAPLEVVOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

Mirė Franz Liszto 
Draugas

Ant galo buvo išrinkta val
dyba iš sekančių narių: pirm 
F. J. Dowiat, pirm, pagelb. P. 
Antonis, nut. rast. J. Taryid 
fin. rast. B. Sbimėnas (pane
lė), kasierius A. Raczkus, Tega
lįs patarėjas adv. C. Zekas, ko
respondentas J. S. Vitkus, mar
šalka A. Dulcis.

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 gražia 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslų tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5888—5840

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 
40- rūšių sendvičiams mėsos. Viskas 

šviesos kasdien.
GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

Paskiausias nutarimas buvo v
priirfitas, kad priklausyti prie
lygos. —J. S. V. ,

-KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE
Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti musų skaitytojams susirasti, .kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir nepcprastų 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.

Kerėpla: Kodėl tu šlubuoji?
Klumpakojis: Aš užmiršau 

Kalėdų ryte riešutus iš savo 
pančiakos išimti.

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiild gydytojai, o ne »tu- 

dental, teikia patarnavimų.
Išima tanelius. Ekzaminuoja akis, 

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

DOUGLAS PARK HOSPH’AL 
1900 South Kedzie Avenue 

TeL Lawndale 5727.

UniversaI restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

Tol. Victorv 9670.

SULAUKĘS SUVIRS 80 
metų amžiaus Chicago j e 
mirė garsus vargonininkas, 
Clarence Eddy, buvęs arti
mu draugu pianistui-kom- 
pozitoriui, Franz Lisztui.

& Naujienų-Tribune Photd

Parduodajne geriausios išdirbystės 
automobilius De Soto ir Plymouth^ 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; praeinamos kainos.

Savininkai: A. Kasiulis ir
' Ch. Wasžak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayetie 3967 '

Didžiausi skausmai nuo 
reumatizmo, nugaros skau- 
ėjiipo, lumbago, sustyrimo 
ir sąnarių išnirimo, bus pra
šalinti tuojau jei vartosite 
žinoma Johnson’s Red Cross 
Plasterį. Sustabdo skausmą 
prašalinant nešvarumus su 
šiluma, masažu ir gydančia 
jėga, švarios, lengva varto
ti. Milionai parduodama 
kasmet.
Pastebėkit Raudoną Kryžių 
ant Plasterio kada pirksit

Lietuvių Demokratų Kliubas 
1#" Wardo laikė susirinkimą 23 
d. gruodžio, kuriame buvo iš
duoti ir priimti raportai rin. 
rast, ir kasieriaus. Toliaus se
kė valdybos pranešimas apie 
rengimą 3 metų kliubo gyvavi
mo paminėjimą, khrs atsibus 
penktadienio vakare, sausio 14

Šiaulių 
Lietuvoj. Amerikoj 
30 metų. Artimiausi 
paliko brolis Jonas

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

BRIDGEPORTAS 
iš šeštadienio j 
kaip manoma 
čią valandą nežinomi piktada
riai išpiovė langą p. Jokūbo 
tavernos adresu 3503 Sout-i 
Halsted Street. Per išplautą 
stiklą, matomai, į langą įlin
do žmogus, surinko išdėstytą 
čia degtinę ir padavė ją ben
drams

P-nui JoSį Pucetąi “Naujie
nose” yra registruotas laiškas. 
P-nas Puceta tarpais atsilan
ko j Naujienas tai laiškų, tai 
kitokiais reikalais. Tačiau da
bar jau4 ilgoką laiką nėra bu
vęs. Taigi jis kviečiama prie 
progos užsukti į Naujienas ir 
pasiimti laišką.- Arba, jeigu jis 
nepastebėtų šios žinios, jo 
draugai prašomi pranešti, jam 
apie esantį Naujienose jo var
du registruotą laišką.

Siame skyriuje skelbiama tik tie 
automobilių pardavėjai ir 
kanikai, kurie kiekvienam 
teisinga patarnavime ir 
pataiso automobilius.

KAINOS:
24 bonkų dėžė

*2.75
Nuolaido 50% už grą
žintas tuščias' bonkes

Sausio 5 dieną palaidota 
tuvią Tautinėse kapinėse 
Martikoniene, kuri mirė gruo
džio 31 dieną 1936 metais 
Evangelical ligoninėje, sulau
kusi 45 metų amžiaus. Buvo 
gimusi Nau4jasėdžių kaime, 
Ukmergės apskrity, Pagirių 
parapijoj. Amerikoj išgyveno 
28 metus. Palaidota gražioj 
vietoj laisvomis apeigomis. Ar
čiausi giminės paliko vyras 
Antanas Martikonis.

nuostolių p-nui Masko- 
padaityta apie $75, o 
daugiau. P-nas Masko- 
ypatingai gailisi degti- 

užrašytos jo vardu, kurią 
jis specialiai buvo atgabenęs 
iš Kentucky.

Per kurį laiką musų Bridge- 
porte buvo gan ramu ir tyku. 
Nejaugi dabar, kai čia, vos 
pora blokų nuo Maskoliūno 
bizniavietės, įsikūrė policijos 
stotis, vagiliai vėl pradės siau
sti?

RED CROSS 
PLASTER

Padarytos Johnson 8 Johnson, didžiausių 
pasauly išdirbinėto jų chirurgiškų dalykų

Parduodamos Visose Vaistynėse

GRUPĖ SMALSUOLIŲ PRIE CIIICA GO STADIUM KASOS, KURIĄ UŽPUOLĖ 
penki maskuoti plėšikai ir pasigrobė $3,5 00. Tuo laiku stadione buvo apie 12,500 
žmonių, susirinkusių žiūrėti hockey loši mo. Naujienų-Trjbune Photo

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

SAKALŲ SVETAINĖJ 
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

Reikimo komisiją sudarė pp. 
K. Vaičiūnas, John .Tusius ir 
Mrs. Zurba. Publikos atsilan
kė apie pusantro šimto žmo
nių. Jokio programo nebuvo, 
išėmus muziką ir šokiu4s.

Baras buvo gana užimtas su 
gėrimais, ir visi svečiai labai 
draugiškai linksminosi. Visa 
nuotaika buvo sėkminga ir tai- 

galėjo palikti gero

Mrs
Barbora Paliulis vakar išvyko 
į Miami, Florida, kur jos ti
kisi smagiai praleisti laiką šil
tame ore. Abidvi yra bzinie-. 
rių žmonos. Mrs. Baskis vie
ta randasi adresų 1245 South 
Michigan avė., ■ pj Mrs. Paliulis 
turi taverną Cicero j. Kiek il
gai joms teks, .svečiuotis, tik
rai nepasakė, bet mano būti 
Floridoj kol joms pątiks.

• . - — VBA.

Valgių Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

Milda Auto Sales 
Vienintelis lieturia pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.

Lietusią Tautinės 
kapinės

7 dieną, palaidotas 
Tautinėse kapinėse 

Dundulis, kurs mirė 
dieną, sulaukęs pusę 
Mirė namu’ose adre

su 932 West 54 place1. Velio
nis buvo gimęs Broniškių kai
me, Šiaulėnų parapijoj 
apskrity, 
išgyveno 
giminės 
Dundulis

Pereitą šeštadieni, sausio t 
d.,•' Hollywood svetainėje įvy 
ko metinis, vakaras, kurį su
rengė Upytės Draugiškas Kliu-

ANGLYS! ANGLYS!
Negirdėtai nupigintomis kainomis 
Pocahontas Mine Run 4 ton. ar dau

giau $7.00 už toną. Kitos anglys 
už toną:

BLACK BAND ....................  $8.60
Illinois Lump .................. ..... $6.40
Franklin Wash Nut ....... . $5.75 ir
Haking Kentucky Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Ex press 4405 S. FairfieldAv. IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 

NEW DEAL TAVERN 
šeštadieni ir Sekmadienį 

Sausio-J&n. 16—17 
117 SO. HALSTED STREET 

Tel. Haymarket 1378
Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 

mandagus patarnavimas.
BILL DUDOR, Savininkas.

Šalutaras Drug & 
Chemical Co.

Salutaro Biteris yra vienas iš ge
riausių Biterių 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 
ras Biterio. 
Canal 1133.

ir Bes
dieną, bažnytinėj svetainėj, 68

Gydytojai jums pasakys, kad įveikta sistema atidaro duris rimtiems negalavimams ir kad 
pasilaikyti sveikam ir stipriam privalot padaryti vieną dalyką, būtent: valgyti gerai 
subalansuotus valgius reguliariai ir kad turėtumėte turėti apetitą tiems valgiams valgyti. 
Dabar — jei jus jau nusilpę ir jus apetitas “apleido” — prašome padaryti štai ką — 
įsigykit Malvaz 24 bonkų luobą, to gaivinančio Malto Gėrimo. Išgerkit kasdien po bonką 
ir temykit kas atsitiks. Patys dėl savęs ištirkit ar apetitas neatstatytas, ar jus nemiegat 
geriau, ar nesijaučiat daug geriau, daugiau kaip jus turėtumėt jjaustis.
Ištirkit savo pilnam pasitenkinimui Malvaz,verte dėl jūsų—jo akstinančią—maitinančią 
naudą. Ir kiek tai padaro atgajaus
Musų garantija—Jei išgėrus po bonką kasdien 
nesuteikia naudos jums, mes noriai grąžinsim tuos pinigus 
imsim siuntini.
Jis jau didžiai įrodė naudingumą 
Motinoms, neturinčioms pakankamai 
pieno ištekliaus savo kūdikiams^

Užsakykit luobą dabar. Te- 
lefonuokit Canal 6500 ir po 

l \ musų prakilnios garanti-
\ tijos globa, leiskite 

\ \ Malvaz pažiūrėti ką 

\ •J*8 Iums gali pa“ 
i\k __ I 1 \ daryti.

639 West 18th St. 
CHICAGO ILL.

^TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas) 
TAVERN

SCHLITZ ALUS
Geriausi degtinė, muzika 4 vakarai 
į savaitę. Penktadieniais žuvis vel
tui ir užkandžiai kasdieną. Jaefci 
vieta grupėms.
1656 N. Trov Št. ir Wabansia Avė. 

Chicago. III.
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Turbut Nepatiko jo Grojimas

Uždarytų Pinigų
Čekiai pri kiaušai 85,000 depo- 

zitorių, kurių adresai 
nežinomi.

PARKER, 40, (KAIRĖJ),PIANISTAS FRANCIS 
kurį nušovė Harold Ranbert, 47 metų (dešinėj). Ran- 
bert negalėjo pasakyti kodėl žmogų nušovė. Matyt, ’ 
buvo įsigėręs ir jam nepatiko pianisto grojimas.

, / Naujienų-Tribune Photo

nušovė.

a pakeitė

Valstijos auditonus Edw‘ard 
Barrettf^uri $700,000, bet ne
žino kam juos sugrąžinti.

Tie pinigai buvo sukelti lik
viduojant turtų tų bankų, ku
rie užsidarė ir “nunešė” depo- 
zitorių pinigus.

Išsiuntinėję čekius bankų 
depozitoriams, likviduoto j ai
(receiveriai) gavę didelį skai

sčių laiškų atgal. Depozitoriai 
arba buvo mirę,
adresus arba išsikraUstė kitur 
gyventi.

Todėl, auditorius atsišaukia 
į žmones pagalvoti, ar kartais 
jiems tie pinigai nepriklauso. 
Jei turite paliudymų iš ban
ko, kad jūsų pinigai buvo už
darytį o dividendų įkišiol ne
gavote, tai kreipkitės pas lik- 
vidtfotojų ir klauskite savo 
čekio. Likviduotojo antrašas 
yra 7 So. Dearborn Street.

Holdapas Chičagos
Stadione

Piktas pakaruoklis.

Dalinimas Dovanų 
Kino Teatruose — 
Prieš Įstatymus

T e atrųį savininkai žada ope
li uotmį/A ukščiausį Teismą

Chicagoje iškilusi kova dėl 
“Bank Nights” Chičagos Ki- 
no-teatruose, vakar apsistojo. 
Bet tik tam, kad teatrų savi
ninkai galėtų prisiruošti toli
mesnei kovai.

Superior teismo teisėjas, 
Grover C. Neimeyer, nuspren
dė, kad dovanų dalinimas ki- 
no-teatruose yra prasižengi
mas miesto įstatymams, ir 
“Bank Nights” rengimą ar pi- 
nrgrnių dovanų* dalinimų kito- 

{kiai«^)<f^Mf*užilr^^ė^ m
Už °l|^Įik kights” palaiky

mų kovoja JgyChiČagos teat
rai. PralaimuSę apskričio teis
me, jie laikinai Bank Nights 
sustabdys, bet bandys jas at- 

' steigti ir tam tikslui perkelia 
bvla i aukščiausi valstijos tei-

Sekmadienio vakare Chica- 
gos stadione ėjo Black Hawk- 
Maple Leaf Hockey tošis. Lo
šėjai ir publika jau buvo iš
siskirstę, kaip prie stadiono 
durų No. 6 pasirodė keturi 
ginkluoti banditai. Jie įsiveržė 
vidun, nusivarė durų sargų į 
skiepų, kur buvo 30 vyrų ir 10 
metų, turėjusių koncesijų val
giams ir kitokiems patarna
vimams stadione.

Banditai pasišlavė koncesi- 
onierių pinigus, viso $3,00.0. 
Darbų jie atliko taip greitai, 
kad policija mano, jogei jie 
buvo gerai apsipažinę su tvar
ka, pagal kurių pinigai stadio
ne yra suskaitomi ir sutvarko
mi.

Charles Loewenthal 31 me
tų, 5036 North Springfield 
avenue, sumanė visas gyveni-; 
mo sąskaitas užbaigti greitai 
ir radikaliai. Taigi įęjęs į vo- 
nę namų, kuriuose gyveno, jis 
pasikorė. Tačiau jo^ motina^ 
laiku pastebėjusi sunaus žygį, 
pašaukė ugniagesius, šie, at- 
vylję, išgelbėjo Loewenthalį, 
bet pastarasis už neprašytą 
pagelbą taip supyko ant ug
niagesių, kad’ pradėjo muštis. 
Reikėjo keleto Vyrų jam su
valdyti. Loewenthal buvo iš
gabentas į psichopatinę ligo
ninę. .

PRITEISFSUMOKeTI .SIJIOO ATI.YGIM- 
UŽ ŽMOGŽUDYSTĘALINĖJE

Automobilių operuota
jam® laisniai.

Nužiūrima, kad ši Illinois 
lCgisla|uros sesija išleis įsta
tymų reikalaujantį laisnių au
tomobiliams operuoti. Valsti
joj 1936 metais buvo mirčių 
dėl automobilių nelaimių dau 
giau Įęaip 4,000. ( Sužeidimų 
automobilių nelaimėse pasi
taikę apie 119,000, nepriskai- 
tant Cliieagos. Plėšišmai vięš- 
kelitlose, vagystės iš farmerių 
ir kitokios, bėdos, sakoma, pa
kreipė ir farmerių opinijų ton 
pusėn, kad reikią daugiau ir 
griežtesnių įstatymų automo
bilistams. Kaip žinoma, far- 
meriai iki; šiol Illinois >valsti
joj buvo labiausia priešingi 
reikalavimui laisniuoti auto
mobilistus. : ;

Šachmatų furnamentas
' .. į.,..

Oak Pako Y. M. C. A. patal
pos^ praėjusį sekmadienį pra 
sidėjo š^cluii^tų turnamentas, 
kurį lošia ibbterys Illinois 
Che-ss Association priežiūroje. 
Tarp pirmųjų kontestanČių

Ii, o mašina pati pastums sa
vo figūras, ir jei’’ laimėsime 
lošį, tai paimsime $150.

Kiek tarnybos kaštuoja 
amerikiečiams

Jungtinių Valstijų cenzo 
biuras apskaičiuoja, kad 1936 
metais šalies barzdaskutyklos 
paėmė $209,337,000. Graborių 
patarnavimas kaštavo $230,- 
014,000 gyventoj ams; graznos 
padoriuose palikta $171,943,- 
000; išmokėta garažams už 
automobilių laikymų $18,751,- 
000. Automobilių pataisos top 
and body) kaštavo $32,611,- 
000. Viso šaly , buvo įtaigų, 
kurios teikė patarnavimus, 
574,708.

ypatingai pasižymi p'-nia Jean1
Moore Grali 21 metų.

O štai kitas dalykas. Sher- 
man viešbuty yra mašina, ku
ri lošia šachmatus. , Ir ' kiek
vienas,; kurs jaučiasi lošiųs 
gerų šachmatų lošį gali lai
mėti $150, jeigu jis subytis tų 
mašinų. Jus ?ar aš galime loš-

SOCIAL SECURITY 
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

j. P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Phone CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

veikalavimų.

smų.

F. ir A. Bernotai 
Atsišaukite

Pp. Frank ir Antanas Ber
notai paeinanti ik Norvainių 
kaimo, šilelių parap;, Taura
gės apskr., prašomi atsišaukti 
į Naujienas. Yra svarbus rei
kalas liečiųs Antanų Sebeckį, 
kuris randasi karininkų prie
glaudoje.

Pasimatykit Naujienose 
Maria Jurgelonis, 1739 
Halsted St., Chicagp, III.

su

Nukritęs nuo laiptų 
užsimušė lenkas 

Bonikowski
Kūnas atrastas namo kieme

NORTH SipE. — Cementi
niame kieme, ties 846 North 
Campbell avenue, vakar atras
tas negyvas Peter Bonikovvski, 
25 metų jaunuolis.

Spėjama, kad belipdamas 
laiptais j butų jis pargriuvo ir 
puolė į kiemų, kur mirtinai su
sižeidė* , ’i . i

Keturi mirė dėl auto
mobilių nelaimių

au-
ke-

Praėjusį sekmadienį dėl 
tomobilių nelaimių žuvo 
turi asmenys. Užmuštas buvo 
Clyde Wrigley 39 metų iš Lęc, 
Illinois. Nelaimė ištiko jį prie 
Van Buren ir ^Vood gatvių. 
Užgautas autmnobilio mirė 
Robert Mitcheft 50 metų, 4960 
Kennison avenuc. Pašto tro-

40 metų, > Q58; So.į ^Čarborn išf. 
Ligoninėj niirė Wilbert Alleh, 
kurį sužeidė automobilis sau-

6 dienų. Jis gyveno adre- 
1723 North Rockwell st.

šio 
su

Įrodys kaltinimus 
ligoninei

H. 
die- 

Coęk

Kauntės komisionierius 
VVallacc Caldvvell šiomis 
nomis pareiškė, kad 
ligoninėj nursėS elgiasi su pa
cientais kaip su kiaulėmis.

Praėjusį šeštadienį ligoni
nės štabas teisino save ir nur- 
ses. Tačiau sekmadieny Gald- 
well pareiškė dar kartų, kad 
jis yra prisirengęs įrodyti kal
tinimus, kuriuos padarė pir
miau, kai tik koinisionierių 
taryba panorės išgirsti juos. 
Komisionierius' Caldwell sako, 
kad jis gali įvardinti nurses 
ir pacientus, kurie nusiskund
žia nursėmis.

Pranešimas
J ' .. ... ........ ........

Brįdgeport Draugystės Pa
laimintos Lietuvos metinis susi
rinkimas įvyks trečUdieriJ, sau
sio 13 d., 8 vai. vak. Chičagos 
Lietuvių Auditorijoje. Malonė
kite pribūti laiku ir* atsiveskite 
naujų narių.

-^Valdyba.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937 

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

SUSIRINKIMAI
Melodramos “Užburti Turtai” repeticija įvyks trečiadienio va 

kare, 8 vai., Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. Vi 
si Dramatiško Ratelio vaidylos, kurie dalyvauja. šiame vei 
kale, malonėkite atvykti laiku' Rengia Chičagos Vyrų cho 
ras ir Liet. Soc. S. Chičagos Centrale kuopa. Perstatymas 
įvyks sausio 24 d. Liet. Auditorijoj*
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Mezginio Dirbtuvės
—Knitting Mills

THE BRIDGEPORT KNITTING 
MILLS

F. Selemonavich , 
504 WEST 33-RD STREET 

Telefonas Victory 3486 
Sveterių krautuvė atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skeriiadieuiais.

Sl’OGDENGYST®
Mes dengiame ir pataisome visokios 
lūšies stogus, taipgi dirbame blėties 
darbus. .Lengvos išlygos, jei pagei
daujama.

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St 

Victory 4965
co.

Furniture & Ėixtures 
Raka n d ai-įtaisai

IŠPARDUODAME BARŲ FIKČE- 
RIUS, visokio didžio su Coil Baksais 
ir-sinkom. Taipgi štoru fikčerius de) 
bile kurio biznio (skaitant svarstyk
les, registerius ir ice baksue. Cash 
arba ant išmokėjimo. Pamatykite 
mus pirm negu pirkaite kitur.

S. E. SOSTHEIM & SONS 
1915 SO. STATE STREET.

CALumet 5269.
(Naujoj Vietoj)

Busmess Chances
Pardavimui Bizniai

Namo savininkas ir alinės užlaikytojas 
atsakomingi nukentėjusiems giminėms

____________________

Superior teisme vakar buvo 
išneštas huošprendis, kuris 
yra nepaprastai svarbus alu- 
džių užlaikytojams ir savi
ninkams tų namų, kuriuose 
alinės randasi.......

Teisčj o AlbertJVL^Crampton 

gos aludininKų®i||mamo savi- 
nihkų stiiiiokėti ^35,1)00 atly> 
ginimo motinai, kurios sūnūs 
buvo užmuštas alinėję įvyku
siame susišaudyme.

Priteistieji yra James A. 
Murphy, alinės savininkas ir 
jo partnerio, Frank McGo- 
vern ir Frank C. Rathje, For
mai! State Trust and S&vings 
Banko turto globėjas, Alinė 
randasi adresu, 3447 West 
Madison Street, name, kuris 
priklauso bankui.

ę Nušautasis, kurio motinai

teismas paskyrė $35,000, buvo 
Joseph O’Conriell e 33 metų 
miesto tarn'atitb j as. Birželio 
20, 1934 metais 'jis susiginčijo 
alinėje su viėhu Richard Ro- 
gers dėl moteriškės. Rogers 
išsšitraukė revolverį ir O’Con- 
nell nušovė.<Tie; i

Teisinas parėmė nuosprendį 
taip vadinamu “dramshop” i- 
statyinu, įcuris yra įrašytas į 
Illinois valstijos svaiginamų
jų gėrimų toptrolės kodeksų? 
“Tas “dramsn^i” įstatymas 
sako, kad tėvas, motina, žmo
na ar vaikas gali reikalauti 
atlyginimo jei jų šeimynos na
rys nukenčia fiziškai ar fi
nansiškai nuo nusigėrimo ali
nėje. Atsakomingi yra užlai
kyto] ai alinės, kurioje nuken
tėjęs nusigėrė, ir savininkas 
namo, kuriame -alinė randasi.

.........................................*.................................................................................................................................................................  MM

KLAUSYKIT!
STEPONĄ VIČIŲRADIO PROGRAMAS

STOTIS W. S. b; c. <1210 KII.OCYCLES) 
Kiekviena, j, . /.

ANTRADIENI IR TREČIADIENĮ 
9:30 vai. vakaro

Kalbančios Žinios—Mėgiami Liėtuvių’ Dai
nininkai—Gražios Dainos ir Muzika.
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SOUTH SIDE BREWINC COMPANY
Visi geria Ir mėgsta AMBROSIA 
ALŲ nes jie žind, kad tas alus yra 
padarytas iŠ geriausios nešies pro- 
dūktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato j alines ir kitas įstaigas. Vi
suomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitų ir teisingų patar
navimų.

Biznio Telefonas BOULEVABD 7179
L. M. NORKUS

Res. HĘMLOCK 6240

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—Vestuvėms-— 

Bankietams—Laidotuvėms— 
Papuošimams.

4180 Archer Avenue
Phone LAFAYETTE 5800

AR IEŠKOTE moderniško taver
no ? Būtinai turite pamatyti šitą. 
Šokiams vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

2436 West 47th St.

Siunčiam Učlen Telegrama | 
Pasaulin Dali*

LOVEIKIS
KVTETKININKAS

Gėlės Vestuvėms, Bankietams 
ir Pagrabams

3316 So. Halsted St.
Tel. BOUlevąrd 7314

V1BM

A. / t A.
STANISLOVAS URBONAS 
■Persiskyrė su šiuo pasaliliu 

Sausio 9 dieną, r 6:40 valandą 
ryti^f 1937 ’W‘, sulaukęs pusės 
am^ąų^^fes' Šiaulių ' apskf;, 
Papilės parap., Miškelių dva- 
re.’ ’•

Amerikoj išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Vladislavą, po tėvais 
Kundrotaitę, 3 podukras, Ste
lių, Pauliną ir Anną ir 2 žen
tus Wm. ir Charles Leipart, 
brolį Petrą ir brolienę Oną 
ir jų Šeimynas ir du pusbrolius 
Valter Maneikis ir Frąnk 
Galkauskas ir daug kitų gi
minių, o Lietuvoje motinėlę 
Agniešką ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
6075 So. La Šalie St.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 13 dieną, 8 vai. ryto 
iš namų į Šv. Kryžiaus parap. 
bažnyčią, kurioje .atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Stanislovo Urbo
no giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
.suteikti jam paskutinį patar
navimą. ,ir. atsisveikinimą.

Nuliūdę liėkame,
Moteris,podukros,žentai, 

motinėlė ir giminės.
Patarnauja laid. dir. J. F. Eu- 
deikųi; tel. Lafayette 0727.

KAZIMIERAS 
NEVEDOMSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sausio 9 dieną,' 12 vah naktį, 
1937 m., sulaukęs pusės amž., 
gimęs Kauno apskr., Krikli
nių miestely. .

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

moterį Stepaniją po tėvais Va- 
silkaitęj dukterį Genę, sūnų 
Clement, 4 brolius; Jurgį, Juo
zą, Joną ir Petrą ir jų šeimy? 
nas ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Oną Mazielius.

Priklausė prie Keistučio Kl. 
ir Vytauto Draugijos.

Kūnas pašarvotas 6039 So. 
Austin Avė., Clearing, III.

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
Sausio 13 d., 9 vai. ryto iš na
mų | šv. Syįithorosa ‘ parap. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas', į 
šv. Kazimiero ^kapines. *'

Visi A. A. Kazimiero Neve- 
domskio gimjnės, teaugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviet 
čiamį dalyvauti ' laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Ndliudę liekame,
Motef-is, duktė, sūnūs, broliai 

' "> ir giminės.
Patarnauja laid. d i r- Lacha- 
wicz ir Sūnūs, tel. Ganai 2515.
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Help Wanted—Žemale 
Darbininkių reikia

REIKIA patyrusios merginos 
bendram namų darbui—savas kam
barys — $6—47, maža šeima, nėra 
skalbimo. Bittersweet 9497.

' PARSIDUŲDA , Taverna, gražioj 
apielinkėj,' renda pigi. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiūlymą.

5601 So. Carpenter St.

PARDAVIMUI Tavernas geroj 
vietoj biznis išdirbtas, geroje apie- 
linkėje. 372 E. 71 st St.

MERGINA bendram namų darbui 
—lengvas skalbimas, būti, mėgstan
ti du vaikus, $5 iki $6. C *

Wellington 0858 /

REIKIA patyrusios Žydiškų val
gių virėjos, Swidler’s Restaurant, 
1168 East 55th St.

APEREITORIŲ ir ruflerių; korte
lių patyrimas; ne kitokį, Angwell 
Curtain Co., 206 So. Markei St

REIKIA patyrusios merginos na
mų darbui—savak kambarys, vana, 
$8-$10. Zimmer 7716 North Ashland, 
Briargate 5480.

REIKALINGA patyrusių moterų 
skudurams rūšiuoti. Nuolatinis dar
bas—geras mokestis.

1801 NO. Leavitt St.

MERGINA namų darbui — 2 vai
kai, nėra virimo nė skalbimo, $6.00* 
būti. Sloan, 4247 No. St. Louis, 
Independence 1955.

MERGINA bendram namų darbui 
—gera# alga, lengvas skalbimas. 
Stone, 934 Carmen, Ravenswood 1395

MERG1NA bendram namų darbui 
be skalbimo ir virimo; būti, mėgti 
vaikus, $6—$7. Columbus 9728.

PATYRUSI mergina lengvam na
mų darbui 3 kambarių apartmente 
—1 vaikas, geri namai, $6.00.

Mansfield 8954.

MERGINA lengvam namų darbui 
—1 vaikas, būti. Briargate 0872.

PARSIDUODA moderniška taver
na; turi būti parduota pigiai;
’ 2992 No. Milwaukee Avė.

REIKIA merginos - patyrusios 
prie preso valymo įmonei. Drexel 
6100. 4700 Woodlawn Avė.

STORAS rendon — pigiai su bu— 
černės ir grosernės fikčeriais, arba 
gera vieta dėl taverno, 4 kambariai 
pagyvenimui užpakaly ir 4 ant ant
rų lubų. 4550' So. Marshfield Avė. 
Lafayette 0591.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui — savas kambarys, geri 
namai, maža šeima, $7—$8, Briar
gate 8969.

PARSIDUODA Taverna pigiai, 
biznis išdirbtas per daug metų. Par
davimo priežastį patiksite vietoje.

. 842 West 59th St. J
. ;-r - X---

* I’ARSIDUODA kampinė ’ taverna, 
biznis išdirbtas ketvirti metai. Kam
bariai viršuj. Renda prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 3659 So. Hoyne Avė.

MERGINA namų darbui — leng
vas skalbimas ir valymas, savas 
kambarys, liudymas, $6.00. Midway 
1454.

RENDON 6 kambarių flatas, nau
jai išdeltoruotas, maudynės, visi 
patogumai?MBa& So. Low4 Avė. Sa
vininko tel. Columbus 9248.
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' Real Estate For Sale 

Namai-žemi Pardavimui

. GROSERNĖ ir bučernė, 30 metų 
apgyventoj lietuvių kolonijoj, turiu 
kitą biznį. 3401 So. Lituanica Avė

PARDAVIMUI taverna, labai pi
giai—gefa apielinkė. Atsišaukite po 
4 vakare. 2950 So. Normai Avė.

Help VVanted—Male-Female 
pjarbininkąReikia. ■

REIKIA stenografes $18; Book- 
keeper $18; kepyklai seils merginos 
$15; Hotelio merginos $50; Cafete- 
rijai padėjėjos $15; virėjo $20, ant
rojo virėjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12; fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $35 su 
kambariu ir užlaikymu. Baro ‘ mergi
nos $12. Wabash Employment, 14 
aukštas, 20 E. Jackson Blvd.

Help Waiited—Malė
Darbininką Reikia

MARQUETTE MANOR
Storas ir 3 apartmentinis plytų bu- 

dinkas—garu šildomas. Kaina $10,- 
000. Išmokėjimais.

2 flatų plytinis 5 ir 5—30 pė
dų lotas, garažas. Kaina $6,850. Iš
mokėjimais. •

Klauskite Mr. Lėkis.
ARTHUR J. O^CONNOR and CO.

1518 West 79th St.

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 metų se
numo. Parsiduoda už $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barge-

Z. S. MICKEVICE and CO.
6816 So. Westem Avė., 

Hemlock 0800

GERA PROGA LABAI BUDRIAM 
SEILSMANUI SUEITI Į RYŠIUS 
SU AUKŠTOS RŲŠIES LIKIERIŲ 
BENDROVE. KREIPTIS Į UNI- 
VERSAL WINE AND LIQUOR CO. 
4440 WEST MADISON ST.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznia- 

vas namas su tavernos fikturials, 
parduosiu ar mainysiu į mažeshį 
namą. Randasi Bridgeporto apįelin- 
keje. Atsišaukite 6630 So. Talman 
Avė. Prospect 3938.

Miscellaneous

REIKALINGAS apysenis žmo
gus Jirbti kaipo porteris tavernoje.

Furnished Rooms—Wantęd 
.________ Ieško Kambario________ _

REIKALINGA kambarys vienam 
švariam vyrui. Geistina Bridgeporto 
kolonijoj, tarpe 31 ir 35 gatvių. Tu
ri būt apšildomas ir, jei galima, 
atskiru įėjimu. Praneškit Naujienų 
ofisam No. 26. ........ _

PALIKIMŲ dalykai (tirinėjimai pa
veldėjimų reikalais) Suv. Valstijos 
arba bile’ kur Europoje —. musų 
TIRINEJIMO DEPARTAMENTAS 
gauna pilnus davinius, ir informaci
jos valdininkai Europoje.

HERRMANN,
189 West Madison St, ......

For Rent
RENDON MODERNINE krautuvė 

—žiemių vakarų kampas 69th ir 
Rockwell Sts. Vasario 1 galima 
sigyventi—arti Nationąl Tea 
Tinka mėsinei, kepyklai, grožio 
lonui, elektrikos, gėrimų ir visų 
šių prekių krautuvėms.

BEN H. SILVERMAN 
Phoiies Dorchester 0700.
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Traukia Venckuvieng Atsakomybėn
Už Žmogaus Supiaustymą

Teismas apkaltins, ją bandymu .nužudyti 
savo vyrą

Šiandien įkalintoji Viktori
ja Venckuvienė bus patrauk
ta atsakomybėn.

Felony teisme šįryt ji bus 
kaltinama bandymu nužudyti 
savo vyrą, Kazimierą Venckų. 
Sekmadienį, sausio 10 d., jį 
supiaustė dideliu mėsininkų 
peiliu.

Jeigu pasitaikys, kad Venc
kus numirs, * tai kaltinimas 
bus pakeistas ir Venckuvienė 
bus baudžiama už žmogžudys
tę.

Vakar ji sėdėjo policijos 
nuovadoje moterų kalėjime, 
prie 11-tos ir State, bet šian
dien bus perkelta į apskričio 
kalėjimą.

K. Venckus randasi apskri
čio ligoninėje. Jo gyvybė yra 
pavojuje, ir negalima pasa
kyti ar jis išliks' gyvas ar 
ne.

Venckuvienė jį supiaustė 
peiliu sekmadienį anksti rytą, 
susiginčijusi buk dėl pinigų.

Nelaimė įvyko Venckų na
muose, kurie randasi adresu 
2153 West 24th Street.

Vieninteliu kruvino įvykio 
liudininku buvo Venckuvic- 
nės 7 metų sūnūs, Kristoforas 
B u be Ii s-Venckus, kuris bus 
svarbiausiu liudininku teisme. 
Jis pasakoja, kad triukšmo 
pažadintas iš miego pamatė 
motiną rankoje belaikančią 
peilį, kuriuo ji kelius kartus, 
kirto Venckui į kaklą.

Liudininkais taipgi bus-lie
tuviai, pp. Juozas ir Eucillc 
Repsai, kurie gyvena Venckų 
name ir pirmi atėjo sužalo
tam Venckui į pagalbą.

Automobilistų dėmesiui
Missouri State Court of Ap- 

peals, kaip praneša Chicago 
i Motor Club advokatas J. IL 
Braun, neseniai išnešė spren
dimą, kuris nubaudė seno au
tomobilio pardavėją sumokėti

$2,500 už tai, khd automobilio 
spydometras buvo pataisytas 
ir rodė buk automobilis buvo 
padaręs mažiau mylių, negu 
tikrenybėje jis turėjo rodyti. 
Kentucky valstijoj irgi yra iš
leistas įstatymas, kurs draud
žia atsukti atgal spydometrą. 
Panašų jau įstatymą yra pri
ėmusi ir Wisconsino valstija.

Brighton Parke Su
judo Dėl Apiplėši

nėjimų
.......— .r .

Demokratų organizacija rytoj 
šaukia speciali susi

rinkimą.

Ilgai kentėję nuo apiplėši
nėjimų, brightonparkiečiai pa
galiau nutarė, kad atėjo lai
kas kas nors daryti.

12-to V/ardo Amerikos Lie
tuvių Demokratų Organizaci
ja rytoj šaukia specialį susi
rinkimą,' kuriame kalbės vien 
apie apiplėšinėjimų reikalą.
Susirinkimas greičiausiai iš
rinks delegaciją, kurią siųs 
miesto tarybon reikalauti 
daugiau policijos apielinkes 
apsaugojimui.

Susirinkimas įvyks Holly- 
wood svetainėje, 2417 West 
43rd Street, ir prasidės 7:00 
valandą vakaro.

Cicero Morton Mo
kyklos Anglių Prob
lema Dar Neišrišta

Ieško prie* unijų nepriklau
sančių išųežįgtojų anglių su- 

gabeiiimiii į mokyklos 
patalpas;

CICERO. — Sustreikavę'dže- 
nitoriai ir patarnautojai Cice
ro Morton Migli school mo
kykloje iššaukė “krizį”, kuris 
dar dabar tebėra neišrištas. 
Krizis tęsiasi jau kelintą die- 
ną,A/ >.'?■ : v ■

Susiorganizavę į uniją, mo
kyklos tarnautojai išėjo strei
kai! kai mokyklų tarybos vir
šininkai prašalino tris dženi- 
torįus. Dieną-kitą mokykla 
buvo atdara, pet netrukus pri 
truko anglių.

Taryba pakvietė išvežioto- 
jus bandė pasamdyti išvežio
tųjų atgabenimui anglių iš ne
toliese esančio sandėlio, bet 
šie atsisakė. Pareiškė, kad 
tol anglių negabens kol mo
kykla nepatenkins streikierių 
reikalavimus. Tai yra, kol su
grąžins prašalintus darbinin
kus į darbą.

‘ Vakar mokyklos mokiniai 
pasisiūlė anglis sugabenti nio-t 
kyklon. Tani tikslui jie va-

SlllllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMkar susirinko apsiginklavę 
maišais, puodais, vežimukais 
ir kitokiais įrankiais. Bet 
mokyklų taryba neleido jiems 
to daryti, nenorėdama konfli
kto su unijistais išvadžioto
jais. Dabar Cicero miestas

IŠK1LMINGAS-METINIS
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ieško nepriklausomų išvežio
tųjų, bet ar pasisekė jų' su
rasti, nežinia. Mokykla/ yra 
uždaryta, nes1 kliasėsei per 
šalta pamokas laikyti. Į

Dideli Gaisrai Baž
nyčioje Ir Vieš

butyje
Padare keliasdešimts tukstan- 
. čių dolerių nuostolių.

Vakar rytą Chi Gagoje įvyko 
du stambus gaisrai, kurie pa
darė keliasdešimts tuksiančių 
dolerių nuostolių.

Sudegė Normai Park Com- 
.munity Church, 7700 Normai 
Park avenue ir apdegė Argyle 
viešbutis, ties, 1067 Argyle 
Street.

Vicšbutyje gaisro laiku bu
vo apie 100 žmonių bet nei 
vienas daug nenukentėjo;

Skelbimai Naujienose 
duoda, nauda dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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GARSINKI® “NAUJIENOSE”
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Laužo Streiką — Kaltina Karo Kurstymu
7
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SKALDO DARBININKUS— Vaizdas raštinėje, “Flint Alliancc” organizacijos, 
kuri tarnauja darbdaviams ir ragina dar bininkus atsimesti huo streiko automobi
lių pramonėj. Organizacijai vadovauja buvęs Flint majoras, George E. Boysen. 
Prie stalo sėdi darbininkai pasižadą ne streikuoti. Streiką laužo ir Amerikos Dar
bo Federacija.

Michigan valstijos gubernatorius Frank Murphy, kuris bandė tarpininkauti 
tjiyn streikierių ir G. M. viršininkų, pasitraukė iš arbitratorių ir perdavė ginčą 
federalės valdžios nuožiūrai. Streikas tę siasi trečią savaitę.
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SVEIKINA GENEROLŲ ŽMONAS —J uozas Stalinas, sovietų Rusijos diktatorius, 
sveikina Raudonos Armijos generolus, su važiavusius į sovietų konferenciją Maskvo
je. Stalinas oficialiai yra žinomas kaipo komunistų partijos generalis sekretorius.

Naujienų-Acme Photo

SĖDINTIEJI STREIKIERIAI MIEGA — “Sėdintie
ji streikieriai” Flint, Mieli., Fisher Bodies 'dirbtuvėse 
nelabai patogiai ilsisi ir miega. Streiko pabaigos dar 
nematyti. z Naujienų-Tribune Photo

KALTINA—Rusijos amba
sadorius Ispanijoj, Marcei 
Rosenbcrg, kurį naziai kal
tina kurstymu karo Euro
poje.

NUŽUDĖ, BET NEŽINO KODĖL — Chicagiętis Ha- 
rold~ Ranbert, (viduryj);^nužudė pianistą, Frank Par
ker. Detektyvų kvočiamas jis negalėjo pasakyti kodėl 
taip padarę. Naujienų-Tribune Photo

NE BIZNIERIUS, ORNI
TOLOGAS—17 metų Orlan- 
do Weber, chemikalų mag
nato sūnūs suorganizavo 
$20,000 ekspediciją Vene- 
zpelon gaudyti keistų pau
kščių.

kariausianti
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FRANCUOS TALKININ- 
KAS Sėdi Mohammed, 

< Moroko sultanas, kurio var
du Franci j a 
Afrikoje.

MIRĖ — Garsus 
mokslininkas, Julius Steig- 
litz, kuris mirė širdies liga. 
Vienu laiku jis buvo Chica- 
gos universiteto chemijos 

/fakulteto viršininku.
' Naujienų-Tribune Photo




