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Nuskendo vaikas

General Motors sutiko tartis su unija, 
Flint, Mich., valdo milicija, mušeikoms 

grumojant išnąujo pulti streikierius. 
r

LANSING, Mich

SALANTAI. — Gruodžio 
d. Salantos upėj e ant ledo 
gutėrįi besi važinė jant lu'žus 
dui nuskendo St. Montvilo 
nūs, turėjęs 10 metų amž.
men. 12 d. jis buvo palaidotas 
parapijos kapuose be religinių 
apeigų.

10 
ro-

sU- 
šio

sausio 11. — Ištikus kruviniems susi
rėmimams tarp streikierių ir mušeikų Flint, Mich., guberna
torius Mtfrphy, išvengimui tolimesnio kraujo praliejimo, pa
siūlė kaip General Motors, taip ir streikieriams pradėti tiesio
gines derybas ir pabandyti surasti pagrindą susitaikymui.

Automobilių darbininkų unija tuojaus priėmė gubernato
riaus pakvietimą, o paskui jį priėmė ir General Motors.

Unijos ir General Motors atstovų derybos įvyks guberna
toriaus raštinėj Lansinge, Tai bus pirmas kompanijos susiti
kimas su unijos atstovais, nes. ikišiol pasitarimai ėjo tik per 
tarpininkus.
Milicija valdo Flint; neleisian

ti siausti mušeikoms. 
<

FLINT, Mich., sausio 13.— 
Apie 1,600 Michigano milici
ninkų atvyko į Flint ir priėmė 
prižiūrėti tvarką prie streiko 
apimtų Fisber Body dirbtuvių, 
prie kurių jau ištiko kruvinų 
streikierių susirėmimų su po
licija ir mušeikomis, kuriuose 
18 žmonių liko sužeista ir apie 
30 žmonių pritroškinta nuodin
gomis du'jomis.

Milicija atvyko miešto vald
žiai ir mušeikoms besiruošiant 
daryti naują puolimą ant strei
kierių, tikslu smurtu juos iš- 

... varyti iš dirbtuvės.
Miesto juodašimčiai .yra su- 

r siorgapizavę . į “piliečiųsąjun
gą”, kuriai vadovauja buvę 
General Motors bosai. Pirmas 
jų puolimas ant streikierių li
ko atmuštas. Dabar jie prisi- 
ritošė naujam puolimui, kurį 
veikiausia milicija sutrukdys. 
Mušeikos ir šerifas paskelbė, 
kad jie jau turį 300 warrantų 
prieš streikierius ir jie busią 
areštuoti mušeikoms užėmus 
dirbtuvę.

Bet visai ktokio nusistaty
mo laikosi gubernatorius. Jis 
pareiškė, kad milicija laikysis 
bešališkai ir ji prižiūrės tik 
tvarkos išlaikypią. O miesto 
valdžiai gubernątoriiis įsakė 
netrukdyti pristatymą maišto 
streikieriams, nes milicija vi
sai nemananti streikierius va
ryti iš jų laikomų dirbtuvių.

Net ir General Motors vice
prezidentas William S. Knud- 
sen išreiškė ąpgailavimą dėl 
panaudoto prieš streikierius 
smurto ir .įsakė tuojaus atnau- 
jinti streikierių užimtose dirb
tuvėse tiekimą šilumos, švie
sos ir vandens. Gubernatorius 
gi įsakė valstijos sveikatos ko- 
misionieriams žiūrėti, ..kad 
Knudsen pildytų ■ savo priža-
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Angeles, California, skrisdaiLos Angeles, 
sunkiai sužeisti;

KELEIVINIO LĖKTUVO, KURIS ATSIMUŠĖ Į KALNĄ NETOLI 
imas- laike miglos. Du keleiviai buvo užmušti, o įgula ir kiti keleiviai buvo 

' Naujienų-lIN Photo

Daugelis serga
•Stakliškių apylinkėje daug 

žmonių serga. Atsitinka, kad 
kasdien po du lydi į kapus. 
Gydytis niažai kas gali dėl 
materialių sunkumų.

Derybos su rusais dėl miško 
dar nebaigtos

kuris 
dery- 
Klai-

datfgiausia gyvena iš 
Motors dirbtuvių ir 

jose atgaleiviškus biz- 
varo Į desperaciją.

Flint
General 
streikas 
nierius
Ypač kad jie vienu ar kitu lai
ku yra buvę boseliais vietos 
General Motors dirbtuvėse. 
Tas pats yra ir su dauguma 
miesto viršininkų.

Martin Johnson mi 
re nuo žaizdų lėktų 

vo avarijoj
Iš sudužusio su 13 žmonių lėk

tuvo mirė ir kitas pasažie- 
rius. Lėktuvas sudužo atsi
mušęs j kalną.

saus.LOS ANGELES, Cal 
13. — Garsus tropikų tyrinė
tojas ir didžiųjų žvėrių med
žiotojas^ plačiai visiems žino
mas iš jo pagamintų filmų iš 
laukinių žvėrių gyvenimo, Mar
tin Johnson, šiandie mirė nuo 
žaizdų, kurias jis aplaikė su
dužus Westem Air 
transporto lėktuvui.

Kitas pasažierius, 
Braden, prezidentas 
(O.) Ink Co., taipjau liko už
muštas toje lėktuvo katastro
foj.

Kiti lėktuvu skridę 11 žmo
nių yra sunkiai,4 bet gal ne 
mirtinai sužeisti. ,

Tarp sunkiai sužeistųjų yrą

Express

James A.
Cleveland

Johnson žmona, Osa Johnson, 
uoli savo vyro padėjėja visose 
jo kelionėse ir medžioklėse tro
pikų džiunglėse.

Laku’nų padėtis nėra žino
ma, nes jie patalpinti atskiroj 
ligoninėj ir nieko prie jų ne- 
prileidžiama.

Nelaimė ištiko sunkiai priei
namo j vietoj ir sužeistuosius 
teko išgabenti mulais. Netoli 
tos vietos prieš kiek laiko iš
tiko nelaimė su kitu lėktuvu, 
kurioj žuvo arti desėtko žmo
nių. Tai buvo jau trečia dide
lė nelaimė su lėktuvais į mė
nesį laiko. Visos jos įvyko va
karinių valstijų kalnuose. Lėk
tuvas sudužo atsimušęs ) j kal
ną jau visai netoli stoties, į 
kurią jis skrido. Lakūnas sa
kosi bandęs . prisišaukti Bur- 
bank radio stotį, bet ji buvu
si užimta. Be to jis išklydęs 
iš kelio, o ant\parnų ėmė da
rytis ledas. Taipjau ir vienas

Dėlei to 
ir. at-

motoras ėmė- gesti, 
lekiuvas pradėjo kristi 
simušė į kalną.
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Pagrobtas v a i k a s 
buvo nukankintas; 
ieškoma pamišėlio
TACOMĄ, Wash., saus. 13. 

:— Skrodimas nustatė, kad 
Charles Mattson, JO metų, su?- 
nūs Dr. Mattson, kuris buvo 
pagrobtas iš šąyo ' namų, buvo 
žni ogvagių ar ’žmogvagio nuož- 
miai nufi^hŠinfąą.

Jo kunaš buvo baisiai suža
lotas, perdurtas peiliu ir, pa
galios, jam sutriuškinta galva. 
Kaip matyt, jis visą laiką bu
vo menkai maitinamas. Taip
jau kentė šaltį; Iš pasilikusią 
žymių yrą Raišku, kad vaikas 
atkakliai ' kovojo su: savo gro
biku4. ..'L

Iš to kaip, yaikas buvo kal
kintas, spėjamą, kad vaiką bu^ 
vo pagrobęs koks degeneratas 
pamišėlis,> (ar ■’ narkotus varto
jantis morpnas. Tokio ir ieš
koma.

Vaikas buyo nužudytas prieš 
6 dienas. Spėjamą, kad jo kū
nas išpradžių buvo užkastas 
žemėje ir tik paskui išimtas 
ir parneštas miške. Manoma, 
kad jau yra užtikta ir bakū
žė miškuose, kurioje vaikas 
buvo paslėptas.

Iš visų davinių numanomą, 
kad grobikų*!, rūpėjo vyriausia 
patenkiiiti savo sadistinius geL 
dųlius, o ne išpirkinio pinigai. 
Gal dėl tos priežasties jis ir 
nesirūpino susižinoti su tėvais 
ir atsiimti iš jų išpirkimo pi
nigus. ■''.■'YG?

Du ntižiurixhi žmonės areš
tuoti pefeę!iilant: Kąhąįos ste
ną. Abu^jįą" buvo ginkluoti ir 
bus išduoti fęderaiiniams agen-I 
tams. įęt vyriausia ieškoma 
piktadario,į kufHs yra sėdėjęs 
kalėjimeir/ taip j ąu buvęs pa
mišėlių namuos^. Jį pirmiaus 
pastebėtą^ u,žka^įnėjant vaikus. 
Ieškomasis betgi ’ slapstosi ir 
jį užtikti dūr r nepasisekė.

• Garvežys užmušę 
8 darbininkus / 

'■ L'/' ' '• Ai *.r ■/ ; '• ’ » r ' ‘
... ................ . >■ ' i’ < ,

:ANGELES, Cal., saus. 
13/ — Majove tyrlauke tam
soje važiavęs prekių traukinio 
garvežys užvažiavo ant būrio 
dirbusią geležinkeljo darbinin
kų ir' aštuonis darbininkus viep
toj ūžifiuše.' Helaįme ištiko už 
7b • mylių> nuo; >Las Vegas, Nev. 
Užmuštieji darbininkai 
pasiųsti ! nuvalyti nuo 
sniegą. , .

Vokiečiai turi tau 
pyti ir kaulus

BERLYNAS, sausio 13. — 
Naciai įsakė visiems vokie
čiams stropiai taupyti kaulus, 
nes iš jų galima išgauti glice
riną ir kitus produktus. Bet 
dėl nacių keturių metų plano 
dafyar turės skaudžiai nuken 
tėti 4unys Jr katės. Jau‘vir dą- 

buvo bar vokiečiai neturi kuo mai- 
bėgių tintis, o dabar ir iš šunų ati-

Meksikoj prapuolė 
du lėktuvai su

12 žmonių
13.sausio

Vera Cruz
du lėktų-

mami kaulai.

Streikai General 
Motors St. Louis 

s dirbtuvėsev ‘‘i . , ■ ? •' •' . f ■■■ *. •

Naciai prisiaudė 
ūkininkus; reika

lauja grudų

MEXICO CITY,
— šiomis dienomis 
dykumose prapuolė 
vai su 12 žmonių ir nebėra jo
kios'vilties rasti gyvus jį' pa- 
sažierius.

Vienas prapuolusių lėktuvų 
Meksikos Aviacijos komp. 
transporto lėktuvas su 6 pa- 
sažieriais ir trimis įgulos na
riais. Jis prapuolė pirmadieny 
ar raistuose, ar kalnuose Mi- 
natitlan apielinkėj.

Kitas buvo privatinis lėktu
vas. Juo skrido du pasažieriai 
ir

KLAIPĖDA. — Jau 
laikas Maskvoje vyksta 
bos dėl miško medžiagos 
pėdos lentpjūvėms pristatymo
per 1937 metus. Nors derybos 
dar nėra galutinai baigtos, ta
čiau tikimasi, kad 1937 m. ru
sai Klaipėdos lentpjūvėms pri
statys apie 150,000 ketmete- 
rių.. Derybas Maskvoje baigia 
Klaipėdos miško sindikato di
rektorius p. Gavelis.

TRUMPOS ŽINIOS

JCALAMAZOO, Mich., saus. 
13. — Nors > jaunystėj buvo 
daktarų ..įspėtas, kad jo. am
žius yra visai trumpas, Dscar 
F. Carleton 
99 metų 
kurią 
kelmų 
brolis

šiandie atšventė 
gimtadienį farinoj, 

jis su broliu išvalė nuo 
ir patys apdirba. Jo 

yra 89 m. amžiaus.

ST. LOUIS, Mo., sausio 13. 
^-Automobilių darbininkų uni
ja paskelbė streiką vietos Fi- 
sher Body- ir Chevrolet dirb
tuvėse. Bet dar ne visi dar
bininkai prisidėjo prie streiko 
ir dirbtuves bandoma operuo
ti su likusiais - darbininkais.

Vokietijai trūksta 
geležies ir po- 

pieros

LORHS,,
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralio oro biuras šiai dienai pra
našauja :

Galbūt lietus ar sniegas; 
šalčiau į vakarą.

Vakar 2 vai. po piet tempe
ratūra Chicagoje buvo 37°»

Saulė teka 7:16, leidžiasi
4:42.

ta

did

Geležinkeliečiai 
riasi dėl algų

■ v. •

CHICAGO. — keturių
žiu jų geležinkelių darbininkų 
brolijų atstovai suvažiavo čia 
ir pradėjo pasitarimus dėl ben
dro pareikalavimo algų pakė
limo. Pasitarimai užtruks apie 
dešimtį dienų ir tik tada pa
aiškės ko darbininkai reikalausiMnkai reikalaus 
derybose su geleŽhikelių kom
panijomis.

NEVf YORK, sausio 13. — 
Prieš kelias dienas savo apąrt- 
mente rasta nužudyta maudy
nėje graži Mrs Mary Robin- 
son Case. Kaip nustatytą, ji 
ilgai kovo j o su publikų, / kuris 
kuju sutriuškino jai galvą ir 
jos kūną įmetė į maudynę, pa
leisdamas; ir vandenį. Dabar 
liko suimtas to namo porteri^ 
negras Majpr Greene, 33 m., 
kuris yra kaltiiwpas ^papildęs 
šią žmogžudystę.

I

BERLYNAS, saurio 13. — 
Vokietijoje pasireiškė didelis 
trukumas geležies ir popieros. 
Tuo naciai yra labai susirūpi
nę, nes geležis yra reikalinga 
amunicijai gaminti, o popiera
— propagandai.

-Trūksta Vokietijai ir viso
kių kitpkių; dalykų, dėlei' to 
kainos beyeik visų prekių pa
šėko visu 100 nupš: Tuo pačiu 
laiku jų kokybė pasidarė daug 
prastesnė.

Goering kely į Rymą
' ■ : ' ■ r——

RYMAS, sausio 13. — Vo- 
kietijos premietą^ ii* Hitlerio 
dešinioji ranka gėn. Goering 
su savo žmona išvyko į Ry
mą, kur tarsis su Mi/ssolinf Is
panijos klausimu.

, BERLYNAS, sausio 13. — 
Naciai smarkiai prispaudė Vo
kietijos ūkininkus, pareikalau
dami iš jų pristatyti daug dau
giau ūkio produktų, negu kad 
buvo nustatyta pirmiau ir taip 
jau perdaug augštose kvotose. 
Šiais naujais drakoniškais pa
tvarkymais naciai siekiasi kiek 
nors sumažinti didelį kviečių 
trukumą, net nepaliekant ne 
patiems ūkininkams užtektinai 
maisto savo šeimynoms, ar at
einančių metų sėjai.

VATIKANAS, sausio 13. — j •
Papos Piaus XI skausmai ko
jose padidėjo. Taipjau pasi
reiškė skausmai viduriuose ir 
kvėpavimas pasidarė dar sin
kesnis. Raminantys vaistai jau 
paliauja veikę. Bet didelio 
vojaus papos gyvaščiai dar 
są.

pa- 
ne-

tWHITESBURG, Ky., sausio 
Į3. — Kadangi tėvai neleido 
jiems apsivesti, tai James 
Plummer ir Allie Burden, abu 
kurčiai ir nebyliai, pėsti nuėjo 
10 mylių ir čia apsivedė.

!.4* Al: > V.

lakūnas.

Rusija priėmė 
$19,000,000,000 

biudžetą

ELKO, Nev., sausio 13. — 
Du maineriai liko uždaryti nuo
šalioj Delona kasykloj. Jie li
ko uždaryti užgriuvimo 300 
pėdų gilumoj.

INDIANAPOLi'S, Ind., s^s. 
13. _x_ Naująsis Indiands gu
bernatorius Townsehd uždrau
dė valstijos darbininkams ger
ti darbo laiku. Bet peL ir po 
darbo laiko pasigeriantys dar
bininkai bus šalinami iš dar-

MILWAUKEE, Wis., s. 13.
- Teisėjas Schinz nuteisė ]ka- 

lėjiman po 30 dienų Katherine 
Rody ir jos vyrą Joseph. Bet 
kad jų vaikai neliktų be priė- 
žiuros, tai kalės išpradžių vie
nas, o paskui kitas.

• JĖRŠEY CITY, N. J., saus.
J’,.,.'Lv,LS- 

nįnėj į dvi valandas gimė trys 
poros dvynukų.

Vietos motinystės ligo-

MASKVA, sausio 13. — So
vietų centralinis komitetas pri
ėmė v didžiausį Rusijos istorijo
je 1937 metų biudžetą, kuris 
siekia $19,000,000,000. Iš tos 
milžiniškos sumos $4,000,000,- 
000 yra skiriami apsiginklavi
mui.

LONDONAS, sausio 13. — 
Ernest Aldrich Simpson, bu
vęs vyras Mrs. Wally Simp
son, dėl kurios karalius Ed
vardas atsižadėjo Anglijos so
sto, patraukė teisman 
turtuolę už apšmeižimą.

viena

Komitetas taipjau užgyrė 
dekretus, uždraudžiančius a- 
bortus, apsunkinančius perski- 
ras, padidinančius premijas už 
dideles .šeimynas ir sumažinan
čius konskrįpcijos amžių, taip 
kad nuo dabar į kariuomenę 
bus šaukiami dar jaunesni vy
rukai.

• 1

Kaip biudžetas, taip ir visi 
dekretai liko priimti vienbal
siai, be jokio svarstymo, nes 
svarstymas reikštų nusidėjimą 
“Stalino linijai” ir ardymą vie
nybės, o už tą Rusijoje yra 
aštriai baudžiama.

Riaušės dėl Trockio
MEXIGO CITY, sausio 13. 

— Penki žmonės liko sužeisti 
ir šeši areštuoti policijai vai
kant komupistų susirinkimą, 
kuriame komunistų partijos 
prezidentas Herman Ląborde 
reikalavo* išvaryti iš Meksikos 
Leoną Trockį.

LONDONAS, sausio 13. — 
Anglijos valdžia atidarė pirmą 
dujų kaukių dirbtuvę.

Wis.,
Bohl,

GHIRfEWA FALLS, 
sausio 12a — Raymond 
15' m., liko mirtinai sužeistas, 
jo broliui netyčiomis iššovus 
šautuvą.

OTTAWA, III., sausio 13.— 
Dėlei smarkiai pakilusios Fox 
Upės, keli žemesnėse vietose 
gyvenantys Ottavva gyventojai 
turėjo išsikelti iš savo namų.

HENNEPIN, III., sausio 13. 
— Stropiai ieškoma lėktuvo, 
kuriuo, kaip manoma, du Mass. 
milicininkąi nukrito j Illinois 
upę. Palis jų drabužių jau su
rasta.

PER

NAUJIENAS
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Kriminalis Teismas Išteisino^ “ ■"
Stssi K Aiinmaili | Grasinimo Laišką

piano

Stasį K. Adomaitį
Buvo suimtas ir apkaltintas išeikvojimu 

Šato palikimo z
■....  T-....................

Kriminaliu teismo džiurė S. K. Adomaitis užlaiko biz- 
teisėjo Schwaba kambaryje nį .prie 37lh Plaee ir Jlalsted

ji nu
šaliu

MARQUETTE P ARK 
licija suėmė 21 metų 
Joną Tiscvičių, \7010 
Campbell avemrd, ir apkalti
no ji grasinančių laiškų rašy
mu. ’ •

Po- 
nebylį,'ij 
South'

K. Adomaiti, kuris buvo su
imtas už jįnigų

Džiury priėjo prie nuo
sprendžio tesvarsčiusi kaltini
mus penkioliką minučių.

Adomaitis buvo kaltinamas' 
išeikvojimu chicagiečio Juozo tikslas yra iškolektuoti $90,- 
Šato palikimo.

Šatas mirė 1926 metais,! 
mirtinai sužeistas automobi
lio nelaimėje. Velionis pa
liko apie $3,200 turto.

S. Adomaitis buvo paskir
tas to turto administratorium, i 
Po kelių metų Šato giminės,

išeikvojimą. Mėgins iškolektuoti už
vilktus taksus

Cookjkauntės viršininkai bai
gia ruošti planus vajui, kurio

600,000 nemokėtų taksų už 
Į laikotarpį nuo 1928 iki' 1931 
metų.

Mažiausias kalinys

davė advokatas, / Thaddeus 
Toudor, 160 North La Salio 
street.

pareikšdami, kad jie tų pini- P° 
gų negavę.

Fillmore policijos stoty ta- 
uždarytas Albert Testą, 

ir kurio

Toudor sako, kad Tisevi- 
čius atėjo į jo ofisą ir parei
kalavo atgal pinigus, kuriuos 
jam sumokėjo penkis • melus 
tam atgal, jo atstovavimą 
kriminaliame teisme. Toudor 
gynė Tiscvičių, kuris buvo 
apkaltintas vagyste. Jaunuo
lis buvo* išteisintas.

? Advokatas atsisakė pinigus

kuriame
kurs yra pigmėjas

Tarp liudininkų teisme bu- augštis siekia 4 pėdas ir 6 co- 
vo laidotuvių direktorius, A. liūs. Testą gyvena adresu 526 
Masalskis, kuris Šatą palaido- North Springfield avenue. .li
jo, J. Rūta, konsulato atstu-'^ai, sakoma, turįs rekordą kaip 
vai ir kai kurie kili lietuviai, vagilis. »

verį aš tave nušausiu.

Naujienų Koncertas 
Vasario -7 d,,, 1937

Netoli nuo Hennepin mies
telio Illinois valstijoj pirmadie
nio vakąre pastebėta aeropla
nas puolantis j Illinois upę. 
Antradienio ’ ryte apielin^es 
gyventojų partija susidaranti 
iš 200 žmonių ir vadovauja
ma šerifų ieškojo- to aeropla- 

ino,. tačiau pradžioj nesurado, 
i Manoma, kad aeroplanu ISkė 
leitenajjtdš Krank ()tis ir ar
mijos seržantas John F. Gib- 
hons. 0

Užpūtosios moteriškės yra:
Pauline Fontaną, 37, 1525 

E. 541 h streėt;,
Julia Welgoss, 21, 2146 W. 

Walton street;
Mary Sullivan, 7855 South 

Shore Drive, ir,
Evelyn McAdams, 25, 2860 

East 76th street.
Moterų organizacijos Chi

cagoje kelia skandalą, aiškin- 
dąmos, kad policija-neganėti
nai budri, o teismai neužtek- 
tinai skaudžiai baudžia suim
tuosius piktadarius.

IŠK1LMINGAS-METINIS

T . . . Lietuvis jaunuolis į
Lytimai piktadariai kalintas už automo

vakar užpuolė ketu
rias moteris

Vienas is jų buvo suimtas; 
kilų tebeieško

N a k t įį i š / p i r m a d i e n i o į 
antradienį lytiniai piktada
riai Chicagoje. užpuolė ir ban
dė išgėdinti keturias moteriš
kes. Užpuolimus papildė trys

jų policijai pasisekę suimti.

Įkalintasis yra 26 hietų 
jaunuolis, Dęnnis Paul Rus- 
sėlį gyvenąs adresu, 226 E. 
56th Street.

bilio pavogimą
Apskričio kalėjime 90 die-, 

nų bausmę atlieka 21 metų 
lietuyis jaunuolis, Petras 
Francis Matulis.

Jis buvo nubaustas už pa
vogimą automobilio liepos 30, 
1936” metais.1

Automobilis priklausė grai
kui Peter Galanopoulos, kuris 
gyvena adresu, 21 
sted Street.

Matuli nuteisė 
kriminaliu teismo 
McKinley.

Jis nubaudė Matulį sumokė
ti ir $1 piniginės pabaudos. \ ,

South Hal-

vyriausias

NAUJIENŲ

KONCERTAS!
»

\ . \ f * *
J Ą, *

»

SAKALŲ SALEJE
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE

SEKMADIENY J, ,

Vasario 7, 1937
NEPAPRASTAS PROGRAMAS!
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GARSINKITĖS “NAUJIENOSE

Baisi Pagrobto Berniuko Mirtis - Horner Inauguruotas

PĖDSAKAI —■ Juodasis ženklas rodo į pėdsakus, kuriuos žmogvagis paliko 
netoli tos vietos, kur buvo rastas lavonas berniuko Charles Mattson.
< z . Naujienų IIN Phojų

■ .v

Ar

" f

• ’ 'M

m

J

NEGYVAS— Charles Mattson, 10 metų berniukas 
kurio nuogas lavonas buvo rastas laukuose, netoli Evcr 
ett, miestelio, Washington valstijoje. Kidnaperiai, ku
rie pagrobė berniuką, matomai jį mirtinai sumušė, nu
rėdė ir paliko mirti sniego apdengtam lauke. Už su
grąžinimą žmogvagys norėjo $28,000 iš berniuko tėvų, 
kurie gyvena Tacoma, VVash., bet negavo.

Naujienų-Acme Photo

TĖVAS — Dr. W. Matt
son, kurio sūnų kidnaperiai 
mirtinai sumušė ir paliko 
laukuose.

Naujienų-Acme Photo

VAIKO MOTINA —--Mrs.
W. W. Mattson, kuri vos 
neišėjo iš proto patyrusi 
apie stiliaus baisią mirtį. \

Naujienų-Acme. Photo

RIAUŠES — Flint, Mielu, įvyko riaušės, kuriose dvi
dešimt keturi darbininkai buvo pašauti ir kitaip su
žeisti. Riaušių l^iku buvo apversti ir sudaužyti keli au
tomobiliai. Naujie^nų-Tribiine Photo

NETEKO BROLIO —- 
“Boso” — Nužudyto" ber
niuko sesuo, Muriel Matt
son laiko ant kelių šunį, 
kurį velionis labai mėgo.

Naujienų-Acme Photo

PRIESAIKA ANTRAM TERMINUI — Gubernato
rius Henry Horner priima priesaiką nuo vyriausio tei
sėjo, Lott R. Herrick, oficialiai pradėdamas antrą ter
miną kaipo Illinois valstijos gubernatorius. Iškilmės 
įvyko Springfielde. Naiijienų-Acme Photo

' $50,000 UŽ APŠ^IĖIŽI- 
mą. — Thomas Bouchicr, 
St. Barbaras episkopatų 
bažnyčios iždinipkas, (Chi
cagoje) reikalauja $50,000 
nuo klebono už apšmeiži
mą. . t

Naujienų-Tribune Photo

KALTINAMASIS -^Epi- 
skopalų klebonas, Rev. 
Walter S. Pond, kurį para
pijos iždininkas patraukė 
teisman reikalaudamas 
$50,000 nuostolių už šmei
žiantį pamokslą.

Naujienų-Tribune Photo

VALSTIJOS KABINETAS — Illinois valstijos kabinetas inauguracijos iškil- 
, mėse, Springfielde. (Iš kairės deš.): J. Steele, E. J. Hughes, E. J. Barrett, Henry 

Horner, J. C. Martin ir Otto Kerner. • Naujienų-Tribune Photo
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ADVOKATAIDęl šuns nušcve žmoną

Ginčas baigėsi mirtimi

KITATAUČIAI

Laidotuvių Direktoriai

Laidotuvių Dir

LIETUVIAI
Reikalaukite DEGTINES

Tel. Pullman 5703

RYTOJ PRASIDĖS 
DIDELIS DRESIŲ 
IŠPARDAVIMAS

wk«

KOgęs Boulevąrd 5208-841^

Jackson ręikalavo paukštienos 
Kalėdoms ud tik sau, bet ir sa
vo šuniui. Kadangi žmona ne
nupirko ekstra vištos, tai jis ją 
ir nušovė. j

STRAIGHT
KENTUCKY 

BOURBON 
. DEGTINĖ.

NATHAN KANTER

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

yak. Nedėlioj pagal sutarimą. 
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų TeL: Prospect 1930.

Keistų žmonių pasitaiko šia
me pasaulyje, štai prie Kalė 
das kažkoks Jackson nušovė sa-

Nariai Chicagos, Cicerus Lietuvių
2 . . ©fetoriii Asociacijos.

delis parengimas. Tai bus Lie
tuvos demokratijai ginti komi
teto, parengimas, kad sukeltų 
pinigų užbrėžtam darbui vysty-

GAUMA GAUTI VISOSE 
TAVERNOSE

GYDYTOJAI IR DENTISTAI 
Amerikos Lietuvių Daktarų 

______ Draugijos Nariai

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

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

Tėl. Seeley 7330
Namų telefonas Brunsvrick 0597

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

John Soeder prie East 128th 
gatvės pasuko savo automobilį 
j priešingą pusę ir atsimušė į 
kitą automobilių. Ąbu automo
bilistai išlipo apžiūrėti savo ma
šinų ir pradėjo bartis. Besibara 
darni tiek įkaito, jog sugniaužė 
iję kumštis. Jaunas automobilis
tas nebesusivaldė ir Soeder’iui 
smogė į žandą. Tasai begriuda- 
mąs tiek užgavo galvą, jog kri
to negyvas. Tąsyk jaunasis vy- 
rukąs šoko į automobilį ir pa
bėgo. Jis dar ir iki šiol tebėra 
nesuimtas.

šiaip ar taip, o vis dėlto tai 
pusėtinai stambi suma pinigų. 
Juo labiau, kad 'vis dar yra neį 
maža žmonių, kurie, nedirba,

4348 u o. Californią Ąvęrtuę

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS 

Telephone: Boulevard 2800 
4631 SOUTH ASHLAND AVENUE 

Rea. 6,51 F So. RockweH St, - 
Telephone: Repubtic 9728

ai. ryto, nuo 2 iki 4 
į nuo 7 iki 8:80 vaL 
his nuo 10 iki 12

AMBULANCE PATARNĄVIMAS, DIENA IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias4 Visose Miesto Dąlysę.

SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

FEDERAL oAVINGS
AND LpAN ASSOCIATION 

0f CHICAGO

B,e to, komi tetas planuoja su
rengti ir diskusijų vakarą, ku
riame musų ponai galės ginti 
Smetonos įsteigtą tvarką, ži
noma, jeigu jie vėl negaus kin
kų < drebėjimo.

Kaip ten bebūtų, o vis dėlto 
yra labai malonu, kad pagaliau 
pažangieji veikėjai pradėjo vie
ningai veikti. Vieningai veikda
mi, galėsime daug nuveikti.

—Jonas Jarus.

Ofiso Tel. Virginia 0036 
Resideftce Tel. BEVERLY 8244 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
5 Ofiso valandos: 

nuo 6—8 vaL vakaro, 
Rezidencija

CLEVELANDO OHIO ŽINIOS

Legislatura priėmė mokesčių 
programą

4vLĮULEVIčrUS.
7? 7 ! Plion.e Lafayettę 3572

Įš politikierių pusės, tai tik
ras “monki biznis.” Jie pasige
rino savo
mi jjęms darbus, oi dabąr iri vėl 
iššlavė juos lauk. Vadinasi, 
mauras, atliko savo, mauras ga
li eiti. Ir blogiausias dalykas 
yra tas, kad kitais rinkimais tie 
politikieriai vėl ant tos pat me
škerės stengsis pagauti lengva
tikius. Vadinasi, žadės visokius 
darbus, kad tik vestų už juos a- 
gitaciją. 1

Piliečių klubo bankietas
Sausio 16 d. Lietuvių Pilie

čių Klubas rengia didelį bankie- 
tą su šokiais. Tai bus lyg ir o- 
ficialus naujojo baro atidary
mas. Baras jau kaip ir baigtas, 
—atrodo jis visai gerai. To tad 
baro krikštynoms ir liko su
manyta bankietas surengei.

Visą darbą, kurią yra susijęs, 
su baru, padarė patys lietuviai. 
Ir jie tą darbą atliko visai tin-f 
karnai.

Ohio valstijos legislatura pa
tvirtino gubernatoriaus pateik
tą $66,000,000 mokesčių prog
ramą. Be to, priėmė ir nedarbo 
apdraudos įstatymą.

Šuo išgelbūj 
Keisti žmonės.

rie balsavi

met neatsisako paremti kiek
vieną kilnesnį darbą. Adresu 
6710 Superior Avė. jis laiko ta
verną.

Abu ponai Čėsnai yra malo
nus ir''svetingi žmdhės, todėį 
kiėkvienas jų užeigoje jaučiasi 
jaukiai. Patarnavimas, žinoma, 
visais atžvilgiais yrą ko geriau
sias. 

» ■

Rengiasi dideliam darbui
• u • •

Člęvelande netrukus įvyks d.i-

s. C. JACĘAVICZ
42-44 Etv?,t 108t.h St,Tel. PųjilTOn J27Q, ąrba C«ąaJ 2^5.

....       I I , IĮ I IM.MU IIIII H ■■ 4WI' - - p -. 4 . . • . , ' > ■ - .

S. P. MAŽEIKA ' ■ : ■
H319 Utuąinica Avenue. Phone, Yards 118S

S. m. SKUDAS
“h® West 18th Street ' ’ Plipnę Mpnroę 8877

Įvirs. Anelia K. Jarusz
Physical Therapy 

and Midwife 
į . . • ( 6630 S. Western

A ve., 2nd floor 
Hemlock 9252

Patarnauju prie 
Kim(^ymo namu°" se ar ligoninėse, 

BREh AįIBII d u odų massage 
■r? eleetrie t r e a t-

< ment ir magne- 
iHM tic Nankets ’rtt-

‘ V w|a Moterims ir mer- 
ginoms pat ar t 

~ mai dovanai.
cijos prokuroro įvyko smarkus 
susirėmimas. Visas reikalas jau 
atsdurė. net aukštesniamę teis
me. O nesusipraitimas kilo štai 
kokiu budu: polio. Schmidt a- 
reštavo gi^tą moterį, kuri va
žiavo automobiliu. Teisėjas tą 
moterį nubaudė. Tačiau vėliau 
prokuroras Frey pasiryžo visą 
tą dalyką užglostyti, nesiskai
tydamas su; teisėjo nuospren
džiu. Dėlęi to kilo tikras skan
dalas, kurte, kaip minėjau, jau 
atsidūrė aukštęsniame tęisme.

Demokratų kandidate į 
majpj

Jau beveik; tik: 
kyti, jog demokratai į majorus 
statys Stejahen Young, dabarti
ni kongrespaaną. Tačiau jam vis 
dėlto statorna sąlyga; jeigu jis 
bus -majoru išriktas, tai turės 
palikti djąbąrtinį apsaugos di
rektorių Nęss.
Miesto ęoM^Rięriai vėl pešasi

Miesto politikieriai vėl pra
dėjo smarkiai peštis. Jau ketu
riolika šimtų miesto darbinin
kų neteko darbo.

Per pereitus rinkimus visi 
miesto tarybos nariai ir pats 
majoras aprūpino''darbais dau
gybę visokių mažesnių ir dides
nių politikierių 
mo metu vede agitaciją. Paga
liau, susidarė tokia būklė, jog 
kiekvienam darbui atsirado po 
kelis kandidatus. Kiekvienas 
miesto tarybos narys, supran
tamas daiktas, stengėsi tik sa
vo draugams darbus gauti. O 
kadangi tų darbų nebuvo tiek, 
kiek kandidatų, tai tarybinin- 
kai pradėjo tarp savęs peštis. 
Be to, ir šiaip buvo priimta ga
na daug visai bereikalingų dar
bininkų, kurių išlaikymas mies
to gyventojams vis brangiau ir 
brangiau pradėjo atsieiti. Pa
galiau, našta pasidarė tikrai 
nepakeliama. Todėl ir politikie
riams tuo, ręikalu teko rimtai 
susirūpinti. Padarinyje keturio
lika šimtų žmonių neteko dąr-

Ofiso Tel. Bnhlevard 5918

DR BERTASH 
756 West 35th, St 

CoĄ of 85th ,and Halsted Sts.
Ofiso Valandos nuo 6:30-8:8^

Nedėtomis nagai sutarei- 
•Rez. i^10 SO. MICHIGAN" BLVD.

/ Tel. Kenwood 511)7

DR. V. A. ŠIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Valandos nuo 2 iki 4 ir nuo 7 iki < 
▼ai, Nedaliomis puo 10 iki 12 

3343 SoutR-ŠalsUd S^;
-' Tęi- i4Ąi

LACHAWICZ įrSŪNŪS;
2314 Węs t 23rd Place PbbDp Ganai 2515

/SAF^TY\ 
OF VOUR 

INVESTMtNT

Kiti Lietuviai Daktarai._____
Tel. Boulevard 5914 Dieną ir Naktį
Ofiso valandos: nuo 2 iki 4, nuo 7 
iki 8:30 v. Nedėl. nuo 10 iki 12 a. m.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS . IR "CHIRURGAS 

Ofisas ir Rezidencija.
3335 So. Halsted St 

CHICAGO, ILL.Gyv. vieta: 6733 Crandon Avenue 
namu Tel.: — Hyde Park 3395

nuo

8939 SQUTH CLARĖMONT AVĖ. 
Valandos—9—10 A. M. 
Nedėlioj pagal sutartj

2202: WEST CĘĘMAK RQAD
BEN. J. KAZANAŲSKAS, Rast.

Svarbus bankietas. — Iškęlė bylą ųotyęiniųRui 
— Tarp politikierių vėl neramu.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCĘ
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS1741-1742 
4605-D7 So. Hermitąge Avė. 
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE Q727 
• * • - N • • ’ " . ’ 1 ‘ * X 

r”'* j (koplyčios visose
t—cžĮ X (Chicagos dalyse

Taupios moterys iš visų Chi
cagos miesto dalių vyks tytoj> į 
didžiausį bovelninių dresių iš
pardavimą. Išpardavimas pra
sidės CHICAGO MAIL 0$- 
DER BARGENU OUTLETE 
kaip 9 valandą ryte.

Virš 5000 bbvelninių dresių, 
visos gražios ir naujausio sty- 
liaus. parsidtVos už< tiktai 50 
.centus. Dvi dresės kainuos 
$1.05. Perskaitykit apgarsini
mą and 3,-čio puslapio. Nuva
žiuokit anksti—turėsit didesnį 
pasirinkimą. Atsiminkit adre
są, 511 So. vPaulina St., kam- 
;pas Congress. Sp.

Tom Taylor
18 mėnesių 

senumo

Clement J. Svilow 
ADVOKATAS

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

Marąuette Park Ofisas:
6322 SOUTH WESTERN AVĖ. 

Telefonas PROspect 1012 
Vakarais ir šeštadieniais po piet.

A.' A, SLAKIS 
ADVOKATAS 

111 W. Washington St
Room 737 

Vai. 9 ryte Aki 5 vai. vakare.
\ Ofiso Tel. Central 4490

Pardavė daug vyno
SANDUSKY, OHIO. — Šioję 

apylinkėje paprastai padaromu 
gana daug vyno. Visi vyno ga
mintojai sako, jog per Kalėdas 
jie pardavę labai daug vyno. 
Esą, per paskutinius dešimtį 
metų jie tokio biznio nebuvo, 
turėję.

šuo išgelbėjo snyo kaimyną
Jei. ne kaimyno šuo, tai Glęn 

Crocket butų su anuo pasau
liu pasimatęs. Dalykas buvo 
toks, kad nakties metu jo na
muose kilo gaisras. Nuo durnų 
ir dujų jis jau buvo tiek ap- . 
svaigęs ir susilpnėja i°R ne“ 
begalėjo eiti. Talinu jis vis dėl
to dar spėjo surikti. Tą desper t 
ratišką šauksmą išgirdo kaimy
no šuo ir pradėjo tiek smarkiai;, 
loti, kad išbudino kitus kaimy-[ 
nūs, kurie pusgyvį Crockect ir 
išgelbėjo.
Teisėjas smarkiai susikirto sh 

prokuroru
Tarp teisėjo Silbert ir poli-*

DR. VAITUSH, OPT.
' - LIETUVIS 

Opfiometrically Akių Specialistas.
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti, priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 v. dieną. 
Daugely atsitikimų a'kys atitaiso

mos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4712 South Ashland Av.
Phone Boulevard 7589

4707 SOUTH HA^TED STREET 
Visi Telefonai Yards 08pl

VIENINTELIS distributorius

\ VP TO 
lęooo. y

PRANEŠIMAS PINIGŲ 
TAUPYTOJAMS

Simano Daukanto Federal Savings and Loan 
Association bf Chicago direktorių susirinkime 
Gruodžio. 31 d., 1936 vėl nutarta mokėti 
dividendą ant visų taupymo skyrių.

DR. G. SERNER
LIETUVIS OPTOMETRISTAS 

Tel. Yards 1829
Pritaiko Akiąius 
^Kreivas Akis 

' Ištaiso.
Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 

756 West 35th St. 
kampas Halsted St.;

Valandos: nuo 10—4 nuo 6 iki 8 
Nedaliomis nuo 10 iki 12 vai. dienos

Tel, Office Wentworth 6380 
Rez. Hyde Park 8395 ' 

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

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

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

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

’ DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 85 
metus kaipo patyręs gydytojai chi
rurgas ir akušeris.

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

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

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

Tel. Canal 3110
Rezidencijos telefoną!: 

Superior 9454 ar Central 7464

K. P. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas—127 N. Dearborn Sf. 
Kamb. 1431-1434—Tel. Central 4411-2 
Namų ofisas—3323 So. Halsted St. 

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

Ketvirtadieniais ir Sekmadieniais— 
pagal sutarties.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS 
DENTISTAS

4645 So. Ashland,Avė.
arti 47th Street 

Valandos nuo 9 iki 8 vakaro. 
Seredoj pagal sutarti.

KL. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Veda bylas visuose teismuose 
Bridgeporto ofisas:

8241 S. Halsted Sf. Tek Calumet 7262
Ofiso vai. dienomis nuo 1 iki 5 vai.

po pię>. Vakarais nuo 7 iki 9 
Rezidencija:

3407 Lowe Avs Tek Yards 2510

r A. PETKUS
1410 South 49th Court Cicero Phone Cicero 810®

Dr. Charles Sega!
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2-ros lubos 

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 ’ 
vai. po pietų ir 
vakaro. Nedėlio 
valandai dien^

Phone MIDWAY 2880.

Ofiso Tek Dorchester 5194
Rez. Tel. Drexel '9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų vi 
chroniškų 1P'

Ofisas 6850 Stony
Valandose 2—i. 1—9 vąk vak. Ned 

įlomis ir iventadientaia 10—12 
dlan*. ' "

Įžangos tikietas’ tik 50 centų. 
Vadinasi, už tuos kelis centus, 
galėsite ir pauliavoti ir pasišok
ti. Kaip sakoma, tai bus pigiau, 
negu grybai. Tad visi gausin
gai susirinkite.

Įdomus paminklas
UHRICHSVILLE, OHIO. — 

čia vietos kapinėse man teko 
matyti gana keistą paminklą, 
kuris yra iškaltas iš akmens. 
Asmuo, kuriam tas paminklas 
yra pastatytas, tarnavo per ik 
gus metus geležinkelių kompa
nijai. Taigi, kai jis mirė, iška
lė iš akmens traukinio pavida
lą ir padėjo ant jo kapo.

Tas ypatingas paminklas ryš
kiai išsiskiria iš visų kitų,'ku
rie yra pastatyti tose kapinėse. 
Be to, jis labai brangiai atsėjo.

Policininko žiaurumą^
Edward Dalton, 18 metų vai

kinas, ir jo tėvai iškėlė polici
ninkui Lowry byFą. Policininkas 
yra kaltinamas tuo, kad visai 
nekaltai sumušė berniuką/

Dalykas buvęs toks: Edvvard 
dirbat vienoje bolinėje. Vięn$ 
vakarą ‘jis kiek pasivėlinęs ir į 
todėl; pasilęidęs smarkiai bėgti. 
Policininkas Lowry j j sulaikęs 
ir tuoj be niekur niekę pradęjęs 
kamantinėti: girdi, tur buL ką 
pavogei, kad taip smarkiai bėgi.

Berniukas teisinosi ir tvirti
no, kad jis į darbą skubąs, bet 
tai nieko negelbėjo. Polięinin-; 
kas jį nusivedė į nuovadą ir ten 
pusėtinai jį apdaužė, vis reika
laudamas kažkokia prisipažini
mo. Kai jau tikrai paaiškėjo, 
jog berniukas nėra jokis nusi
kaltėlis, tai policininkas įsprau
dė i ranką penkioliką centų ir 
paleido, prašydamas, kad nie
kam nieko nesakytų apie tai,. 
kas atsitiko.

Edward gal butų ij? tylėjęs, 
tačiau tėvams vis dėlto buvo 
priverstas pasisakyti, kad, jo 
veidą taip baisiai sumušė poli-. 
cininkas. Nieko nelaukdami, ži*? 
noma, tėvai tuoj nuėjo pas ad
vokatą ir iškėlė bylą.

Reikia manyti, kad tam žiau
riam policininkui dabar bus pu
sėtinai karšta.

34 nauji, piliečiai

Kūčių vakare ir Kalėdų dieną 
Clevelandė gimė 34 laikai. Va
dinasi, toks skaičius šeimų su
silaukė ypatingų kalėdišką do
vanų.

Vincas Česniu

1 Vincas čėsna yra pažangus ir

Svečiai,^ Toledo
j X ‘i-j • k švenčių prdgą, atvyko ąplan-
draugams, ^vėlius įę dr^W

iponąį Petrai ir Alviną Luizai, 
kurie, dabar gyvena Toledo, O.

Vėl rengiasi aįįdąrytį biznį 
ežerą ąarodioje

Ęiek teko, pątirti, tai p. Jo
nas Brazauskas ir vėl ketina a- 

. tidąvyti didžiųjų ežerą pa
godoje, kuri atsidarys šį pava- 
•sarį..^, "

Pereitą vasarą p. Brazauskas 
į irgi turėjo alaus biznį parodo
je. Jo pusininkas buvo p. Juo- 

; zas Blaškeviči^s: ,

DR. A. 3. MANIKAS 
PHYSICIAN-SURGEON • 

Office 4070 Archer Avenue 
Tel. Virginia 1116.

Valandos: 1—3; 7t8:30 p. p.
Office & residence 2519 W. 43rd St 

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

Kasdien, išskyrus seredą.
• -ftekmadienį susitarus.

«■— -r r Trr t? r H—i. '"f r "r—"—
Rez. 6609 SO. ARTR6IĄN ĄVE.

Tel. Prospect 3403

Dr. A. J. Shimkus
GYD1TOJAS IR CHIRURGĄS 

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

madieniais susitarus.
OFISAS 

4300 S. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 8016

Kalėdių šventėms išleido 
$19,000,000 ‘ v '

Apskaičiuojama*' 4ad Cleve- 
lando gyventojai prieš Kalėdas 
ir per Kalėdas praleido apie 19 
milionų dolerių bepirkdami sa
vo draugams ir giminėms dova
nas.

Phone Canal 6122
DR. S. B1EŽ1S

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Valandos: nuo 1—8 ir 7—8 
Seredomis ir nedėL pagal »utart} 
Ret 6631 So. California Aveniu 

Telefonas Republic 7868

Su pradžia 1937 mėtų kviečiame lietuvius taupyti šioj,e beųdro- 
y^je, Ifur įjęliąi a^.^austi, iki $5000.00 per Federal Savings and Loan 
Insurance Cotpoi&uon, Wašhington, D. C.

Diihdanii Paskolas Ant Namu
■}! j Tp *■ ’ 4?J i*- ' 'J.' • , • »j ’ j 1• L t •*'

< Simano . pąųjęąhto .•‘!Fčderįj; Savings and JLoan , Association of 
Chicago' teikia’ /paskolas antrinamų ChitagOje priemiesčiuose. 
Duoda paskolas' nuo zŠ ^iki į|5--Pietų, lengvais išmokėjimais dėl nu
pirkimo, pataisymo ir statymo naujų namų.

Patariiavimąj-ų teisingas ir greitas. .



Ketvirtadienis, saus.'14, >37

Sėdėjimo streikai

išva-

apie VERTĖ IKI $1.00

others in the

JUOKAI
Courier Chicagos bėdos

buvo tinka

Rekomenduojamas Kaipo Skilvio Vaistas

.uoti visiems

Vienutine Tokiaaw,ay from our civiliza

The Daina
likspriimsime

Kaina $2.00

Gausite NAUJIENŲ ofise.

Visose 
Vaistinėse

žinoti 
išlošia 
arkliu-

streikų aprašymus.
Marvin, Baltimore 

korespondentas, ra-

est Du- 
md the

valandą bu 
valdžios ra

Kam Kentėti Nuo 
UŽKIETĖJIMO

pasi- 
Crepe 

sezono
Skir-
DJVs 
nėra

Antrasis 
paskutine

Pirmas: 
šiai daug

Pasitenkinamoji mintis (yra 
yienvaline puota.

The Daina” yra parašyta Lie 
tuvos rašytojo Katzenelenbo 
geno. • -

$150.000
Pertek
liaus

Šimtai lietuviškų dainų anglų 
kalboje. Gražus vertimas.

Malvaz daro alų 
dariai

MONARCH
BĖER Puikiausia knyga visam musų 

jaunimui pasiskaityti.

Tėvai, nupirkite dovanų savo 
vaikams šitą knygą.

pirminė
Daug^pa- 

Laužytos, II- 
rtnklnyni

49<

SKRYBĖLĖS - 
vertė iki $1.08 
slrlnkimiii 
nės, bet koka

— mes 
pinigus

Lietuvos ir lietuvių tautinės dva 
sios istorija. .12 bonkų dėže $1.40 

25c nuolaidos už grą 
žinias bonkas.

whom we were very

Denver, 
Kada aš pavalgydavau

parode susirupi- 
sklisti neramus 

nebus pieno ku- 
duonos? Bet bu

tonas: Aš norėčiau 
kodėl Jurgis visuomet 
tortas lošdamas, o ne

bėdos yra sekamos 
pilietinė dorovė; 2 
jusi valdžios mašinerija; 3 — 
miesto vergija, kurioj legisla- 
tura jį laiko. Jis, be to pareiš
kė, kad Chicagos išvadavimui 
reikia menedžeriaus formos val
džios.

Mes ir vėl sa
kom ATSIGAU
KIT nuo Malvaz 
Telefonuokit Ga
nai 6500.

^Petras: Kaip tau patinka 
mano kaklaraišis? Mano mer-

practice. Būt

club expresses its grąž
to Severai iiįdividuals

Importuo
si m- 

Spalvotl vir
tu., vaikų ir 
Iros, papras- 

¥ 420

Naujas iš Francijos atėjęs streikų būdas, kuris dabar pradeda 
plėstis ir Amerikoj. — Kaip vyko “sėdėjimo 

streikai” Francijoj.

Northwestern universiteto 
profesorius A. R. Hatton, kal
bėdamas Chicagos advokatų 
asociacijos susirinkimui parei
škė, kad sunkiosios Chicagos 

— žema 
pasenė

jęs gyvenimo reikmenų. Dvie
jų dienų bėgyje, kada išėjo tik 
du laikraščiai
tion Francaise ir( komunistų Hu 
manite, žinios kas 
vo skelbiamos iš 
dio stoties.

Vįncas: Aš rašau laišką tė
vui. . ..

Antanas: Bet kodėl tu rašai 
taip povai? ,

Vincas: Todėl, kad mano tė
vas negali skaityti greitai.

: Negali būti, nes 
blakė mirė vakar. 
Tai ji turėjo bai- 
giminių laidotuvė-

Wardenas (tvarkdarys): Ko 
dėl tų esi nuogas?

Kvailys: Juk čia niekas ne 
ateis..." »

Wardenas: Bet kbdėl tu* už 
sidėjai skrybėlę?
y Kvailys: Kas nors gali atei

“Neseniai praėjusi didelė 
streikų banga Francijoj, palie
tusi beveik visus dirbtuvių, raš
tinių ir kitokių įstaigų darbi
ninkus ir samdinius, įnešė visai 
naują streikų būdą — pridavė 
streikams visai naują toną?x 
Darbininkai laimėjo savo rei
kalavimus be smurto ir su pil
nu publikos pritarimu. Tai bu
vo “sudėtų rankų (“sėdėjimo”) 
streikai — prie sutarto signalo 
visi darbininkąi paliaudavo 
dirbti, bet pasilikdavo savo vie-, 
tose. Mašinos buvo sustabdo
mos, bet kiekviena mašina bu
vo tinkamai prižiūrima darbo 
laiku. Užsibaigus darbo laikui 
darbininkai neišeidavų/iš dirb
tuvės, bet ir toliau joje pasi
likdavo; maistas jiems buvo at
nešamas j dirbtuvę ir jie, kaip 
įmanydami, pagal galimybę tin- - 
kamiausiai įsirengdavo nakčiai. 
Tai buvo užgriebimas dirbtu
vės, kad butų galima parodyti 
aiškią kiekvieno darbininko <tei- 
sę savo darbui.

“Patogumas tokio streiko 
streikieriams yra tas, kad'sam
dytojai beveik nieko negali da
ryti streikui sulaužyti. Negali
ma atgabenti streiklaužių, nes 
darbininkas, jo žvilgsniu, tebėra 
prie savo darbo; nereikia jokių 
piketuotojų, kadangi kiekvienas 
darbininkas saugo savo darbą 
nuo atėjūnų (streiklaužių). Jo
kios žalos dirbtuvei' ir visam 
jos įrengimui nedaroma, kol y- 
ra nors mažiausia viltis perga
lės, ar kompromiso. O ir susi
taikant, darbininkai gauna pil
ną algą, senąja skale, už visą 
streiko laiką, nes jie skaitosi vi
są laiką buvę dirbtuvėje, kaip 
ir paprastu darbo metu.-

“Gali išrodyti, kad yra leng
va tokį streiką^ sulaužyti, Su- 
trukdant įkaisto pristatymą 
streikieriams. Tikrai tas kai 
kurių dirbtuvių buvo bandyta 
ir dirbtuvės liko evakuotos; bet 
prieš išeinant streikierių pada
rytas • sabotažas būdavo tiek 
nuodugnus, kad dirbtuvės dau-

The 
titude 
for theiri help in making the 
ęvent a truly siYccesful one. 
First honors go to Nancy Mu- 
narin who despite her illness 
was at her post of duty thru- 
out the whole evening. To Er- 
nest Dulinškas for the. hard 
work that the culinary matters 
involved. To Fred Zlibin, Birute 
Kremianis, Helen Dajnbras, 
Stella Mikashus and < all the 
others for their help.

Now the ciuo expresses 
their gratitude to their friends. 
To DoiAhea Nelson of the Chi- 
cago Park District for the 
earnest interest^he has shown 
toward our group, to Mr. 
John Sheridan, leader of the 
Hikers.and Outing club, and the 
group who have come to visit 
us and 

/glad to know and whose com- 
pany we have enjoyed. To the 
Gillet Bros, for their “all

Chįcago, Įll.—“Aš vartoju Trinerio Bitterio Vyną visuomet 
nuo skimo ligos, ar šiaip nevirškinimo ir galiu širdingai 
rekomenduoti visiems.—Mrs. Susanna Pavlusfy Nedarykite 
jokiu htmdymų su kitais liųosuotojais. Imkite Trinerio 
Bitterio 'Vyrią, kurs per 45 irietus jau yra įrodęs, kad jis yra 
tinkamiausias vaistas nuo nevirŠkinimo,>gasų, blogo apetito, 
galvos' skaudėjimo, neramaus miego ir panašių ndgaliavimų.

Maikis: Tai pirmas kaklarai
šis, kurį aš matau su ranko
vėmis.
^gjtetraš: Taip, pradėjusi mėg
sti' švedei*] ji pakeitė mintį ir 
padirbo kaklaraišį.

BARGENAI!
PIRATINES 
tų vilnų mezgimas, 
tai paternų. > 
šai ir ėiurn< 
merginų , mi< 
tai 60c vei

Fotografas W. J. Stankūnas 
pilnai pasveiko

Juozas: Aš manau .todėl, kad 
jis negali įsikišti arklį į ran
kovę.

Iki šiol darbininkai žinojo 
tik vieną streikų būdą — pa
prastą streiką, kada darbinin
kai meta darbą, apleidžia dirb
tuves ir paskui stengiasi neįsi
leisti į jas streiklaužių, dėlei 
ko tarp darbininkų ir streik
laužių dažnai įvykdavo kruvini 
susirėmimai. Dažnąi.tokie strei
kai baigdavosi darbininkų pra- 
laimėjimu: streikus kompani
jos sulaužydavo pagalba streik
laužių ir ginkluotų mušeikų. .

Tačiau dabar vis labiau pra
deda plėstis vadinamoji “sėdė
jimo streikai,kur darbininkai 
meta darbą, bet pasilieka dirb
tuvėse, prie savo mašinų. To
kiu atveju kompanijos negali 
atsigabenti mušeikų ir streik
laužių, nes Į/atys darbininkai 
tebėra dirbtuvėse. Nereikia ir 
piketuotojų. Tokie streikai be
veik visuomet baigiasi darbi
ninkų laimėjimu, ar bent kom
promisu.

Naujoviniai “sėdėjimo strei
kai” atėjo iš Francijos, kur jie 
pereitą vasarą, “liaudies fron
tui” laimėjus rinkimus, plačia 
banga, perėjo per visą Franci ją 
ir palietė milionus darbininkų, 
priduodami visai naują toną 
streikams. Nežiūrint to, l<ad 
streikavo milionai darbininkų, 
niekur nebuvo kiek didesnių 
sumišimų, nebuvo kraujo pra
liejimo, be kurio pirmiau neap- 
seidavo jokis didesnis streikas.

Kaip vyko tie streikai Fran
cijoj?

Apie juos savo laiku plačiai 
rašė kai kurie Amerikos -laik
raščių korespondentai Franci
joj e. Paduodame čia kelis rim
tesnius Tą

Henry Į A 
Suday'Strn

We are glad to 
that even though 
are given “in the i 
following comes 
Thus, we are now 
to' say that our 
Day was a successful event.

The evening was colorful, in- 
deed. Maidens in Lithuanian 
costumes, wild Westerners 
with big hats and garish 
shirts. Lithuanian figure dan- 
ces of Polka rhythm and Ame
rican Barn Dancing to the ac- 
companiment of liddle and banr 
jo, lent unusual color to the 
evening. Food—ah, nothing
was Teft, that,. įs<t how tastily 
arui well it was prepared. Why 
shbuld iį not be well^ Did no t 
the masterful chef E 
linskas preparė it? \ 
Gruzdies . . . boy, oh boy!

As for the Splhsh party . . . 
Everyone clairhs it surpasses 
in somber z beąųty the “sissi- 
fied” Medinah pobl. It is too 
bad that the place has to be 
so far 
tion.

KAINOS:
24 bonkų dėžė

*2.75
Nuolaida 50c už grą 
žintas tuščias bonkas,

išardytos”, kad tada jus stovit prieš 
jus negalit ATSIGAUT!

jųš negalit atlikti savo geriausio darbo su pairu-

• announce 
our affairs 
sticks”, our 

with us. 
very happy 
Lithuanian

“Visur mašinos 
mai prižiūrimos,' o tos krosnys, 
kurių negalima užgesinti,* buvo 
purenamos. Dažyklose siūlų gi
jos . buvo reikiamai mirkomos; 
Aurininkai kas rytą sušlapin
davo akmenis jų statomų na
mų. Gennevilliers lėktuvų dirb
tuvėj visos medžiagos buvo rū
pestingai surašytos ir streiko 
komiteto galva, pastebėjęs su
laužytą kėdę, pareiškė: “Įsidė
mėkite, ši kėdė turi būti sutai
syta, kaip tik pradėsime dirb
ti.” Heudebėrt biskvitų dirbtu
vėj streikieriai padarė garbės, 
dalyku nevalgyti kompanijos 
produktų. ;Ta pačių - darbininkų 
disciplina — susivaldymas — ir 
laimėjo streiką.

“Vieną iš pirmųjų streiko va
karą aš ipaišiaus minioj prie 
Renault automobilių dirbtuvės: 
"draugų ir simpatizuotojų ir mo
tinų ir jų atneštų kūdikių mes
ti bučkiai tėvams, kurie nebu
vo savo namuose jau visą sa
vaitę. Viena iš žmonų pasakojo 
man: ‘jį pirmoji naktis buvo 
gana sunki, nes neturėjo kur 
gulėti id neturėjo cigaretų. Da
bar yra geriau: jie dabar turi 
krūvas laikraščių ir cigaretų. 
Nesibijok, jie išsilaikys/ Jie iš
silaikė per 20 dieųų. Trokas 
sustojo prie durų; krūvos ke
palų duonos, šimtai bonkų a- 
laus atgabenta į dirbtuvę. Bet 
nebuvo vyno ir degtinės. Įsa- 

'kymai tuo atžvilgiu buvo griež-

(Du draugai) Pirmas: A 
visai nemiegojau vakar nat

Pinigų Taupytojams Išmokam
Kiekvieno Ašmens Pinigai 

Apdrausti iki $5,000.00 ;
Duodam Paskolas ant 1-mij 

Morgičių

---------------------- PRAŠYK SAMPKLIO DYKAI--------------  
Trlnėr’H Bltter Wine Co. S. WcIIa St., Chicago 
PrishjsV man sampeli dyJųil

Vardas --------- --------------------------- --- ----------------------------

giau nebebando tuo budu strei- 
kierius kovoti. Tas pats įvyko 
ir ten, kur policijos pagalba bu
vo bandoma darbininkus 
ryti iš dirbtuvių.” 
' Kitas korespondentas

Francijos streikus rašė:
“Streiko judėjimas prasidėjo 

sustreikavus 250,000 metalo 
industrijų darbininkams Pary
žiuje ir jo apylinkėse ir stai
giai paplito po visą šalį iki ap
ėmė milionus darbininkų. Jo
kia industrija neišliko nepalies
ta streiko. Betgi kiekvienas pa
siliko ramus. Tik vieną dieną, 
kada užsidarė kavinės ir resto
ranai, žmonės 
nimą. Pradėjo 
gandai: ‘rytoj 
dikiams, nebus 
tiniausių reikmenų darbininkai 
įteikė savo reikalavimus sam-

naujutėllai 
aezono zty- 

Ir rufiles. Laužytos 
padaryti pagal Chl- 

Mail Order uurody* 
Daug atyllų, typų, 
visiškai rėdybai.

’99tt 
vienų vilnų 
Ir g u z i k

negalite gerai miegoti, 
kad jus pradetumet gerti tą gaivinantį maisto 

Malva^ i ■ , , <—

Standard Fede ral Savings & Lo a n Assųclanon of Chlcago 
2324 S. Leavitt St. Justin Mackewich, Prez. Tel. Canal 1679

around
„ry and hiš muskfians for teach 
ing us the barn danęes—they gina numezgė jį 
certainly gavę' us a great deal 
of enjoyment, Many thanks 
to evęryone individually, “whp 
have come x a>; the way out 
there from way back where’\

Now something else. Did 
you,! folks, know that the LYS 

ihas a basket-ball team? Well, 
we do. Even though they lošt 
lašt Sunday’s game, played at 
Gt. Philips, with a score some
thing likę 11-4 (?), yet our 
group is courageous enough,

Abejojantis: Kodėl tu šeri 
savo arklį pyragaičiais?

Gudrus: Aš noriu pamatyti
Z)

kietk jis gali suvalgyti, pirm 
negu paprašys kavos puodo.

— Surinko John Faiza Jr.

Laike praėjusių švenčių bu
vo truputį susirgęs fotografas 
W. J. Stankūnas. Dabar jis jau 
pilnai pasveikęs. Jo moderniš
koj studijoj adresu 3315 So. 
Hals'ted Street galima nusifo
tografuoti bile kada—dieną ar 
vakarą. Taipgi galima pakvies
ti jį į namus ar pokilius pa
veikslams nutraukti.

—-Rep.

Pritaikytos styiiui su plonu muslinu, shir- 
ring, puikus guzikai, kruzai, ir maži’pigue 
kalnieriai. Tobulas kirpimas, shirtwaist 

U y styliai. Užtikrinta raštų spalva. Kilant nie- J dvilnėms, šitos kainos nuostabios. Mieros
Ii 14 iki 20, 38 iki 44, 46 iki 52. Pakankamai

mierų.
J BARGENAI!
a'A KAUTAI— nepuošti «le- 

mos kautai, vien aukoto- 
|įj stos vertės. Daug 

rinkimo modelių. 
. Į Durella ir kitos 

Į žinomos medžiagos.
M I tingos mieros nuo 
[a | iki 20, nė vieno 
M į padaryto kad 'parduoti už 
3ĮI i mažiau kaip $7.98. Am*>

I rikos didžiausia *4.32I bargenas. ------ 1
M I BA-ptfL 
|||g| I bateliai I liaus

apį t cago
■ nu),

urnai 
Spėriai ___

SVEDERIAI — 2000 
svederlai. Užvelkami 
priešakio styliaus, visi puikių spal
vų ir paternų rinkinių, visos mie
ros, $1.09 vertės po. 99e
BLANK ETAI—25% vilflų, dvigu
bo pločio, satino apsiuvas. Dideli 
spalvoti block pa temai, šių blan- 
ketų negalima gauti atviram mar- 
kete šiandien' ir tjž ’3.95 
artimų šiai kainai t

Perskaitykite šį laišką nuo Wm 
C. Billings, 1830 19th St. “ 
Colorado:’ _.ov   
pusryčius, a£ jausdavaiis suglebusiu. 
Porai dienų praėjus, aš turėdavau 
gerti liuosuojančių vaistų.

“Vieną rytą išvalgiau torelką
ALL-B1IAN. Tai sumuša visus liuo- 
suojančius vaistus, nes jis palaiko 
kasdien sveiku.”

Kiekvienam yra žinoma, kad ėmi
mas vaistų kiekvienu sykiu yra ne
sveikas paprotys, O kaip geriau pa
baigti paprastą užkietėjimą, varto- considering that they did not 
jant’šį saugų, natūralų maistą!

Kellogg’s ALL-BRAN pagydo pa
prastą užkietėjimą dėlto, kad jis 
suteikia kunbi reikalingą “rupumą”, 

I Jis sugeria dvigubai savo svorio 
į vandeny, švelniai mankšto ir išva
lo vidurius kaip su kempine. >

Pabandykite vieną savaitę. Jei ne- 
pasitenkinsit, Kellogg Batidrove su
grąžins jums, pinigus. Du kupini 
šaukštai kasdien paprastai būna ■ ga
na, o užsisenėjusiais atvejais — su 
kiekvienu maistu. Valgykit su pienu 
arba vaisiais. Parsiduoda pas visus 
kraųtuvninkus. Gamina Kellogg in 
Battle Creek.

Ir jei jus jau susilpę — neturite apetito 
leiskit priminti tai 
gėrimą
Malvaz tai malonus Malto Gėrimas, padarytas stropiausiai kont- 
roliuojamoj temperataųroj, taip turtingas ir švelnus, taip maistin-

A £as» džiuginantis ir stiprinantis, kad vargu jis negalė- 
tų būti naudingas kiekvienam.

Pamėginkit vieną luobą ant musų atsakomybės. Jei 
jųs< pajausite, išgėrę keletas bonkų kad nėra naudos 

sugrąžinsime jūsų

GIRDLER — 2 pus’ų
ifitcmpiinaH. Kam mokė
ti iki 75c už juos? Sun
kio., puikios kokybes, 
tystančios, kūno spalvos, 
visos mieros, vertės vy
riausias lyderis. 49e

ATSIGAUKIT!
■ • > • -

Jus žinot, jei nervos jau visai
didelį vargą, —

Kitas dalykas -
siomis nervomis

have a single
that is alright* We will reverse 
former results. Floyd Šilkas, 
Stanley and Pet Balskūs are 
nothing to laugh at, and with 
thefn and the
team we will beat Rosevelt’s 6 
;oot giants as sure as any- 
thing. Next gamę will be held 
this Sunday at St. Philip’s, 
Albany and Jackson Blvd., 3 
P. M. Members, come there 
to boost our team.

XYZ

“PARIS” KVAATVKAI— 
Stcblnantlsj^styllus,^ 5Oc 
vertės. Švieži gyvi robe- 
riai tvirtos spalvos, “em- 
bossed” paternat, kajnle-

..... ...  36ę
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Administracijos reorganizavimo planas

Kai ^Naujienose” buvo nuro
dyta, kad Stalino “demokratiš
ką” konstitucija yra labai pa
naši savo politiškoje, dalyje i fą- ■' t . —x * ■' 2 ‘ 5 i ’v’*' \ k ' ' ■' *šistiškas konstitucijas, nes ji 
pripažįsta .teisę legališkai gy
vuoti vienai tiktai valdžios par- 
ftijai, tai komunistai sake, kąd 
tai “netiesa.” Girdi, jokios po
litinės partijos Rusijoje nerą 
draudžiamos.

Tačiau mes pareikalavome, 
kad “Laisvė” paduotą staliniš- 
kos konstit.uęijos straipsnį 12$. 
Ji tai padarė ir ji dabar yra

Apžvalga
DARBININKŲ IR VALSTIE

ČIŲ REIKALAI

kurių interesai prię^ipgi ir 
nesutaikomi, kur yra, saky
sime, kapitalistui ir darbi
ninku dyarimnkaį ir vals
tiečiai, buožės ir biednuome- 
nė ir t. t. Bet SSRS jau dau
giau tokių klasių nėra, kaip 
kapitalistai, dvarininkai, buo- 
ižes ir tam panąšiąi. SSRS 
yra tįktai dvi klasės, darbi
ninkai ir valstiečiai, kurių in
teresai ne tik ne priešingi, o 
atvirkščiai — draugingi. To
kiu budu, SSRS nėra dirvos 
kelių pųrtįjų gyvavimui,/ o 
reiškia ir šių partijų laisvei.

partija), Komunistų partijai.
SSpS galį gyvuoti tiktai vie
na partija -r- Komunistų par- 
tija.:.0'

s

Prezidentas Ęooseveltas patiekė kongresui didelį 
Jungtinių Valstijų administracijos pertvarkymo planų, 
kurį jam pagamino specialė ekspertų komisija, suside
danti iš Louis Brownlow, prof. Charles E. Męrrįam (iš 
Chicagos universiteto) ir Luther Gųlick (Įš Cęlumbja 
ųniyersitęto). ; {

Tas planas padidina dviem nariais prezidento ka
binetų, pridėdamas prie 10 dabartinių narių dar socia
linės gerovės sekretorių ir viešųjų darbų sekretorių. 
Bet jisai panaikina šimtų su viršum administratyvįų 

. komisijų, tarybų ir biurų arba įterpia juos į atatinka
mus valdžios departamentus ir pastato po tiesiogine ka
bineto narių priežiūra.

Planas siūlo pakelti algas kabineto, nariams iki 
$20,000 per metus, atatinkamai padidinant algas ir ki
tų valstybės tarnautojų. Jisai žymiai praplečia civilinės 
tarnybos įstatymo veikimų, nustatydamas, kad visi val
dininkai, kurie nesprendžia valdžios politikos klausimų, 
butų pastovus valstybės tarnautojai, kurie yra samdo
mi, atsižvelgiant tik į jų gabumų ir išsilavinimų, bet ne 
už jų nuopelnus valdančiajai partijai.

♦ / /

Dar vienas įdomus sumanymas komisijos projekte 
yrą tas, kad siūloma duoti prezidentui šešis “ekzekuty- 
viųs padėjėjus”, kurie busiu “prezidento akys, ausys ir 
kojos”. Tie padėjėjai turėsiu* lankyti įvairius departa
mentus, rinkti faktus klausimams, kuriuos turi spręsti 
prezidentas, ir apie viską jį informuoti. Bet galios jie 
neturėsiu jokios.

Ekspertų komisijos ir prezidento nuomonė yra to
kia, kad pagal J. V. konstitucijų visa vykdomoji galia 
yra prezidento rankose. Jisai yra vienintelis krašto 
gaspadorius, todėl administracijos mašinerija turi būt 
taip sutvarkyta, kad visi departamentai butų po tiesio
gine prezidento ir jo sekretorių kontrole, žodžiu, tas 
reorganizacijos planas siūlo žymiai sucentralizuoti fe
deralinės administracijos funkcijas.

Kai kas gali sakyti, kad čia.bandoma jau įvesti 
“diktatūrų” Amerikoje. Taip, iš tiesų, ir reikėtų many
ti, jeigu prezidento žinioje butų ne tik administracija, 
bet ir įstatymų leidimas. Bet kongresas, kaip buvo, taip 
ir palieka nepriklausoma nuo prezidento įstaiga. Be to, 
dar yra vyriausias teismas, kuris prižiūri ir administra- 

k ei jų ir kongresų, kad jie neiškryptų iš konstitucijos ri
bų.

Vokietijoje vėl auga nedarbas
Darbo departamentas Berlyne pranešk, kad per 

gruodžio mėnesį Vokietijoje buvo 281,000 bedarbių skai
čius. Mėnesio pabaigoje Vokietija turėjo 1,478,000 be
darbių. ' . ,

Tai reiškia dar vis žymų nedarbo sumažėjimų pa
lyginti su 1933 metais, kai valdžių paėmė į savo rankas 
Hitleris. Tuomet bedarbių Vokietijoje buvo apie šeši 
milionai.

Naciai nedarbą sumažino, viena, daugelį darbinin
kų uždarydami į koncentracijos stovyklas ir įsteigdami 
jaunimui “darbo stovyklas”* Antra, jie išvijo iš Vokie-i 
tijos dešimtis tūkstančių žydų, socialistų ir komunistų. 
Trečia, didelis skaičius hitlerininkų, neturėjusių darbo, 
buvo surašyti į miliciją, 'kurios nariai gauna algas i| 
valstybės iždo. Pagalios, buvo įvestas privalomas karei
viavimas ir apie pusė miliono naujų vyrų buvo paimtą 
į armiją. ' ‘ ]" '

Bet didžiausią bedarbių skaičių sugėrė sunkioji 
pramonė, kuri prie nacių valdžios žymiąi išsiplėtė dėl 
Vokietijos ginklavimosi. Ginklų ir amunicijos gamini* 
mpi valdžia išleidžia visas krašto sutaupąs.

Šitaip eiti ilgai negali. Išlaidos karo reikalams ve
dą kraštį į bankrutą. Vokietijai šiandie jau trūksta 
žaliavų ir maisto produktų. Aukso atsarga yįsai ištuš
tintai Jeigu medžiagos trukumai privers valdžią susiau
rinti ginklų gamybą, tai Vokietija susilauks masinio ne
darbo katastrofos, Ką tuomet Hitleris darys?

X 1

c Jeigu dvi > klasės, tai aišku, 
kad itaęp ją turi būt ir reikalą 
priešingumas. Trr be. abejonės, 
tas reikaįą priešingumas yra.

Tas priešingumas raudona 
gija driekiasi per visą Rusijos 
revoliuciją. Užtenka tik prisi
minti tą nuolatinę - valstiečių 
kovą dėl žemes ūkio produktą 
kainą ir amžiną valdžios pro
blemą, kaip suspausti ‘‘žirkles”
(suartinti pramones gaminią ir 
ūkio produktą kainas),.,

O kas buvo Nep’as — jei ne 
priversta pripažinti, kad Rusi- Lenino kbtiėešįj a ūkininkams? 
joje “pripažįstama laisvė tiktai O< kodėl 'pertbadOi metus mir- 
vienai partijai—komunistą par- davo^baJu ^ininkai, bet ne 
rijai.” z

Taigi komunistai bandė ap
dumti publikai akis — ir tapo 
sugauti! ’

Vadinasi, yra faktas, k^d po
litinės laisvės klausime staliniŠ- 
ka konstitucija itai — tikra fa
šistišką konstituciją kopija. 
Kaip hitleriškoje Vokietijoje y- 
ra duota laisvė tiktai nacių par
tijai; kaip mussoliniškoje Itali
joje laisvę turi tiktai fašistą 
partija, o smetoniškoje Lietu
voje — tiktai tautininką parti
ja, tuo (tarpu kad visos kitos 
partijos yra uždraustos, — taip 
ir staliniškoje Rusijoje tik ko
munistą partija turi teisę gy
vuoti. ,

Bet dėl to, kad hitleriška, 
mussoliniška ir smetoniška kon
stitucijos0 nepripažįsta laisvės 
opozicinėms partijoms, tai jos 
yra nedemokratiškos. Taigi, aiš^ 
ku, kad yra nedemokratiška ir 
staliniška konstitucija.

Šitą neišvengiamą išvadą 
“Ųais've\ mėgina betgi užgin
čyti. Jai\atrdddl,“kad’’čia nieko 

•< . J • * ,1 , Z J ' P * ' '•
nedemokratiški nešą.' Taip, esą, 
ir reikia, kad Rusijoje nebūtų 
partijų laisves!

KLASĖ IR PARTIJA

NĖ KRISLO LOGIKOS.

Kodėl reikia? Todėl, sako ko
munistų organas, kad— m 

“Sovietų Sąjungoj šiuo tar
pu nebėra kapitalistui, nebė
ra dvarininkų, nebėra buržu
azijos, tai ir jų partijų ne
gali būti. Sovietų Sąjungo. 
pasiliko tik dvi klasės, darbi
ninkų ir valstiečių, kurių in- 

i teresai yra vienodi, kurios 
bendrai visame* kame koope
ruoja. Joms užtenka vienos 
partijos — Komunistų Parti
jos, kuri veda visuomenę į 
komunistinę visuomenę.” 
Pasigerėkite komunistų orga

no logika. Jisai sako, kad Ru
sijoj e dabar tėra “tik dvi kla
sės, darbininkų ir Valstiečių/’ 
bet jų reikalai esą “vienodi.” 
Jeigu darbininkų ir valstiečių 
reikalai Rusijoje yra • vienodi; 
tai kaip juęs galima skirti j dvi 
“klases” į - , .

< Tai yra nonsensas. “Laisvės” 
redaktoriai nežino ABC iš po
litinės ekonomijos. Visuomenės 
klasės yra visuomeninės grupes, 
kurių ekonominiai ręikalai yrą 
priešingi. Kur nėra ekonominių 
reikalų priešingumo, tenai ne
gali būti klasių. j .

Nepakanka net reikalų skir
tingumo. žmonės skirtingais 
reikalais gali prikląusyti vienai 
ekonominei klasei. Sakysime, 
darbininkai: reikalai miesto 
darbininko yra kitokie, negu 
sudžiaus darbinjnkąx dirbančio 
darbininko v kitokie, begu be
darbių.,. Ir Lt. Bet santykyje su 
dąrbd^vįų klasę yi^i įdą^binin-

sudaro
kąi turi bendrą 
l^iaudojami. Tųd^ 
y jeną ekonominę ktąsę.

Na, o “Laisvė” sako, kad 
(ląrbininką ir, valstiečių ręikaĮąi 
jią dieną Rusjjbje ne t,ik hėrą 
priešingi, bei ir nėra skirtingi; 
jie ‘Menądi? O/bętgi dąrbinin- 
kąi 4r valstiečiai — “dvi kla
ses”! .\: 'sęs”!

Oi kodėl 'perihado metus mir-
J 

miestą darbihįnkaj?
Kodėl sęųęjįoję sovietų kon

stitucijoje bąįsąvimai buyo taip j “s.ufiksinti”, kad vieno atstovo 
išrinkimui reikėdavo 125,000' 
miestiečių bąįsą ir tik 25,000

- >
ekonomine 

problema da ir šiandie nėfa pa
šalinta, Valstiečių darbo pro
duktai Rusijoje yra labai pį- 
gųs, o pramones produktai la
bai brangus (daug brangesni, 
negu kapitalistiškose šalyse). 
Tokiu budu valstiečiai visą lai
ką yra išnaudojami.

Tiesa, juos, išnaudoja ne (tie
siog darbinihkai, bet valdžia. 
Tačiau sovietų, valdžia išnaudo
ja valstiečius darbininką vardu. 
Valdžios centrai yra pramonės 
centruose, ir valdžiai užvis yra, 
svarbiausia, kad gyventojų ma
sės pramonės centruose butą' 
jai paklusnios. Vien bizūną 
įmones laikyti paklusnume ki®- 
galima; reikią jiems duoti ir 
įuonds. j,

Valdžia ąfiiną už ’-t pusdykę 
duoną nuo valstiečių ir maiti
na miestą i gyventojus. O už 
pramanęs tproduktus, kuriuos 
jie parduoda s valstiečiams, j i 
ima i labaii nhtangiai. Kadangi 
biurokratą -i vedama pramonė 
yrariabai neekonomiška, tai, 
kol .bolševikiška sistema Rusi- 
j’oje gyvuos, šis išnaudojimus 
niekuomet nepasiliaus. 1 •

"-'".'"J! '■ "*v. 1 ■■ ■

KOMUNISTIŠKAS “KOOPE.
RAVIMAS”

sodiečių balsą?'..
Ta pagrindine

V

Tačiau, jeigu, kaip pati “Lai
svė”- pripažišta, Rusijoje yrą 
dvi klasės, tai iš to logiškai iš
eina, kad turėtą būt mažų- 
mažiausia dyį partijos.

Bet komunistai ant logikęs 
spiauja. Sakę, klasės dvi, bęt 
partija turinti būt vieną. 
Kodėl tiktai viena?' Tędėl — 
kad tos klasės/ “bencĮrąi visame 
kame k^^ėrądja”. iš

Čia turime.,; nąuj ą komunistiš
ką idėją: apie “ko^ęj^įmą?, 
Kad dvi žmonių grupės galėtą 
viena su antra koppęrųotj, tąi, 
^asąk “Laisvės”, yiępąi tą gru
pių reikia atimti teises!

Išeina tąip, kąd jeigu vięnąs 
žųiQ|us suriš kitų ir ąt^sės 
jam ant gaivūs, tai »čią buįs 
^kooperacija“! Kpipunistiską 
kooperaciją!.

šitokia ' “^ępęrąęiją”, ' sjj- 
prantama, yrą 9
demokratiškaį Bef laisvė” Čia • 
Visai bę reikalo kalba apie “ko-Jr 
opęrayimą”, “klasių drąvgi^li- 
mą” ir kiituskcgražius dalykus. 
nVisą jos “teorija” apie klases 
ir pąrtijas yra grynas humbu-
;\\

Ji tąl humbugą pąsiękolino iš 
dįktat^ąs įįąlipo fcą- 
Hs sęyjetų 
taip:

į

partiją tąi meę čia
laikomės šiek tiek kitokią 
pažiūrą. Partija yra klasėj 
dalis, jos' ?prie^ąkW 
Keletas partiją, o Reiškia ir

tiktai tokioj^ visuomenėj, kur

į Jeigu Mąskyos kongręąe bu
tą sėdėję žmones, kurie moka 
ir drįsta savo ' pįętu svarstyti 
dalykus, tąj bet kuris delega
tas butų atsistojęs ir sukriti
kavęs tuąs “didžiojo vado” žo
džius per vieną minutę.

Juk, partija yrą politinė orga
nizacija, kuri gina tąm tikros 
klasės reikalus kovoje su kito- 
mis klasėmis. Jeigu visuome
nėje nėra antagonistiškų (kits 
kitam priešingą) reikalų,' tai 
o

Partiją, kaip pats ?odųs ro
do (lotyniškai “pars”, anglis- z • * i A * j , . • *
kai “part”), reiškia dalį* * Kur, 
nėra dalių, kur visa visuomenė 
susideda iš žmonįą sų vieno
dais, arba “draŲgingajs” reika
lais, rimai neturėtą būti dirvos 
jįąkiai partijai.

Bet Stalinas vienu sakiniu 
užginčija visuomenės pasidali
nimą į priešingas klasds, o ki
tu ; sakiniu skelbia monopolinę 
gyvavimo teisę savo partijai!

Čia ir vęl tenka pastebėti, 
kad visai panašiai argumentuo
ją fašistai. Hitlerio terminolo
gija truputį kitokia, bet min
tys tokids kaip. Stalino.**, 
Jisai sako, kad visi vokiečiai 
yna vienos tautos irąriai. Ka
dangi vokiečiai yra broliai ir 
sesers kits kitamų tai jie ne
privalo skirstytis į partijas. 
TačiąU Hitlerio partija tai ki
tas dalykas: ji tarnauja “tau-

— todęl ji turi gyvuoti ir 
visiems vokiečiams “vadovauti”. 
O tai monopolinei partijai turi 
vadovauti “fiureris”.

Gėda klausyti, kada Šitokios 
“filosofijos” yrą. skalbiamos su- 
augusiems žmonoms. Ęęt dar 
dįdę^nę gėda, kad panašiais 
humbugais bando mulkinti dar
bininkus tie, kurie sakosi giną 
Markso mokslą!

^TĄŲI^p “pĘ^OKRĄTUĄ”

pasigyręs, kad ,ti|< vjepa 40 
partija turi tęį^ę gyvuoti Rusi
joj, (Jikt^t^ius StąĮrnas J>a’ 
t^Įškė:

“Kalbą apie dęmokrątiją. 
Bet kas tai yra dejnokratija? 
Dęmolęrąti j a kęįįtąlistinęse 
|alys^ kur yrą hnįagonisfi- 
nėš ,kla^ęk yra gajų £ale de
mokratija stipriepis, * demo- 
kratįja turtingųjų mažumai, 
Demokratija S^jRSąjlmgoje, 
priešingai, yra demokratija 
darbo žmonėms, i. y* demo
kratija visiems. Be,t iš to 
seka, kad ’ieiuokratizmu pa- 
gripdą! peržengiama ne 
SSĖ^‘ naujos" konstitucijos 
projektu, o buržuazinėmis 

aš manau, kad SSRS Kpn-. 
stitucija yra vienintelė pą- 
sąulyje iki ^ąld demokratine 
^ąti|ucija/’ * /' t
Ir laisvę”, paklojusi šį- 

tųos diktatoriaus Ofeuš, są-; 
ko, kad čia viskas šventa tie
sa r- nieko .'“pne ją
nebegalima. /

Bet 'mes pridėsime. Pirrt|i|ių- 
sia, kię'kvienam turi būti kei^- 
|a, kad šalyje su “demokratme. 
Iki gąj? konstitųęija” tuįcstąp- 
čiai socialistų sėdi kalėjimuęsę 
ir koncentracijos stovyklose, o 
seni bolševikai, kurie patys sų-i

* - .. -r

.(tęsinys)
Kaip apleidome šią gerą 

apielinkę, mes pakliuvome vęl 
į užpuolimus vietįnią^ gyvento
ją. Kol mes apkeliavome šį eže
rą užėmė mums aštuonias sa
vaites.

Velįau mes grįžome atgąl 
prie kąr^Įaus Mtęsą. Jis vęl 
mufe priėmė nuoširdžiai ir dą- 
vę mum sąvą vyrą pa- 
lydovų./Tie palydovai palydėję 
mąą- keliolįką mylįą, v& grįžo 
ątgaĮ įjHe savo - karabaus.

Lapkričio 5, 187.6 . metais 
męs susitikome su Arabu, kų- 
ris tąręjo Tj'ppu-Tib’s vęrgus. 
Aš, Arabui išdaviau4 uotą ver
tęs tūkstantį svarą. Jis man 
davė septynis šimtus vergų ir 
mes pradėjome tyrinėti šiau- 
rinęs dalies Afrikos girias.

J^ešimtį dieną mes klaidžio
jome po tas girias ir nekaip 
Iiegalęjtome ją pereiti. Arabai 
yęrgąi, a.tsisakę toliau su mm 
mis ęiti. Ą§ prižadėjau jįems 
ąžmoketi penkis šimtus svarą, 
jęi dar jie mus palydės dvide
šimtį mylią. Aš tuomet tikė
jausi surasti upę.

Septyni.oliką dienh kelionės 
iš Nyangwe, meš? pamatėm 
upę.. Aš, su keliais' vyrais, sė
dom į laivelį ir plaukėm Upe, 
o kiti turėjo eiti pėsti upės 
krantais. Pėstieji negalėjo pa
spėti eiti sykiu su laiveliu, 
ipes turėjom daug sykių ją 
laukti. Vieną sykį laukėm pės
čiųjų net tris dienas. Musą pė
stieji keliauninkai nuvargo, 
įjes pradėjome ieškota drau
gingų vietos gyventoją, kad 
galėjus sustoti ir pasilsėti.

Dienos, slinko. Vietoj rasti 
draugingęsnių gyventoją, mes 
aptikom, yis riauXępnius.,ir žiau
resnius. . Beveik kiekviename 
upės užsisukime mes girdėjo
me1 bauginančius garsus lauki
niu žmonių ir į mus šaudė už
nuodytomis vyliči.omis; Upę 
buvo pilna krok,odįlių. Pavojus 
musą gyvybei didžiausias...

Gruodžio 18 dieną, niuts taip 
pradėjo pulti iš visų pusią, 
kad turėjome gintis iš visų jė
gų. Per tris dienas, bę jokio 
poilsio mes kariavome su ka
nibalais. Mes juos nugalęjom.

Naktį aš nusiunčiau keletu vy- 
fų skersai upės ir mes užgro- 
bęm jų trisdešimt šešis laive
lius. padarėm su jais taikų. 
Ąš dar nupirkau nuo jų dvi
dešimt tris laivelius. Visi su- 
s.edom į laivelius ir nųtaręm 
plaukti toljaui upe.

(Bus daugiau)

a

KORESPONDENCIJOS
Waukegan, llt

yas, Kąmenev&s ir k.) yra da
gi šąudomk

Tuo tarpu “kapitalistinėse 
šalyse1’, kur gyvuoja demokra
tinė tvarka, ne tik soęialistai, 
bet |r komunistai turi laisvę. 
Pats Ęręoklyno komunistą or
ganas negalėtą eiti ir negalėtų 
Stalino “spyčius” spausdinti, 
jeigu čia tik turtingąją klasę 
turėtą teisęs, ' • ' x >

Tokiu budu kas yra ta Sta
lino “vienintelė pasaulyje iki 
galo (Jęmękratįųė konstituci
ja”? Ji yra didžiauiias pasau
lyje muilo burbulas.

Atvyksta ispanų delegatai, ku
rie kalbės sausio 15 d.

Po vrsus Amerikos miestus 
dabar važinėjasi ispanų delega
cija, susidedanti iš keturių as
menų. Tai vis jaunf žmonės, 
kurie savo akimis matė ir ant 
savo kailio patyrė Ispanijos na
minio karo baisenybes. Vienas 
delegacijos narys yra Eugenio 
Imaz, jaunas, bet pasižymėjęs 
katalikų laikraščio redaktorius. 
Kita delegatė yra Maria Simar- 
ro, Madrido našlaičių prieglau
dos vedėja. Delegatė Josefina 
Ramirez yra devyniolikos metų 
amžiaus mergina, bet ji daug 
matę ir patyrė beeidama slau
gės pareigas ligoninėje. Paga
liau, ketvirtas delegacijos na
rys yra Luis Simarro, kuris ka
riavo Guadartama kalnuose ir 
bu vm sužeistas. (

Visi tie keturi delegatai tebė
ra tikri jaunuoliai, tačiau jie 
daug patyrė ir pergyveno, kai 
prasidėjo fašistinis sukilimas. 
Simarro žandikaulis buvo kul
kos sutrupintas, o Josefįna Ra
mirez per plaukų išsigelbėjo, 
kai sukilėlių lėktuvai buvo pa- 
simpję, sunaikinti,. ligoninę.

Ją misijos tikslas yra gauti 
medikalę pagalbu tūkstančiams 
sužeistųjų bei vaikams ir naš
laičiams. Kaip matote, kalbės ir 
Žymus katalikų laikraščio re
daktorius. Iš to galite spręsti, 
jog padorieji katalikai yra nu
sistatę prieš fašistus.

Waukegane ispanų delegacija 
kalbės sausio 15 d. Slovenic Na
tional Home svetainėje, lOth S t. 
ir McAllis.ter Avė. Visų delega
cijos maršrutų tvarko N o it h 
American Committee to Aid 
Spanish Democracy. O to ko
miteto pirmininkai yra vysku
pas Francis J. McConnel.

Suko, influehzos epide
mija mažėjanti

Praėjusį antradienį dėl in- 
fluenzos ir plaučių uždegimo 
Chięagoj mirė tik 16 asmenų. 
Illinois valstijos ir Chicagos 
miesto sveikatos prižiūrėtojai, 
ryšy su sumažėjimu mirčių dėl 
šių ligų, išreiškė viltį, kad epi
demija pradedanti atslūgti.

(Ifckirpkįt šįąs eiles ir pasideJęt atminimui. Ilgainiui sudarysi! 
gražų eilių rinĮęinj).

viyfe.
(Perdėta iš Mickevičiaus) 

Vilija jnu$ų upelių motutė, 
Xt)ugną iuF aukso ir veidą kaip dangų; 
Vandenis’ semia lietuvė-sesutė, 
širdžia ir veidu skaistesnė už bangą.
- Puikios, malonios pakalnės ties Kauną;

Puošia jos Vįlijų sriaUną' »
Mylį liętūvę gražesnis jaunimas, 
Kaip yąusvų rožių įp tulpių audimas. • 

Vilijai Kauno pakalnės' už nieką*: • 
Nemuną jieško ir žiedu? palieka.
Liūdnai lietuvei ašarėlės byrą, 
Nes P.ąmy|aio kitb krašto vytą.

‘ ‘ .Mylimą' Nemunas, ’smarkiai apkabinęs,.
Neša j)rp;>alnusr per tyrą ptetri*68' 
Glaujžm tfu mėile prie savo krutinės 
Ir karta skęste t marių gilybes. z 

Tu save Imat' svetimam pašvęsi, 
firangia tėvučįų apleidus šaleię,

WXP £'arilJ užmigta paskęsi,

yiUtei bėgte Mergaitei įmylėti!... •

i
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mOTEKU SKVHIMS
Apie A amus

Su šia Moterų Sky
riaus laida prasideda 
visa seriją straipsnių 
apie namų uglaikymą 
ir jo priežiūrą.

Straipsniuose bus nu
rodoma kaip užlaikyti 
ir prižiūrėt} kiekvieną 
kambarį, pr a d e d a n t 
riUo virtuvės ir baigiant 
taip vadinamu galionu.

Bus nurodoma kaip, 
daug laike negaišįnąnt, 
sutyarkyti butą taip, 
kad jis butų švarus, sa
nitariškas ir malonus. 
Mes norime sutaupyti 
j u s u darbo valandas 
prie namu, idant turė
tumėte \ daugiau laiko 
tinkamai prižiūrėti sa
vo kūdikius ir pasiskai
tyti."'

Šekit tuos straips
nius, jie jums bus nau
dingi.

Linkiu 
Pasisekimo!

PUBLISHED EVERY THURSPĄY

Tautiškus kostiumus užsivilkusius dabar musų paręųgįm.ųose 
šoka dukterys, bet taip netolimoje1 praeityje balerinų - rolėj 
tekdavo matyti šių dienų šokėjų motinas.

IŠ kairės dešinėn, priešalyj, Maria Jurgelionis, “Naujienų” 
biznio vedėjas, M. Kenutienė, A. Miščikaitienė, A. Horodeckaitė. 
(Užpakalyje) M. Viskoskienė, M. Darnijonaitienė (mirusi),, 
P-lė Žukauskaitė ir A. Kulienė. ' -

Julia Zymontienė-Žemaitė
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Populiarus Švediškas Užkandis

MAISTAS
Rašo DORA VILKIENE

OBUOLIŲ BLYNELIAI

Rašo Maria F. Yokubypienė 
i . H ’ i

< Kokį ■ laiką 'atgal gavau' pra- 1 
nešimų iš “Naujienų,” jog nuo 
Naujų Metų “Naujienose” bus 
įvestas Moterų Skyrius, kuria
me bendradarbiauti, turėjau 
garbės būti pakviesta ir aš.

Manau, kad tai labai girtinas 
sumanymas, kuris turėtų rasti 
gyvą pritarimą lietuvių visuo
menėje’.

“Naujienas” skaito daugybė 
moterų, kurios nor sir visos mo
terys, bet kiekviena turi skir
tingų gyvenimą, mintis, patyri
mus, patraukimą ir gabumus. 
Tad ąr nėra įdomu išgirsti, ką 
mors iš tų moterų? Be abejo.

Tas, kas musų privačiame 
gyvenime vyksta, dažnai mums 
atrodo labai paprastu dalyku; 
nevertu net apie jį kam nors 
sakyti. Bet patyrimas rodo, kad 
kartais paprasčiausio gyvenimo 
pavyzdys, virsta naudinga pa
moką daugeliui kitų. Paimkim, 
pav., profesionales moteris. Jos 
dalyvaudamos spaudoję, gali 
duoti daug naudingų patarimų 
toms moterims, kurios neturė
jo laimės pasiekti kurio nors 
aukštesnio mokslo. Ir atvirkš
čiai, namų šeimininkės ir dirb
tuvių darbininkės, gali patiekti 
tokių minčių, kurios tikrai bus 
naudingos nęt ir> profesiona
lėms,' jeigu netiesioginiai joms, 
tai jų profesijos geresniam iš
vystymui, arba bendradarbiavi
mui visuomenėje.

Be t,o, moterys, turėdamos sa
vo kampelį laikraštyje, daug 
lengviau galės sužinoti apie mo
terų veikimų atskiruose rniąs- 
<tuose, valstijose ar kraštuose.

Tad moterys1 įvertindamos 
“Naujienų” gerus norus patar
nauti visuomenei, nepašykštękL 
mę vienos kitos valandėlės lais
vo laiko, pašvęsti bendradarbia
vimui “Naujienų” Kfatętų Sky
riuje.

(Tęsinys)
Jokūbas pamilo Vandutę 

tvirta,i karšta, visam amžiui 
vienintele meile. Jos akyse ma
to tik dangų. Ji tokia jausmin
ga, prakilni, gabi, parašo savo 
svajonių puikiausias eiles, sen
timentaliai išdėsto visas savo i- 
dėjas, atidengia savo širdį ir 
sielą... Jokūbas savo širdyje it

šilkinės kojikės ilgiau dėvė
sią, Jeigu jas pirmiau išplausi 
drungname vandeny su “Ivory’ 
muilu.

Buglamžiųa laikraštį geriau 
uvalysi be! nušluostysi pečių,nuvfclysi 

nezu skuduru.

apsakomas džiaugsmas, bet sy
kiu padidėjo vargai ir rūpesčiai: 
kaip auginti ir ką/.^iioti dukre
lei Onytei? žmones skersakiuo
ja į Burbas, kodėl jie neduodą 
popui pakrikštyti savo Onytę. 
Keikja ant jų, grąsina; burlio
kai susirinkę išdaužo jiems lan
gus... Vandutė gelbsti savo ma
žytę nuo mirties pavojaus. Net 

mintyse į padanges ją kelia, f tve pidami Burbai turi saugo-

Vėl kraustosi Burbai iš vietos 
į; vię.tą, veį važiuoja nuo mies
telio iki miestelio, vis nerąnda 
nei uždarbio, nei žmonių ųžuo-

be jos butų tuščias gyvęnimas. 
Ji bus vadovę, Žvaigždė, rodys 
kelią ir nuves į aukštybes... Jo 
idealas, jo svajonės — Vandu
tė.

Vandutė prisirišo prie Jokūbo 
ir pamylėjo zu^ jo. meilę k pri
sirišimą prie jos. Pamylėjo ir 
džiaugiasi sukėlusi Jokųbp šir
dyje taip prakilnius jausmus; 
troškimą išvien veikai, ranka 
rankon Žengti per ‘ gyvenimą, 
išvien kovoti ir veikti visuome
nės labui, žodžiu, tvirčiausiais 
moraliais ryšiais susijungė' ju
dviejų širdys ir sielos ir jokios 
kliūtys, nei didžiausios nelaimės 
neebeperskirs jų amžinai. Jiedu 
susituokė. '

Toliau. beveikdami išvien, įsi- 
pąiniojįo tarp kraštutinių jų kar
štuolių veikėjų, pakliuvo th'rp 
neištikimųjų. Pasekmės to, ‘ nu
teisė Vandutę ištrėmimui į Ru
sijos gilumų ant dešimties me
tų, o Jokūbą išmetę iš univer
siteto. Džiaugėsi Burbai, kųd 
tik tiek nelaimės, — gali abu 
kartu keliauti į šiaurę.

Po ilgos ir s.unkięs kelionės, 
Burbai atsidūrė Šaltuose rytų 
tyruose. Nėra įžodžių' apsaky
mui, nėra plunksnos aprašymui 
visų vargų ištremtųjų. Taip pat 
ir Burbai Vargsta, kenčia įvai
rius nepatogumus, įvairius, ne- 
dateklius maisto, ^pdąrp, 
džiąugįąąį, kad gąli drauge gy-- 
venti, gelbėtu, užjausti ir my
lėtis. Vietįniąi žmonęą juos nie
kiną, nęapkenčia, kad jiedu ne
simeldžia ir carą negarbina.

Jokūbas negąuną dąrfro, ne
turi uždarbio. Badas jau žiuri 
jiems j akis. Kraustosi kitur, 
kiek padirbę j a vėl darbo neten
ka, — vėl kraustosi kitur. Be- 
ąitjąnkąnt., besikrąustant iš 
vietos j vietų, susilaukė ir kū
dikio — dukrelės. Tėvams -ne-

relė. Jokūbas kitaip nevadina, 
kaip tik: Vandutė, mano žvaigž
dutė, Onytė, musų paukštytė... 
Įš tiesų, yra kuomi pasidžiaug
ti ta paukštyte: skaisti, baltą- 
raudona, akutės žydrios, juo
kiasi, krykštauja, rodos ką tąi 
pasakoja, taryt viską supranta.

(Bus daugiau) ; ! ,

Kiekviena mergaitė turi tam 
tikrą įgimtą instinktą prie kū
dikių auklėjimo ir prie nami
nio darbo, tik reikia jis tobulin
ti.

To instinkto tobulinimas pri
klauso ne tiek nuo mokyklų, 
mokytojų, kiek nuo pačių, mo 
terų. Kiekvienai motinai jos,, 
dukrelė yra malonesnė ir ge
riau suprantama. Motinos pri
valo jau nuo mažius auklėti ir 
išmokinti savo dukrelės visko, 
kas reikalinga žinoti apie namų 
ruošą ir valgių gaminimą. Ne 
be reikalo amerikonai sako, 
kad: “gerąi pagamintas valgis 
yrą tįkriąųsias kelias į kiekvie- 
jį$ vyru Mrdį.” *

Pas įcai kuriuoą žmę^ęs yra 
įsigyvenęs klaidingas suprati
mas buk žinojirpąs namų dar
bo, žemina moterį, o ypatingai 
jąųną mergaitę. Taip galvoja 
tie žmones, kurie gyvena tik su 
šia valanda-

Mokėjimas virti ir prižiūrėti 
namus, moterei yra taip pat 
svarbu, kaip vyrui mokėti gerą 
ir pelningą amatą įsigyti.

' —B-te.

1 Vj puoduko, miltų.
2 šaukštuku baktng powdęr.
U šąukšfuko druskpsl
1 šaukštą cukraus.
1 šaukštą tarpyto sviesto.
% puoduko saldžios grietinės.
Du ’ trečdalius puoduko van

dens arba 1 puoduką\pien<3t vie
toj grietinės ir vąndęų\

1 kiaulbiį. ą J
3 rūgščius obuolįiwjtonąi su- 

piaustytus j riekutės^y
Persijok miltus s,u bąking 

powder ir druska. Išplak kiau
šinį, sumaišyk su pięnu ir tam
pytu sviestu. Paskui supilk mil
tus ir gerą; išmaišyk. Sudėk 
obuolius, lengvai sumaišyk ir 
kepk karštuose taukuose arba 
svieste. ?

: | Šaukštas mayppnaisę.
• | d|dpii šaukštai sunkos nuo 

^marį^otų buroką arba uksu§o.
’j Išmaišykite mayopnaisą su 

uksu.su ir užpilk i t ant viršminė-
i lygiai sųpia.ųstytų dRŽpvių 

ęįik.tų; gerai išįna^ykit ir į-

bordV; d&O fa
ap^'^idęšiįnt įvairių ’ u • 

yętųyiąį, b.udami
timi‘kah^.yn^i',. turi daug bend
rų ypatybių ir ilS O 'm ̂ a 
įvaįO '^ 
va Oį. T ' ■■■ 

tc z • *;

dabą.rMpiąi&4aikaisj 
užkandžiais, apdėtas stalasylab^i paW f M 
ir susideda iš makotų ^ittių 
su rugučių' gretine,'keptoj Šąl-.: 
tos. liĮvįes, 'rūkytų ungurių i? 
mi^ągų,’ pomįįęrų, maripotų 
baravykų,, 
šalto kumpį?,, kept? 'paršiuko ir* 
visuomet y,T^ ws Mi?s bon- 
kos valstybinės. ,

Užkandis, kurį Lietuvos žmo
nės labai nwt& ypatimi su 
klebonišku stiklu akaidriorio? 
(V/alštybinės), yra sjlkįų ir dar
žovių vįnęgre.taš, pagal švedų 

f ? '; '■
ši inforiualį europietiška ma- 

i da užkąsti ir išgerii prieš pie
tus‘sudaro tatp svečių jaukių 
atmosferą ir nuo seniai buvo 
ir paliks priimtų.

Amerikoje,, pasak šeiminįn- 
Jkystės žinovų, tik pastaraisiais 
laikais šis paprotys liko, popu
liarus įr da.bar amerikietės Šei
mininkės įpadųoda užkandžius 
lengvesnio j ir prastesnio j fųr- 

.. -f.‘-f’ ■ •;moj savo salonuose.
■įiVflV’ -f..., . <<4/ ‘ *" • • ’

Receptas
dįdelęa sd^’ Reikią nyva-. 

lyti, išmirkyti, kaulus išimti ir 
ąupįausityti' į mažus šmotelius.

" ’r,išvirtai‘.Mvfs:

3 dideli marinoti burokai (su^ 
pia.ust-ytp. ,

f obuolys (supiaustytas).: 
dideli šaukštai sukapotų 

saldžių agurkų.
1 didęjis šaukštas, sukųpotų 

Svogųhų. ’

i 
ka rp 
gammJm

■ ru-y^r.

M6I/4

vai-

ODA.
Kięfkyiejąą mętęrią gorėdama 

turėti gražią ir aiškią oiia. bū
tinai "tįuri I1*"
alėto pareigą.' pėr visą dieną 
oda susiduria su dulkėmis, dų- 
mais, aštriu vejų ir visokięinįs 
nešvarumų liekamomis įsigilinti 
į odos skylutės (pores). Apleis
ta oda nįe^uomątV nęgąli būti 
graži. Svarbiausias užduotis 
reikia atlikti vakare, prieš ei
nant gulti. “

■<. i. 'c tii- t y.
Pirmiausią ištepkite vekįą ir 

kaklą kremu (cleansing creąm), 
po kelętos mitučių nušluostyki
te npnkšt.u audeklu ar plonu 
popierių rtissųės). \ -

Antra, nusiplaukitę nestipriu 
muilu ir apyšilčių, yąndępiu 
(niekuomet nęvartękįĮt karštoj.’

Trečia, y|l ištepkit veidą ir 
kaklą geru 'kremu (Tissue 
Creąm) mąąąžuokit dešimt mi
nučių braukdamas aplink ir vis 
į viršų. Niekuomet netrinki.t 
drųČiai, pęs iįąs pųhųo^ųoją'odą 
ir pagreitina raukšles.’ Kremą 
vėliau galite nušluostyti ar;pa
likti per naktį. Tą palieku jums 
nuspręsti.

K ULTUROS 
DARBAS

n a p o i

te

Nuo pat aukštesnios mokyk
los dienų, būrelis lietuvaičių 
Susirenka kas męųesį prą|ęis- 
ti porą valandėlių 
draugiškai, naudingai. Metams 
bėgant, daugumasv narių' baigę; 
įr universitetus;- kitos užčmė 
vietas biznio pasaulyje. i

JqS suširepka vieną dieną į 
mėnesį' ^Įtųroą" 'SąteM' 'ifei- 
rinkimams. v ‘ ' " ■

Pasikalbėjimai, pasitarimai 
apie mokyklų problemas, bei 
kitus reikalus. Knygų pasu 
skaįtimas tąrp narių? Diskusi
jos apie viską! Išvažiavimai.’ 
Arba larikymai tęątrp, 
mi šokiai. Kiti parengimai', sb- 
ęiališki ir J<(ulturiŠ^L

Dabartinių laiku kelios na-

rjfe yra pasiekusios rpo.kytojo.s 
laipsnio; pora n^įrjų lavinasi 
musikoš srity!; w ar trys— 
rašytojos. Netrūksta ir gydy> 
tdjoš-irhbksleivęs ir dailininkės. 
' • batelyje yrą kelios steno-' 
grafės ir kiįygyedės.
? ’KAį ir pięko bevytų kai
po Skaugi j a, šis j Buirys narėms 
gąųsiąi atlygina „yięą maĮapųmo. 
pasikalbėjimų susirinkimuose. 
Bet, kur tuu ■

(Tųša ant 6-to pusi.)
T

iŠ
■
Oi

ką-įį-S::

No. 4295 — AUGESNEI MOTE- 
ĘĘI IŠEĖJJMUI SUKNELĖ. Tinka 
ii bite kurio sunkesnio materiolo. 
Sukirptos mieros 36, 38, 40, 42, 44, 
46 ir 48 colių per krutinę.

Norint gųuti vieną ar dau
giau virš nurodytų pavyzdžių 
prašome iškirpti paduotą bląn- 
kūtę 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 Dępt., 1739 
So. Halsted SU Chicago, III.

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

Čia įdedu 15 centų ir prašau 

atsiųsti man pavyzdį No............ ..
Mieros .... ......... per krutįnę

(Vardas ir pavardė)
'■ ■ : V -

v e v «■•••••••••••■ e 4 • •••• v

(Adresas)

(Miestas ir valstija)
T'ii I H. 'W :r~

' 'JEI'’OSDIĖN VARTOSI' NAtfrAT " įj| g) jį
IŠDIRBTU^ KOS^E^KUS RrWB 

toA VEIDU BU©M (Facę Rowdęr) ,...... 50c
NIDA VĖIDA PAŽU®'(Raugę) L'.'...........  50c
WA LUPŲ. PAŽUS (LipąticR) ......   50c

PYKAI prisiuiičiaini pavyzdžiai.

Nida Laboratories, Net
Ą, ,Q, kĄRTĄNAS, Vedėjas. i .

2555 W.t <$th St, Tęi. UęmlocK 0313
. T ’ " CHICAGO; ILLINOIS

DgZERTAS—JELLO

Į pakelis lime jello.
2 bananai. *

10 marshmeilows.
, Ištirpyk lime jello 2 puodu
kuos J karšto vandens. Gerai iš
maišyk ir padek j lędąųnę, kad 
Irupui 
piausts
lows ir sumaišyk su jello. Padek 
atgal j ledaunę iki sutvirtės. 
Paduok su išplakta saldžia grie
tine.

į sustingtų. Smulkiai sų- 
$k bananus ir mąrshmel-

Keptas Lietuvišjkąs 
Kumpis su Razinkom.

Kumpis—viena sto^i rieke. 
Ragintų—vienas pųo.c&ikas. 
Gvaizdikų.
Rusvas (brown) cukrus. 
Ginger Ale.

Kumpį lengvai su peilių skersai ir 
išilgai jpjaukit. Gana storai apiber- 
kit rusvu cukrum; ir kepkit pečiu
je. Užpilkit ginSęT ale k nuolat ąp- 
laistykit. • Kepkit ’/z valandos arba 
iki pąrųs. Prieš tąt kai kumpis bus 
iškepus sudekit ra^inkaa. ' ,

■’Mes rekomenduojame Lietuvos 
“Maisto” kumpi dėl jo Švelnaus 
skonio ię įpinkštumo.

Patelefonupkit HA Y M A R K ĘT 
3555 sužino'kit kur nusipirkti arba 
atsikreipkit j BAŲTICIMPORT CQ-, 
805 VVest 19t<h St., Chicago.

Dealeriai dėl informacijų prašomi 
atsikreipti j vųšipinėt^ fįrmų.

Geriausiai atliekame Šančių darbą. 
Vartojame geriausią medžiagą. 

Musų pataisyti batai atrodo kaip 
nauji.

ELECTRIC SHOE REPAIR SHOP
JOS. VAIC.HULIS, Sav. 
2543'/2 West 71st> Street

Kojų Specialistą^ 
dr: jos. andėrsUnas 

GYDO VISOKIAS KOJŲ LIGAS 
CHIRURGIŠKAI ir MEUJKALIŠKAI 

1636 W. 63rd St. 2-ras ąukštas 
ž. vak. kampas Marshfield Avė. 
. Tel. PROSBĘCT 0917 

/Atdara 10—12—1—5—6—p
Trečiadieny 10 v. r. iki 5 p. p. .

1 1  p.l—■MII I ■ ■ IHI    IĮ UUJJĮJ, W I, ,

GROŽIOr SALIONA3

VALLE RIA
VĄLERIA BRUCHAS Šav. 

Įkainos. Priemaišos.
Patarnavimas Maącfagųę 

2940 W. 63rd Street 
Tel. HĘMLOCK 4949

uksu.su


NAUJIENOS, Chicago, K Ketvirtadienis, saus. 14, *37
žmogus už Šiaudo

Frank C.

ILaidotuvių Direktoriail

Politikanares laukia
abelnai visi,

b

ANGLYS—C() AL

TKL. 7 &4O2.

šmainome Čekius
UŽ CHICAGOJE ŽEMIAUSI MOKESTĮ

IŠMAINOM ČEKIUS
40

A.

?

iki 
iki 
iki 
iki

* Skęstąs 
tversis.

Southtown
Ashland Av.,

5c 
10c 
15c 
20c 
25c 
$20

Visuomet duoti ir visuomet
• . .

turėti.

keletą valandų, bet skirda- 
mies pasižadėjome, kad pasi
matysime šį sekmadienį žaga- 
riečių vakarėlyje. —R. S. ,

Pocahontas Mine Run Screened 
5 tonai ar daugiau $7.40 tonas 

Smulkesni $7.15 tonas.

cose vein*.
DOUGLAS PARK HOSPITĄ 

1900 South Kedzie Avenue/ 
Tek Lawnd&le 5727. Z

visi ir visados Saluta-
Pašaukite telefonu

Paukštis 
dviejų krūme.

visuomet, 
minios parengime. Ko-
narės yra—p-lės B
C. Pilkis, F. Sadaus-

Milda Auto Sales
Vienintelis lietuvis pardavėjas Buick 

ir Pontiac automobilių.
DOMININKAS KURAITIS 

806 West 31-st Street 
Vietorv 1696

AUKCIJONAS!
GLENN E. HOLMES, INC. 

Autorizuotas Fordo Dyleris nuo 
1903.

Jiame skyriuje skelbiama tik tie 
automobiliu pardavėjai ir auto me~ 
kanikai, kurie kiekvienam užtikrina 
teisinga patarnavime ir geriausia 
oataiso automobilius/

Salutaras 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 bė degtinės. 
Reikalaukite 
ras Biterio. 
Canal 1138.

639

“Užburtų Turtu”

Charles and Tony 
Motor Sales

Parduodame geriausios išdirhystės 
automobilius De Soto ir Plymouth, 
taipgi taisome ir senus.. Darbas yra 
garantuojamas; prieinamos kainos.

Savininkei-/! 'A. Kasiulis ir 
Ch. Waszak

3967-69 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3967

KEPTA ŽUVIS
Coleslow—Potato Salad. Turime virš 

rūšių sendvičlams mėsos. Viskas 
švie&is kasdien.

GILLS DELICATESSEN 
3321 So. Morgan Street 

Pristatome — Boul. 3753

rankoje vertas

Mažiaus - 
$ 1.00 

26.00 
51.00 
76.00 

Virš
Už visus kitus 

skaitysime

iki 
iki

HOLLYWOOD ARTISTĖ, JEAN ARTHUR,< PASI- " 
puošusi vadovaujamo] rolėj naujam filme, “Istorija 
Vakarais”. Jos suknia yra vėliausios ipados, pagaminta 
iš pilko aksomo. Apie dekoltę išsiuvinėti krištolai ir ka
roliai. Naujienų-Acme Photo

Mažiaus - 
$ 5.01 

10.00 
50.00

Virš

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 Kentuckv Lump ....... $8.10

Pašaukite LAFAYETTE 8980
Oksas Express 4405 S. Fairfield Av.
• KONTRAKTORIAI

Už darbininkų algų čekius ant Cashing Com- 
pany skaitorhė: 

$1.00 .11. ......
25.00 ...,.......... i..........................
50.00 ...........................................
75.00 ......................... ..................

100.00 ............ ..............................
1004)0 ......................  5c už kas

užmiesčio čekius nuo $50 ir virš 
Bank Exchange iš 1%

CONRADAS 
PHOTOGRAFAS

t 420 West 63rd Street 
Jaunavedžiams duoda $5.00 pražie 
dovana. Modemišku Vestuvių Pavei
kslu tuzinas $12.00.

Tel. Enrlewood 5883—5840

6c 
8c

10c 
15c 

15c plūs prie virš 
nurodyto dydžio

Gaso ir Elektrikos Bilos 
po 5 Centus

Parūpiname Smulkpinigių
Popieriniai arba smulkieji ............. x/t iš 1%

West 18th St. 
CHICAGO. TLL.

• TAVERNOS
JONAS BENEKAITIS 

(Buvęs Insurance Agentas)
TAVERN

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

Chicago. III.

• Turtas ir Finansai 
.........ąnd Finance 
PAUL M. SMITH and COMPANY 
Real Estate, Loans and Insurance 

Tel. BOULEVARD 2800 
Perkam, parduodaių ir mainom na
mus, lotus, biznius ir farmas; inšiu- 
riname namus, rakandus ir auto
mobilius. Taipgi turime daug gerų 
namų pardavimui arba mainymui už 
gerus bargenus; greitas ir teisingas 
patarnavimas. Reįkalui priėjus krei
pkitės. * 4 , : ,

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofisas 2-os lubos su J. J.* Grish

LIETUVIAI IR LIE
TUVAITES PAĖMĖ 

LEIDIMUS VE
DYBOMS

Victor Cornwall 36 m. ir He- 
len Kutkowski 22 m.

Steve Dargis 26 m. ir 
gelia Caselli 24 m.

Skirybos įsakytos
vs. Cos-Antonia Salapatas 

tas Salapatas
Frank Gajewski

Gajewski
Bessie Klimes vs. 

Klimes

An-

vs. Rose

Skiryboms bylos iškeltos
Theodore Biellnski vs. Rose

Bielinski
-Rose Jeras vs. Frank Jeras.

Thompson© kandidatū
ra valdžios vietai.

Illinois valstijos senatorius 
James Hamilton Lewis reko
menduosiąs į Jungtinių Valsti
jų Patvynių Kontrolės Komi
siją buvusį Chicagos merą 
William Hale Thompsoną. Tos 
komisijos užduotis bus veikliai 
kontroliuoti Mississippi upės 
patvynius.

KULTŪROS 
DARBAS 

(Tąsa nuo 5-to pusi.)
Ateinantį mėnesį, vasario 6- 

ta dieną, yra rengiami dvy
likos metų sukaktuvių šokiai: 
K R. TWELFTH‘ ANNiyER- 
SARY DANCE, 
Ballroom, 6319 S. 
Chicago. '

Kaip 
gražios 
miteto 
Briedis, 
kas. Jos stengiasi surengti kuo 
geriausius ir linksmiausius 
šokius Kultūros Ratelio isto
rijoj. —Rep.

Nauja Valdyba prie 
SLA 208 kp. Vairo

“ISTORIJA VAKARAIS”

Lietuvių Tautiškas 
Demokratų 

Kliubas

įp'

K

Sausio 6., nauja valdybą at
kistojo prie vairo SLA 208 kuo
pos. Valdyba sudaro sekamos 
narės: Dr. Z. Šliakis, pirmi
ninkė, Dr. E. Satkus, vice-pir.; 
p-ia Jagiela, 2-tra v. p.; O. By- 
anskienė, sekr.; p-lė Stanish, 
finansų sekr.; P. Norkienė, 
ižd.; P. Brennen, kasos globėja 
ir P. Ambrazas—maršalka. Ko
respondentė išrinkta ip. A. 
Bernotienė - Yovaiš.

Delegatės į 6-tą apskritį yra, 
pp. M. Kenutienė ir M. Endziu- 
lienė.

Kuopa gerai gyvuoja, bet 
spėjant iš sekretorės raporto, 
kąsoje yra depresija. įplaukos 
menkos, o išlaidos didelės. Bet 
rengimo komisijos pirmininke, 
p. Yagiela. pranešė, kad sausio 
24 d., Southmoor viešbutyje 
rengiami šokiai, kurie žada bū
ti pasekmingi, nes visos narės 
platina bilietus.’

Narė p-lė M. Brenzaitė pa
sakojo susirinkime savo įspū
džius iš kelionės po pietų Ame
riką. Pasakojo nuosekliai ir 
įdomiai. Butų gerai, l<ad ji pa
rašytų apie kelionę ir “Nau
jienų” Moterų Skyriuje.

Susirinkimas užsibaigė vai
šėmis ir draugiškais pasikal
bėjimais.

A. Miščikaitienė

Todėl visi kliubo nariai buki
te laiku susirinkime; taipgi pa
geidaujama, kad naujų' narių 
atsivestumėt. Ir
kurie įdomaujate kliubo dar
buote, malonėkite atsilankyti j 
susirinkimą 15 ^dieną šio knė* 
nėšio, t. y. penktadienį, ir įsto
ti į kliubą. Mokestis visai ma
žas — tik 50 centų metams, 
gi moterims 25 centai. Veikė” 
jams čia yra ko veikti, taigi 
neužmirškite šio penktadienio 
8 valandos.

— Korespondentas.

Lietuvių Tautiško Demokra
tų Kliubo metinis posėdis įvyk
sta šio mčnešio 15 dieną 8 va
landą vakare Vengeliausko sve
tainėje, 4500 Talman avenue. 
Šiame posėdy naujoji 1937 me
tų valdyba užims savo vietas, 
knygų revizijos komisija iš
duos raportą. Taigi, kaip ma
tote, posėdis bus gan svarbus. SAKALŲ SVETAINĖJ

Naujienų Koncertas 
Vasario 7, d., 1937

<•1

i

Skubiai rengiasi prie' Žagariečių reikalus atlikę
Chicagos Lietuvių Vyrų 

choras skubiai rengiasi prie 
“Užburtų Turtų”, kurių pasta
tymas įvyks sausio 24 dieną 
Lietuvių Auditorijoje.

Šį veikalą suvaidins geriau
sios ir seniausios musų scenos 
jėgos, kurios jau .virš trijų de
šimčių metų patiekia musų 
pažangiajai vksuomeneiT gra
žius vaidinimus, ir tai ne pel
nui, bet vien mūsų pažangio
sios visuomenės judėjimui.

Mes turime gerų chorų ir 
scenos mėgėjų, taigi ir šį kar
tą “Užburtuose Turtuose” da
lyvauja šiė meno darbuotojai: 
P. Petraičiute-Millerienė, Juzė 
Gulbinienė, Stasiūnas, Paš- 
kauskas, * Liutkeyičius, jauna
sis Tarutis ir jo sesuo, p. Kau- 
nas ir kiti. Dalyvauja Chica
gos lietuvių vyrų, choras, kurį 
sudaro senoji meno gvardija. 
Tad širdingai yra kviečiama 
Chicagos visuomenė atsilan
kyti į parengimą sausio 24 d.b 
nes čia ji turės netik smagų 
laiką, bet ir parems musų ne
pailstančius menininkus.

r—Mėli o rem ėjas.

Parėjusį sekmadienį pas ža- 
gariečių kliubo veikėjus, pp. 
Ramašauskus, 1218 Indepen- 
clence boulevard, suvažiavo 
gražus būrelis Žagariečių kl. 
narių: revizijos komisija, 
Dąnta, šniukas, kliubo rašti
ninkė p-lė Ambrozaitė, kliubo 
pirmininko žmona F. Arlaus- 
kiėnė, p. Mieravičius, kliubo 
naujai išrinktas maršalka W. 
Putris su žmona, Albertas 
Ambrozaitis, p. Niprikas ir 
keletas kitų.

Vieni lošė čekerius ir kdK 
tas, kitas būrys svarstė žaga2- 
r iečių kliybo reikalus ir per
žiurėjo praėjusių metų kny
gas. Kadangi knygos- yra tvar
kiai vedamos, tai komisija į 
trumpą laiką tą darbą atliko. 

| Po to, p-nios Ramašauskie- 
nė ir Putrienė pakvietė susi
rinkusius prie stalo vaišėms. 
Malonioj nuotaikoj valgėm 
ir gėrėm į žagariečių sveika
tą, ir taip smagiai juokauda
mi ir ..šnekėdami praleidome

GĄRS1NKITĖS 
NAUJIENOS^

MOTERYS
’ Jau galite gauti naują, padidintą 

ir pagerintą

Valgiu Gaminimo Knygą
Kaina su persiuntimu tiktai $1.10

NAUJOENOS
1739 Sp. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

Autorizuoja
Michael Tauber & Co. 

Auctioneers
Parduoti viešam aukcijone
247 VARTOTUS

1 KARUS
j įskaitant: 1936 Ford* Demo^stratars 
ir oficiališkus karus. Taipgi Fords, 
Chevrolets, Dodges, PlymOuths, Pon- 
tiacs, Oldsmobiles ir veik po kiek
vieną kitų išdirbysčių ir 'modeliu. 
TAI YRA JŪSŲ, PROGA NUSIPIR

KTI AUTOMOBILI SAVO 
PATIES KAINA.

AUKCIJONO PRADŽIA KETVIR
TADIENĮ, SAUSIO 14 D. 2:30 IKI 
5:30 P. P. ir 7:30 IKI 10:30 P. P. 
Taipgi PENKTADIENI, SAUSIO 15 
D., 2:30 IKI 5:30YP. P. IR 7:30 IKI 

10:30 P. P.
GALUTINAS AUKCIJONAS ŠEŠ
TADIENI PO PIETŲ. SAUSIO 16 

D., 2:30 II#! 6:00 P. P.
Sąlygos: 10% depazitas prie parda
vimo. 18 MĖNESIŲ IŠSIMOKĖTI. 
MAINAI- PRIIMAMI. Duokit ap- 

kainuoti karų! ?. pirm aukcijono.
PARDAVIMAS lyYKS (lys ar ne) 

pas GLENN E. HOLMES, INC. 
LAKE and DĖARBORN STS.

Šiltam budinke.

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

IŠDUODAM MONEY 
ORDERIUS 

$5.00 
10.00 
50.00

iki 100.00 
- 100.00

R V K Ali Neskaitysime nieko už money orderius, smulkius pini- 
UIlVHli gus, gaso ar elektros bilas keičiant jūsų algų čekius!

ATDARA: Kasdien 9:30 v. r. iki 6:00i p. p.
j '' f// ‘ 1 ’ ■ V' . •

Midland Currency E,xclian^e
TELEFONAS LAFAYETTE 4404 4162 ARCHER AVENUE (In Čutler’s Bakery)

< , ■■ i: •' .. . • ' ■ Jr
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Draugijos

DAILY BUSINESS DIRECTORY
KASDIENINIS BIZNIO SĄRAŠAS—ALFABETO TVARKOJE

Sis skyrius yra vedamas tikslu pagelbėti mūsą skaitytojams susirasti, kur galima nusipirkti 
įvairių paprastų ir ne paprastų daiktų, intaisų įr 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 bui galima gauti.

• AUTOMOBILIAI
— Automobiles

JUOZAPAS
UDEIKI

IR TĖVAS
REPublic 8340

SVEIKATOS KLINIKAS 
Kompetentiški gydytojai, o ne atu- 

dentai, teikia patarnavimų.
Išima tansilus Ekzaminuoja akis, 

priskiria stiklus. Medikai! ekzami- 
nacija ir gydymą*. Ligoninė* gydy- 

a A TTnnon</YI>TT TAT ,nias arba namuose. Raudongyslės • A U JL UM UBJLlul Al IK j gydymas įivirkitimu, kyla ir vari-

AUTO MEKANIKAI• X

LIGONINĖS— 
HOSPITALS

• RESTAURANTAI

Universal restaurant
GERESNIŲ VALGIŲ VALGYKLA 

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

, j Tel. Victory 9670.

John Vilimas
Kontraktorius ir Budavotojas 

Stato naujus namus—pataiso senus 
6827 SO. MAPLEWOOD AVENUE 
Phone Prospect 1185 Chicago, III.

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS 
NEW DEAL TAVERN 

šeštadienį ir Sekmadienį 
Sausio-Jan. 16—17 

117 SO. HALSTED STREET 
Tel. Haymarket 1378

Gera muzika, valgiai, gėrimai ir 
mandagus patarnavimas.

BILL DUDOR, Savininkas.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo^.

GARSINKITE 
NAUJIENOSE

LUCKY INN
Pranešu visiems Chicagos draugams 
ir pažįstamiems, kad esu naujam 
Taverno biznyje. įvairiausios rųšies 
degtinė, vynas Rheingold alus ir 
cigarai—stalai dėl šeimynų ir mer
ginų. Savininkas ristikas STANLEY 
BAGDONAS. Tel. Lafayette 7069 

2448 West 47th Street

Metinis Vakaras Sekmadieny, Sausio-Jan. 17,’37
Sokol Hali, 2345S,Kedzie Avė.

Pradžia 4:30 v. vakarė <

Chicagos Lietuvių Draugijos nariai, Chicagoje ir apylinkėse, nepamirškite 
jūsų organizacijos METINIO VAKARO, kuris įvyksta kitą sekmadienį sausio 17 d 
Programas prasidės kaip 4:30 popiet. Esate prašomi nesivėluoti. “Naujos Ga- 
dynės” choras, vadovaujant Jurgiui Steponavičiui, duos įdomų programą. Poto-

grafas p. Conradas trauks paveikslus. Pasibaigus programui eis šokiai — gros 
Stephens Revellers orchestra, seks pasilinksminimai.

< . Kviečia,
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA.
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PRAŽUVO 57 METU CICERIETĖ SU 14 Apie lietuvių Išeivių
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Kočiunienę išvažiavo ligoninėn apmokėti 
sąskaitą ir nebesugrįžo namo

lau-

apie 
bro-
pra-

CICERO — Vera Kočiunas 
setįi namie iv nekantriai 
kia žinių.

Ji laukia pranešimo 
savo motiną ir 14 metų 
liuką, kurie keistu budu 
žuvo—Cnicagoj e.

Kaip pasakoja Vera Kočiu
nas, ji išleido motiną, Mariją 
Kočiun.ienę su broliuku, An- 

, tanu į Chicagą, apmokėti sąs
kaitą Sv. Kryžiaus ligoninė
je. Tai buvo sausio 11 d., apie 
10 vai. ryto.

Grasina Ch-gos Dak 
tanu; Reikalauja 30 
000 dol. Vaduotpin.

Sako pagrobsią jo dukterį jei 
neišpildys reikalavimo.

Vienas turtingas Chicagos 
daktaras, gyvenantis North- 
sidėje, vakar susilaukė grasi
nančio laiško, kuris panašus 
į laiškus, kuriuos gavo Wash- 
ingtono valstijos gydytojas 
Dr. Mattson (šiomis dienomis 
jo. pngroblas, kūdikis buvo 
rąstas negyvas laukuose).

Pąiškas, pakištas po chica- 
giečio daktaro bu,to durimis 
sąko, kad jo duktė bus pa
grobta, Jei jis nesumokės 
mm

Haštelyje yra parašas ir 
mmdies. kuukuolė.

Polieija spėja^ kąd tai dar
bas kokio nors išdykusio gud
ruolio, bet daro investigąciją. 
“NĮes neimsime jokių šansų.”

Šiandien Pradės Jo
ną Girdvainio Rylos 

Bgrinėjiinį

Svarstymas įvyks prieš teisėjų 
DeSort; suimtas už api

plėšimus.

Kriminalio teismo kalendo
riui šiandien yra byla prieš 
25 metų lietuvį, Joną Gird
vainį. Jaunuolis buvo suim
tas, apie menesį laiko atgal 
ųž apiplėšinėjimą jnamų 
Mxi4gbton Parke ir Mąrąuet- 
te Parke.

Svarstymas eis prieš teisėją 
DęSorL Yra galimas daiktas, 
ka^ bylu bus atidėtą. Vįenok 
ir prnLuratura ir advokatai 
ruošiasi svarstymui. Jaunuolį 
gins teismo advokatas, B. 
Bachrach ir pagelbininkas.

brolisNuvažiuoti motina ir 
gerai nuvažiavo. Jie apmokė
jo sąskaitų ir iškeliavo namo. 
Bet kelyje taip it dingo. Ną- 
mų nebepasiekė.

Duktė laukė motinos sugrį
žtant. Galvojo, kad gal ji susė
tojo kur pas pažįstamus. Bet 
nesulaukdama nei žinių, nei 
motinos ir brolio sugrįžtantį, 
ji kreipėsi-į vietos policiją pa
galbos.

Kučiūnai gyvena aĄresų 
1435 South 50th Avėnue.

Apvaikščios prezidento 
gimtadieni

Pulk. Hugh Scott, Edward 
Hines Memorial ligoninės me
nedžeris paskelbė, kad veteranų 
įstaigos samdiniai apvaikščios 
prezidento gimtadienio mipėji* 
mą sausio 29 dienų, „t. y. pir
miau, negu kitos organizacijos. 
Daugelis jų, mat, rengiasi da
lyvauti ir kituose apvaikščioji- 
muose.

Iš socialistų veiklos
Jennie Lee, buvusi Nepri

klausomos Darbo Partijos narė 
Anglijos parlamente, kulbės 
Chicagoj socialistų rengiančia
me bankiete šeštadieny, sausio 
16 dieną, 8 valandą vakare Cafe 
Irdot patalpose adresu 3206 
Wilton avenue.

Tie socialistų partijos ir so
cialistų jaunuomenės lygos na
riai, kurie nori volun.tierių 
dirbti darbą plieno,k gumos ir 
automobilių pramonės darbi
ninkų organizavimui, kviečiami 
atsilankyti pas Bernard Kirby, 
naujai paskirtą Cook kauntes 
socialistų partijos direktorių 
adresu 35 So. Dearbųm street.

Oficialis priėmimas draugų 
Roy Burto ir Frank Tragerio, 
naujų socialistų partijos sekre
torių, atidėtas vasario JO dier 
nai. Tuo laiku Chicagoj' lanky
sis Normąn Thomas ir jis bus 
svarbiausias įvykio kalbėtojas.

Dar tariasi dėl taksų 
kolektavimo.

Pasitarime klausiniu, ką<> 
iškolektųpti iš chicagiečių už
vilktus taksus, asesorius; Jolųi 
Clark praėjusį ąutrą^wį da
vė sumanymų paskirti asmeni
nių taksų rinkimui k<?lekt<)- 
rius, kurie atlankytų namus. 
Asesorius Clark mano, kad; <1^- 
ka šios priemonės pavyks; iš- 
kolektuo.ti apie $100,000,QOQ.

in» niB■■■ntaiia. .u ,   ii■ a1 **
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L. D. D. 4 kuopos metinis susirinkimas įvyks sausiu 14 d. ket
virtadienį 8. vai. ^ak., 2244 W. 23rd PI. Visi nariai daly
vaukite, nes bus renkama L. D. D. Centru ir kuopoj val
dybos. Yra laiškas iš “Naujienų”. —A. Dainis, sekr.

Zarasiškių Kliubo metinis susirinkimas įYyka šįvakar^ sausio 14 
d., 8 vai., J. Žukausko name, 212Q So. Batetedi street. Vi
si nariai atsilankykit, nes valdyba išduos savo raportus.

• - , Najprs.
Amerikos Lietuvių Kongreso Chicagos ir apylinkių komiteto 

susirinkimas |vyks šį penktadienį sausio 15 <k 8 v. v. Chi- 
cagus Lietuvim Draugijos ofise,. 1739 So. Halsted St.

/ z E. Mikužiute, sekretorė.
Cicero Lietuvių Kultūros Draugiją (Chicagos. Lietuvių Dr-jos 

skyr.> laikys metinį susirinkimą penktadįenj, sausiu 15 d., 
Liuosybes svetainėje, 14 ir 49 Ct. Prasidės kaip 7:30 va
kare. Susirinkime bus renkama valdybą 1937 m., gąlčsite 
užsimokėk mokesčius Chicagos Lietuvių Drąųgijbn, bus 
pasitarimai kitais svarbiais klausimais įdomius progra
mas: inž. K. August skaitys prelekciją — Ispanija, Belia- 

<ja^s trupės artistai šoks lietuviškus šokius.
J. Cinikas, sekr.

minga Ratelį
• ♦ ' fj

Keletą njęnesių atgal dėka 
.energingų J. Kawo pastangų 
tapo padėtas pamątas nąująm 
jąuąuplįų subųriiriui. Kadangi 
Tub užpildomas dar vienas ųąu- 
įą^s lapas Amerikos lietuvių is- 
tųrįįoję, tai tįęs ta yįe(ą ąš, 
rąanaų, sustosiu įr apibudinsiu, 
kiek galiiųa vaizdžiau ratęl|io. 

;sįęKiųs, kad jo tikslą! butų 
aiškus kieRvienani naiijai įsto- 
jančiam nariui.

i Aš manau, kad kiekvienam 
atvykusiai^ po karo jaunuoliui 
yra įstebiamas tas skirtumas, 
kuTis reiškiasi tarp čia gimu
sių ir augusių,. iš vienos ^pųsės, 
ir atvykusiųjų iš kitos pusės. 
Tas skirtumas iš dalies suda
ro net lyg kokią pertvarą, ku
rį palyginamai galima apibu
dinti taip: čia gimę ir augę, 
jie nesiįdoiiiauja lietuviškais 
pasilinksminimais, o kurie ir 
domisi, tai tie vengią lietuvių 
kalbos. Ątyykųsiems gi nęma- 
ilonųs amerikoniški parengi
mai, jų šokiai, na o kalbos kai- 

‘kurių nespėta pramokti. Taigi 
vieni randa nusiraminimą ame- 
rikonišku’me, o kiti — lietu
viškume.

šiandien tas minusas jau pa
šalintas. ^šiandien mes turime 
grynai savo skoniui ratelį, į ku
rį susibūrė didelis skaičius na
rių ir kurie pralėidžia ląikąkąs 
sekmadienio popietį grynam 
nauj ų laikų lietuviškume: šo
kami vien tik lietuviški šokiai, 
k. t. polkoj polkos sh ragiu
kais, kurie, čia Amerikoje bene 
pirmu sykiu pasirodė; žaidžia
ma rąčiukai, oro paštas, na ir t 
gan įvairių pramogėlių įsima
noma.

šiua laiku raitelis turi apie 
40 naipi^ bet laikui bedant na
rių ^skįai&Įuį. tikiitoasK . įžymiai 
paaugs, nes sulig patikimais 
daviniais • Chicagoje ir apielin- 
kiuose priemiesčiuose randasi 
apie 400 po karo atvykusių jau
nuolių.

Toliąų pažymima, Kad ratelis,( 
kaip jau ąntyąrdyje paminėta, 
yra ir ateity bus peprigulmin.- 
gas. Jame laisvai gali burtis, 
visų srovių jaunuoliai’ ir visi' 
bus, aš. manau, patenkinti įuo, 
kad politikai, \atelyje nėra n,ei 
mažiausioj vietos.

Laikui bėgant ratelis sieks 
išsivystyti į savišąlpinę draugi
ją. Taigi, kaip matoma, nęrs 
dar jaunutis ratelis, bet jau 
turi plačių užsimojimų ir tie 
užsimojimai vienas po kito pa
laipsniui jau įgyvendinami ir 
jau žengiama smarkiais šuo
liais pirmyn.

Gale noriu pažymėti, kad 
musų ratelis turi jau ir juokin
gų atgarsių, ne taip jie juokin
gi, kiek rimti. Ratelio pasi
linksminimai, kurie įvyksta 
kas sekmadienio popietį, tuoj 
kaip 3 vai., sujungia atskirus 
narius naujomis pažintimis ir 
jau teko, nugirsti, kad įsimylė
jo ten vijenas kitą ir net jau ei
nama prie vedybų.

Tai puiku, nes. juk tik čia 
galima susirasti darbščių “kra- 
javiškų” gaspadinaičių.

Be vijo ko nenoriu nuslėpti 
ir tai, kad teko pradžioje nu
girsti ir. užmetinėjinjų,. sako: 
“O, grinęriąi mat kur susispie
tė ir 1.1.” Bet to vardo “grino- 
riai nereikią nei kiek bijoti-ir 
juo užsimauti. Tegul būna, kad 
musų gi[inopų ratelis, nes .iš 
dalies gąl tai ir tiesa. Užtat 
prašau visus po karo atvyku
sius jaunuolius, kurie dar ne
sužinojote apie įsisteigusį rate
lį, arba dėl įvairių priežasčių 
negalėjote atvykti, tai atvykite 
nors stebėto jais į musų kas sek
madienio popiečiais pasilinks
minimus. Pas musų; yra triukš
minga, linksmą ir kartu rami 
tavo širdžiąi vietelė. Kas. sėk- 
madienis 3X42. So> TĮąlsted St, 
(priešais įjįetnyyų Aųditprijų) 
Mildos svetainėje. —A. Lidžiuą.

Pranešama, kad ką tik už
baigtas. tyrinėjimas rodo, jogei 
dš kiekvienų 8 asmenų, dabar 
ramdomų WPA darbams, vie
nas ašmuo, turi priemonių iš 
kitokių pajamų gyventi, o ne 

jis W£Ą dąrbo,. Taigi kai ku- 
,ri.ę iš. tų akmenų, kurte > turi 
[pašalinių pąjamų' ^yvenimųk 
jau tapo 'pašalinti iš darbo. Vi
so Illinois valstijoj šio tyri
nėjimo pasėkoje tapo pašalin
ti iš WPA darbų 6,635 asme
nys.

Tais atvejais, kur pašalinių 
uždarbių neištenka gyvenimui 
palaikyti, WPA darbininkai 
palikta vietose.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d„ 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE AVENUE
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CLASSIFIED ADS

Business Chances 
Pardavimui Bizniai

> .Naujas pašto tro 
bėsis Chicagoj

Naųjojį Stok j ardų Pašto Stotis 
bus adresu 4101 So. Halsted 
street. Jis. taps, atidarytas biz
niui piymadieny,; vasario 1 dįe- 

^ną. Paskyrimo iškilmės yra ren
giamos. ketvirtadieny, sausio 2B 
dieną, 4 valandą popiet, daly
vaujant iškilmėse profesionalų, 
.bizųjerių įr kitokioms visuome
nės organizacijoms.

i šis pašto trobėsis yra dviejų 
Saugštų. Jis., užima vietą 203 
pėdų išilgai Halsted gatvės ir 
126 pėdų gilumon į alėją. Vi- 
du j plati, salė publikos ir pąš- 

į to departamentui. Specialus 
skrynios įtaisytos įvairių fir
mų pašto siuntiniams.

Pašto departamentas užims 
pirmą augštą, o antrajame bus 

; patalpos Jungtinių Valstijų 
Jižęmdirbystės departamento mė- 

soįS prižiūrėjimo . biuro, kurs 
* darbuojasi fy^;su stokjardų 
[veiklą.

Vietą stočiajj valdžia nupirko 
j 1935 metais $£4,800. Tro
besių, ^.pdątafynįas kaštavo 
$224,745. .

Pašto darbiiųpkų Štabas bus 
į toks : 1 superintendentas, du. jo 
^padėjėjai, tv^’femanai, 122 
ikierkąK 104. ląišknešiar, dešimt 

J darbininkų, aštUoni prižiurėto- 
Jjąj viso 25$ samdinių.
■>/ Naujoji stotis aptarnaus
■ - apielinkę, ■’ kurios ribos yra ;35

■ gatvė šiaurėj, ,$tate gatvė ry
tų pusėj, 55 gatve pietų pusėj 
ir CaliforBia avenue vakarų 
pusėj. Naujoji: stotis, bus vie
nintelė Chicagoj, knri išsiųntį- 

,.nės pašto siuntinius tiesiai iš 
savo patalpų, neveždama jų į 

;vidųfmiesčio patalpas.
1 >< -i^-.................. ... i'• —............   -

' ANGLYSI- ' 
ANGLYS!

PRISTATYMAS MIESTE IR PRIE
MIESČIUOSE. / 

AUKŠTOS RŪŠIES ILLINOIS 
ANGLYS

$4.75 iki $6.00 už toną
PAŠAUKIT DIENA AR NĄK^Į

Tel. Kedzie 3882

AR IEŠKOTE modemiško taver- 
no 7 Būtinai turite pamatyti šitą. 
Šokiams ■ vieta, pragyvenimui kam
bariai. Gera vieta. Biznis gerai eina.

243,6 W6st 47th St.
-----------------------—;--------- --------------------------------------------------------------------------------------------------

STORAS fendon — pigiai su bu— 
čęrnės i? grošernėą fikčeriais, arba 
gerą vięta dęl taverno, 4 kambariai 
pagyvenimui užpakaly ir 4 ant ant
rų lubų. 4550 Sb. Marshfield Avė. 
Lafaygtte 0591.

* ■ , ‘//f ; ■_______________________________________________

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

842 Węst 59th St.

I CLASSIFIED ADS. I
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PARSIDUODA kampinė taverna, 
biznis išdirbtas ^ketvirti, metai. Kam
bariai viršuj,. Remia prieinama. Kai
na žema. Kompeticijos nėra. Kreip
kitės 3659 So. Hpyne. Avė.

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

TAVERNAS ant pardavimo — 
renda . $35.00—už pirmą teisingą 
pasiūlymą. 1124 *West 69th St.

PARDUOSIU Taverną, su ruiming- 
auzės kambariais arba priimsiu j 
pusininkus vyrą arba moterį. 2118 
So, Halsted St.

DEŲ NESVEIKATOS parduosiu 
labai gerą taverną už pusę kainos, 
arba priimsiu gerą pusininką, kuris 
kalba angliškai* Leasas ilgas—ren- 
da pigi, atsilankę persitikrinsite 
vietos gerumu. 6828 Stony Islaųd 
Avenue..

SOCIAL SECURITY
BLANKAS IR FORMAS GALI

MA GAUTI PAS

J?P. Varkala
3241 So. Halsted St.

Ph<me CALUMET 7358 
Teikia informacijas ir užveda sys- 
temas pritaikant prie valdžios 

reikalavimų.
11 .............     ——i.... i. i

4180 Archer Avenue
Ųhoųe LAFAYETTE 580Q

Urba Flower Shoppe
Gėles Mylintiems—V estuvėms— 

Ęankietaiųs—-Laidotuvėms— 
Papuošimams.

.v %
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THE

Mezgimo Dirbtuvės
—Knitting Mills

BRIDGEPORT KNITTING
MILLS

F. Selemonavich 
WEST 33-RD STREET504

Telefonas Victory 34.86 
Sveterių krautuve atdara kasdieną 

—ir vakarais ir skemadieniais.

SfOGDENGYSTfi
Mes dengiame ir pataisome visokios 
rūšies stogus, taipgi dirbame 
darbus. Lengvos išlygos, jei 
daujama, *

BRIDGEPORT ROOFING 
3216 So. Halsted St 

Vlctęry 4965 
—O—

bleŲes 
pagei-

co.

T

IŠPARDUODAME BARU FIKČE- 
RIUS, visokio, didžio su Coit Baksaia 
Ir sinkom. Taipgi štorų fjkČerius dėl 
bite kurio biznio Įskaitant svarstyk
les, regiSterius ir ice baksus. Cash 
arba ant išmokėjimo. pamatykite 
mus pirm negu pirksite kitur.

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

CALUmėt 5269. 
(Naujoj Vietoj)

&iS,k£sr1
LOVEIKIS

KVIETKININKAS
Gėlės Vestuvėms. Bankietams 

ir Pagrabams
3346 So. Halsted St:

TeL BOUlevard 7314

ANNA BOUZIS, po pirmu 
vyru Kvederas

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
' Ąntradienį, Sausio 12 d., 6:00 
: vai. ryto, 1937 m., sulaukus 

puses amžiaus, gimus Lietu- 
į voj Alvito parap., Juodpenių 
: kaime. įc . •. ys-

Amerikoj išgyveno 38 metus, 
j • • .

Paliko dideliame nubudime 
į vyrą Klemensą, -4. seseris ir 2
• bijblius ir gimines, draugus ir 

pažįstamus.
Kanas pašarvętas koplyčioj, 

3Q47 East 92nd <St.
Laidotdvės įvyks Šeštadienį,

• Sąųsio 16 d., i(0p vai. po piet, 
iš koplyčios bu? nulydėta į 
Tąutišųaš kabinęs.’ '

Visi Ą. A. Anna Bpuzis 
giminės., draugav ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami, da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 

.. jai paskutinį patarnavimą ir, 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame,
Vyrąs; sęeęrys, broliąj, ginjir 

nes,. draugą! ir pažįstamų 
Patarnauja laių. dlr. Butkus 
and Co., tėl. Ganai 3161; '

DOMINIKAS BAGDONAS 
, Persiskyrė su šiuo, pasauliu 

Sausio 12 d., 11:45 vai. ry
to, 1937 m., sulaukęs pu,sės 
amž., gjmęs Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio par., Tarnagęlės 
kaime.

Amęrikoj išgyveno 30 m^tų.
Paliko dideliame nubudime 

nąoterį Heleną, po tėvais Ciu- 
; raitę, 3 sūnūs Dominiką, Ed

vardą ir Stanislovą, 3 dukte
ris Juozapiną Taylor, ir žen
tą Raymond, Julijoną ir Opą, 
brolienę Leokadiją Bagdonie
nę, anūką Joną, sesers dukte
rį Mažeikienę ir jos vyrą Ra
polą, pusseserę Oną Patkama- 
rienę ir jos vyrą Juozapą, 
ir gimines, o Lietuvoje seserį 

. Karoliną Adomaitienę, švogerį 
Stanislovą Svolkiną ir gimi- 

t neš.
Kūnas pašarvotas 10840 

Avenue N, tel. Regent 2397.
Laidotuvės įvyks šeštadieny, 

Sausio 16 d, 8:30 vai. ry
to, iš namų į Šv. Juozapo par. 
bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Dominiko Bagdo
no giminės, drhugąį ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar- 

h nąyimą ir a.tsisyęjkijĮjmą.
Nuliūdę liekame, 

p Moteris, sunai, dukterys, anu- 
į kai, pusseseres, švogeriai 

į|’ gįiųinęs. •
( Patarnauja laki, dir.* Juozapas 
j Eudęikis ir Tėvas, tel. Repub- 

lic 8340.

. iWfcė«1 ii

Help VVanted—Male-Femaie
Darbininkų Reikia

REIKIA stenografės $18; Book- 
keeper $18; kepyklai seils merginos 
$15; Kotelio merginos $50; Cąfete- 
rijai padėjėjos $15; virėjo $20, ant
rojo virėjo $15; sendvyčių merginos 
$12; veiterkų $12; fountain mergi
nos $14; ligoninės padėjėjos $85 tu 
kambariu ir užlaikymu. Baro mergi
nos $12. Wabash Employment, 14 
aukštas, 20 E. Jackson Blvd.

REIKIĄ vidutinio amžiaus vyro 
ar moters išmokti kaip pardąyinčti 
viduj. Proga uždirbti iki $35.06 sa
vaitėj, (penktadieniais ir parmadie- 
iiiais nuo 10 iki 5 p. p.) New City 
Furniture Company, 1656 W. 47 St. 
Mr. Williams.

Help Wanted Female 
Darbininkių reikia

REIKALINGĄ patyrusių, moterų 
skudurams rūšiuoti. Nuolatinis dar- 
bas—geras mokestis.

1801 No.- Leavitt St.

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

Mansfield 8954.

Help VVanted—Malė 
Darbininkų Reikią

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
farmos, kuris supranta visą darbą 
—gali būtį ir ženotas — Dėl gero 
žmogaus geri namai. Mokestis pa
gal žmogaus. Atsišaukite, Naųjiėnbs, 
Box 552.

Automobįlcs $
PARSIDUODA Dodge Truek 1935 

vartotas—low body—19,000 mylių 
išvažiuotas; cash arba lengvais iš
mokėjimais ar mainys į neužimią 
nuosavybę. Kreipkitės prieš 9 v. r.

? Republię 2938,

7 Miscellaneous
Įvairus

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

HERRMANN,
189 West Madison St.

gero

PATYRUSI 
mų darbui — 
namai, maža 
gate 3969.

mergina bendram na- 
savas kambarys, geri 
šeima, $7—$8, Briar-

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

THE INTERNATIONAL 
LADIES GARMENT 
WORKERS UNION

PRIIMS 300 apcreitorių 
prie medvilninių dresių. Tie, 
kurie tiks gaus minimumą al
gos mažiausiai $14 savaitėje.

Kreipkitės į Ofisą.
174 NORTH FRANKLIN 

STREET 91

PARSIDUODA Singer kriaučiška 
siuvama mašina, Upright fortepją- 
nas, 16 colių elektriškas fenas. Uh- 
derwood portable rašoma mašinėle. 

3332 West 64th_ St.

Real Estate For Spte 
Namai-žeme Pardavimnt

MARQŲETTE MANOR
Storas ir 3 apartinentinis plytų bu- 

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

2 flatų plytinis 5 iy 5—410 pė
dų lotas, garažas. Kaina $6,850. Iš
mokėjimais.

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

1518 West 79th St. \ -
' Ir ’ ........ ' r' •ww’;

TIKRAS BARGENAS
4-flatų muro namas, kampinis, 

2-garage, steam heat, 11 **^4 se
numo. Parsiduoda už $11,500. Taip
gi didelis pasirinkimas kitų barge- 
nų.

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

Hemlock 0800.
MERGINA iš užmiesčio namų 

darbui — būti, mažas apartmentas, 
nėra skalbimo; $7. Vaistinėj. 
401 So. Pulaski Road, Nevąda 10305

REIKIĄ patyrusios merginos na
mų darbui, padėti virti mažoj ka
talikų šeimoj — savas kambarys, 
radio, $5—$6 Briargate 5060.

BARGENAS
PARSIDUODA kampinis, biznią- 

vas namas su tavernos fikturiais, 
parduosiu ar mainysiu. į mažesni 
namą. Randasi Bridgeporto apielin- 
kėje. Atsišaukite 6630 So. Talmąn 
Avė. Prospect 3938^

MERGINA namų darbui mažoj 
šeimoj be skalbimo — būti, kalbėti 
angliškai, $7—$8. Roth, • 2212 East 
70th St., Dorchester 3587.

PATYRUSI mergina bendram na
mų darbui mažoj šeimoj—būti, lip
dymas, $8 pradžioj. Fairfax 3182.

REIKIA patyrusių moterų atma
tų popieriams rūšiuoti — tiktai pa
tyrusios tesikreipkite. Central Paper 
Grading Co., 1265 W. North Avė.

REIKIA patyrusios šeimininkės 
20—35—geros virėjos, kepimas. Sa
vas kambarys, geri namai, 8—$9.

4911 N. Central Park Avenue

< MARGINĄ bendram namų darbui 
mažųj) šeimoj. Gęri
gti vaikus, $6—$7. South Shore 5769

namai-T-turi mė-

MERGINĄ bendram namų darbui 
—vakarais išeiti. $8 savaitėj. 6428 
N. Francišco Avė. Ist apt. 
------------- ....................................................

MERGINĄ bendrąjį? namų darbui 
—nėra vaikų, būti, savas kambarys

MERGINA ^lengvam namų darbui 
$6—$7. Mrs./>Viener, 901 Iiųtepend- 
ence Blvd. ‘ Sacramento 1214.

REIKIA patyrusius, ipęrginos na
mų da^Wf 8^ kambariai, 
skalbimo, nė vėrimo, vtenas vaikas, 
$5 pradžioj? Butterfield 1652-.

JAUNA mąrgina lengvam dąrb«i> 
2 kambariai, $7—.$8. Kreiptis tarp. 
7-8 vakarais. Joseph Kasper, 841 
Sunnysjde Ąvenųe. 
—----- ------------------- ------------------ -

MERGINĄ bendram namų darbui 
savas lįambarys ir vaha — lengvas 
skalbimas, nėra virimo, $5—$6. 

Briargate 3384,

i Personai 
Asmenų Ieško

PARDAVIMUI arba mainymui 
bizniavas namas, Brighton • Parke, 
netoli lietuviškos bažnyčios, krau
tuvė, 4 kambariai pagyvenimui, 2 • 
kary garažas, nėra morgičių. Kas 
turite 2 flatų arba bungalow kad 
ir su morgičių, kreipkitės:
6551 S. Kedzie Avė. Tel. Grove- 
hill 0306.

; PARSIDUODA Marųuęttę Parite 
šie namai: 2 pagyvenimų medinis 
po 4 kambarius, kairia $2950.00,

2 pagyvenimų naujas mūrinis,—< 
kaina $5500.00.

4 pagyvenimų naujas mūrinis 
moderniškas $10,000.00.

Visi namai randasi arti gatveka- 
rių ir storų. $50Q cash, kitus kaip , 
renda. Adresuokite

KAZYS URNIKIS, 
4708 So. Western Avė.

Enr Reni
RENDON T kambarių pe

čiukų apšildomas $18.00. ręndos. Dėl 
rakto šaukite M.idway 7901.

RENDON TAVERNA 3824. Šou#!
Kedzie, Tel. Lafayętte 0427.

Pardavimus
*

PRIIMAM
■

Garsintis 
Naujienose 
Apsimoka 

1

=^a

PAŠAUKIT MUS TUOJAU 

canal sm 
MįUsų. apgarsinimų kąįnpa 
prieinamos. Už ‘ pakartdji- 
mus. duodamu gęr< nuo-

PAIEŠKAU JONO ZINKAUS gi
minių—girdėjau yra jo brolis ir se
suo Chicagoj. Jonas Zinkus yra mi
ręs, paliko, apdraudos. Prašau gimi- ,, 
nes atsišaukti. J. P. Wilutis, Larid . 
O’Lakes. Wis.
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Reikalauja $100,000 
Už Suviliojimą i

Lietuvaite knygvedč patraukė teisman 
stambų fabrikantą

Už mėnesio ar mažiau lai- nai.
Liepos 1 d., 1935 metais įs

tatymai uždraudė tokias by
las užvesti valstijos teismuo
se. I

Pasak p-lčs Mažonai tęs, da
lykas yra štai koks. 1931 me
tais, darbdavis, 
Parker paprašė 
Mergina sutiko.

Už kiek laiko
dėjo išsisukinėti,

nagrinėjimas bylos, kurioj 
kova eina už $100,000.

Vienoje pusėje^ yra lietu
vaite, 34 metų knygvedč, Ma
rija B. Mazonas, 6500 South 
Fairfield aveniie; kitoje fab
rikantas, Thomas L. Parker, 
prezidentas bendroves, Stan
dard Electric zManufacturing 
Company.

Lietuvaitė traukia turtuolį 
teisman, reikalaudama iš jo 
$100,000 atlyginimų už suvi
liojimų.

Byla yra įdomi, ne vien tuo, 
kad kova eis už stambių pini
gų sumų, bet daugiausiai dėl 
to, kad tai bus bene paskuti
nė byla Illinois valstijoje, už
vesta prieš vyrų, kuris ne- 
išpildęs savo pažadų mergi-

Thomas L.
jos rankos.

Parkcr p pa
aiškinda

mas, kad jis negali jos vesti, 
nes turi senelę motinų, kurios 
likimu jis privalo rūpintis. 
Prabėgo metai, prabėgo kiti, 
o nei žiedo, nei vestuvių kaip 
nebuvo taip nebuvo. Praėjo 
treti, praėjo ketvirti, o padė
tis nei kiek nepasitaisė.

Bet atidėliodamas ir truk
dydamas vestuves, Parker ne- gyvena adresu4 2206 West 23 
davęs pamato manyti, kad jo street.

meilė vėsta. Jis pirko Mazo- 
naitei dovanas, jų vaišino,

NAUJIENOS,. ęhieago, UI.
.................... ............ .............................. M...... ..........................................   ...I

Šįvakar Zarasiškių
A m • Asvečiavosi su ja viešbučiuose.'

Pirko jis, sužieduotinei brau- HllUU v,- ^Udll lllIlilltClv
zelietus, deimantus, karolius.

Bet kaip tik reikėdavo eiti 
prie altoriaus, •— 4ai 'Parker 
tuoj—stop! '

Byla bus nagrinėjama prieš 
Superior teismo teisėjų, Paul 
McVVilliams. Skundėjos advo
katas yra Einmet F. Burne, 
ekspertas tokiose bylose.

Jaunas saužudys

-----------
18 G. APIELJNKĖ — šįva

kar, 8 vai. įvyksta Zarasiškių 
Kliubo metinis susirinkimas, 
p. p. Žukauskų name, adresu 
2126 So. Halsted street.

Visi kliubo nariia malonėki
te atsilankyti laiku ir atsives
kite naujų narių prie kliubo 
prirašyti.

Valdyba patieks raportus, 
us daug svarbių dalykų svar

ina.

Ketvirtadienis, saus. 14, ’37

Ralph Kiesow, 14 metų 
kyklos auklėtinis jautė, 
jam nesiseka mokintis, 
tatai klesoj pasakojo, jo tėvai 
prašė jį mokintis labiau pri
migus. Susikrimtęs deliai to, 
kad mokintis nesiseka, vaikas 
praėjusį antradienį paėmęs 
vo brolio šautuvų mėgino 
sižudyti. Jis kritiškai save 
žeidė. Daktarai ligoninėj 
reiškė abejonę ar Ralph
sveiks, o jei ir pasveiktų, Tai 
sako jie, jis pasiliks aklas vi
sam amžiui. Kiesow šeimyna

nie
kad 
Jam

s

sa-
nu- 
su- 
iš-

pa-

- Narys.

audingas paren 
girnas

Darius-Girėnas American Le- 
gion Auziliary Unit rengia 

buncb partiją.
' > • ' ■ *

Darius-Girėnas American 
Legion Auxiliary Unit rengia 
bunco ir kortų partijų šian
dien, ketvirtadieny, sausio 14 
dienų, 7:30 valandų vakaro. 
Vieta — Peoples Furniture 
krautuvė adresu 2536 West 
63rd street.

jžangos į parengimą nebusi 
imama, bet kiekvienas, kurs( 
norės dalyvauti, / turės atnešti 
saldainių, pinoklio ar papras
tų lošimų kortų, kurios turi 
būti naujos, ir grepsų sunkos. 
Tie daiktai bus atiduoti ligo
ninėms, kad jos padalintų do
vanas tarp ligonių.
> Visi ^kviečiami dalyvauti 
parengime.

Darius-Girėnas Ladies Au- 
xiliary visuomet darbuojasi 
kitiems pagelbėti ir nežiūri 
savo pelno. Mes padedam už
laikyti našlaičių namus, ap
lankom buvusius kareivius ir 
nuvežam jiems reikalingų 
daiktų į Hines ligoninę ir į 
kitas. Moterys norinčios įsi-

I ■ ' ■;

rašyti į šį Unit yra prašomos 
atsilankyti į partijų ir įstoti 
į organizacijų. Šiame vakare, 
be to, bus duodami stalo ir 
durų prizai.

— M. Sebastian.

Naujienų Koncertas 
Vasario 7 d., 1937

SAKALŲ SVETAINĖJ
2343 SOUTH KEDZIE 'AVENUE
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| IŠK1LMINGAS-METINIS j

| .NAUJIENŲ |

| KONCERTAS! |
| SAKALŲ SALĖJE I
S 2343 SOUTH, KEDZIE AVENUE H
.. J..M '
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I Vasario 7, 1937 I
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13 Žmonių Lėktuvo Katastrofoj — Neramu Flinte

LĖKTUVO KATASTROFOS AUKOS — Garsus

DARBININKAI ATSILAIKĖ — Vaizdas prie Fisher Bodies dirbtuves, Flii^t, Mieli, 
kur policija ir šerifo talkininkai bandė dujm bombomis išvaikyti “sėdinčius streikie
rius”, kurie laiko užėmę dirbtuvės rumus. 24 .darbininkai buvo; sužeisti.

das — John Llevvellyn Le- 
wis, ; kurio suorganizuotas 
C. I. O. vadovauja automo
bilių streikui. ' *• .* REKORDAS — Paroliuo- 

tas kalinys, Kenneth But- 
ler, Chicagoj papildė 20 
vagysčių. :

amerikietis keliautojas, tyrinėtojas, Martin Johnson,
kuris buvo užmuštas keleivinio lėktuvo nelaimėje, Cali- 
fornijoje, ir jo žmona, kuri buvo sunkiai sužeista. Lėk
tuvas sudužo atsimušęs į kalnų. Jame buvo 13 žmonių. 
Du mirė, kiti sunkiai sužeisti. . Naujienų-Acme Photo

Naujienų-Acme Photo.

SUJUDO VISA AMERIKA — Prezidentas RooseveĮtas įsakė naudoti visas 
prieinamas priemonas sugavimui žvėriško piktadario, kurik nužudė 10 metų 
berniukų, Charles Mattson. Kryžius žemlapyje parodo vietų, kur berniuko nuo
gas kuna^buvo rastas sniego huklotani lauke. Naujieną-UN Photo

N-IIN Photo

. Anne O’Connor, chicagie- 
' te laimėjusi $35,000 teis

me, nuo namo savininko 
kurio įstaigoje buvo nu
šautas jos sūnūs.

i.

STREIKO FRONTE — Automobilių streiko simpati- 
zatorius Flinte, Mich., bėga nuo ašarų dujų, kurias po
licija naudojo prieš streikierius. Naujienų-Acme Photo

DARĖ SKRODIMĄ — 
A Otto H. Mittelstadt, Tako- 
mos koroneris, daręs ber
niuko Ch. Mattson kūno 
skrodimų. Jis atrado, kad 
berniukų žiauriai kankino.

TALKININKĖ — Esther 
Doyle Butler, kuri gelbėjo 
vyrui (viršuj) papildyti 
20 apiplėšimų Chicagoje.

RASTA NEGYVA—-New 
Yorkietė, Mrs. Mary Case, 
25, kurių užmušė nežino
mas piktadaris New York.




